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Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, 
phục hồi kinh tế

Trường Quốc học Quy Nhơn kỷ niệm 
100 năm thành lập

Từ  ngày 1.1.2022, ô tô kinh doanh vận tải hành 
khách từ 9 chỗ trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng 
container, xe đầu kéo nếu không lắp camera ghi, 
lưu trữ hình ảnh quá trình xe di chuyển sẽ bị xử lý 
theo quy định pháp luật.

XE KINH DOANH VẬN TẢI LẮP CAMERA GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH: 

Quy định bắt buộc, 
phải chấp hành!

Phát huy giá trị di tích      
Đền thờ Đào Duy Từ

u3
lTây Sơn tích cực chống dịch
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Tăng cường quản lý và  
hỗ trợ nuôi trồng thủy sản

l

l Triển khai toàn diện,  
phát triển vững chắc 

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 917/1999/CT-BQP VỀ XÂY DỰNG 
ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN:

. . . . .u7
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Khu tưởng niệm Cống quận công Trần Đức Hòa do gia tộc Trần Đức hiến tặng để TX Hoài Nhơn đầu tư xây dựng tạo thêm một điểm đến 
văn hóa, lịch sử góp phần phát triển du lịch địa phương.                                                                                                                                Ảnh: NGỌC NHUẬN



2 THỜI SỰ THỨ BA, 28.12.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Sáng 27.12, Bộ Y tế 
tổ chức lễ mít tinh trực tuyến 
hưởng ứng Ngày quốc tế 
phòng, chống dịch bệnh với 
chủ đề “Chia sẻ vắc xin, cứu 
sống mạng người, phục hồi 
kinh tế” với 63 tỉnh, thành phố 
trên cả nước. Tham dự tại điểm 
cầu Bình Định có Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang. 

Tại lễ mít tinh, Thứ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn 
thông tin, đến ngày 24.12, 
cả nước đã tiêm được gần  
144 triệu liều vắc xin trong 
tổng số 166 triệu liều đã được 
phân bổ. Đối với toàn bộ dân 
số cả nước, tỷ lệ bao phủ 1 mũi  
vắc xin là 79% và tỷ lệ bao 
phủ đủ 2 mũi vắc xin là 66%. 
Tỷ lệ này đã vượt mức mục 
tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) đề ra. 
Thứ trưởng Bộ Y tế đề 

nghị các địa phương tuyệt đối 
không chủ quan, lơ là trong 
phòng chống dịch, nhất là khi 
biến chủng Omicron có tốc độ 
lây lan nhanh và nguy hiểm. 
Trong bối cảnh hiện nay, các 
tỉnh, thành phố cần tăng cường 
biện pháp giám sát, truy vết, 
điều tra các ổ dịch. Nỗ lực đến 
ngày 31.12.2021 phải hoàn 
thành việc tiêm mũi 2 vắc xin 
cho người từ 18 tuổi trở lên; 
đồng thời trong tháng 1.2022 
phải hoàn thành tiêm mũi 2 
cho người từ 12 - 17 tuổi và 
hoàn thành mũi 3 cho người từ  
18 tuổi trở lên trong quý I/2022. 

Nhấn mạnh việc thực 
hiện quản lý chặt chẽ nhóm 
nguy cơ cao, Thứ trưởng  

Nguyễn Trường Sơn đề nghị 
các địa phương tổ chức rà 
soát, lập danh sách, thống 
kê tất cả những người thuộc 
nhóm nguy cơ cao; tổ chức 
tiêm vét vắc xin, thực hiện 
tiêm vắc xin lưu động ngay 
tại nhà, bảo đảm không bỏ 
sót người thuộc nhóm nguy 
cơ; theo dõi sức khỏe, xử trí 
và điều trị ngay khi phát hiện 
các trường hợp này bị mắc 
Covid-19.

Tại Bình Định, tỉnh đã tiếp 
nhận 2.192.706 liều vắc xin, đã 
tổ chức tiêm cho người từ 18 
tuổi trở lên đạt tỷ lệ mũi 1 là 
96,7% và mũi 2 là 77,7%. Đối 
với trẻ từ 12 - 17 tuổi, đã tổ 
chức tiêm chủng mũi 1 được 
46,46% số trẻ trong diện.        

 ĐỖ THẢO
Sáng 27.12, Trường Quốc 

học Quy Nhơn tổ chức Lễ kỷ 
niệm 100 năm ngày thành 
lập và đón nhận Cờ thi đua 
của Chính phủ. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
dự lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu 
cùng ôn lại 100 năm xây dựng 
và phát triển của Trường 
Quốc Học Quy Nhơn. Được 
thành lập năm 1921, ban đầu 
trường mang tên Collège de 
Qui Nhơn, là một trong 3 
trường quốc lập của toàn xứ 
Trung kỳ. Tháng 10.1930, chi 
bộ Đảng Trường Collège de 
Qui Nhơn được thành lập, 
giúp nhiều học sinh giác 
ngộ lý tưởng cộng sản và trở 
thành những nhà hoạt động 
cách mạng ưu tú, những nhà 
khoa học nổi tiếng.

Sau năm 1975, trường 
đổi tên thành Trường cấp 
III Quang Trung (sau này là 
PTTH Quang Trung), thực 
hiện thành công nhất phương 
châm giáo dục của Đảng “Học 
đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà 
trường gắn liền với xã hội” ở 
miền Nam; được Bộ GD&ĐT 
công nhận là “Lá cờ đầu của 
ngành giáo dục PTTH các tỉnh 
phía Nam”. Nhiều thế hệ học 
sinh Quang Trung đã góp phần 
làm rạng danh cho trường, tiêu 

biểu như học sinh Trần Duy 
Thệ - giải ba Vật lý quốc tế năm 
1982 tại CHDC Đức. 

Từ năm học 1991 - 1992 
đến nay, trường lấy lại tên 
ban đầu là Trường Quốc học 
Quy Nhơn - trường THPT đạt 
chuẩn quốc gia. Nhiều năm 
liền Trường được UBND tỉnh 
tặng cờ Đơn vị thi đua dẫn 
đầu khối THPT. Từ năm 1996 
đến năm 2016, Trường Quốc 
học Quy Nhơn được Chủ tịch 
nước trao tặng Huân chương 
Lao động các hạng nhất, nhì, ba. 

5 năm vừa qua, Trường 
Quốc học Quy Nhơn đạt nhiều 
thành tích trong giảng dạy và 
học tập, nhiều học sinh giỏi 
đạt giải cấp tỉnh và quốc gia, 
trong đó có nhiều giải cao, có 
nhiều đề tài sáng tạo kỹ thuật 
đạt giải cấp tỉnh... Đặc biệt, 
học sinh Quốc học Quy Nhơn 
luôn ở trong top 200 trường có 
điểm thi THPT quốc gia cao 
nhất nước. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang chúc mừng thành 
tích của nhà trường trong 
thời gian qua; trao Cờ thi 
đua của Chính phủ tặng cho 
nhà trường, trao bằng khen 
của Bộ GD&ĐT và bằng khen 
UBND tỉnh cho các thầy, cô 
giáo có thành tích xuất sắc 
trong dạy học.     MINH NGỌC

(BĐ) - Ngày 27.12, Ban Chỉ 
đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh tổng kết công 
tác năm 2021 và triển khai 
phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2022. 

Trong năm 2021, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn do dịch 
Covid-19, Ban Chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
tỉnh vẫn phối hợp với Trung 
tâm Huyết học - Truyền máu 
BVĐK tỉnh cùng ban chỉ đạo 

các huyện, thị xã, thành phố 
và các cơ quan, đơn vị tổ chức 
được 77 đợt hiến máu tình 
nguyện tập trung và một số 
đợt hiến máu đột xuất, tiếp 
nhận tổng cộng 19.647 đơn vị 
máu, đạt 89% kế hoạch, đáp 
ứng được nhu cầu về máu cho 
công tác cấp cứu và điều trị 
bệnh nhân trong toàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ 
đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh, chất lượng công 

tác tuyên truyền trong năm 
2021 đã được nâng cao và đạt 
hiệu quả tốt. Trong tổng số 
đơn vị máu tiếp nhận, số đơn 
vị dung tích 350 ml nhiều hơn 
năm ngoái, chất lượng máu 
cũng tốt hơn. 

Trong năm 2022, Ban Chỉ 
đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh đặt ra chỉ tiêu vận 
động tiếp nhận máu của toàn 
tỉnh là 20.000 đơn vị máu. 

NGỌC TÚ

(BĐ) - Sáng 27.12, tại TP 
Quy Nhơn, Sở Ngoại vụ phối 
hợp với các cơ quan chức năng 
tổ chức bàn giao 3 thuyền viên 
Trung Quốc gặp nạn trên biển 
cho đại diện Tổng lãnh sự 
quán Trung Quốc tại TP Đà 
Nẵng. Các thuyền viên được 
bàn giao gồm: Chen Fusi 
(SN 1991), Lian Guangxin 
(SN 1968), Guo Chang Dong  
(SN 2003).

Trước đó, ngày 14.12.2021, 
tàu kéo Ning Hai Tou 6001 
(quốc tịch Trung Quốc) hành 
trình từ cảng Duyên Hải (Trà 
Vinh) đi Trung Quốc, kéo theo 

sà lan Nang Yang (trên sà lan 
có 3 thuyền viên Trung Quốc). 
Khi tàu đến vùng biển cách bờ 
biển xã Mỹ Thọ, huyện Phù 
Mỹ khoảng 20 hải lý về hướng 
Đông Bắc thì sà lan đứt cáp và 
chìm. Tàu Ning Hai Tou 6001 
đã thông báo cho đại lý tàu tại 
TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng 
Tàu) điều động tàu Bình An ra 
hỗ trợ, cứu vớt được 3 thuyền 
viên và đưa vào Trạm Kiểm 
soát Biên phòng Mũi Tấn (TP 
Quy Nhơn) bàn giao cho Bộ 
chỉ huy BĐBP tỉnh vào chiều 
20.12.2021.

NGUYỄN HÂN

Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, 
phục hồi kinh tế

Trường Quốc học Quy Nhơn 
kỷ niệm 100 năm thành lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể 
nhà trường.                                                                                                                    Ảnh: MINH NGỌC

Tiếp nhận hơn 19.600 đơn vị máu 
hiến tình nguyện

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 5136/QĐ-
UBND phê duyệt kết quả đánh 
giá, xếp hạng mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) 
trong các cơ quan nhà nước 
trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, Sở Tài chính, Sở 
TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh 
cùng dẫn đầu bảng xếp hạng 
các sở, ban, ngành; 3 vị trí ở 
cuối bảng xếp hạng lần lượt là 
Sở Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, 
Sở VH&TT. 

Ở khối các huyện, thị xã, 
thành phố, UBND TP Quy 
Nhơn, huyện Phù Cát, TX Hoài 
Nhơn cùng dẫn đầu bảng xếp 
hạng; 2 vị trí cuối bảng xếp 
hạng là UBND huyện Hoài Ân 
và Tuy Phước. 

Cũng như mọi năm, hoạt 
động đánh giá mức độ ứng 
dụng CNTT trong các cơ quan 
nhà nước dựa trên 6 nhóm tiêu 
chí, gồm: Hạ tầng kỹ thuật 
CNTT, ứng dụng CNTT trong 
hoạt động cơ quan nhà nước, 
trang thông tin điện tử, công 
tác đảm bảo an toàn thông tin, 
cơ chế chính sách và các quy 
định thúc đẩy ứng dụng CNTT, 
nhân lực và đầu tư cho ứng 
dụng CNTT.

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2021:

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và Sở TT&TT 
cùng dẫn đầu

Theo đánh giá của UBND 
tỉnh, trong năm 2021, công tác 
ứng dụng CNTT trong xây 
dựng chính quyền điện tử đã 
được lãnh đạo các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh quan 
tâm. Điều đó thể hiện qua việc 
tăng mạnh các chỉ số về ứng 
dụng CNTT trong cơ quan, 
nhà nước; công tác đảm bảo 
an toàn thông tin được quan 
tâm, chú trọng. 

Kết quả ứng dụng CNTT đã 
góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả trong hoạt động nội 
bộ của các cơ quan nhà nước 
trong công tác cải cách hành 
chính, phục vụ cho người dân 
và DN tốt hơn. Tỷ lệ mức “tốt” 
ở cấp sở, ban, ngành đạt 100%, 
tăng 19% so với năm 2020; tỷ lệ 
mức “tốt” ở cấp huyện, thị xã, 
thành phố đạt 82%, tăng 18%.

HỒNG HÀ

Ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phục vụ cho 
người dân và DN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.            Ảnh: HỒNG HÀ

Bàn giao 3 thuyền viên 
Trung Quốc gặp nạn trên biển



    3THỨ BA, 28.12.2021 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

TIN VẮN

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

“
Theo phân loại cấp độ 

dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh Bình Định ngày 27.12, 
huyện Tây Sơn đang ở cấp độ 
2 - nguy cơ trung bình (vùng 
vàng). Tuy nhiên, xã Bình 
Tường đang ở cấp độ 4 - nguy 
cơ rất cao (vùng đỏ), xã Tây 
Phú, xã Bình Nghi và thị trấn 
Phú Phong đang ở cấp độ 3 - 
nguy cơ cao (vùng cam). 

