«

SỐ 8115

THỨ NĂM
6.1.2022
(4.12 Tân Sửu)
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0966.490.490
0256.3813573



baobinhdinh.vn
CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐÓN NHẬN
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
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NGÀNH VẬN TẢI PHỤC VỤ TẾT:

Phấn đấu đảm bảo

an toàn, thông suốt
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở GTVT
phối hợp với các đơn vị vận tải, bến xe, nhà ga, cảng hàng không… triển khai kế hoạch
phục vụ với mục tiêu đảm bảo thông suốt, an toàn. u 3

Bến xe khách Trung tâm TP Quy Nhơn, một trong những
bến xe tập trung số lượng lớn xe khách để vận chuyển
khách dịp trước và sau tết Nguyên đán. Ảnh: THU DỊU

Ấm áp tình nguyện mùa đông
Những ngày qua, ĐVTN trong tỉnh đã tổ chức
nhiều hoạt động tình nguyện hưởng ứng chương
trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân
tình nguyện năm 2022”, với mong muốn mang
đến người dân và các em học sinh có hoàn cảnh
khó khăn một mùa đông ấm áp. u 4

l Chủ động phối hợp,

hoạt động hiệu quả

Vườn cây keo lai
đầu dòng tiêu chuẩn u 6
l Chuyển động ở Phù Cát u 5
l

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP QUY NHƠN:

.......

....u
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Chung tay
giúp đỡ người
khuyết tật

Năm 2021, nhờ được hỗ trợ tích cực, hiệu
quả, người khuyết tật trong toàn tỉnh đã vượt
qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, ổn định
cuộc sống. Bước vào năm 2022 nhiều hoạt
động thiết thực tiếp tục được triển khai. u 7
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THỜI SỰ

Ban Dân vận Tỉnh ủy đón nhận
Huân chương Lao động hạng nhất

Đồng chí Lê Kim Toàn và đại diện Ban Dân vận Trung ương trao Huân chương Lao động hạng nhất và tặng hoa chúc
mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 							
Ảnh: NGUYỄN MUỘI
(BĐ) - Sáng 5.1, Ban Dân
vận Tỉnh ủy long trọng tổ chức
lễ đón nhận Huân chương Lao
động hạng nhất do Chủ tịch
nước trao tặng vì những thành
tích nổi bật trong giai đoạn
2016 - 2020. Đồng chí Lê Kim
Toàn - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh và các đồng chí
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đến dự.
Giai đoạn 2016 - 2020, Ban
Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu,
đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ
đạo và phối hợp thực hiện
tốt công tác quán triệt, cụ thể
hóa, triển khai thực hiện các
chủ trương của Đảng về công
tác dân vận, công tác dân tộc,
tôn giáo, việc thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở, công tác
Mặt trận, các đoàn thể và đạt
kết quả tích cực. Công tác dân
vận của hệ thống chính trị các
cấp được triển khai đồng bộ, có
hiệu quả. Công tác dân vận của
cơ quan nhà nước, chính quyền
các cấp được tăng cường. Mối
quan hệ phối hợp giữa chính
quyền với ban dân vận cấp ủy,
MTTQ và các tổ chức chính trị
- xã hội trong thực hiện công
tác dân vận ngày càng chặt
chẽ, đi vào chiều sâu. Việc thực
hiện quy chế dân chủ đạt được
những kết quả quan trọng, tạo
sự đồng thuận trong cán bộ,
công chức, viên chức, người lao
động và nhân dân trong thực
hiện các nhiệm vụ chính trị của
địa phương, đơn vị.
Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng
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chủ động tham mưu những
sáng kiến, giải pháp mới về
công tác dân vận. Đó là tham
mưu và phối hợp triển khai
thực hiện có hiệu quả công
tác kết nghĩa giữa các cơ quan,
đơn vị, DN vùng đồng bằng
với thôn, làng vùng đồng bào
dân tộc thiểu số; tham mưu Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành,
chỉ đạo thực hiện Quy chế 06QC/TU về đối thoại trực tiếp
giữa người đứng đầu cấp ủy
đảng, chính quyền với nhân
dân, Quy định số 12-QĐi/TU
về quy định trách nhiệm của
cấp ủy, tổ chức đảng, chính
quyền, cán bộ, đảng viên
trong việc tiếp thu góp ý của
MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân về xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền,
Chỉ thị số 39-CT/TU về công
tác dân vận trong quy hoạch,
xây dựng và thực hiện các dự
án đầu tư phát triển KT-XH…
Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh
ủy tổng kết công tác dân vận
năm 2021 và triển khai nhiệm
vụ năm 2022. Chỉ đạo tại Hội
nghị, đồng chí Lê Kim Toàn
nhấn mạnh: Cần tăng cường
sự lãnh đạo, chỉ đạo về công
tác dân vận trong thời gian
tới, phát huy vai trò, trách
nhiệm của hệ thống chính
trị và người đứng đầu các
địa phương, đơn vị trong
công tác dân vận. Đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính,
chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương
và tinh thần trách nhiệm, thái
độ phục vụ của đội ngũ cán
bộ, công chức trong thực thi

công vụ; tăng cường công tác
tiếp dân, giải quyết kịp thời,
hiệu quả đơn thư khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị phản ánh
của công dân; thực hiện tốt
an sinh xã hội, tháo gỡ kịp
thời những vấn đề cụ thể liên
quan đến sản xuất của nhân
dân nhất là trong bối cảnh
dịch Covid-19, biến đổi khí
hậu diễn biến phức tạp. Thực
hiện phong trào thi đua “Dân
vận khéo” gắn với các cuộc
vận động, các phong trào thi
đua yêu nước, nhất là phong
trào “Tỉnh Bình Định đoàn
kết, quyết tâm chiến thắng
đại dịch Covid-19”. Đẩy mạnh
thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở; phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, tăng cường đối
thoại trực tiếp giữa người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền với
nhân dân; củng cố, kiện toàn,
đổi mới bộ máy, cán bộ ban dân
vận, MTTQ, các tổ chức chính
trị - xã hội tinh gọn, hiệu lực,
hiệu quả; phát huy vai trò của
MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát và phản
biện xã hội, góp ý xây dựng
Đảng, chính quyền.
Ban Dân vận Trung ương
trao tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp dân vận” của
Đảng cho 40 cá nhân trên địa
bàn tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy
tặng giấy khen cho 5 tập thể
có thành tích xuất sắc trong
công tác dân vận năm 2021;
tặng Cờ thi đua cho đơn vị
dẫn đầu - Ban Dân vận Thị ủy
Hoài Nhơn.
NGUYỄN MUỘI

Bình Định

Trên 65% trường học đạt
chuẩn quốc gia, duy trì vững chắc
phổ cập giáo dục
(BĐ) - Kế hoạch tiếp tục đổi
mới căn bản, toàn diện GD&ĐT,
nâng cao chất lượng dạy và học
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa
bàn tỉnh đã được UBND tỉnh
ban hành, xác định mục tiêu
đến năm 2025 có 100% giáo
viên và cán bộ quản lý các bậc
học đạt trình độ đào tạo chuẩn.
Trong đó, 90% cán bộ quản lý,
giáo viên mầm non, 50% cán
bộ quản lý, giáo viên tiểu học,
THCS, 20% cán bộ quản lý và
giáo viên bậc THPT trên chuẩn.
Đáng chú ý, duy trì vững
chắc thành quả phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ 5 tuổi, hướng
đến phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ 3 - 4 tuổi; phổ cập giáo
dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ
cập giáo dục THCS đạt mức
độ 2; xóa mù chữ đạt mức độ
2. Nâng cao tỷ lệ trường mầm
non, phổ thông đạt chuẩn quốc
gia trên 65%.
Ít nhất 40% học sinh tốt
nghiệp THCS, 45% học sinh tốt

nghiệp THPT tiếp tục học tập tại
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đào tạo trình độ sơ cấp, trung
cấp, cao đẳng; riêng huyện Vân
Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh đạt
30% - 35%.
Kế hoạch cũng xây dựng các
nhóm nhiệm vụ giải pháp thực
hiện. Trong đó, chú trọng tăng
cường công tác tuyên truyền
về thực hiện đổi mới căn bản,
toàn diện GD&ĐT; duy trì vững
chắc kết quả phổ cập giáo dục
các cấp học; tập trung nâng cao
chất lượng đội ngũ nhà giáo và
quản lý.
Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát,
sắp xếp và đầu tư nâng cấp hệ
thống trường lớp, trang thiết
bị dạy và học; nâng cao chất
lượng dạy học; hướng nghiệp
và phân luồng trong giáo dục
phổ thông. Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và chuyển
đối số. Khuyến khích xã hội hóa,
đa dạng hóa loại hình đào tạo…
THU HIỀN

Phát huy sự năng động, sáng tạo
của lực lượng ĐVTN trong việc
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
(BĐ) - Phát huy tinh thần
xung kích, sự năng động, sáng
tạo của lực lượng ĐVTN, đặc
biệt là lực lượng ĐVTN vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi. ĐVTN là lực lượng
nòng cốt thực hiện Đề án với
phương châm “Mỗi ĐVTN là
một chiến sĩ xung kích, gương
mẫu, đi đầu, sẵn sàng thực hiện
tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận
động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ
chức, DN, người dân tiếp cận
và sử dụng dịch vụ công trực
tuyến” góp phần chung tay xây
dựng quê hương ngày càng văn
minh, hiện đại.
Đó là một trong những quan
điểm chính của Đề án “Phát huy
vai trò của ĐVTN trong việc
thực hiện dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai
đoạn 2022 - 2027” (sau đây gọi
tắt là Đề án) vừa được UBND
tỉnh ban hành.
Đề án đặt ra một số chỉ tiêu
cụ thể hằng năm: Có 25.000
lượt ĐVTN được thông tin,
tuyên truyền về dịch vụ công
trực tuyến; có 40.000 ĐVTN mở
tài khoản trên Cổng Dịch vụ
công quốc gia; có 55.000 người

dân (ngoài độ tuổi thanh niên)
mở tài khoản người dùng trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia
thông qua sự tuyên truyền, vận
động của ĐVTN, trong đó số tài
khoản có phát sinh giao dịch
thực tế đạt tỷ lệ 40%; 80% hồ sơ
thủ tục hành chính do ĐVTN
thực hiện được giao dịch bằng
hình thức trực tuyến...
Đề án đưa ra nhiều hoạt
động cụ thể theo các giải
pháp: Phát huy vai trò của tổ
chức Đoàn các cấp trong công
tác tuyên truyền, vận động,
hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện
dịch vụ công trực tuyến; tổ
chức tập huấn kiến thức, kỹ
năng tuyên truyền, vận động,
hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện
dịch vụ công trực tuyến; cơ chế,
chính sách hỗ trợ nhằm khuyến
khích ĐVTN tham gia công tác
tuyên truyền, vận động, hướng
dẫn, hỗ trợ việc thực hiện dịch
vụ công trực tuyến; phát động
các phong trào thi đua về thực
hiện dịch vụ công trực tuyến;
kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng
kết, đánh giá công tác triển khai
thực hiện Đề án.
MAI LÂM

Dự án Khu đô thị Long Vân 2 chưa đủ điều kiện kinh doanh đã rao bán
(BĐ) - Sở Xây dựng vừa
có văn bản yêu cầu Công ty
TNHH Đầu tư bất động sản
(BĐS) Long Vân đăng tải
công khai, đầy đủ, trung thực
thông tin dự án Khu đô thị
Long Vân 2 tại phường Trần
Quang Diệu (TP Quy Nhơn) do
Công ty làm chủ đầu tư theo
quy định tại Điều 6 Luật Kinh
doanh BĐS trên trang thông

tin điện tử của Công ty, trên
các trang thông tin đại chúng;
đồng thời gửi thông tin dự án
về Sở Xây dựng để đăng tải
công khai theo quy định.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu
Công ty trước khi đưa BĐS
vào kinh doanh phải đảm bảo
điều kiện theo quy định của
pháp luật về đất đai, nhà ở,
kinh doanh BĐS và pháp luật

có liên quan.
Trước đó, qua kiểm tra của
Sở Xây dựng, dự án Khu đô
thị Long Vân 2 chưa đủ điều
kiện của BĐS hình thành trong
tương lai, BĐS có sẵn đưa vào
kinh doanh theo quy định tại
Luật Kinh doanh BĐS; chưa
được phép huy động vốn theo
quy định của pháp luật về nhà
ở và pháp luật khác có liên

quan; chưa đủ điều kiện cho
phép chuyển nhượng quyền sử
dụng đất đã đầu tư xây dựng
hạ tầng cho người dân tự xây
dựng nhà ở theo quy định tại
Nghị định số 11/2013/NĐCP
của Chính phủ về quản lý đầu
tư và phát triển đô thị.
Theo Sở Xây dựng, thời
gian gần đây, trên các trang
mạng xã hội (facebook, zalo…)

một số đối tượng đăng tin rao
bán căn hộ, nhà ở thấp tầng
(liên kế, biệt thự) của dự án
Khu đô thị Long Vân 2 khi
chưa đảm bảo điều kiện theo
quy định; việc rao bán này là
không đúng quy định của pháp
luật, gây hiểu nhầm trong xã
hội, có thể có yếu tố lợi dụng
để lừa đảo, trục lợi.
N.PHÚC

Bình Định

Hoàn thuế
1.790 tỷ đồng cho
doanh nghiệp
(BĐ) - Ông Nguyễn Đẩu,
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho
hay, cùng với việc hỗ trợ người
nộp thuế tiếp cận chính sách
mới liên quan đến lĩnh vực thuế,
ngành Thuế tỉnh đã đẩy mạnh
công tác kiểm tra, hoàn thuế cho
người nộp thuế.
Đáng chú ý là có một số
DN chưa nắm rõ về quy định
kê khai, hoàn thuế nên kê khai
thiếu các tiêu chí, ngành Thuế đã
kiểm tra, phân loại hồ sơ, đồng
thời hướng dẫn DN điều chỉnh,
bổ sung các tiêu chí còn thiếu,
nhằm đảm bảo quyền lợi cho DN.
Kết quả, năm 2021 ngành
Thuế tỉnh đã giải quyết 332 hồ
sơ hoàn thuế 1.790 tỷ đồng cho
DN, tăng gấp 1,6 lần so với
cùng kỳ năm 2020. Trong bối
cảnh DN chịu ảnh hưởng của
dịch Covid-19, cần nguồn lực
tài chính, việc hoàn thuế kịp
thời giúp DN xoay vòng vốn,
khôi phục và phát triển sản
xuất kinh doanh. MINH HẰNG

TIN VẮN
l UBND huyện Tuy Phước
vừa tiến hành nghiệm thu và
đưa công trình gia cố tuyến đê
sông Cát, đoạn qua thị trấn Diêu
Trì vào sử dụng. Công trình có
chiều dài 1.122 m, với tổng kinh
phí thực hiện gần 4,3 tỷ đồng,
từ nguồn vốn ngân sách huyện
Tuy Phước và các nguồn vốn hợp
pháp khác. Công trình đưa vào sử
dụng nhằm chống xói lở bờ sông,
bảo vệ đất ở dân cư và đất sản
xuất nông nghiệp. THIÊN PHÚC
l Hơn 98 triệu đồng là khoản
kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ
học bổng (đợt 2) cho sinh viên các
tỉnh Nam Lào năm 2021 đang học
tại Trường ĐH Quy Nhơn. Kinh
phí hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp
GD&ĐT và dạy nghề chờ phân
bổ trong dự toán ngân sách tỉnh
năm 2021. M.HOÀNG
l Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
Phước Sơn (huyện Tuy Phước)
vừa tổ chức tặng 100 suất quà
cho các hộ gia đình ở khu vực bị
phong tỏa để phòng, chống dịch
Covid-19 ở xóm 5, thôn Kỳ Sơn và
các bệnh nhân F0 đang điều trị
tại nhà của các thôn trên địa bàn
xã. Toàn bộ số quà trên do Nhà
máy gỗ - Wicker KingSton tài trợ.
XUÂN VINH

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
NGÀNH VẬN TẢI PHỤC VỤ TẾT:

Phấn đấu đảm bảo an toàn, thông suốt

Bến xe khách Trung tâm TP Quy Nhơn, một trong những bến xe tập trung số lượng lớn xe khách để vận chuyển khách dịp
trước và sau tết Nguyên đán. 							
Ảnh: THU DỊU

Để phục vụ nhu cầu đi lại của
người dân dịp tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022, Sở
GTVT phối hợp với các đơn vị
vận tải, bến xe, nhà ga, cảng
hàng không… triển khai kế
hoạch phục vụ với mục tiêu
đảm bảo thông suốt, an toàn.
Đến nay, Sở GTVT ban
hành kế hoạch cụ thể về công
tác phục vụ nhu cầu đi lại của
người dân dịp trước, trong và
sau Tết, mùa lễ hội xuân Nhâm
Dần 2022. Trong đó chú trọng về
việc đảm bảo người dân được về
quê đón Tết an toàn, kịp thời. Sở
GTVT giao Phòng Quản lý vận
tải rà soát các đơn vị kinh doanh
vận tải tuyến cố định; chuẩn bị
đầy đủ phù hiệu xe chạy tuyến
cố định để cấp cho các xe tăng
cường, huy động phương tiện để
giải tỏa khách tại các bến xe. Hiện
nay, Phòng Quản lý vận tải đang
hướng dẫn các DN xây dựng kế
hoạch phục vụ Tết, trên cơ sở kế
hoạch các DN vận tải; kế hoạch
khai thác bến, bãi của các đơn
vị quản lý bến xe, nhà ga, tham
mưu Sở có chỉ đạo cụ thể. Đặc
biệt tất cả đều rất lưu ý đến yếu
tố đảm bảo an toàn phòng dịch
ở mọi khâu, bộ phận.
Vào dịp Tết, thời điểm chưa
có dịch mỗi ngày Bến xe khách

TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN:

4 nhà khoa học, giảng viên được đề nghị
xét chức danh giáo sư, phó giáo sư
(BĐ) - Ngày 2.1, Hội đồng
Chức danh giáo sư Nhà nước
công bố danh sách 451 ứng viên
được 28 hội đồng giáo sư cơ sở
đề nghị xét công nhận đạt tiêu
chuẩn chức danh giáo sư, phó
giáo sư năm 2021. Trong đó, có
66 người được đề nghị xét công
nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
giáo sư và 385 người chức danh
phó giáo sư.
Trong danh sách này, Trường
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ĐH Quy Nhơn có 4 ứng viên
được đề nghị xét công nhận,
trong đó có 3 ứng viên đều đến
từ khoa Khoa học tự nhiên, gồm:
Võ Viễn (đề nghị xét chức danh
giáo sư), Lê Thị Thanh Thúy và
Lê Thị Ngọc Loan (đề nghị xét
chức danh phó giáo sư) và ứng
viên Nguyễn Thị Lệ Hằng đến
từ khoa Kinh tế và kế toán (đề
nghị xét chức danh phó giáo sư).
MAI HOÀNG

trung tâm Quy Nhơn đón
khoảng 5.000 lượt khách. Khung
thời gian cao điểm năm nay rơi
vào khoảng từ ngày 28 - 31.1.2022
(tức 26 đến 30 tháng Chạp); sau
Tết từ ngày 5 - 10.2.2022 (tức
mùng 5 đến mùng 10 tháng
Giêng). Năm nay, dự báo do ảnh
hưởng của dịch bệnh tần suất đi
lại đặc biệt trên tuyến TP Hồ Chí
Minh- Quy Nhơn - TP Hồ Chí
Minh sẽ giảm sâu; dù vậy đây
vẫn là loại phương tiện được
nhiều người lựa chọn nhất.
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu
của các DN vận tải, đăng ký hoạt
động của các DN vận tải tuyến cố
định nội tỉnh và liên tỉnh, Công
ty CP Bến xe Bình Định xây dựng
kế hoạch cụ thể trong việc triển
khai phục vụ Tết gắn với an toàn
phòng, chống dịch Covid-19. Và
tùy vào diễn biến thực tế, Công
ty chủ động phối hợp với ngành
chức năng triển khai các tổ liên
ngành kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại bến xe.
Ông Nguyễn Đức Nhân,
Giám đốc Công ty CP Bến xe
Bình Định (đơn vị quản lý Bến
xe khách trung tâm TP Quy
Nhơn), cho hay, năm nay bên
cạnh những công tác như lâu
nay đã triển khai, chúng tôi
dành nhiều thời gian phối hợp
với các đơn vị, sở, ngành liên
quan thực hiện công tác phòng,
chống dịch Covid-19 tại bến xe.
Hành khách lên/xuống xe phải

thực hiện đầy đủ các khai báo y
tế, tuân thủ 5K; các DN vận tải
phải thực hiện hướng dẫn hành
khách khai báo y tế đầy đủ, đảm
bảo vận chuyển đúng số lượng
cho phép. Cùng với đó, Công ty
CP Bến xe Bình Định thực hiện
việc chỉnh trang lại bến, bãi, cảnh
quan sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh
môi trường đặc biệt khu vực nhà
chờ, khu ăn uống, khu vệ sinh
đảm bảo an toàn phòng dịch;
bố trí lực lượng kiểm tra, giám
sát việc chấp hành quy định về
vận tải hành khách tại các bến xe
trong tỉnh; bố trí các biển chỉ dẫn,
tạo điều kiện cho người ra ra vào;
cung cấp đầy đủ các thông tin về
lịch trình di chuyển các tuyến,
giờ đến - đi, niêm yết công khai
giá cước vận tải…
Trong khi đó, về phía Trung
tâm kinh doanh vận tải đường
sắt và dịch vụ tổng hợp Diêu Trì,
thông tin, ngành đường sắt thực
hiện phục vụ Tết tính từ ngày
20.1 - 13.2.2022 tương ứng với
gian đoạn trước trong và sau Tết.
Bên cạnh các đôi tàu chạy
thường xuyên, Công ty CP Vận
tải đường sắt Sài Gòn tổ chức
chạy thêm các đôi tàu khách khu
đoạn và tiếp tục mở bán vé tàu
dịp tết Nhâm Dần 2022 thêm các
đôi tàu SQN2/ SQN1 chạy tuyến
Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược
lại; đôi tàu SE26/ SE25: Chạy
tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi và
ngược lại.

Theo đăng ký vé tàu trên hệ
thống, luồng khách từ TP Hồ Chí
Minh về Bình Định trong khung
thời gian từ ngày 22 - 31.1.2022
có khoảng 1.300 lượt khách. Từ
ngày 1.2 - 10.2.2022, luồng khách
đi Bình Định đến TP Hồ Chí
Minh có 550 lượt khách. Hiện
Trung tâm kinh doanh vận tải
đường sắt và dịch vụ tổng hợp
Diêu Trì vẫn tiếp tục mở bán vé
để phục vụ nhu cầu của người
dân dịp Tết.
Ông Nguyễn Phúc Tích, Đội
trưởng đội khách hóa vận Trung
tâm kinh doanh vận tải đường
sắt và dịch vụ tổng hợp Diêu Trì,
cho biết: “Hành khách lên tàu
từ các vùng đỏ phải khai báo y
tế, có chứng nhận âm tính với
SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Thông
tin về lịch trình di chuyển, khai
báo của hành khách sẽ được
chuyển tới ga đến trước khi
hành khách làm thủ tục lên tàu
để các ngành có liên quan đặc
biệt là ngành y tế có thể nắm
được một số thông tin cần thiết
để xử lý khi có tình huống khẩn
cấp xảy ra. Về phía ga Diêu Trì,
hành khách xuống tàu đều thực
hiện kiểm tra, xác nhận thông tin
đầy đủ. Mặt khác trường hợp
ngành chức năng địa phương
cần thiết lập chốt y tế, phía ga
cũng đã lên phương án sẵn sàng
để phối hợp”.
Năm nay, do tình hình dịch
phức tạp, ga Diêu Trì tổ chức
bán vé theo kiểu cuốn chiếu toa,
không bán tràn lan các đôi tàu
mà bán hết từng đôi tàu mới mở
bán đôi khác. Việc bán vé theo
hình thức này giảm áp lực đổi
trả vé, phiền hà cho hành khách
trong tình huống dịch bệnh đột
ngột diễn biến phức tạp buộc
phải hủy bỏ các chuyến đi.
Ông Tích thông tin thêm, tùy
thuộc vào tình hình kiểm soát
dịch bệnh và được sự cho phép
của các cấp thẩm quyền, Tổng
công ty Đường sắt Việt Nam sẽ
tiếp tục bố trí các đoàn tàu phù
hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đi
lại trong dịp tết Nhâm Dần 2022
của người dân đảm bảo an toàn,
thuận tiện.
THU DỊU

Khai mạc Giải bóng đá cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022

Ảnh: HOÀNG QUÂN
(BĐ) - Chiều 5.1, trên SVĐ Quy Nhơn đã diễn
ra lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên của Giải
bóng đá cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022.
Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Hải Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và
hơn 1.000 khán giả.

Giải bóng đá cúp Hoàng đế Quang Trung năm
2022 là giải đấu giao hữu, nhằm chuẩn bị cho mùa
giải V-League 2022, với sự tham dự của 4 đội bóng
gồm: Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai,
SHB Đà Nẵng, Topenland Bình Định. Các đội thi
đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm,
xếp hạng. Đội vô địch giải sẽ được nhận cúp, bảng
danh vị và tiền thưởng trị giá 300 triệu đồng; đội
á quân được nhận tiền thưởng 200 triệu đồng; đội
đứng ba được nhận 100 triệu đồng…
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa
đội chủ nhà Topenland Bình Định và CLB SHB Đà
Nẵng (ảnh). Kết quả, đội chủ nhà đã giành trận thắng
với tỷ số 3-2. Trước đó, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã
dành chiến thắng CLB Bình Dương với tỷ số 3-1.
Giải sẽ bế mạc ngày 9.1.
HOÀNG QUÂN
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Ấm áp tình nguyện mùa đông
Những ngày qua, ĐVTN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hưởng ứng chương trình
“Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện năm 2022”, với mong muốn mang đến người dân
và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một mùa đông ấm áp.
Áo ấm cho em

Trong cái lạnh se sắt của những ngày
cuối năm, chúng tôi có dịp được đồng
hành cùng chương trình ra quân “Tình
nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân
tình nguyện năm 2022” do Ban Thư ký
Hội LHTN tỉnh tổ chức tại xã An Hưng,
huyện An Lão.
Chương trình có nhiều hoạt động
ý nghĩa, như: Trao tặng 100 áo ấm và
100 suất quà cho học sinh khó khăn,
vượt khó học tốt; tặng 100 phần quà cho
gia đình chính sách, người có công, hộ
nghèo; đến nhà khám bệnh, tư vấn các
biện pháp chăm sóc sức khoẻ trong mùa
đông, cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia
đình có công, người cao tuổi, neo đơn…
Đón nhận những món quà được trao
tận tay từ các ĐVTN, bà con và các em
học sinh, ai cũng vui mừng và phấn
khởi. Khi nhà trường thông báo sẽ được
nhận quà, em Đinh Anh Khoa (lớp 5B,
Trường Tiểu học An Hưng) rất háo hức,
ngay từ sớm đã giục bà đưa đến điểm
nhận quà. “Em cảm ơn những món quà
mà các anh, chị ĐVTN trao tặng cho em
và các bạn. Em hứa sẽ cố gắng học tập
tốt hơn để không phụ tấm lòng của các
anh, chị”, em Khoa chia sẻ.
Theo cô Đinh Thị Minh - Tổng phụ
trách Đội Trường Tiểu học An Hưng,
hiện nay trường có 185 học sinh, hầu hết
thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống thiếu
thốn khiến việc học hành của các em
cũng vất vả. Khó khăn là thế nhưng các
em vẫn kiên trì đến trường, đeo đuổi
con chữ. “Chúng tôi rất cảm ơn và vui
khi các em có áo ấm để mặc trong mùa
đông này”, cô Minh bày tỏ.
Anh Trần Trọng Viên - Bí thư Đoàn
Trường CĐ Y tế Bình Định, chia sẻ:
“Những phần quà giá trị không quá
lớn nhưng được trao tận tay tới người
dân và các em học sinh, đó là tình cảm,
trách nhiệm, sự sẻ chia, mang tinh thần
“tương thân tương ái” của ĐVTN, góp
phần giúp đỡ bà con, nhất là giúp các
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bớt
lạnh giá trong mùa đông, thêm nhiều
niềm vui và động lực vươn lên trong
cuộc sống, học tập”.
Tương tự, vào những ngày cuối
tháng 12.2021, vượt quãng đường hơn

Cán bộ Ủy ban Hội LHTN tỉnh mặc áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học An Hưng, huyện An Lão.
Ảnh: DUY ĐĂNG
trăm cây số, Đoàn Khối DN tỉnh đã tổ
chức chương trình “Đông ấm cho em”
cho học sinh xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh
Thạnh). Đoàn đã trao tặng 50 suất quà,
mỗi suất 350 nghìn đồng, gồm: Vở,
dụng cụ học tập, bánh kẹo…
Anh Bùi Lê Khánh - Bí thư Đoàn
Khối DN tỉnh, tâm sự: “Hành trình thiện
nguyện lần này không chỉ mang theo
những suất quà, mà hơn hết là tình cảm
ấm áp giữa miền xuôi với miền ngược.
Chuyến đi còn giúp ĐVTN trong Khối
cảm nhận và thấu hiểu hơn cuộc sống
khó khăn của các em. Sẽ có nhiều hoạt
động ý nghĩa chia sẻ với các em học sinh
và bà con trong thời gian tới”.