Huyện đã huy động tối 
đa mọi nguồn lực để ưu tiên 
nhiệm vụ phòng, chống dịch. 
Khi phát hiện các ca bệnh, ổ 
dịch, các cơ quan chức năng 
của huyện nhanh chóng 
khoanh vùng, khống chế dịch 
bệnh, sau khi hoàn thành truy 
vết, tầm soát thì dỡ bỏ phong 
tỏa, tránh ảnh hưởng đến đời 
sống người dân. 

Ông Phan Chí Hùng, Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn, 
cho biết: Trước tình hình dịch 
bệnh phức tạp, huyện chỉ đạo 
thành lập các trạm y tế lưu 
động và tập trung cho công 
tác tiêm chủng vắc xin ngừa 
Covid-19. Đến nay, toàn huyện 
cơ bản phủ kín mũi 1 và tiếp 
tục tiêm mũi 2 cho người từ 
18 tuổi trở lên; đang tổ chức 
tiêm vắc xin cho các trẻ từ  
12 - 17 tuổi. 

Hiện huyện Tây Sơn đang 
điều trị 133 ca mắc Covid-19, 
trong đó có 78 ca được chăm 
sóc, điều trị tại nhà; 55 ca được 
điều trị tại TTYT huyện. Thị 
trấn Phú Phong, xã Bình Tường 
và Tây Phú là 3 địa phương 
đầu tiên thành lập trạm y tế 
lưu động. Nhân viên các trạm y 
tế lưu động được TTYT huyện 
tập huấn, hướng dẫn công tác 

Tây Sơn 
tích cực chống dịch

Là một trong những địa phương kiểm soát dịch Covid-19 khá tốt, tuy nhiên, gần đây, 
huyện Tây Sơn liên tục ghi nhận ca mắc Covid-19. Trước tình hình đó, địa phương đã đẩy 
mạnh công tác phòng, chống dịch để nhanh chóng khống chế, kiểm soát dịch.

quản lý, theo dõi người nhiễm 
Covid-19 tại nhà và tại cộng 
đồng; xét nghiệm Covid-19; 
tiêm chủng vắc xin phòng, 
chống Covid-19; truyền thông 
về Covid-19... Tại các trạm y tế 
lưu động, huyện trang bị các 
giường lưu bệnh, ô xy y tế, 
danh mục thuốc cấp cứu theo 
quy định… 

Tại thị trấn Phú Phong, một 
trong những địa phương ghi 
nhận nhiều ca mắc Covid-19 
của huyện, Phó Chủ tịch 
UBND thị trấn Nguyễn Trung 
Hậu cho hay: Trong tuần 
trước, thị trấn ghi nhận 23 ca 
mắc Covid-19, đồng thời hiện 
đang quản lý, điều trị 29 F0 
tại nhà. Chúng tôi cũng quyết 
liệt thực hiện nhiều biện pháp 
phòng, chống dịch, trong đó 
khẩn trương truy vết, khống 
chế nhanh các ổ dịch để dịch 
bệnh không lan rộng. 

Ở các xã, thị trấn có tình 
hình dịch bệnh phức tạp như 
Bình Tường, Tây Phú, Bình 
Nghi, Phú Phong, ngoài các 
trạm y tế lưu động chịu trách 
nhiệm chăm sóc, điều trị F0 tại 
nhà, tổ Covid-19 cộng đồng 
cũng chung tay giám sát chặt 
chẽ để đảm bảo an toàn. Ông 
Nguyễn Văn Chánh, tổ trưởng 

tổ Covid-19 cộng đồng thôn 
Phú Thọ (xã Tây Phú), cho biết: 
“Đến nay, xã xuất hiện nhiều 
ca bệnh trong cộng đồng, 
trong đó có một số ca không 
rõ nguồn lây. Cùng với nhân 
viên của trạm y tế lưu động, tổ 
Covid-19 cộng đồng chúng tôi 
cũng hỗ trợ quản lý các ca F0 
đang điều trị tại nhà để công 
tác điều trị, phòng dịch ở địa 
phương được hiệu quả hơn”. 
Từ ngày 4.12, huyện đã kích 
hoạt trạm y tế lưu động đặt tại 
nhà văn hóa thôn Hòa Trung 
để quản lý, chăm sóc, điều trị 
người nhiễm Covid-19 tại nhà. 
Hiện Bình Tường có 12 ca F0 
đang được chăm sóc, điều trị 
tại nhà. 

Ông Phan Chí Hùng cho 
biết thêm: Huyện đã sẵn sàng 
phương án đáp ứng với các 
mức độ dịch có thể xảy ra trên 
địa bàn, nhưng vẫn không chủ 
quan, lơ là, mất cảnh giác, 
lấy việc bảo vệ an toàn tính 
mạng, sức khỏe của nhân dân 
là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 
Bên cạnh các trạm y tế lưu 
động, tổ chăm sóc bệnh nhân 
Covid-19 tại nhà, huyện còn 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của tổ Covid-19 cộng đồng.                

VĂN PHONG

Khu vực phong tỏa phòng, chống dịch tại thị trấn Phú Phong.                                                                                                    Ảnh: VĂN PHONG

Để khống chế dịch, huyện Tây Sơn cần tiếp tục tầm soát 
các vùng và đối tượng nguy cơ cao, tiến hành truy vết, tầm soát 
khẩn trương để bóc tách F0. Ngoài ra, huyện chủ động triển 
khai việc điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà hiệu quả, phù hợp với 
tình hình dịch bệnh. Địa phương cũng cần đẩy nhanh tiến độ 
tiêm vắc xin để kiểm soát dịch hiệu quả”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh LÂM HẢI GIANG 

l 11/11 huyện, thị xã, 
thành phố của tỉnh đã được 
UBND tỉnh ra quyết định công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ năm 2021. Cụ 
thể, các địa phương được công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 
đạt chuẩn xóa mù chữ ở mức 
độ 2. Trong phổ cập giáo dục 
tiểu học, 11/11 huyện, thị xã, 
thành phố đạt chuẩn ở mức độ 
3. Với phổ cập giáo dục THCS, 
có 10/11 huyện, thị xã, thành 
phố đạt chuẩn phổ cập mức độ 
2; riêng huyện Vĩnh Thạnh đạt 
chuẩn mức độ 1. MAI HOÀNG
l Sáng 27.12, Khối thi 

đua sản xuất kinh doanh 
tỉnh Bình Định tổ chức 
nghiệm thu, bàn giao tiền 
xây nhà đại đoàn kết cho bà 
Nguyễn Thị Phao, 57 tuổi, ở 
thôn Túy Sơn, xã Hoài Sơn, 
TX Hoài Nhơn. Gia đình bà 
Phao là hộ nghèo, hoàn cảnh 
hết sức khó khăn, chồng mất 
sớm, con bị đau bệnh, nhiều 
năm liền phải ở trong căn nhà 
hư hỏng, xuống cấp. Khối thi 
đua sản xuất kinh doanh tỉnh 
Bình Định hỗ trợ 50 triệu đồng 

để gia đình bà xây dựng  
lại nhà. ÁNH NGUYỆT
l Ngày 27.12, Sở LĐ-

TB&XH tổ chức lớp tập huấn 
kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ 
em cho cha mẹ, người chăm sóc 
trẻ tại huyện Vân Canh. Tham 
gia lớp tập huấn, các học viên 
được giới thiệu về Luật Trẻ em, 
các quy định pháp luật liên quan 
đến trẻ, hướng dẫn kỹ năng 
phòng chống tai nạn thương 
tích cho trẻ, triển khai chương 
trình phòng ngừa giảm thiểu lao 
động trẻ em và giới thiệu những 
hoạt động, chương trình hỗ trợ 
trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. N.TÚ
l Hội CTĐ phường Đống 

Đa (TP Quy Nhơn) đang vận 
động kinh phí để triển khai 
chương trình “Chợ Tết yêu 
thương” tại phường nhằm hỗ trợ 
người bị mất thu nhập do dịch 
bệnh Covid-19, hộ nghèo, cận 
nghèo, người già neo đơn, hộ 
phụ nữ đơn thân, trẻ mồ côi… 
Dự kiến, chương trình sẽ trao 
100 suất quà yêu thương, giúp 
người dân khó khăn trên địa bàn 
đón Tết đủ đầy. 

NGỌC NGA

(BĐ) - Tại Công văn số 
8231/UBND-TH ngày 25.12, 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 
TN&MT chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương có liên quan thường 
xuyên kiểm tra, giám sát công 
tác đấu giá quyền sử dụng đất, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm các quy định trong đấu 
giá theo thẩm quyền; trường 
hợp vượt thẩm quyền báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh. Đồng thời, 
giao các Sở: TN&MT, Tài chính, 
Tư pháp, Xây dựng và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ triển khai 
thực hiện nội dung chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Công 
điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21.12 
về tình hình thực hiện đấu giá 
quyền sử dụng đất trong thời 
gian qua. Trong đó lưu ý việc 
xây dựng giá khởi điểm đấu giá, 
quy định về đấu giá, các hoạt 
động về đấu giá… để kịp thời 
tham mưu UBND tỉnh.

T h e o  C ô n g  đ i ệ n  s ố  

1767/CĐ-TTg, vừa qua, nhiều 
địa phương đã tổ chức đấu giá 
quyền sử dụng đất đạt kết quả, 
góp phần bổ sung nguồn thu 
lớn cho ngân sách địa phương. 
Tuy nhiên, một số trường hợp 
giá trúng đấu giá cao gấp nhiều 
lần so với giá khởi điểm (có 
trường hợp cao bất thường) 
đang thu hút sự quan tâm rất 
lớn của dư luận xã hội, có thể 
tạo ra hiệu ứng đối với phát 
triển KT-XH và thị trường nhà 
ở, bất động sản. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương rà soát 
công tác tổ chức đấu giá quyền 
sử dụng đất trên địa bàn đảm 
bảo đúng pháp luật, công khai, 
minh bạch. Kịp thời phát hiện, 
xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm các quy định pháp 
luật trong đấu giá đất, ngăn 
chặn hành vi lợi dụng đấu giá 
để gây nhiễu loạn thị trường, 
trục lợi.

KHẢI THƯ

Xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm trong đấu giá đất 

(BĐ) - Trong năm 2021, tỉnh 
tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện 
toàn tổ chức các đơn vị bảo đảm 
kịp thời, đúng quy định. Cụ 
thể, đối với cơ quan hành chính 
giảm 7 tổ chức phòng; trong đó 
có 1 phòng thuộc Sở KH&CN, 
6 phòng thuộc chi cục/ban của 
Sở NN&PTNT (4 phòng) và Sở 
TN&MT (2 phòng). 

Đối với đơn vị sự nghiệp, 
giảm 1 đơn vị sự nghiệp (Trung 
tâm Giống cây trồng Bình Định 

trực thuộc Sở NN&PTNT) và 8 
tổ chức phòng thuộc các đơn 
vị sự nghiệp. Trong đó có 1 
phòng thuộc Viện Nghiên cứu 
phát triển KT-XH; 2 phòng 
thuộc Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh, 3 phòng của Trung 
tâm Khuyến công - Tư vấn phát 
triển công nghiệp và Xúc tiến 
thương mại (thuộc Sở Công 
Thương), 2 phòng của Trung 
tâm Tin học - Công báo (Văn 
phòng UBND tỉnh).    MAI LÂM

Tiếp tục giảm nhiều phòng 
chuyên môn thuộc các cơ quan, 
đơn vị
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Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Theo phản ánh của người dân các xã 
Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa 
(huyện Tuy Phước), tại ngã tư Cây Xoài 
trên tuyến ĐT 640, địa bàn xã Phước 
Thuận thường xuyên xảy ra TNGT. 
Nguyên nhân là khu vực giao nhau này 
có sự chênh lệch độ cao giữa các tuyến 
đường, không có đèn tín hiệu giao thông, 
bị che khuất tầm nhìn.

Thời gian gần đây, tại khu vực 
phía Nam cầu Diêu Trì thuộc địa bàn 
phường Trần Quang Diệu (TP Quy 
Nhơn) tái diễn tình trạng nhiều tiểu 
thương lấn chiếm lòng, lề đường QL 
1A để buôn bán. Thậm chí có người 
còn bày hàng hóa, rau quả, trái cây, hải 
sản… ngay trên hành lang cầu để bán 
cho khách. Thời điểm cuối năm, mật độ 
phương tiện giao thông qua lại cầu khá 
đông, cộng với việc nhiều người dừng 
lại trên cầu để mua hàng dẫn đến nguy 
cơ cao xảy ra TNGT, lây lan dịch bệnh 
Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo 
Bình Định, thời điểm cuối năm, tình 
trạng lấn chiếm lòng, lề đường xảy ra 
tại nhiều điểm trên các tuyến tỉnh lộ, 
trong đó đáng chú ý là tại khu vực ngã 
ba thôn Long Hòa, xã An Hòa (huyện 
An Lão). Chợ tự phát này họp vào buổi 
sáng hằng ngày, có hàng trăm người 
dân đến mua, bán với đủ loại hàng hóa, 
giăng kín cả mặt đường tỉnh lộ 629, 
không còn lối đi cho các loại phương 
tiện giao thông. 