Phong phú, thiết thực

Theo Hội LHTN tỉnh, chương trình
“Tình nguyện mùa Đông năm 2021 Xuân tình nguyện năm 2022” được diễn
ra từ tháng 12.2021 đến tháng 2.2022, với
5 nhóm nội dung chính: Chương trình
“Vì sức khỏe cộng đồng” nhằm tuyên
truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hiến
máu tình nguyện; “Vì đàn em thân yêu”
hướng đến việc chăm lo cho thanh thiếu
nhi tại các địa bàn khó khăn, nâng cấp
sân chơi, đảm nhận đỡ đầu cho học sinh
mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn;
“Chia sẻ cùng nhà nông” hỗ trợ người

nông dân kịp thời thu hoạch nông sản,
hoa màu, vận động thanh niên tham gia
các đội hình tình nguyện giúp dân xây,
sửa các công trình; tổ chức các hoạt động
an sinh xã hội; định hướng và đồng hành
cùng các CLB, đội, nhóm tình nguyện
tổ chức hoạt động hưởng ứng chương
trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân
tình nguyện”.
Theo anh Nguyễn Thành Trung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ
tịch Hội LHTN tỉnh, với những hoạt
động cụ thể, thiết thực, chương trình
“Tình nguyện mùa Đông 2021 - Xuân
tình nguyện năm 2022” đã và đang thu
hút đông đảo ĐVTN tham gia, phát huy
vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng của tuổi trẻ, góp phần
củng cố, tập hợp đoàn kết thanh niên
vào tổ chức Đoàn, Hội; thực hiện mục
tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại
các địa phương trên địa bàn…
“Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội
LHTN tỉnh đã và đang quan tâm, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động
nhằm huy động các nguồn lực xã hội,
các CLB tình nguyện trong và ngoài tỉnh
nhằm chung tay, góp sức để chia sẻ khó
khăn với đồng bào vùng cao và các địa
phương còn khó khăn”, anh Trung cho
biết thêm.
DUY ĐĂNG

Bình Định

BẠN CẦN BIẾT
AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ
CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở
KẾT HỢP SẢN XUẤT, KINH DOANH:

Một số quy định
cụ thể cần lưu ý
Khu vực sản xuất, kinh doanh
trong nhà ở kết hợp sản xuất, kinh
doanh phải bố trí gian phòng tồn
chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy.
Nếu sử dụng nguồn lửa, nguồn
nhiệt có tính chất nguy hiểm cháy,
nổ khác phục vụ hoạt động sản
xuất, kinh doanh thì gian phòng
này phải được ngăn cách với khu
vực sản xuất, kinh doanh bằng kết
cấu ngăn cháy.
Chiều rộng thông thủy của lối ra
thoát nạn tối thiểu 0,8 m, chiều cao
thông thủy tối thiểu 2 m. Chiều cao
của cửa và lối đi dẫn đến các phòng
không thường xuyên có người cũng
như đến các tầng ngầm, tầng chân
tường và tầng kỹ thuật cho phép
giảm đến 1,9 m.
Đối với nhà chỉ có 1 lối ra thoát
nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ
2 bằng cầu thang ngoài nhà hoặc
thang nối giữa các tầng nhà hoặc
lối ra khẩn cấp như: Lối thoát qua
ban công, lối lên sân thượng hoặc
lên mái để có khả năng thoát nạn
sang các nhà liền kề hoặc khu vực
an toàn. Lối ra thoát nạn tầng 1 của
khu vực để ở phải ngăn cách với
lối ra thoát nạn của khu vực sản
xuất, kinh doanh bằng kết cấu ngăn
cháy…
Đó là một số quy định nổi bật về
an toàn phòng cháy và chữa cháy
đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết
hợp sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn tỉnh Bình Định được UBND tỉnh
ban hành kèm theo Quyết định số
84/2021/QĐ-UBND ngày 24.12.2021.
Quy định này có hiệu lực kể từ
ngày 10.1.2022.
Quy định nêu rõ trách nhiệm của
chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh,
cá nhân trong việc đảm bảo an toàn
PCCC; các yêu cầu, khuyến cáo về
an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ,
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh;
trách nhiệm của các sở, ban, ngành;
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
UBND các xã, phường, thị trấn và tổ
chức, cá nhân có liên quan...
MAI LÂM

PHƯỜNG BỒNG SƠN (TX HOÀI NHƠN):

Công trình lát vỉa hè đường Hai Bà Trưng dây dưa
vì “vướng” giải pháp mặt bằng

Người dân ở khu phố 5, phường Bồng Sơn
(TX Hoài Nhơn), phản ảnh: Công trình lát vỉa hè
đường Hai Bà Trưng (thuộc khu phố 5) được triển
khai thi công vào cuối năm 2020. Tuy nhiên đến
nay, công trình vẫn dở dang, một đoạn vỉa hè ở
khu vực phía Đông Nam ngã tư Hai Bà Trưng - Hồ
Xuân Hương chưa được bó vỉa.
Thực trạng này khiến đoạn vỉa hè nhếch nhác,
không đảm bảo vệ sinh môi trường và mất mỹ
quan đô thị. Người dân ở khu vực này nhiều lần
kiến nghị chính quyền địa phương và ngành chức
năng liên quan sớm thi công dứt điểm.
Theo UBND phường Bồng Sơn, công trình lát
vỉa hè đường Hai Bà Trưng trước kia do UBND TX
Hoài Nhơn làm chủ đầu tư. Khi thi công tới đoạn
phía dưới ngã tư Hai Bà Trưng - Hồ Xuân Hương
thì bị vướng giải phóng mặt bằng nên dừng lại.
Sau đó, UBND TX Hoài Nhơn giao UBND phường
Bồng Sơn làm chủ đầu tư, tiếp tục thi công đoạn

Đoạn vỉa hè đường Hai Bà Trưng chưa được thi công, không đảm
bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Ảnh: VĂN LỰC
đường còn vướng này.
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng còn

vướng 6 hộ gia đình, trong đó 1 hộ quyết liệt cản
trở nên gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, trong
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của phường Bồng
Sơn không có hạng mục giải phóng mặt bằng để
thi công đoạn vỉa hè còn lại thuộc đường Hai Bà
Trưng. Đây là nguyên nhân chính khiến công trình
đến nay chưa thi công dứt điểm.
“UBND phường Bồng Sơn đã đưa hạng mục
thi công đoạn vỉa hè còn lại của đường Hai Bà
Trưng vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tới
đây, phường mời các hộ còn vướng trong giải
phóng mặt bằng làm việc, vận động để đẩy
nhanh việc này. Trường hợp các hộ bất hợp
tác thì UBND phường sẽ giải quyết theo đúng
quy định pháp luật để triển khai thi công dứt
điểm đoạn vỉa hè còn lại nhằm đảm bảo mỹ
quan đô thị, vệ sinh môi trường”, ông Nguyễn
Lương, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn,
cho hay.
VĂN LỰC

Bình Định

KINH TẾ

THỨ NĂM, 6.1.2022

ktvhxhbbd@gmail.com

Chuyển động ở Phù Cát

Năm 2021, huyện Phù Cát tập trung đầu tư hỗ trợ người dân mạnh mẽ liên kết sản xuất trên các cánh đồng
lớn, trồng đậu phụng, nuôi tôm… Nhờ vậy ngay trên những lĩnh vực rất quen thuộc huyện vẫn tạo ra lối đi mới
trong phát triển kinh tế.
Tạo nền tảng

Nhiều năm qua Phù Cát đã
dồn sức cho những khâu then
chốt như thực hiện thành công
việc dồn điền đổi thửa, tạo điều
kiện cho nông dân yên tâm sản
xuất, áp dụng tiến bộ KHKT;
đầu tư quy hoạch, chỉnh trang
đồng ruộng, vùng sản xuất từ
hệ thống giao thông, thủy lợi,
bờ vùng, bờ thửa để chủ động
tưới tiêu và đưa cơ giới hóa vào
sản xuất nông nghiệp. Đây là cơ
sở quan trọng để thực hiện các
chương trình, dự án, xây dựng
các mô hình phát triển kinh tế
nông nghiệp bền vững, nâng
cao giá trị sản xuất hàng hóa
trên cùng một đơn vị diện tích.
Sau khi 2 hệ thống kênh
thủy lợi quan trọng của tỉnh Văn Phong, Thuận Ninh đưa
vào sử dụng, diện tích canh tác
đảm bảo nước tưới của Phù
Cát tăng mạnh, riêng diện tích
trồng cây lương thực đã đạt
14.772 ha. Nhờ triển khai tốt
Đề án cải tạo bộ giống lúa thích
ứng với điều kiện thời tiết, thổ
nhưỡng, huyện đã thiết lập vùng
sản xuất lúa giống trên 500 ha
ở các xã: Cát Nhơn, Cát Tường,
Cát Tân, Cát Tài, Cát Minh, Cát
Thành… Đây là yếu tố quan
trọng giúp nâng cao sản lượng và
chất lượng lúa của huyện, đồng
thời tạo điều kiện để việc chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ
diễn ra tốt hơn, bước đầu đã hình
thành vùng chuyên canh cây lúa,
cây đậu phụng, cây hành, cây ớt,
bắp lai, dưa hấu và rau màu các
loại. Huyện đã chuyển đổi gần
2.830 ha đất lúa kém hiệu quả
sang trồng bắp lai, dưa hấu, đậu

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ Semi Biofloc tại ao tôm của hộ ông Lê Xuân Tâm, ở xã Cát Minh.
										
Ảnh: THẾ HÀ
phụng... nhờ đó thu nhập đã tăng
gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa trên
cùng một đơn vị diện tích, đưa lại
hiệu quả kinh tế cao.
Trong năm 2021, Phù Cát đã
triển khai thực hiện 58 mô hình
“Cánh đồng mẫu lớn” trên diện
tích 3.000 ha, sản xuất trên cây
lúa, đậu phụng, mì xen đậu và
công tác chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, chuyển 3 vụ lúa sang 2
vụ lúa hoặc 2 vụ lúa, 1 màu có
nhiều tiến bộ. Nhìn chung, việc
thực hiện cánh đồng mẫu lớn
và chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
mùa vụ đều cho năng suất,
chất lượng, giá trị thu nhập
tăng, từng bước hình thành
những cánh đồng sản xuất
chuyên canh, tập trung theo
hướng sản xuất hàng hóa và
một số sản phẩm nông nghiệp
bước đầu đáp ứng thị trường
tiêu thụ. Giá trị bình quân

1 ha canh tác đạt 121 triệu đồng,
tăng 1,8 triệu đồng so năm
2020; nhiều cánh đồng ở các
xã: Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Tài,
Cát Hải, Cát Hanh… đạt trên
200 triệu đồng/ha.

Nâng tầm sản phẩm

Phù Cát là huyện biết cách
phát huy, nâng giá trị những sản
phẩm quen thuộc, có nhiều lợi
thế của địa phương, cách làm
của Cơ sở sản xuất dầu phụng
Công Chính của anh Võ Công
Chính ở thôn Thái Thuận, xã
Cát Tài là một điển hình.
Anh Chính kể, ban đầu sản
phẩm của tôi làm ra chủ yếu
chỉ bán cho bà con trong vùng.
Năm 2018, nhờ sự quan tâm hỗ
trợ của Trung tâm Khuyến công
(Sở Công Thương), đặc biệt là
được lãnh đạo huyện động viên,
khuyến khích thường xuyên,

tôi đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây
nhà xưởng và mua máy ép đậu
phụng tự động, nồi hơi. Nhờ
vậy bình quân mỗi ngày cơ sở
của tôi tiêu thụ hơn 3 tấn đậu
phụng vỏ và sản xuất gần 1.000
lít dầu, sản phẩm làm ra tiêu
thụ rất mạnh ở trong và ngoài
tỉnh; vì chất lượng dầu phụng
vừa sạch, vừa dẻo, vừa thơm.
Năm 2020 dầu phụng Công
Chính được UBND tỉnh chứng
nhận đạt chuẩn OCOP 3.
Năm 2021, huyện Phù Cát
phối hợp với nhiều đơn vị
thực hiện 8 mô hình sản xuất
theo chuỗi và tất cả đều đạt
kết quả tốt, cho hiệu quả kinh
tế cao, trong đó mô hình nuôi
tôm thẻ chân trắng ứng dụng
công nghệ Semi Biofloc tại ao
tôm của hộ ông Lê Xuân Tâm,
ở xã Cát Minh là một điển hình
vượt trội.