Còn trên tỉnh lộ 639 (đường ven 
biển) đoạn qua thị trấn Cát Tiến (huyện 
Phù Cát), hầu hết tài xế điều khiển xe ô 
tô lưu thông qua đây phải rất tập trung 
nếu không muốn xảy va quẹt, tai nạn 
đáng tiếc mà nguyên nhân vẫn là lấn 
đường họp chợ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người 
dân địa phương, phản ánh: “Các cơ 
quan chức năng cũng đã nhiều lần 
phối hợp với chính quyền địa phương 
ra quân xử lý, nhưng chỉ sau thời gian 
ngắn thì đâu lại vào đó. Do đó, cần 
phải có biện pháp xử lý quyết liệt, 
căn cơ hơn mới chấn chỉnh được tình 
trạng này”.

Nhằm lập lại trật tự hành lang 
ATGT đường bộ vào thời điểm cuối 

Gần đây, trong nhiều vụ án hình 
sự xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
đối tượng thừa nhận nguyên nhân là 
vì nghiện ma túy, cần tiền nên trộm, 
thậm chí cướp tài sản. Đơn cử, ngày 
17.12, CA phường Quang Trung đã 
làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối 
tượng Trần Anh Vinh (SN 1980, ở KV 
7, phường Ngô Mây). Qua điều tra, chỉ 
trong vòng 7 ngày, Vinh đã trộm hơn 
chục con chim cảnh ở nhiều nơi trên 
địa bàn thành phố. Số tiền bán những 
con chim đó, Vinh đều “nướng” vào ma 
túy. Hay như đối tượng Võ Văn Chiến 
(SN 1985, ở phường Trần Hưng Đạo) 
cũng vì ma túy mà gần như đánh mất 
tương lai của mình bởi sức khỏe suy 
kiệt, kinh tế gia đình lâm cảnh khốn 
khó. Và không dừng lại ở đó, trong lúc 
bị ma túy “sai khiến”, Chiến đã gây ra 
vụ cướp tài sản. 

Vào chiều 14.12, trong trạng thái 

Mô hình Camera an ninh tại TX Hoài 
Nhơn đã được triển khai ở 17/17 xã, 
phường, lắp đặt trên 550 camera tại 65 
điểm, tuyến đường, với tổng kinh phí 
hơn 500 triệu đồng. 

Hệ thống camera được bố trí hợp lý 
đã phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 
ngay từ cơ sở. Điển hình là qua trích xuất 
hình ảnh từ camera dọc các tuyến đường 
ở phường Tam Quan Bắc, CA TX Hoài 
Nhơn đã nhận dạng được đối tượng gây 
ra vụ trộm 181 cây vàng tại tiệm vàng 
Anh Trung vào ngày 12.5.2021, từ đó 
nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng 
gây án, kịp thời thu giữ toàn bộ tang vật 
của vụ án...                            QUỐC HÙNG

LẤN CHIẾM QUỐC LỘ, TỈNH LỘ HỌP CHỢ VÀO THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM:

Tăng cường kiểm tra, 
xử lý nghiêm

Thời điểm cuối năm, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tình trạng người dân, tiểu thương lấn chiếm lòng, lề 
đường để họp chợ, mua bán tái diễn, gây ùn tắc giao thông. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương 
đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng này.

năm, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 
thuộc Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng 
cục Đường bộ Việt Nam) vừa phối hợp 
với UBND phường Trần Quang Diệu 
(TP Quy Nhơn) ra quân kiểm tra, giải 
tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang phía 
Nam cầu Diêu Trì. Qua đợt ra quân 
vừa qua, lực lượng chức năng đã xử 
lý gần 40 tiểu thương, người dân buôn 
bán trái quy định tại khu vực đầu cầu 
và trên cầu.

Ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng 
Chi cục Quản lý đường bộ III.4, cho 
biết: Bên cạnh việc xử lý, chúng tôi 
yêu cầu tiểu thương cam kết không 
tái phạm. Từ nay đến tết Nguyên đán 
Nhâm Dần, chúng tôi sẽ xuyên kiểm tra 
tại khu vực này và xử lý nghiêm nếu 
các tiểu thương tái diễn vi phạm. Ngoài 
ra, để đảm bảo thông thoáng hành lang 

ATGT các tuyến quốc lộ qua địa bàn 
tỉnh, đơn vị đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, 
xử lý, tháo dỡ các công trình vi phạm, 
trả lại hơn 500 m2 mặt bằng lấn chiếm 
hành lang đường bộ và lập biên bản yêu 
cầu người vi phạm cam kết tự tháo dỡ 
hàng trăm trường hợp khác.

Còn theo ông Nguyễn Quả, Chánh 
Thanh tra Giao thông (Sở GTVT), để 
đảm bảo ATGT trên các tuyến tỉnh lộ 
thời điểm cuối năm, lực lượng thanh 
tra giao thông sẽ tăng cường phối hợp 
với chính quyền địa phương tuần tra, 
xử lý nghiêm đối với các cá nhân vi 
phạm. Đồng thời, yêu cầu ban quản 
lý các chợ phải có trách nhiệm thường 
xuyên kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu bà 
con vào bên trong chợ để buôn bán 
nhằm đảm bảo ATGT.     

  NGUYỄN QUÝ

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các tiểu thương mua bán trái phép trên cầu Diêu Trì.  Ảnh: N. QUÝ

Bất an tình trạng 
người nghiện ma túy gây án

Đối tượng Trần Anh Vinh (bên phải) cùng tang vật.                        Ảnh: M.N

Cần khắc phục  
những bất cập 
về giao thông 
tại ngã tư Cây Xoài

Ngã tư Cây Xoài có độ dốc cao, che khuất tầm nhìn… 
nên thường xuyên xảy ra TNGT.             Ảnh: VĂN LƯU

Hệ thống camera 
an ninh ở Hoài Nhơn 
phát huy hiệu quả

Chị Nguyễn Thị Hoa, nhà ở gần ngã 
tư này cho biết: Nút giao thông này rất 
nguy hiểm. Nếu đi từ QL 19 mới vào và 
từ chợ Phước Thuận lên đường ĐT 640 
thì bị khuất tầm nhìn, chỉ cần thiếu chú 
ý quan sát thì rất dễ dẫn đến tai nạn. 
Mặt khác, do 2 tuyến đường đấu nối vào 
tuyến ĐT 640 có độ dốc cao nên xe phải 
chạy tốc độ cao hơn bình thường để có đà 
lên dốc, khiến người điều khiển xe đi trên 
đường 640 sẽ bị bất ngờ. Thực tế, tại đây 
đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nút giao 
thông này đã được nhà nước đầu tư sửa 
chữa, thảm bê tông nhựa tăng cường, 
thảm vuốt nối các đường ngang. Tuy 
nhiên, trong khi lượng phương tiện tham 
gia giao thông khá nhiều thì tại đây chỉ 
có một biển cảnh báo “Đi chậm, chú ý tai 
nạn”; không có vạch sơn đường để phân 
biệt, chia làn đường và thiếu hệ thống 
biển cảnh báo, biển báo hiệu giao thông.

Người dân mong các cấp và ngành 
chức năng liên quan kiểm tra và có sớm 
giải pháp khắc phục như lắp đặt đèn tín 
hiệu hoặc làm thêm hệ thống biển cảnh 
báo, sơn gờ giảm tốc và xử lý điểm khuất 
tầm nhìn, nhằm góp phần hạn chế tai 
nạn tại nút giao thông này.       VĂN LƯU

“ngáo đá”, Chiến cầm dao chặn một số 
người đi xe máy trên đường Trần Hưng 
Đạo đòi “mượn” xe máy nhưng họ đã 
kịp né tránh. Cũng với thái độ nguy 
hiểm như thế, Chiến liên tiếp dùng dao 

kề vào cổ 2 người dân, 
uy hiếp tinh thần buộc 
phải đưa xe máy SH 
cho hắn. 

Ngay sau khi nhận 
tin báo về vụ việc, lực 
lượng CA đã nhanh 
chóng bắt giữ Chiến. Tại 
cơ quan CA, Chiến thừa 
nhận mình đã sử dụng 
ma túy gần 20 năm. Để 
có tiền thỏa mãn cơn 
nghiện, nhiều tài sản 
của gia đình Chiến đã 
phải “đội nón ra đi”, 
cuộc sống hiện đối mặt 
với nhiều khó khăn. 

Mong rằng qua những vụ việc nêu 
trên, mọi người cần nêu cao hơn nữa 
ý thức cảnh giác với ma túy, đừng vì 
một phút ham vui mà hỏng cả cuộc đời.

MINH NGỌC
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Dù vậy, để hoạt động nuôi 
trồng thủy sản (NTTS) phát 
triển theo hướng bền vững, đạt 
kết quả tốt hơn trong thời gian 
tới, ngày 10.12.2021 UBND tỉnh 
đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-
UBND về việc tăng cường chỉ 
đạo, quản lý nuôi trồng thủy sản 
2022. Thực hiện theo chỉ thị này, 
ngày 21.12 Sở NN&PTNT đã 
ban hành lịch thời vụ nuôi tôm 
nước lợ năm 2022 trên tổng diện 
tích nuôi hơn 2.045 ha. Theo đó, 
hướng dẫn cụ thể về cách nuôi 
2 - 3 vụ, kết hợp chính và phụ 
trong năm tùy theo đó là vùng 
nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
cao (37,9 ha), nuôi tôm trên cát 
(149 ha); vùng cao triều đầm 
phá, cửa sông có cơ sở hạ tầng 
tương đối tốt (396,2 ha); vùng 

Tăng cường quản lý 
và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản

Dù đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực nhưng năm 2021 hoạt động nuôi trồng thủy 
sản của tỉnh vẫn đạt kết quả khả quan. Theo Sở NN&PTNT, diện tích nuôi trồng thủy 
sản khoảng hơn 3.990 ha, trong đó nuôi tôm nước lợ hơn 2.490 ha (tương đương năm 
2020). Sản lượng ước đạt 12.096 tấn, tăng 5,1% so với năm 2020; trong đó sản lượng 
tôm nước lợ ước đạt hơn 9.188 tấn, tăng 6,9%. 

nuôi có cơ sở hạ tầng chất lượng 
thấp, không đảm bảo nuôi theo 
hình thức thâm canh - bán thâm 
canh (hơn 1.462 ha). 

Giám đốc Sở NN&PTNT 
Trần Văn Phúc cho biết, cùng 
với lịch thời vụ, Sở cũng lưu ý 
một số biện pháp kỹ thuật như: 
Nhân rộng mô hình nuôi tôm 
an toàn sinh học, áp dụng nuôi 
tôm kết hợp với thủy sản khác 
nhằm hạn chế dịch bệnh. Đối 
với các hộ nuôi mua giống từ 
bên ngoài tỉnh, cần phải có giấy 
kiểm dịch của cơ quan quản lý; 
trong tỉnh cần giấy kiểm tra, xét 
nghiệm của Chi cục Chăn nuôi - 
Thú y. Tùy theo điều kiện cụ thể 
từng vùng, các địa phương có 
thể hướng dẫn điều chỉnh mật 
độ nuôi phù hợp và nằm trong 

khung mật độ hướng dẫn của 
lịch thời vụ.

Theo chỉ đạo của Sở 
NN&PTNTT, Chi cục Thủy sản 
tiếp tục tăng cường thực hiện 
cấp, cấp lại giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản; 
giấy xác nhận NTTS lồng bè, 
đối tượng thủy sản nuôi chủ 
lực cho tổ chức, cá nhân; giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
sản xuất thức ăn thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi trường nuôi 
trồng thủy sản.... Để chủ động 
trong xử lý môi trường, ao đìa 
nuôi, phục vụ công tác phòng, 
chống dịch bệnh thủy sản,  tỉnh 
có kế hoạch phân bổ thuốc sát 
trùng hỗ trợ người NTTS, cụ thể 
sẽ cấp 52,6 tấn chlorine và 18 tấn 

Người dân nuôi tôm vụ 1 năm 2021 trong ao trải bạt tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát.                                        Ảnh: HOÀI THU

Làng bánh tráng thôn An Giang 
Đông, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ nổi 
tiếng khắp nơi với loại bánh tráng 
gạo đỏ. Người dân ở đây tráng bánh 
quanh năm nhưng tầm 2 tháng trước 
tết Nguyên đán mọi thứ rộn ràng hơn. 
Ông Lê Lãnh, Trưởng thôn An Giang 
Đông cho biết, toàn thôn có khoảng 100 
hộ làm nghề tráng bánh, bình quân một 
ngày sản xuất ra khoảng 25.000 chiếc 
bánh, ngày tết thì sản lượng tăng lên 
nhiều lắm.