HTXNN HỮU CƠ AGRIBIO:

Thành công bước đầu trong mô hình mới

Thành lập vào tháng 9.2020, chỉ
sau hơn một năm hoạt động với
định hướng cung cấp cho thị trường
những sản phẩm sạch, HTXNN hữu
cơ Agribio (viết tắt là Agribio) ở xã Mỹ
Đức, huyện Phù Mỹ - chuyên sản xuất
và phân phối các loại nấm ăn và nấm
dược liệu như: Bào ngư xám, linh chi,
hoàng đế, chân dài, mộc nhĩ - đã gặt hái
nhiều kết quả đáng phấn khởi.
Anh Trần Quang Tiến, Giám đốc
Agribio cho biết, trong sản xuất
phôi nấm, chúng tôi sử dụng 100%
mùn cưa gỗ keo mới phối thêm mùn
cưa cao su để giảm tinh dầu; bổ
sung vào đó cám gạo, cám bắp. Đặc
biệt, phôi nấm của chúng tôi không
dùng hóa chất, chất kích thích. Hiện
chúng tôi đã có mối quen mua số
lượng lớn ở: Khánh Hòa, Đắk Lắk,
Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam, Đà
Nẵng. Hằng tháng Agribio bán ra hơn
15.000 phôi nấm các loại, trong đó phôi
nấm bào ngư xám chiếm khoảng 60%.
Cùng với sản xuất phôi nấm, hiện nay
Agribio còn cung ứng nấm tươi cho thị
trường trong tỉnh và TP Đà Nẵng.
Hiện nay, HTX có 10 thành viên,
trong đó có 6 thành viên trực tiếp sản

dịch vụ thu gom rác
thải cho 800 hộ ở xã
Mỹ Đức; làm dịch vụ
cung ứng vật tư, phân
bón. Trong định hướng
phát triển năm 2022,
HTX sẽ mở rộng dịch
vụ thu gom rác thải
ra các xã cánh đồng
của Phù Mỹ, góp phần
phát triển ngành nông
nghiệp địa phương
Anh Trần Quang Tiến, Giám đốc HTXNN hữu cơ Agribio (chính giữa) giới theo hướng xanh, sạch,
thiệu quy trình sản phẩm phôi nấm.
Ảnh: THANH TRỌN bền vững, nông thôn
an lành.
Ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ
xuất tại cơ sở, 4 thành viên góp vốn.
Nhờ hoạt động có hiệu quả nên thu tịch UBND huyện Phù Mỹ cho biết:
nhập của các thành viên cũng rất ổn HTXNN hữu cơ Agribio là một trong
định. Kế hoạch của HTX trong năm 2022 những HTX được thành lập theo mô
là hoàn thành việc thuê đất của UBND hình kiểu mới và hoạt động khá hiệu
xã quản lý để mở rộng sản xuất, nâng quả, mang lại thu nhập tốt cho các
quy mô nhà xưởng và tăng diện tích thành viên. Đây là hướng phát triển
nuôi trồng nấm. Đồng thời xây dựng mà huyện Phù Mỹ đang đầu tư, hỗ trợ
vườn rau hữu cơ với diện tích 1.000 m2. với mong muốn xây dựng thành công
Đặc biệt mới đây, sản phẩm nấm hoàng ngành Nông nghiệp sạch, an toàn, hiệu
đế của Agribio đã được chứng nhận là quả. Trước mắt chúng tôi đã chỉ đạo
UBND xã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận
sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Ngoài sản xuất nấm, hiện nay lợi để Agribio được thuê đất, mở rộng
THANH TRỌN
HTXNN hữu cơ Agribio còn cung cấp quy mô sản xuất.
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Năm 2021, huyện Phù Cát
đã có 11 sản phẩm được chứng
nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh,
từ 3 đến 5 sao. Cụ thể gồm:
Hạng 5 sao: Con giống
Gà ta Cao Khanh (xã Cát Tân)
Hạng 4 sao: Nón Ngựa
Phú gia (xã Cát Tường)
Hạng 3 sao: Bún phở Cô
Phương (thị trấn Ngô Mây),
Dầu phộng Công Chính (xã
Cát Tài), Chả lụa Ngọc Nga
(xã Cát Minh), Nước mắm
Thái An (xã Cát Khánh), Bánh
cốm Phong Nga - Bánh gạo
lứt nguyên hạt Phong Nga
(xã Cát Tường), Trà cà gai
leo Bảo Khánh - Bột trái nhàu
Bảo khánh - Trà bí đao Bảo
Khánh (xã Cát Tân).
Ông Tâm kể, gần như tôm
của tôi không bị bệnh, lớn rất
nhanh. Sau 3 tháng nuôi tôm
đạt mức bình quân khoảng
79 con/kg, năng suất đạt
24 tấn/ha, lãi hơn 170 triệu
đồng. Nuôi tôm theo công nghệ
Semi Biofloc an toàn sinh học,
giúp tôm tăng trưởng nhanh,
năng suất và sản lượng cao; lại
giảm chi phí sản xuất so với
nuôi thông thường.
Ông Nguyễn Văn Lê - Trưởng
Phòng NN& PTNT huyện Phù
Cát cho biết: “Năm 2021 thu
nhập đầu người ở huyện Phù
Cát đạt mức 50,7 triệu đồng/
người, tăng 3,7 triệu đồng so
năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm
xuống còn 2,35%. Đây là cơ sở
để năm 2022 huyện tiếp tục thực
hiện Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng
cao giá trị gia tăng và phát triển
bền vững.
THẾ HÀ

3 tỷ đồng đầu tư
phát triển sản phẩm
mai vàng
(BĐ) - Sở KH&CN đã phê duyệt nội
dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ
KH&CN cấp quốc gia “Đăng ký bảo hộ
và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm
mai vàng của tỉnh Bình Định” thuộc
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
đến năm 2030.
Theo đó, tổng kinh phí thực hiện
nhiệm vụ là 3 tỷ đồng. Trong đó, 2,6 tỷ
đồng do ngân sách sự nghiệp KH&CN
của Trung ương cung cấp và 400 triệu
đồng trích từ kinh phí từ ngân sách sự
nghiệp KH&CN tỉnh. Cơ quan chủ trì
nhiệm vụ là Trung tâm Thông tin - Ứng
dụng KH&CN tỉnh sẽ thực hiện nhiệm
vụ trong vòng 30 tháng.
Nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý
cho sản phẩm mai vàng Bình Định nhằm
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho
người sản xuất và tiêu dùng; phát huy
giá trị, danh tiếng của sản phẩm trên thị
trường; làm cơ sở cho công tác đầu tư và
phát triển sản phẩm mai vàng theo chuỗi
giá trị; làm phương tiện để phát triển du
lịch gắn sản phẩm với vùng địa danh.
Đồng thời, góp phần nâng cao giá trị,
phát huy danh tiếng sản phẩm mai vàng
Bình Định trong và ngoài nước. THÁI HÀ
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Nhiều “ông
lớn” rút khỏi
CES 2022

Vườn cây keo lai đầu dòng
của Công ty TNHH Lâm nghiệp
Sông Kôn. Ảnh: HỒNG HÀ

Vườn cây keo lai
đầu dòng tiêu chuẩn
Vườn cây keo lai đầu dòng rộng 0,5 ha nằm tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn do
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn quản lý, là nơi trồng thực nghiệm các cây
giống cây keo lai theo tiêu chuẩn quốc gia.
Có 5 dòng keo lai được
trồng tại vườn gồm: BV75,
BV33, AH1, BV16, X201. Mỗi
dòng ở đây được trồng theo
từng nhóm riêng và thay đổi
mật độ theo yêu cầu kỹ thuật.
Việc chăm sóc cây giống được
thực hiện đúng theo quy trình
kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 8760-1:2017 về giống
cây lâm nghiệp - vườn cây đầu
dòng từ khâu kỹ thuật làm đất,
trồng cây, cắt tạo chồi cây giống
đến khâu chăm sóc vườn cây
đầu dòng.
Vườn keo lai đầu dòng là sản
phẩm của nhiệm vụ KH&CN
do kỹ sư Nguyễn Đăng Quang,
Công ty TNHH Lâm nghiệp
Sông Kôn, thực hiện. Anh
Quang cho biết: Việc trồng các
dòng keo theo từng nhóm, theo
nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác
nhau giúp ta theo dõi, đánh giá
khả năng sinh trưởng, năng
suất của từng dòng một cách
chính xác. Đồng thời, qua đó
xác định được mật độ trồng tối

ưu cho từng dòng. Từ các chỉ
số thu được đó, chúng tôi hoàn
thiện quy trình kỹ thuật trồng
và chăm sóc vườn cây keo lai
đầu dòng, đồng thời lấy giống
đạt tiêu chuẩn để triển khai
nhân giống.
Từ nguồn chồi của vườn keo
lai đầu dòng, Công ty TNHH
Lâm nghiệp Sông Kôn chọn ra
những chồi to, đẻ nhánh nhiều,
tiến hành nhân giống 100 ngàn
cây keo lai theo phương pháp
giâm hom. Kỹ sư Nguyễn Đăng
Quang chia sẻ: Ngay tại vườn
đầu dòng, chúng tôi đã chọn
lựa kỹ những hom khỏe từ các
cành cấp 1, 2 để nhân giống,
loại bỏ những cây không đạt
tiêu chuẩn; nhờ vậy cây giống
có chất lượng tốt và đồng
đều. Sau hơn 3 tháng, cây
sinh trưởng khỏe mạnh, tỷ lệ
sống đạt 98%. Số cây giống
này Công ty đưa vào phục vụ
trồng rừng gỗ lớn trên 5 ha đất
của công ty cũng tại xã Bình
Tân; chúng tôi cũng cung cấp

30.000 cây cho các hộ trồng
rừng ở hai xã Bình Tân và Bình
Thuận (huyện Tây Sơn).
Là một trong những hộ dân
được nhận cây keo lai giống
để trồng rừng, ông Trần Văn
Dương, ở xã Bình Tân cho biết:
Cây trồng được hơn 2 tháng
đã bén rễ và ra 2 - 3 lá chồi.
Nhìn chung, cây sinh trưởng
khá tốt, thân cây thẳng đến
giờ không bị sâu bệnh. So với
những cây giống trước đây
thì loại cây giống này tốt hơn
khá nhiều.
Với năng lực sản xuất
lớn, Vườn cây giống được
trồng và chăm sóc theo đúng
quy trình kỹ thuật Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN 8760-1:2017 của
Công ty TNHH Lâm nghiệp
Sông Kôn có thể đáp ứng tốt
nhu cầu sản xuất cây giống
trồng rừng trong tỉnh. Ông
Hồ Văn Hể, Giám đốc Công ty
TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn
cho biết: 5 dòng keo lai được
trồng trong vườn keo lai đầu

dòng có tính vượt trội về khả
năng chịu hạn, sinh trưởng,
phát triển tốt. Đây là cơ sở để
công ty cung cấp cây giống
ra thị trường. Với 5 ha mô
hình trồng rừng gỗ lớn, công
ty cho trồng 5 dòng keo lai,
mỗi dòng 1 ha, để xem xét sự
phát triển của chúng. Hằng
năm sẽ có đánh giá. Kết quả
thực nghiệm mô hình sẽ được
công ty tổng hợp, đúc kết kinh
nghiệm để phổ biến cho các
đơn vị, cá nhân trồng rừng
trong tỉnh áp dụng.
Toàn tỉnh hiện có khoảng
33 DN và 145 cơ sở sản xuất
cây keo lai giống, cung cấp
hơn 300 triệu cây mỗi năm.
Ngoài các đơn vị sản xuất có
uy tín, vẫn còn một số vườn
ươm quy mô hộ gia đình, sản
xuất chủ yếu dựa vào kinh
nghiệm, hạn chế tiếp cận tiến
bộ KH&KT về nguồn giống
nên chất lượng giống chưa cao.
Vì vậy, việc xây dựng vườn
ươm phát triển các giống keo
lai chuẩn đưa vào sản xuất lâm
nghiệp sẽ góp phần đáng kể
trong việc nâng cao năng suất,
chất lượng rừng trồng.
HỒNG HÀ

Tại CES 2022, Vinfast sẽ giới thiệu 3 mẫu
ô tô điện mới.
- Trong ảnh: Một trong những mẫu xe
mới được bọc kín, phục vụ cho màn ra mắt
chính thức.
Nhiều công ty công nghệ
quyết định không tham dự trực
tiếp Triển lãm Điện tử tiêu dùng
2022 (CES 2022) ở Las Vegas (Mỹ)
do các ca nhiễm Covid-19 với
biến thể Omicron tiếp tục tăng.
Trong khi Hiệp hội Công
nghệ Người tiêu dùng (CTA) cơ quan chủ quản CES - có kế
hoạch tiếp tục tổ chức triển lãm,
một số công ty công nghệ lớn
như Google, Intel, Microsoft,
Lenovo, T-Mobile, AT&T, Meta,
Twitter, Amazon, TikTok,
Pinterest, Waymo thuộc sở hữu
của Alphabet, cùng với một số
hãng truyền thông, tuyên bố sẽ
không tham dự CES 2022.
Trước đó, trong một tweet
được Lenovo đăng tải, công ty
cho biết: “Sau khi theo dõi chặt
chẽ các xu hướng hiện tại xung
quanh Covid-19, vì lợi ích tốt
nhất cho sức khỏe và sự an toàn
của nhân viên, khách hàng, đối
tác và cộng đồng của chúng tôi
nên tạm dừng tất cả hoạt động tại
chỗ ở Las Vegas”. Tương tự CEO
của T-Mobile, Mike Sievert - một
trong những diễn giả tiêu biểu
của CES 2022 - đã thông báo rằng
công ty của ông sẽ không tham
dự triển lãm điện tử lớn nhất thế
giới vào tháng tới.
CES là sự kiện công nghệ có
ảnh hưởng được xem là lớn nhất
thế giới, theo đó CES 2022 dự
kiến sẽlà nơi giới thiệu một số đổi
mới lần đầu tiên về các mã thông
báo không thể thay thế (NFT) dựa
trên blockchain, các giải pháp y
tế từ xa, ô tô tự lái, trò chơi, thực
phẩm và công nghệ vũ trụ. CTA
cho biết hơn 2.200 công ty đã xác
nhận sẽ vẫn trực tiếp tham gia
CES 2022.
(Theo VOV.VN)

Khởi nghiệp với sản phẩm rau củ
Tại vòng Chung kết cuộc thi
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
năm 2021, dự án “Bánh canh
rau củ Vidata ” với sản phẩm
sợi bột bánh canh rau củ sấy
khô của anh Đặng Ngọc Vũ,
sinh năm 1991, ở xã Bình Nghi,
huyện Tây Sơn đã đoạt giải nhì.
Anh Vũ kể, bánh canh thông
thường có thành phần chính
làm bằng bột mì, bột gạo, dạng
tươi, chỉ có màu trắng tinh
khiết. Còn sợi bột bánh canh rau
củ sấy khô của tôi sau khi chế
biến có dạng sợi như sợi bún
nhưng to một chút, dai và mềm.
Trong thành phần nguyên liệu
ngoài bột mì, bột gạo tôi còn
cho nhiều loại rau củ, nhằm bổ
sung chất xơ, vitamin, dưỡng
chất. Tôi tin với sợi bột bánh

canh dạng này bữa ăn sẽ được
bổ sung dinh dưỡng một cách
rất tiện lợi. Hiện, sản phẩm sợi
bột bánh canh rau củ của tôi có
5 màu, gồm: Màu xanh lam từ
hoa đậu biếc, màu đỏ từ củ dền,
màu vàng từ bí đỏ, màu xanh lá
cây từ rau chùm ngây và màu
xám từ mè đen.
Tốt nghiệp khoa Quản trị
kinh doanh Trường ĐH Kinh
tế TP Hồ Chí Minh, sau gần 10
năm làm việc ở các tỉnh miền
Nam, trong tay có ít vốn, anh
Vũ nghỉ việc trở về quê khởi
nghiệp với sản phẩm sợi bột
bánh canh rau củ sấy khô mà
anh đã ấp ủ từ lâu. Theo anh
Vũ, qua khảo sát thị trường,
anh thấy bánh canh là món ăn
phổ biến, ở đâu cũng có, nhưng

Anh Đặng Ngọc Vũ
giới thiệu sản phẩm
bánh canh rau củ.
Ảnh: Đ.M.T

hàng quán chỉ bán lẻ, dạng
tươi. Thị trường đã có bún khô,
mì khô, phở khô và nhiều thứ

khác có thể chế biến theo kiểu
ăn liền, bảo quản được lâu, tiện
lợi cho người tiêu dùng nhưng

bánh canh thì chưa có. Chốt lại
như thế xong anh Vũ tập trung
đầu tư nghiên cứu để làm cho
được sản phẩm này.
Sau hơn 2 năm nghiên cứu,
qua nhiều lần thất bại, anh Vũ
đã thành công khi làm ra được
sợi bột bánh canh rau củ sấy
khô. Tháng 2.2020, anh Vũ đầu
tư hơn 250 triệu đồng mua sắm
máy móc, thiết bị, nguyên liệu
và thành lập Công ty TNHH
MTV Vita để sản xuất, kinh
doanh sản phẩm sợi bột bánh
canh rau củ. Hiện, Công ty của
anh Vũ hoạt động sản xuất ổn
định, bình quân mỗi tháng bán
ra 3.000 hộp bánh canh rau
củ với giá 40.000 đồng/ hộp
200 gr.
ĐÀO MINH TRUNG
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Chung tay giúp đỡ người khuyết tật
Năm 2021, nhờ được hỗ trợ
tích cực, hiệu quả, người
khuyết tật trong toàn tỉnh đã
vượt qua khó khăn do thiên
tai, dịch bệnh, ổn định cuộc
sống. Bước vào năm 2022
nhiều hoạt động thiết thực
tiếp tục được triển khai.
Tiếp sức vươn lên

Gia đình ông Mã Thanh Đức,
sinh năm 1955, ở thôn Vĩnh
Bình (xã Vĩnh Thịnh, huyện
Vĩnh Thạnh) vẫn ổn định cuộc
sống dù dịch Covid-19 hoành
hành cả năm qua. Ông từng là
lao động chính của gia đình,
nhưng năm 2017 bị tai nạn lao
động, trở thành người khuyết
tật (NKT) nặng, gia đình theo
đó cũng rơi vào bế tắc. May
nhờ Hội Bảo trợ NKT và Bảo
vệ quyền trẻ em tỉnh cấp cho
một con bò cái giống, vợ chồng
ông mừng rớt nước mắt. Cả hai
bàn với nhau xây chuồng, bắt
ống dẫn nước để tắm bò, trồng
cỏ, tận dụng rơm rạ làm thức ăn
cho bò. Năm 2019, bò cái sinh
được một con nghé cái, ông
Đức bán được 12 triệu đồng.
Năm 2020, bò cái mẹ tiếp tục
đẻ con nghé đực, ông Đức lại
bán được 21 triệu đồng. Hiện
nay, bò mẹ tiếp tục mang thai.
“Nguồn thu từ việc nuôi bò đã
giúp gia đình tôi ổn định cuộc
sống, có vốn để đầu tư làm ăn,
vượt qua đại dịch”, ông Đức
chia sẻ.
Những ngày cuối năm 2021
trời mưa to, gió lớn nhưng cả
nhà chị Dương Thị Thám ở
thôn Hưng Nhơn (thị trấn An
Lão, huyện An Lão) đều ngủ
ngon nhờ căn nhà mới kín gió,

Cả nhà chị Dương Thị Thám giờ đã ngủ ngon trong căn nhà mới lúc trời mưa to, nắng gắt. 			
an toàn. Nhà có 4 người, trong
đó 2 người bị khuyết tật, những
người còn lại chậm phát triển
trí não và sức khỏe yếu. Căn
nhà rách tả tơi phần mái, tường
dột, cột xiêu giờ đã được lợp
tôn, sơn tường, lát gạch nền
nhà với tổng kinh phí 50 triệu
đồng, do Tổ chức kết nối châu
Á tài trợ thông qua Hội Bảo trợ
NKT và Bảo vệ quyền trẻ em
tỉnh. “Vui quá, không còn lo
nghĩ chuyện nắng mưa nữa rồi.
Cả nhà đồng lòng năm tới ráng
làm kiếm tiền, ăn uống đầy đủ,
khỏe mạnh, lo cho nhau”, chị
Thám xúc động nói.
Trong 6 tháng cuối năm
2021, ngoài gia đình chị Thám,
cũng từ nguồn tài trợ của Tổ
chức kết nối châu Á, gia đình
anh Đinh Văn Lít ở thôn 10,
xã V ĩnh Hòa (huyện V ĩnh
Thạnh) cũng được ngủ ngon
trong nhà mới những ngày
mưa. Ngoài ra, 3 gia đình ở

xã Cát Hanh (huyện Phù Cát),
xã Hoài Phú (TX Hoài Nhơn)
và xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân)
được Tổ chức này tài trợ bò cái
giống đã xây xong chuồng, học
hỏi cách chăm nuôi sao cho bò
chóng lớn.
Ngoài các tổ chức phi
chính phủ, công tác chăm lo
cho NKT còn thu hút sự tham
gia của nhiều hội nhóm thiện
nguyện, nhà hảo tâm trong tỉnh
với những hoạt động như: Hỗ
trợ khám, chữa bệnh; cấp học
bổng; tài trợ phẫu thuật mắt,
phẫu thuật tim, hở hàm ếch,
phẫu thuật vận động phục hồi
chức năng; tặng xe lăn, xe lắc…,
giúp NKT tăng cường sức khỏe,
có phương tiện mưu sinh.

Nâng cao chất lượng
chăm lo NKT

Thống kê của Sở LĐTB&XH, toàn tỉnh có 97.024
đối tượng nhận trợ giúp xã hội

Ảnh: N.T

thường xuyên tại cộng đồng
theo quy định tại Nghị định số
136/2013/NĐ-CP, Nghị định số
20/2021/NĐ-CP với tổng kinh
phí thực hiện 602,587 tỷ đồng.
Sở cũng đã hoàn thành công
tác lập hồ sơ quản lý, nhập
bổ sung, điều chỉnh thông tin
cho 1.072 nạn nhân bom mìn
và đề xuất phương án hỗ trợ
sinh kế cho nạn nhân bom mìn,
NKT giai đoạn 2022 - 2025 theo
hướng ưu tiên hỗ trợ các gia
đình có nạn nhân bom mìn
và NKT đặc biệt nặng, hộ
có NKT nặng thuộc diện hộ
nghèo... “Hình thức hỗ trợ
bao gồm: Hỗ trợ vật nuôi, hỗ
trợ vốn, xây, sửa nhà ở, dụng
cụ trợ giúp phục hồi chức
năng. Ngoài ra, cần hỗ trợ
chi phí rà soát đối tượng, tập
huấn kỹ thuật chăn nuôi…”,
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Nguyễn Văn Hùng cho biết.
Những ngày đầu năm

Nỗ lực để xuân ấm, nhà vui
Thời gian qua, bên cạnh nỗ
lực triển khai nhiệm vụ công
tác hội, cán bộ, hội viên, phụ
nữ Tây Sơn đã đoàn kết, tích cực
tham gia các tổ Covid-19 cộng
đồng, các điểm trực chốt, các
điểm tiêm chủng, xét nghiệm;
chủ động khai thác nguồn lực,
động viên các lực lượng tuyến
đầu chống dịch và chăm lo cho
phụ nữ, gia đình có hoàn cảnh
khó khăn. Tinh thần ấy lại được
các cấp hội phụ nữ trên địa
bàn huyện phát huy mạnh mẽ
thông qua chương trình “Triệu
phần quà san sẻ yêu thương”.
Trong vòng 3 ngày, từ nguồn
quỹ hội và sự chung tay đóng
góp của hội viên, các cấp hội
đã tặng 222 suất quà, trị giá gần
75 triệu đồng cho hội viên phụ
nữ khó khăn ở các địa phương.
Cùng đó, Hội nhận đỡ đầu 3
trẻ mồ côi mẹ do Covid-19 (giai
đoạn 1, hỗ trợ đến năm 2026),
mỗi trẻ 500 nghìn đồng/ tháng,
góp phần tiếp sức phụ nữ và trẻ
em khó khăn, giúp các gia đình
vươn lên trong cuộc sống. Chị
Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân,
khối 2, thị trấn Phú Phong, cho

Hoạt động “Triệu phần quà, san sẻ yêu thương” trao quà cho phụ nữ, trẻ em
khó khăn. 					
Ảnh: ĐINH NGỌC
hay: “Do dịch bệnh Covid-19,
tôi bị mất việc làm, cuộc sống
rất khó khăn. Được Hội LHPN
huyện hỗ trợ phần quà tuy
không nhiều nhưng trong hoàn
cảnh khó khăn của tôi lúc này
là rất lớn”.
Tiếp tục thực hiện đề án 939
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”,
các cấp hội LHPN huyện đã
tặng hơn 80 con gà mái giống
cho 6 phụ nữ có hoàn cảnh khó
khăn theo mô hình “đàn gà sinh

kế”, với mong muốn góp phần
giúp các hộ nghèo cải thiện chất
lượng bữa ăn và có thể có trứng
bán tạo thêm thu nhập.
Hưởng ứng chương trình
“Trồng mới một tỷ cây xanh
giai đoạn 2021 - 2026”, gắn với
cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không, 3 sạch”, phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh”, các cấp Hội LHPN
trong huyện đã thực hiện 16 mô

hình “Đường hoa phụ nữ”, ra
quân dọn vệ sinh đường làng,
ngõ xóm, thành lập tủ thu gom
vật liệu nhựa tại chợ trung tâm
thị trấn Phú Phong... Những con
đường hoa, cây xanh không chỉ
giúp cải thiện cảnh quan môi
trường thôn, xóm, góp phần
thực hiện tiêu chí số 11 trong
xây dựng xã nông thôn mới
nâng cao, tô điểm cho đường
làng, ngõ xóm thêm rực rỡ khi
Tết đến, xuân về mà còn giúp
người dân dần thay đổi nhận
thức về vệ sinh môi trường, có
ý thức gìn giữ và làm đẹp cảnh
quan thôn, xóm.
“Các hoạt động được đông
đảo chị em đồng tình hưởng
ứng, tham gia tích cực với hy
vọng vượt qua khó khăn do dịch
Covid-19, đón xuân đầm ấm và
tươi vui. Thời gian tới, Hội sẽ
tiếp tục triển khai các hoạt động
mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực
hơn nữa để đưa phong trào phụ
nữ ngày càng phát triển rõ nét
và khởi sắc”, bà Trần Thị Hoàng
Vương, Chủ tịch Hội LHPN
huyện cho biết.
ĐINH NGỌC

2022, Hội Bảo trợ NKT và Bảo
vệ quyền trẻ em tỉnh đã hoàn
thành và gửi kết quả khảo sát
về việc làm của NKT trong tỉnh
về Trung ương Hội, UBND tỉnh
và Sở LĐ-TB&XH để làm cơ sở
nâng cao hiệu quả thực hiện
Đề án 1190 trợ giúp NKT giai
đoạn 2021-2030. Thông qua kết
quả khảo sát, các bên liên quan
đã nắm bắt được tình trạng
việc làm của NKT cũng như
ý kiến, đề xuất, mong muốn
của họ liên quan đến việc học
nghề và có việc làm phù hợp
với bản thân, đáp ứng nhu cầu
cuộc sống.
Theo ông Bùi Trung Dũng,
Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT
và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, để
nâng cao chất lượng chăm lo
NKT, năm 2022, Hội sẽ tiếp tục
nâng cao hiệu quả thực hiện
những chương trình, dự án
hiện tại và có giải pháp duy trì
đều đặn hội nghị biểu dương
NKT tiêu biểu trong tỉnh.
“Ngày 8.1 tới, Hội sẽ tổ
chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ
mới với nỗ lực kiện toàn và mở
rộng tổ chức, bám sát cơ sở để
không bỏ sót đối tượng. Tăng
cường công tác tuyên truyền,
hướng dẫn các địa phương
thực hiện đầy đủ, kịp thời
chính sách trợ giúp NKT theo
quy định. Tiếp tục phối hợp
với các tổ chức phi chính phủ
và các đơn vị liên quan lập kế
hoạch và triển khai thực hiện
các dự án hỗ trợ NKT. Chủ
động tiếp cận và tạo mối liên
kết chặt chẽ với các hội, nhóm
trong tỉnh để chia sẻ thông tin,
kịp thời hỗ trợ nhau, giúp NKT
vượt khó khăn, vươn lên hòa
nhập, phát triển cuộc sống”,
ông Dũng cho biết.
NGỌC TÚ

TIN VẮN
l Ngày 4.1, Phòng An ninh
Đối ngoại (CA tỉnh) đã phối hợp
với Hội CTĐ tỉnh đến thăm và trao
quà tết cho 40 hộ đồng bào Bana
thuộc thôn 03, xã Vĩnh Kim (huyện
Vĩnh Thạnh). Mỗi suất quà trị giá
hơn 400 nghìn đồng, gồm: Gạo,
bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm và
nhiều nhu yếu phẩm khác.