Chị Trần Thị Đức, ở xóm 4, thôn An 
Giang Đông kể: Mùa này phải dậy từ 2 
giờ sáng, ngâm gạo, xay gạo, nhóm lò 
và tráng bánh. Ngày thường nhà tôi làm 
15 kg gạo, cho ra tầm 300 cái bánh tráng 
nhưng cận tết phải lên đến 25 - 30 kg 
gạo, tương đương với 500 - 600 bánh. 
Bánh tráng An Giang Đông làm hoàn 
toàn bằng bột gạo, không trộn mì, tráng 
thủ công 2 lớp nên rất dày. Khi nướng 
lên bánh vàng, dày đều, đẹp, vị đậm đà. 

Bánh tráng An Giang Đông rộn ràng vào Tết

Bà Đặng Thị Phương nướng bánh.       Ảnh: T. TRỌN

Bánh tráng An Giang Đông thường ăn 
kèm với bún tôm, bún rạm nổi tiếng của 
Phù Mỹ. Năm nay do dịch bệnh, lượng 
hàng có ít hơn mọi năm, nhưng không 
đáng kể vì bánh tráng An Giang Đông 
chủ yếu là để làm hàng quà tết.

Với hơn 50 năm trong nghề tráng 
bánh, bà Đặng Thị Phương, 70 tuổi, ở 

xóm 4, thôn An Giang Đông là người 
thấu đến cặn kẽ nghề tráng bánh tráng 
ở quê mình. Bà Phương cho biết, sau 
nhiều năm trầm lắng, mấy năm gần 
đây bánh tráng An Giang Đông trở lại 
đúng với vị trí xưa kia nó từng có - một 
trong vài loại bánh tráng nức tiếng của 
Bình Định, nhờ người tiêu dùng trở lại 
chuộng bánh bánh thủ công. “Tráng 
cái bánh dày dặn kiểu như làng này 
nó cực, như chiếc bánh nướng lên nó 
đầy đặn và thơm phức hương gạo”, bà 
Phương nói. 

Bánh tết nhưng ở An Giang Đông 
vẫn giữ giá như ngày thường 15.000 
đồng/ràng 10 cái. Nhờ thông tin lan 
tỏa trên mạng xã hội, chỉ sau một thời 
gian ngắn bánh tráng gạo đỏ An Giang 
Đông đã tìm được nhiều khách hàng ở 
các tỉnh, thành xa như: Đồng Nai, Kiên 
Giang, TP Hồ Chí Minh… 

Nghe tôi hỏi chuyện bánh tráng An 
Giang Đông, ông Đào Duy Nguyên, Chủ 

tịch UBND xã Mỹ Đức tranh thủ “quảng 
cáo”: Không chỉ An Giang Đông đâu, 
nay thì cả An Giang Tây và rải rác ở các 
thôn còn lại, nghề tráng bánh tráng cũng 
phát triển rất khá, riêng An Giang Tây có 
tới 160 hộ theo nghề. Năm nay, do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhiều 
ngành nghề gặp khó khăn, nhưng nghề 
tráng bánh bị ảnh hưởng rất ít, có lẽ do 
người ta chuộng tích trữ bánh tráng vì 
nó có thể để lâu ngày, dễ dàng dùng vào 
nhiều nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, 
do bánh được sản xuất hoàn toàn thủ 
công nên dù rất ngon nhưng sản lượng 
không cao, thành ra thu nhập bà con 
chỉ ở mức vừa phải. Hiện, xã cũng đang 
xúc tiến đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 
làng nghề, đồng thời vận động bà con 
đầu tư trang thiết bị sản xuất ra nhiều 
loại bánh tráng, đóng gói trong bao bì 
có thương hiệu, nhãn hiệu, đáp ứng tốt 
nhu cầu thị trường.                    

THANH TRỌN

Hơn 2.200 ha 
lúa vụ Đông 
Xuân mới gieo 
sạ bị ngập úng

(BĐ) - Theo thông tin từ 
Văn phòng Thường trực Ban 
chỉ huy Phòng chống thiên tai- 
Tìm kiếm cứu nạn & Phòng thủ 
dân sự tỉnh, do ảnh hưởng của 
không khí lạnh, từ tối ngày 
26.12 đến tối 27.12 trên địa 
bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa 
vừa đến mưa to, lượng mưa 
bình quân toàn tỉnh 53 mm. 
Trong khi đó một số nơi mưa 
lớn, như: Hồ Cẩn Hậu (TX 
Hoài Nhơn) 170 mm, hồ Trong 
Thượng (huyện An Lão) 131 mm, 
xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) 
116 mm, hồ Long Mỹ (TP Quy 
Nhơn) 112 mm, hồ Diêm Tiêu 
(huyện Phù Mỹ) 104 mm, xã 
Cát Thành (huyện Phù Cát) 
103mm, Chi cục Thủy lợi (TP 
Quy Nhơn) 97 mm, hồ Vạn 
Hội (huyện Hoài Ân) 90 mm, 
hồ Hội Khánh (huyện Phù Mỹ) 
91 mm, hồ Quang Hiển (huyện 
Vân Canh) 73 mm, hồ Núi Một 
(TX An Nhơn) 71 mm…

Theo báo cáo từ các địa 
phương, đợt mưa này đã gây 
ngập úng cục bộ 2.217 ha 
diện tích lúa mới gieo sạ vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022, cụ 
thể: Huyện Phù Mỹ có 250 
ha; huyện Hoài Ân 459,5 ha; 
huyện Phù Cát 1.159 ha; huyện 
Tây Sơn 348,5 ha.

Theo dự báo của Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Bình 
Định, sáng 28.12, trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi 
mưa vừa, mưa to với lượng mưa 
ở phía Bắc tỉnh từ 30 - 50 mm, có 
nơi trên 70 mm, ở phía Nam tỉnh 
từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. 

Theo Trung tâm Dự báo khí 
tượng thủy văn quốc gia, từ 
ngày 27 - 29.12, trên các sông từ 
Thừa Thiên Huế đến Bình Định 
khả năng xuất hiện một đợt lũ. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt 
lở đất ở vùng núi, ngập úng cục 
bộ vùng trũng thấp, khu đô thị 
tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế 
đến Bình Định.                          

N.P

chlorite để xử lý môi trường ao 
nuôi trong vụ 1 năm 2022 theo 
đăng ký của 5 địa phương (Tuy 
Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài 
Nhơn, Quy Nhơn) và Trung tâm 
Giống nông nghiệp.  

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc 
Lan, Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y, căn cứ 
theo lịch thời vụ nuôi tôm nước 
lợ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 
Chi cục sẽ có những hoạt động 
hỗ trợ, hướng dẫn người nuôi 
phòng chống và đẩy mạnh tổ 
chức giám sát dịch bệnh chủ 
động hơn theo thực tế; đồng 
thời tăng cường công tác kiểm 
dịch giống thủy sản... nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác 
phòng bệnh và hạn chế tối đa 
dịch bệnh xảy ra.

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh đã và đang  
dựng kế hoạch NTTS năm 2022; 
tăng cường hướng dẫn và giám 
sát người nuôi tôm thực hiện 
nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ 
thuật nuôi tôm và các quy định 
phòng, chống dịch bệnh tôm. 

Ông Lương Văn Khoa, Phó 
trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, chia sẻ: Năm 
2022, chúng tôi tiếp tục hướng 
dẫn người dân thực hiện tốt 
hơn các quy trình nuôi thủy 
sản tiên tiến, cùng các biện 
pháp phòng ngừa dịch bệnh. 
Phòng NN&PTNT huyện và 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện đang phối hợp xây dựng 
kế hoạch hỗ trợ người nuôi phù 
hợp tình hình dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp. Dự kiến, từ 
tháng 2.2022, sẽ triển khai các 
hoạt động tập huấn, hướng dẫn 
kỹ thuật và tuyên truyền người 
nuôi chấp hành tốt hơn các quy 
định đối với sản xuất, ương 
dưỡng giống thủy sản, nuôi 
thủy sản lồng bè và đối tượng 
thủy sản nuôi chủ lực...

HOÀI THU 
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Ông Trần Đức Nghị, trưởng tộc Trần 
Đức, phấn khởi cho biết: “Trong số 
1.800 m2 đất mà gia tộc chúng tôi thống 
nhất hiến tặng cho Nhà nước có 500 m2 
đất ở, hơn 1.300 m2 đất vườn cùng nhiều 
công trình xây dựng trên đất. Chúng tôi 
trao toàn bộ quyền sử dụng khối tài sản 
này cho Nhà nước - cụ thể đơn vị tiếp 
nhận việc hiến tặng này là UBND TX Hoài 
Nhơn - với ước vọng Nhà nước sẽ phục 
dựng, tôn tạo quần thể di tích Đền thờ Đào 
Duy Từ và mộ Cống quận công Trần Đức 
Hòa nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ 
nguồn đối với cha ông, tạo điểm nhấn giáo 
dục truyền thống yêu nước cho nhân dân”.

Phường Hoài Thanh Tây hiện có 2 di 
tích cấp quốc gia, gồm: Đền thờ Đào Duy 
Từ và Địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình 
năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương. Trong quy 

Nỗ lực phòng,
chống bạo lực
gia đình

Thống kê của Sở VH&TT cho thấy, 
những bất hòa, rạn nứt trong hôn nhân, 
những xung đột, bạo lực trong từng gia 
đình năm 2021 đã giảm (xảy ra 55 vụ, 
giảm 75 vụ so với năm 2020). 

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám 
đốc Sở VH&TT, cho biết: Để chủ động 
phòng, chống các vụ bạo lực gia đình 
(BLGĐ), Sở đã chủ động chỉ đạo, hướng 
dẫn phòng VH&TT các huyện, thị xã, 
thành phố đẩy mạnh tuyên truyền 
phòng, chống dịch, xây dựng gia đình 
hạnh phúc và phòng, chống bạo lực 
đến từng hộ gia đình qua nhiều hình 
thức (zalo, facebook), phát trên loa phát 
thanh của xã, phường, thị trấn; treo pa 
nô, băng rôn... Qua đó, giúp người dân 
thay đổi hành vi, nhận thức, sống hòa 
thuận, tình làng nghĩa xóm ngày càng 
gắn kết. 

Chưa kể, nhiều địa phương trong 
tỉnh cũng linh động tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 
chống BLGĐ đạt hiệu quả khá. Đơn cử, 
tại huyện Vân Canh, các tổ chức hội, 
đoàn thể liên quan đã thực hiện tuyên 
truyền lồng ghép qua các buổi chiếu 
phim lưu động tại các thôn, làng, khu 
phố về chuyên đề bình đẳng giới, văn hóa 
giao tiếp ứng xử trong gia đình, phòng, 
chống BLGĐ và phổ biến quy định pháp 
luật liên quan. Tương tự, huyện Phù Cát 
đã tuyên truyền vận động phòng, chống 
BLGĐ thông qua các buổi họp thôn, 
khu phố; lồng ghép trong việc thực hiện 
hương ước, quy ước ở khu dân cư. Nhờ 
có nhiều cách thức tuyên truyền lồng 
ghép, tạo ra môi trường văn hóa lành 
mạnh, nâng cao nhận thức cho người dân, 
các địa phương đã góp phần giảm thiểu 
tình trạng BLGĐ, giảm thiểu các tệ nạn 
xã hội xâm nhập vào gia đình. 

Cùng với những hoạt động trên, việc 
xây dựng các mô hình CLB: Gia đình 
hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo 
lực, gia đình trẻ hoặc không sinh con 
thứ ba... cũng thu hút sự tham gia tích 
của nhiều gia đình. Đến nay, toàn tỉnh có 
122/159 xã, phường, thị trấn đã xây dựng 
mô hình phòng, chống BLGĐ; 415 địa chỉ 
tin cậy tại cộng đồng; 223 CLB Gia đình 
hạnh phúc, phát triển bền vững, với hơn 
1.800 thành viên sinh hoạt, gắn liền với 
các nội dung như: Cung cấp kiến thức, 
kỹ năng về phòng, chống BLGĐ; bảo vệ 
quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người 
cao tuổi; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng 
gia đình văn hóa, ngăn chặn các tệ nạn xã 
hội xâm nhập vào gia đình…   AN NHIÊN

Phát huy giá trị di tích 
Đền thờ Đào Duy Từ

hoạch đô thị Hoài Nhơn theo hướng 
“1 trục, 2 cánh, 4 trung tâm” thì Hoài 
Thanh Tây là trung tâm vùng đô thị văn 
hóa, lịch sử. 

Ông Lê Văn Nam, Chủ tịch UBND 
phường Hoài Thanh Tây, tâm tình: “Việc 
gia tộc Trần Đức hiến tặng đất sẽ góp phần 
mở rộng thêm không gian văn hóa, lịch 
sử ở địa phương. Với niềm tự hào đó, cán 
bộ, nhân dân địa phương rất mong di tích 
liên quan đến Cống quận công Trần Đức 
Hòa sớm được Nhà nước đầu tư xây dựng 
xứng tầm để kết nối với các di tích lịch sử, 
văn hóa trên địa bàn phường, phát huy 
giá trị di tích”.

Là cơ quan chuyên môn được UBND 
TX Hoài Nhơn giao tiếp nhận và phát huy 
giá trị Khu tưởng niệm Cống quận công 
Trần Đức Hòa, ông Hồ Khắc Cầu, Phó 

Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT TX Hoài 
Nhơn, cho biết: Chúng tôi sẽ chủ động 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn đề 
xuất với UBND thị xã ý tưởng, giải pháp 
phục dựng di tích Khu tưởng niệm Cống 
quận công Trần Đức Hòa. Qua đó hình 
thành tuyến tham quan liên hoàn quần 
thể các di tích: Đền thờ Đào Duy Từ tại 
thôn Cự Tài (xã Hoài Phú), chùa Cầu, lăng 
Lê Đại Lang, đền thờ Trần Đức Hòa, địa 
điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại 
cây số 7 Tài Lương (phường Hoài Thanh 
Tây), mộ cụ Đào (phường Hoài Hảo) và 
mộ Cống quận công Trần Đức Hòa (xã 
Hoài Sơn) và các di tích khác được xếp 
hạng ở Hoài Nhơn.

Việc quy hoạch, xây dựng, tôn tạo quần 
thể di tích Đền thờ Đào Duy Từ và mộ 
Cống quận công Trần Đức Hòa nhằm tạo 
thêm điểm nhấn di tích văn hóa, lịch sử, 
góp phần phát triển kinh tế du lịch theo 
định hướng của TX Hoài Nhơn. 

Phó Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
Trần Hữu Thảo cho biết: Việc làm ý nghĩa 
của gia tộc Trần Đức là điển hình trong chủ 
trương vận động xã hội hóa trong công 
tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích của 
thị xã. Thật sự hiếm có nơi nào làm được 
việc tốt như vậy! Chúng tôi sẽ phối hợp 
Sở VH&TT cùng gia tộc Trần Đức phục 
dựng, tôn tạo, phát huy giá trị liên quan 
đến Cống quận công Trần Đức Hòa để 
xứng đáng với những công lao của bậc 
khai quốc công thần.           NGỌC NHUẬN

Khu tưởng niệm Cống quận công Trần Đức Hòa do gia tộc Trần Đức hiến tặng để TX Hoài Nhơn đầu tư xây dựng tạo thêm một điểm đến văn hóa, lịch sử 
góp phần phát triển du lịch địa phương.                   Ảnh: NGỌC NHUẬN

Giữa tháng 12.2021, gia tộc Trần Đức ở phường Hoài Thanh Tây (TX Hoài Nhơn) đã hiến tặng đất, công trình 
kiến trúc tại Khu tưởng niệm Cống quận công Trần Đức Hòa của gia tộc cho Nhà nước sử dụng xây dựng quần 
thể di tích Đền thờ Đào Duy Từ và mộ Cống quận công Trần Đức Hòa. Đây là lần đầu tiên một gia tộc dốc sức, 
đồng lòng cùng Nhà nước phát huy giá trị di tích, góp phần tri ân tiền nhân.

Cống quận công Trần Đức Hòa là người xã Bồ Đề, huyện Bồng Sơn, phủ Quy 
Nhơn (nay là thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn). Ông vốn là con của nhà tướng 
nên buổi đầu được làm chức Hoằng tín đại phu, sau đổi làm Đô Chỉ huy sứ quyền 
Nhiếp vệ cẩm y. Nhờ có công trạng lớn nên được chúa Nguyễn phong giữ chức 
Khám lý phủ Quy Nhơn, phong tước Cống quận công. Ông là người có tài không 
những biết vỗ an dân chúng, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm 
bảo hậu phương của phía Nam mà còn mưu tính đại sự cho nghiệp bá vương, kinh 
bang tế thế nên được chúa Nguyễn rất trọng dụng. Một trong những đóng góp 
lớn của ông cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong, thậm chí là cho văn hóa Việt Nam  là 
phát hiện và tiến cử Đào Duy Từ lên triều đình - người sau này đứng vào hàng đại 
công thần triều Nguyễn, có nhiều đóng góp vào văn hóa Việt Nam  trải rộng trên 
nhiều lĩnh vực: Quân sự, kiến trúc, chính trị, văn hóa...

SÁCH MỚI

Giao thoa Đông - Tây trong thơ Xuân 
Diệu (NXB Khoa học Xã hội) là công trình 
chuyên khảo về thơ Xuân Diệu do Nguyễn 
Thị Nguyệt Trinh và Lê Minh Kha chủ biên - 
vừa ra mắt bạn đọc tháng 12.2021.

Sách dày dặn, gần 300 trang được cấu 
trúc thành 2 phần. Phần 1 - Tổng quan, 
nghiên cứu đặc trưng thơ Xuân Diệu trong 
cái nhìn giao thoa, soi chiếu Đông - Tây. 
Ở phần này, những góc nhìn tham chiếu 
qua chuyên luận Gió Đông gió Tây trong 
thơ Xuân Diệu của 3 tác giả Nguyệt Trinh, 
Võ Minh Hải, Lê Minh Kha mang đến cho 
người đọc những hình dung rõ nét về thế 
giới nghệ thuật thơ Xuân Diệu. Đặc biệt, 
cho thấy những biểu hiện trong sự giao 
thoa Đông Tây trong thơ ông về thể thơ, 

các lớp từ, ngôn ngữ ý tượng, ngôn ngữ 
cảm giác, về kiểu câu, thủ pháp đối và kết 
cấu song hành… Phần 2 - Những góc nhìn 
tham chiếu bao gồm 10 bài nghiên cứu xoay 
quanh các sáng tác của nhà thơ Xuân Diệu 
với phong phú những góc nhìn tiếp cận. 
Ở phần này, có những bài viết đặc sắc của 
các nhà nghiên cứu như: Địa văn hóa Bình 
Định trong thơ Xuân Diệu của Trần Thị Tú Nhi 
& Nguyễn Thị Thương; Thơ Xuân Diệu - đi 
trên những lằn ranh của Lê Từ Hiển & Võ 
Như Ngọc; Thời sắc - Nét đặc trưng trong 
cảm quan thời gian của thơ Xuân Diệu của 
Chu Lê Phương…

Xuân Diệu - “ông hoàng thơ tình”,  “nhà 
thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”…, 
quá nhiều khẳng định cho một tài thơ. 

Xuân Diệu là kẻ 
thi nhân đắm say 
trong tình yêu, 
cũng là người 
nặng lòng với quê 
hương xứ sở. Thơ 
Xuân Diệu mang 
vẻ đẹp trữ tình 
đồng thời còn 
cho thấy những 
khám phá thú vị 
bởi sự cách tân 
phong phú. Nói 

như nhà nghiên cứu Lê Từ Hiển: “Thơ Xuân 
Diệu vừa tiếp nối - phát triển các thể thơ 
truyền thống Việt Nam vốn coi trọng quy 
tắc các liên kết về song hành, vừa vượt 

thoát - phá cách nghiêng dần về phía tự 
do dường như thoát ly hẳn sự ràng buộc 
của các liên kết quy tắc vốn có, mặc dù vẫn 
tiếp tục phát huy khả năng gợi tả của các 
yếu tố ngôn ngữ trong các câu thơ”.

Tập sách với nhiều bài chuyên khảo công 
phu của những tác giả nhiều năm gắn bó 
với công tác giảng dạy và nghiên cứu sẽ 
góp thêm những điểm nhìn thú vị, mở rộng 
thêm những nhận định về cái mới trong 
thơ Xuân Diệu. Cuốn sách thêm một kênh 
tham chiếu đáng tin cậy cho những ai yêu 
thích và muốn tìm hiểu về thơ Xuân Diệu, 
đồng thời là nguồn tài liệu hữu ích phục 
vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 
trong nhà trường.

VÂN PHI

Thêm những tham chiếu về thơ Xuân Diệu
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Bình Định

Theo Chỉ thị 917/1999/CT-
BQP, xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện có 5 tiêu chuẩn 
cơ bản: Xây dựng vững mạnh 
về chính trị; nâng cao chất 
lượng huấn luyện và khả năng 
sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu; tăng cường rèn luyện kỷ 
luật, xây dựng chính quy; bảo 
đảm hậu cần, tài chính và đời 
sống bộ đội tốt; bảo đảm tốt vũ 
khí, trang bị kỹ thuật. 

Trên cơ sở những tiêu 
chuẩn này, cấp ủy và chỉ huy 
các cấp trong LLVT tỉnh đã 
tổ chức quán triệt và ra nghị 
quyết chuyên đề, xác định chủ 
trương, xây dựng kế hoạch 
thực hiện với các nội dung, 
chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, 
phù hợp với đặc điểm đơn 
vị. Trong đó, chú trọng làm 
chuyển biến vững chắc những 
mặt yếu, khâu yếu; kết hợp 
chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị trung 
tâm của đơn vị.

Trong công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, LLVT tỉnh 
đã tích cực đổi mới nội dung, 
hình thức, phương pháp bằng 
cách tăng cường giáo dục, 
rèn luyện, nâng cao ý thức 
tổ chức kỷ luật, gắn với đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn 
Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ 
CHQS tỉnh, cho biết: “Trong 
công tác này, LLVT tỉnh chú 
trọng thực hiện tốt nhiệm vụ 

Năm 2021, Ban CHQS huyện Tây 
Sơn đã chỉ đạo xây dựng lực lượng 
dân quân tự vệ theo phương châm 
“vững mạnh, rộng khắp” và tổ chức 
nhiều lớp giáo dục quốc phòng cho 
học sinh. Tổ chức luyện tập chuyển 
trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn 
tập chỉ huy - tham mưu 1 bên 1 cấp 
trên bản đồ và ngoài thực địa đạt 
kết quả khá. Tổ chức tập huấn, huấn 
luyện cho dân quân tự vệ, sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, dân quân 
năm nhất và dân quân cơ động đúng, 
đủ nội dung với 100% đạt yêu cầu, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người 
và vũ khí trang bị… 

Ban CHQS huyện tiếp tục ký kết 
nghĩa với làng M6 (xã Bình Tân). Ông 
Đinh Văn Cao, Bí thư Chi bộ thôn M6 
vui vẻ, cho biết: Ban CHQS huyện đã 
tuyên truyền chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, 
tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, an 
ninh tuyến núi ở địa phương. Qua đó, 
bà con được học hỏi nhiều hơn về cách 
thức sản xuất mới, đời sống vật chất, 
tinh thần ngày một nâng cao”.

Một trong những phong trào được 
Ban CHQS huyện Tây Sơn triển khai 

Tập huấn cán bộ 
khung huấn luyện 
chiến sĩ mới

Từ ngày 23.12.2021 - 6.1.2022, Trung 
đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) tổ 
chức tập huấn cán bộ khung huấn luyện 
chiến sĩ mới năm 2022. 

Trong 15 ngày, cán bộ khung huấn 
luyện chiến sĩ mới được bồi dưỡng 
những nội dung mới và thống nhất về 
phương pháp soạn giáo án; thông qua, 
phê duyệt giáo án huấn luyện; tổ chức 
huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 
đội ngũ chiến thuật, điều lệnh đội ngũ; 
công tác nắm, quản lý, giải quyết tư 
tưởng cho chiến sĩ mới… 

Năm 2022, Trung đoàn Bộ binh 739 
được Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh giao 
chỉ tiêu huấn luyện chiến sĩ mới tăng 
gấp hơn hai lần so với năm 2021. Hiện 
tại, đơn vị đã kiện toàn khung huấn 
luyện chiến sĩ mới gồm những cán bộ 
có kinh nghiệm, năng lực quản lý, chỉ 
huy, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần 
trách nhiệm cao. 

Lớp tập huấn sẽ góp phần khắc phục 
những khâu yếu trong huấn luyện chiến 
sĩ mới những năm qua và tạo cơ sở nâng 
cao chất lượng huấn huyện chiến sĩ mới 
năm 2022.