Người dân thôn O3 vui mừng nhận
quà Tết sớm hơn mọi năm. Ảnh: N.T
l Ngày 4.1, tại Văn phòng
Hội CTĐ tỉnh (TP Quy Nhơn),
ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội đã
trao 10 triệu đồng và 1 phần quà
hỗ trợ bệnh nhân nặng Lê Văn
Khánh (SN 1971, ở phường Bồng
Sơn, TX Hoài Nhơn) có hoàn
cảnh rất khó khăn. Số tiền này
do CLB tình nguyện viên CTĐ TX
Hoài Nhơn kêu gọi nhà hảo tâm
ủng hộ. Bệnh nhân Khánh đơn
thân nuôi hai con, mới đây con
gái ông cũng bị TNGT rất nặng.
N.T
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CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP QUY NHƠN:

Chủ động phối hợp, hoạt động hiệu quả

Chi cục Thi hành án dân sự
TP Quy Nhơn vừa nhận Cờ
thi đua của Bộ Tư pháp vì
đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua của
ngành Tư pháp năm 2021.
Nỗ lực vượt khó

TP Quy Nhơn có 21 phường,
xã, dân số đông với nhiều thành
phần kinh tế nên phát sinh rất
nhiều tranh chấp về kinh tế
cũng như dân sự. Chi cục Thi
hành án dân sự (THADS) TP
Quy Nhơn có lượng án thụ lý
lớn, nhiều vụ việc có tính chất
phức tạp. Bên cạnh đó, ý thức
tuân thủ pháp luật của một số
tổ chức, cá nhân có liên quan
đến việc thi hành án chưa cao.
Nhiều trường hợp người phải
thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu
tán tài sản, khiếu nại vượt
cấp nhằm mục đích kéo dài
việc thi hành án, thậm chí có
những trường hợp chống đối
quyết liệt.
Ngoài ra, diễn biến phức
tạp của dịch Covid-19 làm
ảnh hưởng đến thu nhập của
người dân, DN, trong đó có cả
người phải thi hành án. “Từ
đó, ảnh hưởng tới khả năng
thi hành nghĩa vụ về tài sản
của người phải thi hành án.
Thị trường bất động sản trầm
lắng dẫn tới việc tài sản kê
biên, bán đấu giá là bất động
sản khi đưa ra bán đấu giá gặp
nhiều khó khăn do không có
người đăng ký tham gia đấu
giá cũng là một khó khăn lớn”,
ông Nguyễn Trọng Tài, Chi
cục trưởng Chi cục THADS TP

Đại diện Chi cục THADS TP Quy Nhơn (bìa trái) nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong
trào thi đua của ngành Tư pháp năm 2021. 						
Ảnh: KHẢI THƯ

“

Phối hợp chặt chẽ

Đối với các vụ việc cưỡng chế phức tạp, nhạy cảm, cần
huy động nhiều lực lượng tham gia, trước khi tổ chức cưỡng chế,
Chi cục THADS TP Quy Nhơn báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND
thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố chỉ đạo cho các
cơ quan có liên quan phối hợp với Chi cục để họp bàn kế hoạch,
phương án cưỡng chế cụ thể, dự kiến các tình huống phát sinh”.
Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Quy Nhơn NGUYỄN TRỌNG TÀI

Quy Nhơn cho hay.
Dù vậy, với sự quyết tâm
cao của tập thể lãnh đạo, công
chức và người lao động trong
đơn vị, Chi cục THADS TP
Quy Nhơn đã phấn đấu hoàn
thành đạt và vượt các chỉ tiêu
nhiệm vụ thi hành án được
giao năm 2021.
Cụ thể, trong số 2.192 việc
có điều kiện thi hành, đã thi
hành xong 1.877 việc, đạt tỷ

lệ 85,6%, vượt 2,6% so với chỉ
tiêu được giao. Về tiền, trong
số gần 320 tỷ đồng có điều
kiện thi hành, đã thi hành
xong hơn 167 tỷ đồng, đạt tỷ lệ
52%, vượt 11% so với chỉ tiêu
được giao.
Đáng chú ý, năm 2021, Chi
cục THADS TP Quy Nhơn
không có vụ việc nào tồn đọng,
kéo dài gây bức xúc dư luận ở
địa phương.

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành
các định mức, tiêu chuẩn, chế độ
(BĐ) - Thực hiện các quy
định về phòng, chống tham
nhũng, thời gian qua, các
ngành, địa phương, cơ quan,
đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc việc xây
dựng và thực hiện Quy chế
quản lý chi tiêu nội bộ theo
cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về biên chế và kinh phí
quản lý tại các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp công
lập. Chỉ đạo tăng cường giám

sát, kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành các định mức, tiêu
chuẩn, chế độ, qua đó phát
hiện kiến nghị chấn chỉnh,
khắc phục kịp thời những sơ
hở, yếu kém; xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân vi phạm; thu
hồi về cho Nhà nước những
khoản chi sai quy định.
Trong năm 2021, các
ngành, địa phương đã tiến
hành 33 cuộc thanh tra, kiểm
tra việc xây dựng và thực

hiện các quy định về định
mức, tiêu chuẩn, chế độ tại
40 cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Qua thanh tra, kiểm tra phát
hiện 1 đơn vị có sai phạm về
định mức, tiêu chuẩn, chế độ;
đã kiến nghị thu hồi về cho
Nhà nước 261 triệu đồng, kiến
nghị kiểm điểm, xử lý trách
nhiệm 2 cá nhân vi phạm tại
Trường THCS và THPT huyện
An Lão.
SAO LY

HUYỆN TUY PHƯỚC:

Để hoạt động hiệu quả, Chi
cục THADS TP Quy Nhơn chủ
động phối hợp với các cấp, các
ngành, cơ quan liên quan để
đẩy nhanh tiến độ, nâng cao
hiệu quả thi hành án, nhất là
các vụ án lớn, trọng điểm, phức
tạp, tồn đọng, kéo dài gây bức
xúc trong nhân dân.
Chi cục thường xuyên
phối hợp chặt chẽ với các ban,
ngành chức năng và UBND các
phường, xã trong việc tổ chức
thi hành án tại địa phương,
như: Tiến hành xác minh điều
kiện thi hành án, xử lý vật
chứng và tài sản tạm giữ mà
bản án, quyết định tuyên tịch
thu, sung công quỹ Nhà nước
theo quy định pháp luật. Chi
cục cũng tăng cường phối hợp
với Viện KSND và TAND thành

phố trong công tác xét miễn,
giảm các khoản thu nộp ngân
sách Nhà nước.
Thường xuyên phối hợp
với các trại giam, trại tạm giam
trong việc tống đạt, xác minh,
giải quyết án theo quy định. Chi
cục kịp thời có văn bản thông
báo số tài khoản theo yêu cầu
của trại giam tạm thu số tiền
mà phạm nhân hoặc người thân
của họ tự nguyện nộp tiền để
THADS, xác nhận kết quả thi
hành án cho các phạm nhân đã
thi hành hình phạt tiền để có căn
cứ xét giảm hình phạt tù, đặc xá.
Đáng chú ý, Quy chế phối
hợp liên ngành trong công tác
THADS giữa 4 cơ quan: Chi
cục THADS - Viện KSND TAND - CA TP Quy Nhơn luôn
được thực hiện tốt và phát huy
hiệu quả trong thực tiễn. Nhờ
đó, nhiều vụ việc THADS có
vướng mắc, phức tạp được
tháo gỡ, được nhân dân và
chính quyền địa phương
đồng tình ủng hộ. Ví dụ như
vụ N.T.N.D. (ở phường Trần
Quang Diệu) đã cưỡng chế
giao nhà cho người mua trúng
đấu giá tài sản thi hành án;
vụ P.T.T.N (phường Quang
Trung) đã cưỡng chế giao đất
cho người được thi hành án
theo nội dung bản án tuyên.
“Đặc biệt là các cơ quan
khối nội chính đã tổ chức
nhiều cuộc họp để động viên,
giáo dục, thuyết phục đương
sự tự nguyện thi hành án mà
không cần phải áp dụng biện
pháp cưỡng chế, như vụ T.T.N
(phường Đống Đa); vụ N.N.H.,
Đ.T.S. (phường Ngô Mây)…”,
ông Nguyễn Trọng Tài chia sẻ.
KHẢI THƯ

TP QUY NHƠN:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Luật Nghĩa vụ quân sự
(BĐ) - Hội đồng nghĩa
vụ quân sự (NVQS) TP Quy
Nhơn vừa tổ chức Hội nghị Hội
đồng NVQS lần 2 năm 2022.
Tại Hội nghị, Hội đồng
NVQS thành phố xác định sẽ
tiếp tục chỉ đạo Hội đồng NVQS
các địa phương đẩy mạnh công
tác tuyên truyền Luật NVQS,
Luật CAND bằng nhiều hình
thức. Về nhiệm vụ tuyển quân,
cần thực hiện đúng quy trình,
đảm bảo công khai, minh bạch,

giải quyết kịp thời các vướng
mắc nảy sinh ngay từ cơ sở,
nhất là tổ chức rà soát, đảm bảo
100% tân binh được tiêm vắc xin
phòng Covid-19.
Theo kế hoạch năm 2022, TP
Quy Nhơn được tỉnh giao chỉ
tiêu 373 công dân nhập ngũ;
trong đó có 325 công dân tham
gia NVQS, 48 công dân thực
hiện nghĩa vụ CAND. Kết quả
khám sức khỏe NVQS trên địa
bàn thành phố đạt 95,2%. K.T

Cưỡng chế 1 trường hợp tự ý lấn, chiếm
đất nông nghiệp

Tuyên truyền, nâng cao ý thức
PCCC cho người dân

(BĐ) - Chủ tịch UBND
huyện Tuy Phước đã ban hành
quyết định cưỡng chế buộc
thực hiện biện pháp khắc phục
hậu quả đối với ông V.V.C. (SN
1966, ở thôn Tân Thuận, xã
Phước Thuận).
Ông C. đã tự ý lấn, chiếm
đất nông nghiệp là đất chuyên

Sáng 5.1, CA phường Lý
Thường Kiệt phối hợp với Đội
Cảnh sát PCCC&CNCH CA
TP Quy Nhơn tổ chức tuyên
truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ
PCCC&CNCH cho hơn 50 người
dân là ban điều hành khu phố, cơ
sở lưu trú, hộ dân tại các khu vực
có nguy cơ cháy nổ cao trên địa

trồng lúa nước do UBND xã
Phước Hòa quản lý tại thôn
Kim Đông, xã Phước Hòa với
diện tích 856,9 m2 để xây dựng
tường rào, đào ao nuôi cá và
đổ đất trái phép. Hành vi này
gây ảnh hưởng đến công tác
quản lý, sử dụng đất đai tại
địa phương, tạo dư luận không

tốt, cần phải sớm ngăn chặn,
xử lý dứt điểm, không để tình
trạng tiếp tục tái diễn, tránh
tạo tiền lệ.
Ông C. phải khôi phục lại
tình trạng ban đầu của đất
trước khi vi phạm; trả lại diện
tích 856,9 m2 đất đã lấn, chiếm.
T.MINH

bàn phường. Các hộ dân đã được
cung cấp những kiến thức cơ bản
về công tác PCCC như: Nguyên
nhân gây cháy; các biện pháp
phòng cháy và chữa cháy trong
khu dân cư, hộ gia đình; các kỹ
năng thoát nạn, cứu người, cứu
tài sản và quy trình tổ chức cứu
chữa một vụ cháy…
T.LONG

Bình Định
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Bố trí 3.000 tỷ đồng
bảo trì hạ tầng
đường sắt quốc gia
năm 2022

Nhân viên tuần đường đang tiến hành kiểm tra
hạ tầng ray đường sắt quốc gia. Ảnh: Vietnam+
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể
vừa ký Quyết định phê duyệt kế hoạch
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc
gia năm 2022.
Theo đó, tổng kinh phí dành cho hoạt
động bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
quốc gia năm 2022 là 3.000 tỷ đồng, tăng
khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2021;
trong đó chi cho nhiệm vụ bảo dưỡng
thường xuyên là 2.694 tỷ đồng, chi cho
nhiệm vụ sửa chữa định kỳ, kiểm định,
khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 và sửa
chữa đột xuất là 260 tỷ đồng; chi phí dự
phòng chưa phân bổ là 45,8 tỷ đồng.
Bộ GTVT giao Cục Đường sắt Việt
Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt
Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực
hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng
đường sắt quốc gia theo quy định hiện
hành, đảm bảo việc bảo trì kết cấu hạ
tầng đường sắt quốc gia được thường
xuyên, liên tục nhằm đảm bảo an toàn
giao thông đường sắt, an toàn chạy tàu.
(Theo Vietnam+)