THÀNH PHÚC

Lực lượng vũ trang huyện Tây Sơn 
thi đua quyết thắng

Ban CHQS huyện Tây Sơn tặng bò cho gia đình bà Đặng Thị Lý, ở xóm 1, 
thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường.                                                           Ảnh: ĐINH NGỌC

tích cực là “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ 
nghèo”. Thượng  tá Nguyễn Hữu 
Phước, Chính trị viên Ban CHQS 
huyện, cho biết: “Đơn vị phát động 
cán bộ, chiến sĩ trích tiền ăn hằng ngày 
để đóng góp, hỗ trợ 4 con bò trị giá 
gần 40 triệu đồng cho các trường hợp 
khó khăn”.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện 
cùng lực lượng dân quân các địa 
phương còn tham gia gần 400 ngày 

công lao động giúp 
địa phương dọn vệ 
sinh môi trường, khắc 
phục đường giao 
thông nông thôn hư 
hỏng và tu bổ nghĩa 
trang liệt sĩ; tặng nhà 
tình nghĩa cho đối 
tượng chính sách ở 
thôn An Chánh, xã 
Tây Bình; thăm, tặng 
35 suất quà cho các 
đơn vị. Đặc biệt, trước 
diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19, 
lực lượng bộ đội, dân 
quân kết hợp cùng cơ 

quan chức năng phối hợp hỗ trợ tại 
chốt kiểm tra y tế Tây Thuận, kiểm tra 
chặt chẽ người đến/về từ vùng dịch và 
tổ chức các khu cách ly, đảm bảo tốt 
việc tiếp nhận công dân từ vùng dịch 
trở về, chăm sóc y tế, đảm bảo nơi ăn 
ở, sinh hoạt chu đáo.

Với những kết quả đã đạt được, 
năm 2021, Ban CHQS huyện Tây Sơn 
được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu 
tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. 

ĐINH NGỌC

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 917/1999/CT-BQP VỀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN:

Triển khai toàn diện, phát triển vững chắc 
Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, 

đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, căn bản trong các cơ quan, đơn vị của LLVT tỉnh. Qua đó, góp phần đẩy mạnh xây 
dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

LLVT tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng. 
-  Trong ảnh: Chiến sĩ mới Trung đoàn Bộ binh 739 đọc báo trên thao trường.                                                                                                            Ảnh: H.P

phòng chống chiến lược “diễn 
biến hòa bình” và âm mưu 
“phi chính trị hóa quân đội” 
của các thế lực thù địch. Đồng 
thời, tập trung từ đầu vào như 
tuyển quân, tạo nguồn đào tạo 
cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn sức 
khỏe, lý lịch chính trị, phẩm 
chất đạo đức để xây dựng cho 
cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, sẵn sàng 
nhận và hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao”. 

Tại TP Quy Nhơn, Ban 
CHQS thành phố đã tích cực 

xây dựng mối quan hệ đoàn 
kết nội bộ và đoàn kết quân 
dân; kiện toàn tổ chức Ðảng, 
tổ chức chỉ huy, tổ chức quần 
chúng và hội đồng quân nhân 
vững mạnh, phát huy vai trò 
của các tổ chức trong thực 
hiện nhiệm vụ của đơn vị. 
“Qua kiểm tra đánh giá của 
cấp trên, đơn vị bảo đảm đầy 
đủ nội dung, đúng quy định; 
đăng ký thống kê, báo cáo 
công tác chính trị có nền nếp, 
chất lượng”, trung tá Nguyễn 
Khắc Nhất, Chính trị viên Ban 

CHQS TP Quy Nhơn chia sẻ.
Bên cạnh đó, kết quả đáng 

ghi nhận trong thực hiện 5 tiêu 
chuẩn của Chỉ thị 917/1999/
CT-BQP là LLVT tỉnh đã thực 
hiện nghiêm chủ trương điều 
chỉnh tổ chức biên chế cơ 
quan, đơn vị theo quy định của 
cấp trên. Trong đó, Bộ CHQS 
tỉnh bảo đảm mặt bằng quân 
số đạt 95%, riêng các đơn vị 
sẵn sàng chiến đấu đạt 100%. 
Đăng ký, quản lý lực lượng 
dự bị động viên chặt chẽ; bổ 
nhiệm, sắp xếp vào các đơn 

vị dự bị động viên đạt 97,5% 
quân số. Lực lượng dân quân 
tự vệ được xây dựng bảo đảm 
chỉ tiêu đúng theo Luật dân 
quân tự vệ, đạt 1,5% so với dân 
số, kịp thời kiện toàn đội ngũ 
cán bộ dân quân tự vệ theo 
quy định. Cấp ủy, chỉ huy các 
cấp trong LLVT tỉnh còn thực 
hiện nghiêm quy chế lãnh đạo 
đối với công tác hậu cần, tài 
chính, kỹ thuật; bảo đảm chặt 
chẽ, đúng nguyên tắc. “Chúng 
tôi chủ động thực hiện tốt quy 
chế phối hợp với lực lượng 
CA, Biên phòng và các đơn 
vị quân đội của Bộ, Quân khu 
đứng chân trên địa bàn tỉnh 
để xây dựng các kế hoạch theo 
phân cấp. Nhờ đó, khả năng cơ 
động, sẵn sàng chiến đấu của 
các lực lượng được nâng lên, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi 
có tình huống xảy ra; giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn”, đại 
tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Chỉ huy 
trưởng, Tham mưu trưởng Bộ 
CHQS tỉnh cho biết.

Khẳng định việc thực hiện 
Chỉ thị 917/1999/CT-BQP đã 
mang lại hiệu quả thiết thực, 
toàn diện, đại tá Trần Thanh 
Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 
tỉnh cho biết thêm: “Đảng ủy, 
Bộ CHQS tỉnh xác định lấy xây 
dựng về chính trị làm cơ sở, 
xây dựng tổ chức đảng trong 
sạch, vững mạnh làm nòng cốt; 
tiếp tục đổi mới công tác huấn 
luyện, nâng cao chất lượng 
công tác hậu cần, tài chính và 
đẩy mạnh đầu tư trang bị, kỹ 
thuật cho các lực lượng trong 
LLVT tỉnh đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ được giao”.

HỒNG PHÚC
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Bình Định

Việc lắp camera giám sát hành trình 
cho xe tải nặng và xe khách từ 9 chỗ trở 
lên được Chính phủ quy định tại Nghị 
định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17.1.2020 
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng ô tô, bắt buộc phải thực 
hiện trước ngày 1.7.2021. Tuy nhiên, vì 
nhiều lý do, Chính phủ đã cho phép DN 
vận tải lùi thời hạn lắp camera đến ngày 
31.12.2021.

Tỷ lệ xe lắp đặt camera thấp
Chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn 

lắp đặt camera giám sát đối với ô tô 
kinh doanh vận tải hành khách và vận 
tải hàng hóa nhưng tại Bình Định, số 
phương tiện đã lắp đặt chưa tới 20%. 
Toàn tỉnh hiện có 582 đơn vị kinh doanh 
vận tải với 3.120 phương tiện phải lắp 
camera theo quy định. Anh Trần Quang, 
chủ một DN kinh doanh vận tải hàng 
hóa với 20 xe đầu kéo trên địa bàn  
TP Quy Nhơn, đang tất bật hoàn thành 
việc lắp camera cho các phương tiện, 
chia sẻ: “Chi phí lắp camera từ 6 - 8 triệu 
đồng/xe. Trong thời điểm dịch bệnh, 
kinh tế khá khó khăn nên tôi chia ra 
nhiều đợt, cố gắng sẽ lắp đặt xong cho 
20 xe trước ngày 31.12.2021. Đã là quy 
định thì phải tuân thủ, chứ chần chừ 
để rồi bị phạt thì còn khổ hơn”. Trong 
khi đó, anh Nguyễn Văn Tý (huyện Phù 
Mỹ), chủ một DN kinh doanh vận tải 
hành khách tuyến liên tỉnh, cho biết: 
“Tôi có hơn chục đầu xe khách và cũng 
đã lắp camera giám sát hành trình được 
phân nửa. Hiện dịch bệnh phức tạp nên 
các xe chỉ chạy cầm chừng”. 

Theo ngành chức năng, nguyên nhân 
số lượng xe lắp camera trên địa bàn tỉnh 
còn thấp là do tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp. Hiện toàn tỉnh có 599 xe 
khách thuộc đối tượng phải lắp camera 

XE KINH DOANH VẬN TẢI LẮP CAMERA GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH: 

Quy định bắt buộc, phải chấp hành!
Từ ngày 1.1.2022, ô tô kinh doanh 
vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên và 
xe vận tải hàng hóa bằng container, 
xe đầu kéo nếu không lắp camera 
ghi, lưu trữ hình ảnh quá trình xe 
di chuyển sẽ bị xử lý theo quy định 
pháp luật.

Các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc diện lắp đặt camera đang gấp rút thực hiện lắp đặt cho phương tiện.
                                                                                                                                                                                                               Ảnh: K.A

Nghị định 100/2019 quy định xử 
phạt đối với lái xe, DN vi phạm trong 
thực hiện quy định lắp đặt camera giám 
sát hành trình khá cụ thể. Theo đó, đối 
với lái xe, phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng; 
đối với DN, phạt tiền từ 5 - 6 triệu đồng 
với cá nhân, từ 10 - 12 triệu đồng đối 
với tổ chức. Ngoài việc bị phạt tiền, cá 
nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng 
các hình thức xử phạt bổ sung, bị tước 
quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 
1 - 3 tháng đối với xe vi phạm.

nhưng đã không hoạt động do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19. “Sở đã nhiều 
lần tuyên truyền, đôn đốc các chủ xe, 
đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương 
lắp camera theo tiến độ quy định. Song 
hiện có nhiều đơn vị đã giải thể, nộp lại 
giấy phép kinh doanh”, ông Trần Thanh 
Dũng, Giám đốc Sở GTVT, cho biết. 

Kiên quyết xử lý
Theo Sở GTVT, để bảo đảm thực hiện 

các quy định về kinh doanh và điều kiện 
kinh doanh vận tải bằng ô tô, quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ, thời gian 
qua, Sở đã gửi gần chục thông báo đến 
các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối 
tượng phải lắp camera, yêu cầu khẩn 
trương thực hiện theo quy định. Hiện 
nhiều DN đang dồn lực để lắp đặt. “Sau 
ngày 31.12.2021, đơn vị kinh doanh vận 
tải nào không lắp camera trên xe theo 
các quy chuẩn hiện hành, thì sẽ không 
đủ điều kiện để kinh doanh vận tải. Sở 
sẽ xem xét việc thu hồi phù hiệu, giấy 
phép kinh doanh vận tải cũng như xử 
lý vi phạm hành chính theo quy định. 
Từ ngày 1.1.2022, Thanh tra Sở phối hợp 
với các lực lượng chức năng kiểm tra, 
xử lý các phương tiện kinh doanh vận 
tải thuộc diện lắp camera mà không làm 
hoặc có lắp nhưng không hợp quy”, ông 
Dũng cho biết thêm.

Có thể nói, việc lắp camera giám sát 
hành trình cho xe tải nặng và xe khách 
từ 9 chỗ trở lên là hết sức cần thiết, nhất 
là khi tình hình TNGT liên quan đến xe 
tải nặng và xe khách vẫn đang diễn biến 
phức tạp. Đặc biệt, trong những tháng 
cuối năm 2021 và đầu năm 2022, nhiều 
tỉnh, thành đang tăng tốc phục hồi kinh 
tế, nhu cầu đi lại dịp tết Nguyên đán 
tăng cao.                                    KIỀU ANH

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp 
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực 
lượng CA TP Quy Nhơn đã liên tiếp 
phát hiện, bắt, xử lý các đối tượng, vụ 
việc vi phạm, nhất là các loại tội phạm 
thường gia tăng, diễn biến phức tạp 
trong dịp cuối năm như trộm cắp tài sản, 
đánh bạc, tội phạm liên quan đến tín 
dụng đen, tội phạm ma túy, góp phần 
bảo đảm ANTT tại địa phương.

Một trong những vụ ma túy lớn mà 
CA thành phố đã triệt phá là chuyên án 
bắt đối tượng Nguyễn Văn Thiệm (44 
tuổi, ở tỉnh Thái Bình) đang tàng trữ gần 
255 g ma túy đá tại một nhà nghỉ ở KV 8, 
phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. Đây 
là số ma túy nhiều nhất từ trước đến nay 
được lực lượng CSĐT tội phạm về ma 
túy CA TP Quy Nhơn phát hiện và thu 

giữ. Để tránh bị cơ quan CA phát hiện, 
Thiệm đã dùng nhiều thủ đoạn như 
không ở cố định, thuê nhiều nhà nghỉ, 
di chuyển liên tục qua nhiều phường 
của thành phố để hoạt động. Việc bắt 
đối tượng Nguyễn Văn Thiệm cùng tang 
vật đã chặt đứt đường dây đưa ma túy 
từ Thái Bình vào Quy Nhơn tiêu thụ.

Cũng trong thời gian này, Đội hình 
sự CA TP Quy Nhơn liên tục điều tra, 
phá nhanh chóng các vụ cướp, cướp giật 
tài sản, đặc biệt là việc truy nóng 2 đối 
tượng gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên 
các tuyến đường ở Quy Nhơn.

Từ ngày 15.12 đến nay, CA thành 
phố điều tra làm rõ 6 vụ cướp giật tài 
sản, 1 vụ cướp tài sản, 21 vụ trộm cắp 
tài sản, 3 vụ mua bán, tàng trữ ma túy. 
Ngoài ra, các đội nghiệp vụ CA thành 
phố còn phối hợp với CA các phường 

tăng cường công tác phòng ngừa, tuần 
tra, mật phục vào ban đêm. 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó 
trưởng CA TP Quy Nhơn, cho hay: Năm 
nay, phòng chống tội phạm trong điều 
kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì 
vậy chúng tôi nhắc nhở cán bộ, chiến 
sĩ phải giữ gìn an toàn sức khỏe, bảo 
toàn lực lượng. Lãnh đạo CA thành phố 
chỉ đạo lực lượng tăng cường bám cơ 
sở, không để tội phạm lợi dụng dịch 
bệnh để hoạt động, nhất là tội phạm ma 
túy, cờ bạc và trộm cắp; kịp thời phát 
hiện, giải tán các trường hợp tụ tập, tập 
trung đông người nhằm ngăn chặn sự 
lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, 
với mong muốn đem lại cuộc sống bình 
yên cho mỗi người, mỗi nhà trong dịp 
tết Nguyên đán sắp đến”.               

                                                 T.LONG

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 
dịp tết Nguyên đán

CÔNG AN TP QUY NHƠN:

Sáng 27.12, tổ lưu động làm 
căn cước công dân (CCCD) của CA  
TP Quy Nhơn mang theo phương tiện, 
máy móc đến tận nhà làm thủ tục cấp 
CCCD gắn chíp điện tử cho 3 công dân 
là thương binh, người cao tuổi, bệnh tật. 
Đó là các trường hợp: Bà Nguyễn Thị Be 
(SN 1935) là thương binh đang tạm trú 
KV 2, phường Ghềnh Ráng; bà Lê Dư 
(SN 1971) ở phường Lê Lợi, bà Trần Thị 
Thu Nguyệt (SN 1955) ở đường Hoàng 
Văn Thụ. 

Tại nhà các công dân, cán bộ, chiến sĩ 
trong tổ công tác đã tận tình hướng dẫn 
các bước thủ tục cấp CCCD. Theo thiếu 
tá Phan Thị Kim Dung, Đội phó Đội 
quản lý hành chính CA TP Quy Nhơn, 
đây là những trường hợp già, yếu, bệnh 
tật trong mùa dịch không thể đến trụ 
sở CA để làm CCCD nên đơn vị đã chủ 
động sắp xếp thời gian cấp tại nhà cho 
công dân.                                      Q.HIỀN

Làm căn cước công dân 
tại nhà cho người  
cao tuổi, bệnh tật

Làm CCCD tại nhà cho công dân.                       Ảnh: Q.H

(BĐ) - Ngày 27.12, Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 phường 
Thị Nại cho biết đã có văn bản đề nghị 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn xử phạt 
vi phạm hành chính với mức phạt 15 
triệu đồng đối với quán nhậu B.H (KV 3, 
phường Thị Nại, thuộc Công ty TNHH 
Dịch vụ Du lịch Thương mại N.P.) vì có 
hành vi không chấp hành các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 
theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền, quy định tại khoản 2, Điều 
14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 
28.9.2020 của Chính phủ. 

Trước đó, khoảng 21 giờ 18 phút 
ngày 21.12, CA phường Thị Nại phối 
hợp UBND phường tiến hành kiểm tra 
quán nhậu B.H và phát hiện quán đang 
cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ cho 3 
bàn với tổng số 16 khách.                   K.A

Bị phạt hành chính 
vì vi phạm quy định 
phòng, chống dịch

Bắt đối tượng lừa đảo 
qua mạng xã hội

Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh cho 
biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Thị Hiền 
(SN 1984, ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 
Lắk) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản. Tại cơ quan CA, Hiền khai quá trình 
sinh sống ở Malaysia đã cùng một số 
đối tượng lên mạng xã hội làm quen với 
một số phụ nữ ở Việt Nam trong đó có 
ở Bình Định. Sau khi làm quen với hình 
ảnh là những “nam thần” qua facebook, 
các đối tượng bắt chuyện, tỏ tình, hẹn 
hò và cuối cùng tặng quà. Để nhận được 
quà, các đối tượng yêu cầu bị hại phải 
nộp phí rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CA đang tạm giữ Hiền để 
tiếp tục điều tra.                                    T.L
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Năm 2021, ngành nông nghiệp gặp 
phải những khó khăn chưa từng có 
trong lịch sử. Song, xuất khẩu nông sản 
lại phá vỡ mọi kỷ lục trước đó khi kim 
ngạch đạt tới 48,6 tỷ USD, vượt xa chỉ 
tiêu đề ra.

Ngành nông nghiệp đã tận dụng 
được lợi thế từ các FTAs để thúc đẩy 
xuất khẩu, mở cửa thêm nhiều thị 
trường mới. Cùng với đó, Bộ NN&PTNT 
phối hợp với đại sứ quán, thương vụ 
Việt Nam tại các nước xây dựng các 
kênh trao đổi, cung cấp thông tin các 
thị trường xuất khẩu trọng tâm như: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU và 
Trung Quốc… để phân tích, đánh giá, 
dự báo thị trường trong và sau dịch 
bệnh Covid-19, từ đó đề ra giải pháp 
ứng phó kịp thời, linh hoạt. 

Thống kê sơ bộ, xuất khẩu nông lâm 
thủy sản đạt kết quả cao kỷ lục 48,6 tỷ 
USD, tăng 14,9% so với năm 2020. Trong 
đó nông sản chính 21,49 tỷ USD, tăng 
13,5%; lâm sản chính 15,96 tỷ USD, 
tăng 20,7%; thủy sản trên 8,89 tỷ USD, 
tăng 5,6%; chăn nuôi 434 triệu USD,  
tăng 2,1%.

Năm 2021, tiếp tục có 10 nhóm mặt 
hàng chủ lực của ngành nông nghiệp 
có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. 

Sáng 27.12, tại TP Lai Châu, tỉnh Lai 
Châu, Bộ GTVT phối hợp với UBND 
tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công xây 
dựng Dự án kết nối giao thông các tỉnh 
miền núi phía Bắc.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền 
núi phía Bắc được triển khai trên địa bàn 
các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; được 
đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Ngân 
hàng phát triển châu Á (ADB), Chính 
phủ Australia và nguồn vốn đối ứng của 
Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư 
5.339 tỷ đồng, tương đương 235,328 triệu 
USD, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Dự án có 2 tuyến kết nối đó là tuyến 
kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội - 
Lào Cai; tuyến kết nối thị trấn Nghĩa Lộ 
(Yên Bái) với cao tốc Hà Nội - Lào Cai; 
tổng chiều dài 2 tuyến là 200 km. Trong 
đó tuyến kết nối với Lai Châu có chiều 
dài 147 km và được thiết kế là đường 
cấp III miền núi; tuyến kết nối với Nghĩa 
Lộ dài 53 km và được thiết kế cấp đường 
là đường cấp IV miền núi.

Dự án được có tổng cộng 11 gói thầu, 
thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.

(Theo nhandan.vn) 

Việt Nam thu về gần 49 tỷ USD 
xuất khẩu nông sản

Đáng chú ý, trong rổ hàng này tới 6 mặt 
hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD. Thặng 
dư thương mại toàn ngành 6,44 tỷ USD, 
giảm 40,8% so với năm 2020.

Chia sẻ con số xuất khẩu nông sản 
năm 2021, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Lê Minh Hoan cho rằng, dù đạt được 
con số cao kỷ lục nhưng ngành nông 
nghiệp vẫn còn nhiều bất cập đang tồn 
tại. Theo Bộ trưởng, thời gian tới nếu 

xây dựng được chiến lược xuất khẩu cho 
từng mặt hàng, hệ thống lại được vùng 
sản xuất theo xu hướng chung của thế 
giới (hướng tiêu dùng xanh), tính toán 
giảm chi phí đầu vào sản xuất, xây dựng 
được đồng bộ hệ thống logistics… thì 
xuất khẩu nông sản không chỉ đạt con 
số 47 hay 50 tỷ USD mà còn đảm bảo  
bền vững.

(Theo vietnamnet.vn)

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.                                                                    Ảnh: TL

Khởi công Dự án  
kết nối giao thông các 
tỉnh miền núi phía Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình 
Minh cùng đại diện các đơn vị bấm nút khởi công 
dự án.

Đây là một trong các kiến nghị để 
giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại 
cửa khẩu của ông Nguyễn Hữu Vượng, 
Phó cục trưởng Hải quan Lạng Sơn, tại 
Hội nghị tổng kết năm 2021 của Tổng 
cục Hải quan sáng 27.12.

Hiện tại, ở Lạng Sơn vẫn còn khoảng 
hơn 2.100 xe chở hàng. Theo tính toán 
của Cục Hải quan Lạng Sơn, từ nay đến 
Tết chỉ giải phóng được trên 1.000 xe. 
Thực hiện chính sách Zero Covid, Trung 
Quốc dự kiến tiếp tục siết chặt quản lý 
người và hàng hóa qua biên giới đến 
ngày 15.3.2022.

Trước tình trạng thông quan tiếp 
tục khó khăn, ông Vượng cho biết cơ 
quan hải quan đã khuyến cáo các địa 
phương, DN có biện pháp điều tiết hàng 
hóa ngay từ đầu nguồn, giảm bớt hàng 
hóa đưa lên cửa khẩu.

“Đường sắt rất thuận lợi trong bối 
cảnh Trung Quốc thực hiện Zero Covid 
hiện nay vì không liên quan đến người. Cả 
đoàn tàu chỉ có tổ vận hành”, ông Vượng 
đánh giá. Ngoài ra, ông Vượng cũng kiến 
nghị Chính phủ tổ chức hội đàm cấp cao 
với Trung Quốc để tạo điều kiện thông 
quan hàng hóa, bởi các hội đàm cấp thấp 

đã diễn ra nhưng chưa hiệu quả.
Về phía Lạng Sơn, cơ quan hải quan 

đã đề xuất với UBND tỉnh chấp nhận 
phương án giao hàng tại cửa khẩu biên 
giới. Theo ông Vượng, ngoài phương 
án này, hiện nay, Trung Quốc cũng đề 
nghị giao container tại cửa khẩu (lái xe 
không phải xuống, sau đó lái đầu kéo 
về phía Việt Nam).

Tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt 
Nam, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các 
cửa khẩu kéo dài có thể khiến các DN 
thiệt hại lên tới 4.000 tỷ đồng. 

                           (Theo VnExpress.net)

Đề xuất chở hàng sang Trung Quốc bằng đường sắt

 Trung tâm thông tin báo chí TP 
HCM cho biết, hiện nay, mạng xã hội 
đang lan truyền tin đồn về 1 trường hợp 
người dân ở TP HCM bị nhiễm Covid-19 
biến chủng Omicron sau khi có kết quả 
xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện FV. Về 
việc này, Sở Y tế TPHCM khẳng định, 
nội dung này là sai sự thật, giấy xác 
nhận lan truyền là giả mạo.

Tính đến nay, TP HCM chưa ghi 
nhận trường hợp nào nhiễm biến chủng 
mới Omicron.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật TP HCM, muốn biết ca mắc thuộc 
biến chủng gì phải trải qua quy trình 
giải mã trình tự gen, không thể chỉ với 
xét nghiệm RT-PCR mà có thể xác định 
được. Hiện ở khu vực phía Nam chỉ có 
Viện Pasteur thực hiện quy trình giải 
mã trình tự gen đối với mẫu bệnh phẩm 
Covid-19.

Sở Y tế TP HCM đề nghị người dân 
cập nhật, nắm bắt các thông tin từ nguồn 
chính thống; không chia sẻ, lan truyền 
các thông tin bịa đặt, gây hoang mang 
dư luận và ảnh hưởng đến kết quả 
phòng, chống dịch của TP HCM. 

(Theo Chinhphu.vn) 

Bác tin TP HCM  
xuất hiện ca mắc  
biến thể Omicron

Thông tin người dân ở TP 
HCM bị nhiễm Covid-19 
biến chủng Omicron là sai 
sự thật, giấy xác nhận lan 
truyền là giả mạo. 
Ảnh: Trung tâm báo chí  
TP HCM Sáng 27.12, không khí lạnh bao trùm 

miền Bắc, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 
xuống 10C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 
50C, Hà Nội 120C.

Đón nhiều không khí lạnh nhất, 
đỉnh núi cao hơn 1.500 m Mẫu Sơn rét 
nhất cả nước, trời mưa nhỏ, tuy nhiên 
chưa xuất hiện băng giá hay tuyết. Cách 
đó chừng 30 km, trung tâm TP Lạng 

Sơn rét 7,50C. 4 trạm quan trắc khác 
của Lạng Sơn ghi nhận mức nhiệt chỉ 
7 - 90C.