Sẽ khởi công
nhiều công trình
giao thông quanh
sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao thông TP HCM
(Ban Giao thông), dự kiến trong năm
2022 sẽ khởi công nhiều dự án giao
thông quan trọng quanh khu vực Cảng
hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm
đồng bộ với dự án Nhà ga T3 của sân
bay này.
Theo kế hoạch, năm 2022, Ban Giao
thông sẽ khởi công 4 gói thầu, dự án khu
vực sân bay Tân Sơn Nhất gồm xây dựng
đường nối đường Trần Quốc Hoàn đường Cộng Hòa (hạng mục hầm chui
nút giao đường Trần Quốc Hoàn - Phan
Thúc Duyện); cải tạo đường Cộng Hòa
từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn
đến đường Thăng Long; mở rộng đường
Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại
quân đội (giáp sân bay) đến đường
Cộng Hòa; mở rộng đường Tân Kỳ Tân
Quý - gói thầu XL1.
Trong các dự án trên, đường nối
đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng
Hòa vừa được UBND TP HCM phê
duyệt đầu tư cuối năm 2021 với tổng
mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, thực hiện
trong giai đoạn 2021- 2024.
Mục tiêu dự án là kết nối nhà ga hành
khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất với hệ
thống giao thông đô thị của TP HCM,
qua đó cải thiện tình trạng giao thông
khu vực xung quanh sân bay; từng bước
phát triển mạng lưới đường bộ trên địa
bàn quận Tân Bình.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Gần 3 triệu người
được tăng lương hưu, trợ cấp
BHXH Việt Nam ngày 5.1 cho
biết, cơ quan này tính toán với mức
tăng 7,4%, tổng kinh phí dành chi
trả trong tháng 1 gần 1.052 tỷ đồng.
Trong đó khoảng 904 nghìn người
hưởng từ ngân sách Nhà nước hơn
257 tỷ đồng, hơn 2 triệu người hưởng
từ nguồn Quỹ BHXH với số tiền 794
tỷ đồng.
Người hưởng lương hưu, trợ cấp
trước ngày 1.1.1995 sẽ được điều
chỉnh đạt 2,5 triệu đồng một tháng.
Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng
được tăng thêm 200 nghìn đồng mỗi
tháng; người hưởng từ 2,3 đến dưới
2,5 triệu đồng được điều chỉnh đủ 2,5
triệu đồng.
Các nhóm thụ hưởng gồm cán bộ,
công chức, công nhân, viên chức và
người lao động, quân nhân, CA và người
làm công tác cơ yếu đang hưởng lương
hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị
trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức
lao động.
Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, cuối
2020, Việt Nam có khoảng 14,1 triệu

Nhân viên bưu điện hướng dẫn chi trả trợ cấp cho người già trên 80 tuổi, tháng 4.2021. Ảnh: HÀ NGỌC
người sau độ tuổi nghỉ hưu. Hơn 3,1
triệu người trong số đó đang được
hưởng lương hưu và BHXH hằng tháng;
1,8 triệu người hưởng trợ cấp hưu trí.

Còn hơn 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ
hưu chưa được hưởng một tầng an sinh
nào khác.
(Theo VnExpress.net)

TP HCM lập đoàn kiểm tra đột xuất việc mua bán
kit xét nghiệm Covid-19

Sáng 5.1, UBND TP HCM có văn bản
gửi các cơ quan liên quan về tăng cường
kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh,
mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh
và xét nghiệm RT-PCR.
Theo đó, UBND TP HCM giao
Thanh tra thành phố thành lập đoàn
thanh, kiểm tra đột xuất việc mua
bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu,
sử dụng kit xét nghiệm nhanh và xét
nghiệm PCR xác định Covid-19 tại một
hoặc một số đơn vị, DN trên địa bàn
thành phố.
Đồng thời phối hợp, hỗ trợ, theo
dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, các

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh
phẩm trên xe xét nghiệm lưu động tại TP HCM.
Ảnh: DUYÊN PHAN
đơn vị có liên quan tăng cường kiểm
tra việc nhập khẩu, kinh doanh các loại

kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm
RT-PCR đảm bảo chính xác, khách
quan, công khai, dân chủ, tránh trùng
lặp, không làm cản trở hoạt động bình
thường của tổ chức, cá nhân là đối
tượng kiểm tra.
UBND thành phố giao Sở Y tế yêu
cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc rà
soát về quy trình, thủ tục mua sắm, về
chất lượng, giá, tư cách pháp nhân theo
đúng quy định. Tập trung vào giá xét
nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm đang
thực hiện tại các công ty cung ứng, các
cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm...
(Theo VTC News)

Số ca mắc Covid-19 ở Lâm Đồng tăng nhanh nhất
khu vực Tây Nguyên

Phun thuốc khử khuẩn trường học để học sinh
đi học trực tiếp.

Ngày 5.1, Sở Y tế Lâm Đồng ghi nhận
225 ca mắc Covid-19, 1 người tử vong;
nâng tổng số người mắc lên 11.295, số
trường hợp tử vong là 32.
Ở khu vực Tây Nguyên, nếu tính
tổng số người mắc thì Lâm Đồng
xếp sau Đắk Lắk; tuy nhiên trong 10
ngày gần đây, số ca dương tính với
SARS-CoV-2 ở Lâm Đồng tăng nhanh.

Trung bình mỗi ngày Lâm Đồng có
khoảng 250 ca mắc Covid-19, cao nhất
Tây Nguyên. Trong đó, 3 ngày liên tiếp
là 27, 28 và 29.12, số ca mắc cao chưa
từng có, lần lượt là 358, 394 và 483 ca.
Hiện số ca mắc Covid-19 đang điều
trị ở Lâm Đồng là 4.198, cao nhất so với
5 tỉnh trong khu vực.
(Theo TPO)

Chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Ngày 5.1, Phòng An ninh mạng và
phòng chống tội phạm sử dụng công
nghệ cao - CA tỉnh Đắk Lắk cho biết
vừa phối hợp với CA TP Buôn Ma
Thuột triệt phá thành công chuyên án,
bắt giữ đối tượng Phạm Vũ Quang
Trường (20 tuổi, ở TX Gò Công, tỉnh
Tiền Giang) để làm rõ hành vi chiếm
dụng trên 400 tài khoản Facebook để
lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.
Tại cơ quan CA, bước đầu đối tượng
Trường khai nhận, thường xuyên lên
mạng internet tìm hiểu các phương thức
hỗ trợ dịch vụ Facebook như: Quảng

cáo bán hàng, hỗ trợ tăng Like, Follow,
Comment, lấy lại tài khoản quên mật
khẩu… để thu tiền phí. Thời gian đầu,
Trường hỗ trợ cho khách để lấy uy tín.
Sau đó, đối tượng Trường dần dần lấy
các thông tin cá nhân rồi vào Facebook
họ kiểm tra phần tin nhắn, nếu thấy tin
nhắn nào có giao dịch tiền bạc thì mình
sẽ nhắn tin hỏi mượn.
Khám xét nơi ở của Trường, CA
đã thu giữ hơn 600 triệu đồng, 3 điện
thoại di động, 3 máy tính, 9 thẻ ATM
cùng nhiều tang vật có liên quan.
Bước đầu, lực lượng CA đã làm rõ đối

Trường tại
cơ quan điều tra.
tượng Trường đã chiếm dụng hơn 400
tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 400
người ở nhiều tỉnh, thành với tổng số
tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được CA tiếp tục
điều tra mở rộng.
(Theo daidoanket.vn)
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THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 2/2022
từ ngày 11.1.2022 đến 17.1.2022

THỨ BA, NGÀY 11.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hoàng Hoa Thám
2. 13h15-17h: TBA Phan Đình Phùng 2. 7h-12h: TBA xóm Dừa. H. Vân Canh: 8h1511h45: Xã Canh Hiệp. H. Phù Mỹ: 7h45-10h15: TBA Xuân Thạnh 4 - xã Mỹ An. 13h4516h: TBA Xuân Thạnh 6 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 8h15-14h: Khu phố Dĩnh Thạnh,
Tân Thành 2 - P. Tam Quan Bắc. 14h15-16h15: Thôn An Quý Bắc - xã Hoài Châu Bắc.
H. Vĩnh Thạnh: 7h30-9h30: TBA Vĩnh Trường - xã Vĩnh Thịnh. 9h45-12h15: TBA Bơm
Định Quang - xã Vĩnh Quang. 13h30-15h30: TBA Tiên Thuận - xã Tây Thuận.
THỨ TƯ, NGÀY 12.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h30: TBA Đặng Văn
Ngữ. 7h45-10h15: TBA Khách sạn Hoàng Anh 2. 13h45-16h15: TBA Bơm PS
5. 7h-17h: TBA Đông Định, Đông Định 2, Thi công cầu Chợ Góc. TX An Nhơn:
7h-15h30: Các TBA Cẩm Văn, Nhơn Hưng 4. 7h-12h: Nghiễm Hòa - P. Nhơn
Hòa. 7h-11h45: TBA Thái Thuận. 7h-16h15: Lộ 2 TBA Thuận Thái. H. Phù Cát:
9h10-11h50: Thôn Thắng Kiên. H. Phù Mỹ: 7h15-10h45: TBA Hội Thuận - xã
Mỹ Chánh. 7h15-10h45: Lộ Đông TBA Thái An - xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn:
7h15-8h45: Khu phố Ngọc An Trung - P. Hoài Thanh Tây. 7h15-9h15: TBA Võ Thị
Phương Lan. 9h15-11h15: Công ty TNHH Xuân Thiết. 13h30-15h30: TBA Lâm
Thị Hồng. H. Tây Sơn: 7h30-9h30: TBA xóm Nam - xã Tây Bình. 9h45-12h15:
TBA An Chánh - xã Tây Bình. 13h30-15h30: TBA Thuận Truyền 3 - xã Bình Thuận.
THỨ NĂM, NGÀY 13.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Khách sạn
Én Việt. 13h45-16h15: TBA Ô tô Tiến Dũng. 14h-16h: Công ty Trang phục ngoài
trời - P. Bùi Thị Xuân. H. Vân Canh: 8h-9h30: TBA Gạch Hà Linh - xã Canh Hiển.
10h-12h: TBA Gạch Vân Canh - xã Canh Hiển. TX An Nhơn: 7h-17h: TBA An Thái
5 - xã Nhơn Phúc. 7h30-8h40: TBA Nhơn Hưng 3. 9h10-10h20: TBA Hoa Sen 1.
7h-10h15: Lộ 2 TBA Gò Đình. H. Phù Mỹ: 7h30-8h45: Lộ Đông TBA Vạn Thiết, lộ
Tây TBA Mỹ Trang - xã Mỹ Châu. 13h45-15h: Lộ Bắc TBA Thuận An, lộ Nam TBA
Thuận An 2 - xã Mỹ Thọ. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h30: Khu phố 5 - P. Bồng Sơn.
7h15-9h15: TBA Nguyễn Tử Các, khu phố 7 - P. Tam Quan. H. Tây Sơn: 7h309h30: TBA Hòa Bình - xã Bình Tường. 9h45-12h15: TBA Bình Liên - xã Tây Giang.
13h30-15h30: TBA Bờ Đổ - xã Bình Tường.
THỨ SÁU, NGÀY 14.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Dịch vụ Bưu
chính Viễn thông. 13h45-16h15: TBA Viện Kiểm sát. TX An Nhơn: 7h-14h15: Lộ
3 TBA Thọ Tân Bắc 1. 7h-14h15: TBA Gò Nà. 7h30-8h40: TBA sản xuất thương
mại GMT, GMT2, Điện mặt trời MT SWE, Gia Thịnh. 9h10-10h20: TBA Hòa Phát
Gia Lai. 10h30-11h40: TBA Hoàng Phong. 13h40-14h50: TBA Vĩnh Thịnh.
15h20-16h40: TBA Chi nhánh Lâm Nghiệp 19. H. Phù Cát: 7h45-10h15: TBA
Tân Hòa. TX Hoài Nhơn: 9h-10h30: Khu phố Thiện Chánh 1 - P. Tam Quan Bắc.
11h-12h30: Khu phố Thiện Chánh 2 - P. Tam Quan Bắc. 13h30-15h: Khu phố
Trường Xuân Tây - P. Tam Quan Bắc. 8h-10h: Khu phố Lương Sơn - P. Hoài Thanh
Tây. 9h30-11h30: Khu Kinh tế mới - khu phố Thiết Đính Nam - P. Bồng Sơn. H.
An Lão: 8h30-10h30: Các TBA Vạn Long, Long Khánh thuộc xã An Hòa.
THỨ BẢY, NGÀY 15.1.2022: H. Tuy Phước: 7h15-11h15: Lộ Bắc TBA Phước
Nghĩa 2 - xã Phước Nghĩa. TX An Nhơn: 7h30-8h40: TBA K1. 9h-10h10: TBA
Nhà che máy bay. 10h10-11h20: TBA Xưởng sửa chữa máy bay 1. 7h-12h30:
TBA Xưởng sửa chữa máy bay 2. H. Vĩnh Thạnh: 7h30-11h: Khu vực xã Tây
Thuận, khu vực TBA Hà Nhe 1, Hà Nhe 2, Điện mặt trời An Phước Lợi, Điện mặt
trời Minh Nhật, Điện mặt trời Thanh Thúy và Điện mặt trời Lucim - xã Vĩnh Hòa.
CHỦ NHẬT, NGÀY 16.1.2022: H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: Lộ Đông TBA Chánh Giáo,
lộ Tây TBA Chánh Giáo 2 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 7h-9h: Khu phố Ngọc Sơn Bắc P. Hoài Thanh Tây, khách hàng CCN Ngọc Sơn. 7h-12h: Công ty CP May Hoài Nhơn.
THỨ HAI, NGÀY 17.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà máy Phụ
tùng ô tô. 13h45-16h15: TBA Thiên Phúc. TX Hoài Nhơn: 8h30-10h: Khu phố
Lại Khánh - P. Hoài Đức. 10h45-12h15: Khu phố Trung Lương - P. Bồng Sơn.
14h-15h30: Thôn An Hội Bắc - xã Hoài Sơn.
Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với
các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình
Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 6.1.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm
và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc
cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và
sáng có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây,
có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản thi hành án: Lô thiết bị, công cụ dụng cụ và lô đá các loại
(đính kèm bảng danh mục tài sản). Nơi đang bảo quản và quản lý tài
sản: Tại Lô CI-4, KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định. Giá khởi điểm của tài sản: 1.596.687.467 đồng (Nộp khoản tiền
đặt trước 300.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000
đồng; Bước giá 10.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP
Quy 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 21.01.2022
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 21.01.2022, 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 14 giờ ngày 24.01.2022 tại Trụ sở
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
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 cá nhân, tổ chức, 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