Cường độ không khí lạnh rất mạnh 
nên tràn đến cả Trung Trung bộ. 

Ngày và đêm 27.12, các tỉnh từ 
Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa 
giông, cục bộ có mưa to. Riêng khu 
vực từ Quảng Trị đến Bình Định có 

nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 
24 giờ). 

Đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu 
tràn xuống miền Bắc từ ngày 25.12 và 
là đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu 
tiên trong mùa đông 2021 - 2022. Đỉnh 
núi Fansipan (Lào Cai) chiều 26.12 có 
tuyết rơi khoảng 5 - 7 phút. 

                           (Theo VnExpress.net)

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc  xuống 10C

Từ hơn 1 tháng nay, tại bãi nghêu 
thương phẩm của HTX Đồng Tiến, xã 
Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 
Liêu xuất hiện tình trạng nghêu chết 
hàng loạt gây thiệt hại lớn cho bà con xã 
viên. Đáng lo là nghêu chết từ 60 - 99% 
và đang lây lan ra diện rộng khiến xã 
viên vô cùng lo lắng.

Ông Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch 
HĐQT kiêm Giám đốc HTX Đồng Tiến 
cho biết, nguyên nhân nghêu chết hàng 
loạt là do bãi nuôi bị xoáy lở làm cho 
nghêu không có nơi trú ngụ. Mặt khác, 
tình trạng xoáy lở còn làm cho lớp 
bùn non tràn ngược lên mặt bãi nuôi 

Bạc Liêu: Hàng trăm tấn nghêu chết hàng loạt

Ông Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
HTX Đồng Tiến, không giấu được nỗi buồn khi chứng 
kiến cảnh nghêu tới ngày thu hoạch chết hàng loạt.

khiến cho nghêu bị chết hàng loạt. 
Nguyên nhân của tình trạng xoáy lở 

ở bãi nghêu là ảnh hưởng đường cầu 
dẫn của công trình điện gió đi ngang 
bãi nghêu. Khi thủy triều dâng cao, các 
trụ cầu dẫn cản trở dòng chảy trong 
tạo thành các xoáy nước và làm xoáy 
lở bãi nuôi nghêu với diện tích khoảng 
150 ha.

Sự việc này đã được đại diện HTX 
Đồng Tiến trình báo với địa phương 
cũng như các cấp có thẩm quyền.

Qua tính toán của HTX Đồng Tiến, 
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 
300 tấn nghêu thương phẩm và tình 
trạng nghêu chết đang tiếp tục lan rộng.

                                    (Theo daidoanket.vn)



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ BA, 28.12.2021
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

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.

NHÀ - ĐẤT
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

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

NGÀY VÀ ĐÊM 28.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

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

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 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 cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển  
động mạnh.                                                  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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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

Ngày 27.12, trang chủ của Công 
ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & 
Co.Ltd thông báo đã bắt đầu tiến hành 
thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 loại 
vắc xin Covid-19 mới tại Việt Nam.

Shionogi & Co.Ltd trước đó đã thực 
hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng ở  
Nhật Bản, song công ty dược này tuyên 
bố sẽ tiến hành các thử nghiệm tương 
tự trên phạm vi toàn cầu.

Theo thông báo trên, Công ty 
Shionogi đã bắt đầu thử nghiệm giai 
đoạn 3 của ứng cử viên vắc xin dự 
phòng mã số S-268019 tại Việt Nam. 
Trong lần thử nghiệm này, hiệu quả 
phòng ngừa khởi phát và tính an toàn 
của hai liều vắc xin S-268019 sẽ được 
đánh giá bằng cách so sánh với giả  
dược (placebo).

Placebo, hay giả dược, là các chất 
hoặc các can thiệp không có tác dụng 
điều trị, thường được sử dụng trong 
các nghiên cứu có đối chứng để so sánh 
với các thuốc có khả năng có hoạt tính 
tiềm năng. Shionogi & Co.Ltd lần này 
tiến hành thử nghiệm ngăn ngừa khởi 
phát kiểm soát bằng giả dược, vốn là 
phương pháp thông thường để phát 
triển vắc xin.

Shionogi & Co.Ltd cho biết thêm 

Hãng dược Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng 
giai đoạn 3 vắc xin Covid-19 tại Việt Nam

thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của  
vắc xin S-268019 được triển khai nhờ sự 
hỗ trợ tích cực của Chính phủ Việt Nam 
và công ty hướng tới việc xây dựng cơ 
sở hạ tầng thử nghiệm lâm sàng quy mô 
lớn ở châu Á.

Mới đây, Shionogi & Co.Ltd của 
Nhật Bản cũng xác nhận thuốc điều trị 
Covid-19 dạng uống mà hãng này đang 
bào chế có hiệu quả đối với biến thể 
Omicron của vi rút SARS-CoV-2. 

(Theo TTXVN)

Chuyên viên tại hãng dược Shionogi chuẩn bị vắc xin Covid-19 thử nghiệm lâm sàng tại Nhật Bản, 
ngày 11.5.2021.                           Ảnh: Kyodo

Chúng tôi đã nhận được đề nghị 
đối thoại từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương - NATO và đang cân nhắc, 
Hãng tin Tass dẫn lời Bộ Ngoại giao 
Nga xác nhận ngày 26.12.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga 
Alexander Grushko, Moskva đang 
xem xét các vấn đề về thời gian, hình 
thức và thành phần tham dự đối thoại 
này. Nhà ngoại giao này cho biết Nga 
coi việc để các chỉ huy quân sự hàng 
đầu tham dự đối thoại là điều quan 
trọng vì “đây là về các vấn đề an ninh 
quân sự”.

Ngày 17.12, Nga đã đưa ra dự thảo 
các thỏa thuận về đảm bảo an ninh với 
NATO và Mỹ, trong đó bao gồm việc 
ngăn NATO mở rộng về phía Đông, 
triển khai vũ khí gần biên giới Nga và 
kết nạp Ukraine.

Phía chính quyền Tổng thống Mỹ 
Joe Biden cho rằng một số đề xuất 
của Nga là không thể chấp nhận được 
nhưng Washington sẵn sàng đối thoại. 
Nga cho biết các cuộc đàm phán với 
Mỹ sẽ diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ vào 
tháng sau.

Cũng trong ngày 26.12, Tổng thống 
Nga Vladimir Putin tiếp tục cảnh 
báo sẽ có các biện pháp quân sự nếu 
phương Tây không đáp ứng các đòi 
hỏi của Moskva.

Khi được hỏi về phản ứng cụ thể 
của Nga, ông Putin cho biết các lựa 
chọn sẽ “phụ thuộc vào đề xuất của 
các chuyên gia quân sự”.    (Theo TTO)

Nga cân nhắc 
đề nghị đối thoại 
với NATO tháng sau

Biến thể Omiron đang lây lan trên 
toàn cầu gây ra các triệu chứng từ nhẹ 
đến trung bình. Tuy nhiên, biến thể 
mới đã gây ra một số triệu chứng chưa 
được báo cáo trước đây, bao gồm buồn 
nôn và nôn mửa.

Biến thể đáng lo ngại Omicron có 
thể gây ra các triệu chứng phổ biến của 
Covid-19 như sốt, nhức đầu dai dẳng, 
mất khứu giác hoặc vị giác và các triệu 
chứng của cảm lạnh thông thường  
(sổ mũi, nhức đầu, mệt mỏi, hắt hơi và 
đau họng).

Tuy nhiên, Tim Spector, giáo sư dịch 
tễ học tại ĐH King’s College London, 

Xuất hiện triệu chứng mới khi nhiễm biến thể Omicron

Biến thể Omicron đã gây ra một số triệu chứng 
chưa được báo cáo trước đây bao gồm buồn nôn 
và nôn mửa.                                Ảnh minh họa: Reuters

hôm 26.12 cho biết, một số người nhiễm 
Omicron bị buồn nôn và nôn mửa. Ông 

Spector nói thêm rằng, những triệu 
chứng này xuất hiện ở cả những người 
đã tiêm chủng đầy đủ cũng như người 
đã tiêm mũi tăng cường.  

Trước đó, một nghiên cứu của ứng 
dựng ZOE Covid chỉ ra rằng chán ăn 
là một triệu chứng khác của người  
nhiễm Omicron.

Những điểm tương đồng giữa 
nhiễm Omicron và các triệu chứng cảm 
lạnh được công bố trong bối cảnh các 
báo cáo ban đầu cho thấy biến thể mới 
dễ lây lan hơn nhưng độc lực kém hơn 
đáng kể so với các biến thể trước đây.

(Theo VOV.VN)

Thuốc điều trị Covid-19 dạng viên Paxlovid 
của Công ty Pfizer (Mỹ) được sản xuất ở TP  
Freiburg - Đức.                                                Ảnh: Reuters

Cơ quan an toàn dược phẩm Hàn 
Quốc ngày 27.12 đã cấp phép sử dụng 
khẩn cấp đối với thuốc kháng vi rút 
Paxlovid của hãng dược phẩm Pfizer 
để điều trị Covid-19.

Paxlovid được dùng để điều trị các 
triệu chứng nhẹ và vừa ở bệnh nhân 
Covid-19 trong bối cảnh nguy cơ nhập 
viện và tử vong đang gia tăng.

Đây là liệu pháp kháng vi rút dựa 
trên nguyên lý kiềm chế enzyme, 
chuyên dùng bằng đường uống và sử 
dụng vào lúc có dấu hiệu nhiễm đầu 
tiên hoặc khi có cảnh báo phơi nhiễm.

Phía Hàn Quốc cho biết, kết quả 
thử nghiệm cho thấy Paxlovid giúp 
giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử 
vong ở các bệnh nhân có nguy cơ cao 
mắc bệnh nặng. Loại thuốc này được 
khuyến nghị dùng cho người trưởng 
thành và trẻ em trên 12 tuổi, có nguy 
cơ cao diễn biến nặng.

Hàn Quốc phê chuẩn thuốc dạng viên 
điều trị Covid-19

Gần 70% tỉnh, thành phố ở Trung 
Quốc đang trải qua đợt rét đậm nhất 
từ đầu đông, với nhiệt độ thấp kỷ lục, 
băng tuyết và gió mạnh. 

Nhiệt độ ở TP Hulunbuir, thuộc 
khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung 
Quốc, đã giảm mạnh xuống -46,90C 
vào ngày 23.12. Nhiệt độ tại các khu 
vực khác của miền Bắc Trung Quốc 
giảm xuống -400C, khiến các siêu thị 
lớn tăng cường cung cấp nhu yếu 
phẩm, bao gồm trái cây và rau quả.

Tính đến ngày 26.12, 18 khu vực cấp 
tỉnh đã chứng kiến   nhiệt độ thấp nhất 
trong mùa đông năm nay, với nhiệt độ ở 
Thượng Hải, Hàng Châu (Chiết Giang, 
miền Đông), Trường Sa (Hồ Nam, 
miền Trung) lần đầu tiên giảm xuống  
dưới 00C.                               (Theo LĐO)

Trung Quốc chìm 
trong đợt rét đậm 
nhất từ đầu đông

l Ngày 27.12, Tổng thống Somalia 
Mohamed Abdullahi Mohamed đã 
thông báo quyết định đình chỉ chức vụ 
của Thủ tướng Mohamed Hussein Roble 
cho đến khi cuộc điều tra tham nhũng đối 
với Thủ tướng kết thúc.
l Ngày 27.12, Bộ Thống nhất Hàn 

Quốc đã hối thúc Triều Tiên khởi động 
năm mới 2022 bằng việc mở ra triển vọng 
đối thoại và hợp tác trong bối cảnh Bình 
Nhưỡng chuẩn bị triệu tập một cuộc họp 
quan trọng trong tuần này để thảo luận về 
các vấn đề liên quan đến chính sách đối 
nội và đối ngoại của đất nước.
l Sáng 27.12, Sở cảnh sát cứu hỏa 

bang Tây Australia (DFES) đã phát đi 
cảnh báo tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng 
tại các khu vực ở Wooroloo, Chidlow và 
Gidgegannup thuộc quận Mundaring và 
TP Swan, cách thủ phủ Perth của bang  
55 km về phía Đông.
l Giới chức an ninh Libya ngày 26.12 

cho biết 28 thi thể người di cư đã trôi dạt vào 
bờ biển miền Tây nước này, sau khi thuyền 
chở họ bị chìm ở ngoài khơi. (Theo TTXVN)

Paxlovid nên được uống trong 
vòng 5 ngày sau khi có chẩn đoán 
nhiễm và dùng với liều 2 viên/ngày 
trong 5 ngày.                       

(Theo VTV.VN)

TIN VẮN

Một chiếc xe buýt chạy trong tuyết ở TP  
Quý Dương, tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung 
Quốc, ngày 26.12.2021.                      Ảnh: Tân Hoa Xã