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ NĂM, 6.1.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ
Bước 1: Kiểm tra, xác định người nhiễm Covid-19
Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung tâm y tế cấp huyện, phòng
khám; các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm Covid-19
tại nhà (sau đây gọi chung là Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà) có trách
nhiệm xác định người nhiễm Covid-19: Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với
SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.
Trường hợp tiếp nhận thông tin người dân tự khai báo có kết quả dương tính bằng
test nhanh kháng nguyên thì hướng dẫn người dân tạm thời tự cách ly, chờ nhân viên
y tế đến làm lại xét nghiệm hoặc người nghi nhiễm tự làm xét nghiệm dưới sự giám sát
của nhân viên y tế (xét nghiệm bằng loại test nhanh đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng).
Bước 2: Đánh giá nguy cơ, điều kiện để thực hiện chăm sóc, điều trị tại nhà
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thực hiện đánh giá, phân loại nguy cơ
người nhiễm Covid-19 theo các tiêu chuẩn quy định.
1. Trường hợp có kết quả đánh giá nguy cơ từ trung bình trở lên:
- Thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu tại chỗ (nếu có);
- Báo cáo thông tin đánh giá nguy cơ của người nhiễm Covid-19 về Trung tâm y
tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 để cử phương tiện vận chuyển, hỗ trợ
nhập viện kịp thời.
2. Trường hợp có kết quả đánh giá nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình:
Tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp đánh giá điều
kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhà người nhiễm Covid-19.
- Trường hợp không đạt các điều kiện cách ly tại nhà: Báo cáo thông tin đánh
giá nguy cơ của người nhiễm Covid-19 về Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người
nhiễm Covid-19 để được điều phối phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện kịp thời.
- Trường hợp đạt yêu cầu các điều kiện cách ly tại nhà: Báo cáo Trung tâm Y tế để
Giám đốc đơn vị ban hành Quyết định cách ly,chăm sóc, điều trị tại nhà.
Áp dụng quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà như sau:
+ Dán biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19” và hướng dẫn người nhiễm Covid-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà
theo quy định tại phần 2.3 Công văn số 4871/SYT-NVY.
+ Cung cấp các số điện thoại, thông tin liên lạc cần thiết của nhân viên y tế phụ trách,
của Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà và Bộ phận điều phối, xử lý người nhiễm
Covid-19.
+ Phát tờ rơi hướng dẫn người nhiễm Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà; hướng
dẫn cách theo dõi các chỉ số và điền vào phiếu theo dõi.
+ Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, vận động, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho
người nhiễm Covid-19.
+ Hướng dẫn người nhiễm Covid-19 nhận biết các dấu hiệu, triệu chứng cần báo
chuyển viện cấp cứu, điều trị theo quy định.
+ Tổng hợp, báo cáo danh sách người nhiễm Covid-19 quản lý tại nhà về Trung
tâm Y tế để quản lý, theo dõi.
Bước 3: Khám bệnh, chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe
- Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 của địa phương căn cứ

vào số trường hợp người nhiễm Covid-19 mới phát hiện để phân công, điều phối các
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổ chức thăm khám, phát gói thuốc
điều trị Covid-19 tại nhà và hướng dẫn người nhiễm Covid-19 sử dụng gói thuốc.
- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà/nhân viên y tế được phân công theo
dõi, điều trị người nhiễm phải kết nối thông tin liên lạc với người nhiễm Covid-19; thực
hiện chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 4871/
SYT-NVY.
+ Trường hợp người nhiễm Covid-19 có các dấu hiệu thay đổi cần nhập viện ngay
hoặc chuyển tầng cao hơn theo quy định: Thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu tại
chỗ (nếu có) để ổn định người bệnh và báo cáo thông tin đánh giá nguy cơ của người
nhiễm Covid-19 về Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 để được
điều phối phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện kịp thời.
+ Trường hợp người nhiễm Covid-19 có sức khỏe ổn định: Lấy mẫu xét nghiệm
theo bước 4.
Bước 4: Lấy mẫu xét nghiệm
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thực hiện:
- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (RT-PCR) cho người nhiễm Covid-19 vào ngày 14 để
chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Trong trường hợp kết quả RT- PCR có chỉ số Ct <
30 thì tiếp tục cách ly và làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
vào ngày thứ 17 (nếu kết quả âm tính và không có triệu chứng trong 03 ngày liên tục
thì được xem là khỏi bệnh).
- Làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người nhiễm khi
có triệu chứng nghi mắc Covid-19.
- Làm xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2) cho người chăm sóc vào
thời điểm người nhiễm Covid-19 đủ điều kiện hoàn thành thời gian cách ly; trường
hợp kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính thì xử lý theo quy định.
Đối với người nhiễm Covid-19 tham gia chương trình điều trị bằng thuốc
Molnupiravir thì lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của chương trình.
Bước 5: Hoàn thành cách ly
- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà báo cáo Trung tâm Y tế tổng hợp
danh sách các trường hợp đủ điều kiện hoàn thành cách ly điều trị tại nhà theo quy
định, trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định
hoàn thành cách ly điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà; phản hồi thông tin, hướng
xử lý cho Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà.
- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổng kết hồ sơ, lưu trữ; thực hiện các
chế độ hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định.
Bước 6: Quản lý, theo dõi sau khi hoàn thành cách ly điều trị tại nhà
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà hướng dẫn người hoàn thành cách ly:
Cần ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày, tuân thủ thông điệp 5K và đo thân nhiệt 2 lần/
ngày; nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu
lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà
để thăm khám và xử trí kịp thời.
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WHO lên tiếng về biến chủng
nCoV mới ở Pháp
WHO cho hay biến chủng nCoV tìm
thấy ở Pháp không gây đe dọa lớn từ
khi được phát hiện lần đầu hồi tháng
11.2021.
“Biến chủng này đã được chúng tôi
theo dõi”, Abdi Mahamud, quan chức
phụ trách quản lý sự cố tại Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO), cho biết trong cuộc họp
báo ở Geneva hôm 4.1.
Các nhà nghiên cứu thuộc Viện ĐH
IHU Mediterranee Infection của Pháp ghi
nhận những ca nhiễm chủng nCoV mới
tại TP Marseille hồi giữa tháng 12.2021,
theo tài liệu công bố hôm 4.1.
Biến chủng thuộc họ B.1.640.2 và
được đặt tên tạm là “IHU”, phát hiện trên
người đàn ông đã tiêm đủ mũi vắc xin
trở về từ Cameroon và lây cho ít nhất 12
người tại phía Nam dãy Alps, cùng thời
điểm Omicron phát hiện ở Nam Phi cuối
năm ngoái. Omicron đã lây lan khắp thế
giới, không giống biến chủng IHU mới
chỉ ghi nhận ở Pháp.
“Còn quá sớm để suy đoán các đặc
điểm vi rút học, dịch tễ học hoặc lâm
sàng của biến thể IHU dựa theo 12 ca
này”, trích bài viết.
Tài liệu nằm trong nghiên cứu do
chính phủ Pháp hỗ trợ nhưng chưa được
bình duyệt cho biết chủng IHU có 46

Lấy mẫu xét nghiệm nCoV tại Paris, Pháp, hôm 23.12.2021.
đột biến và 37 đột biến mất đoạn, tạo ra
23 đột biến ở protein gai. Trong đó có
đột biến N501Y từng xuất hiện ở chủng
Alpha, được cho là tăng khả năng lây
nhiễm của vi rút, cùng đột biến E484K
có thể tăng khả năng kháng vắc xin.

giờ sau khi Triều Tiên đã tiến hành
phóng dường như là một tên lửa đạn
đạo về phía biển Nhật Bản.
Trong thông báo phát đi ngày 5.1,
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết phía
Nhật Bản tham dự đối thoại này có Bộ
trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi
và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi,

Ảnh: AFP

WHO giám sát nhiều biến chủng và
khi phát hiện một loại gây rủi ro cao,
tổ chức này sẽ xếp nó vào nhóm “đáng
lo ngại”. Biến chủng IHU hiện chỉ nằm
trong danh sách biến chủng đang được
WHO điều tra.
(Theo VnExpress.net)

trong khi phía Mỹ có sự tham gia của
Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ
trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.
Tại cuộc đối thoại lần này, các Bộ
trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai
nước dự kiến sẽ thảo luận về các thách
thức an ninh mà hai nước đang phải
đối mặt.
(Theo TTXVN)

Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của năm
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên
quân Hàn Quốc (JCS) ngày 5.1 cho
biết Triều Tiên phóng một vật thể tới
vùng biển phía Đông rạng sáng 5.1,
trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản
nhận định đây là một tên lửa đạn đạo.
Hai cơ quan này không tiết lộ thêm
chi tiết.
Trả lời trước báo giới tại Văn phòng
Thủ tướng, Thủ tướng Nhật Bản

Kishida Fumio cho biết: “Triều Tiên
vừa phóng một vật thể khả năng là
tên lửa đạn đạo. Kể từ năm 2021, Triều
Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa. Đây
thực sự là điều đáng tiếc”.
Ông Kishida Fumio cho biết thêm,
Chính phủ Nhật Bản sẽ khẩn trương
thu thập, phân tích thông tin, để cung
cấp cho người dân một cách chính xác;
đồng thời xác nhận kỹ lưỡng độ an toàn

của các máy bay và tàu thuyền, chuẩn
bị mọi phương án đề phòng trường
hợp xấu.
Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều
Tiên trong năm 2022 và gần nhất là vụ
phóng ngày 19.10.2021. Vụ phóng diễn
ra trong bối cảnh Triều Tiên giữ động
thái “im lặng” trước lời kêu gọi đàm
phán hạt nhân của Mỹ.
(Theo VOV.VN)

Lái xe bus gây tai nạn, người đàn ông Ấn Độ lĩnh án 190 năm tù

Tòa án quận Panna bang miền
Trung Madhya Pradesh, Ấn Độ vừa
kết án Mohammad Shamshuddin
(47 tuổi) 190 năm tù, tương ứng
với 10 năm trên mỗi một nạn nhân
thiệt mạng.
Theo cáo trạng, Shamshuddin
điều khiển xe bus chở theo 65 hành
khách bị văng khỏi cầu và rơi xuống
một con kênh cạn nước khi đang di
chuyển. Chiếc xe bén lửa, làm 19
người thiệt mạng và hơn 10 người bị
thương. Quá trình điều tra cho thấy

Khinh hạm Bayern
của Đức sẽ đến
Việt Nam ngày 6.1

Tàu hộ vệ Bayern diễn tập tại Thái Bình Dương
hồi tháng 10.2021.
Ảnh: Hải quân Australia

Nhật Bản và Mỹ ấn định thời gian tổ chức
đối thoại chiến lược “2+2”
Chính phủ Nhật Bản ngày 5.1 thông
báo các Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ
trưởng Quốc phòng nước này sẽ hội
đàm với những người đồng cấp Mỹ
theo hình thức trực tuyến trong khuôn
khổ đối thoại “2+2” vào ngày 7.1 tới để
thảo luận về các vấn đề an ninh.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài

Bình Định

Shamshuddin đã điều khiển xe bất
cẩn, có hành vi thay đổi thiết kế cửa
thoát hiểm, chằng dây, khiến hành
khách bị kẹt lại, không thoát ra được
khi đám cháy xảy ra.
Thẩm phán RP Sonkar nhận định
Shamshuddin phạm tội ngộ sát. Còn
công tố viên cho rằng mức án mà
Shamshuddin phải chịu gần như là
trường hợp xử nghiêm nhất ở Ấn Độ
đối với vi phạm quy định giao thông
đường bộ.
(Theo Vietnam+)

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm
trọng tại Ấn Độ.
Ảnh: Reuters

Khinh hạm Bayern của Đức sẽ thăm
TP Hồ Chí Minh ngày 6.1 và ở lại Việt
Nam đến ngày 9.1. Đây là lần đầu tiên
một tàu chiến Đức đến thăm Việt Nam
trong bối cảnh nước này đang thể hiện
sự quan tâm đến khu vực.
“Chuyến thăm của khinh hạm
Bayern thể hiện tình hữu nghị giữa Việt
Nam và Đức, đồng thời nhấn mạnh ý
nghĩa ngày càng gia tăng của khu vực
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với
các mối quan hệ quốc tế” - Đại sứ quán
Đức tại Việt Nam dẫn lời Đại sứ Guido
Hildner phát biểu ngày 5.1, một ngày
trước khi chiến hạm đến.
Đại sứ Hildner nhấn mạnh hải trình
của tàu Bayern cho thấy một nước Đức
muốn tăng cường hợp tác với các đối
tác “quan trọng”, khẳng định tầm quan
trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Chuyến đi cũng nhấn mạnh giá trị
pháp lý của Công ước LHQ về Luật Biển
với tư cách là một văn kiện pháp lý quan
trọng về biển và đại dương.
“Chuyến thăm của khinh hạm
Bayern đến TP Hồ Chí Minh là một
minh chứng tiếp theo cho mối quan hệ
đối tác chiến lược sôi động giữa Đức và
Việt Nam”, Đại sứ quán Đức nhấn mạnh
trong thông cáo ngày 5.1.
Việt Nam là điểm dừng chân mới
nhất trong hải trình dài 7 tháng của
tàu Bayern tại Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương.
Con tàu khởi hành vào tháng 8 năm
ngoái và tiến vào Biển Đông vào tháng
12 cùng năm, trở thành tàu chiến Đức
đầu tiên đi qua khu vực kể từ năm 2002.
(Theo TTO)

TIN VẮN
 Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến
đầu năm tại Pháp do nhật báo Les
Echos và Radio Classique thực hiện cùng
cơ quan điều tra dư luận OpinionWayKéa Partners cho thấy trong cuộc đua
vào Điện Élysée, Tổng thống đương
nhiệm Emmanuel Macron dẫn đầu về
mức độ tín nhiệm.
Tổng thống Joe Biden ngày 4.1
cho rằng các trường học ở Mỹ cần
tiếp tục mở cửa kể cả khi có làn sóng
Covid-19 mới do biến thể Omicron
gây ra.
 Hãng tin Bloomberg ngày 5.1 dự
đoán châu Âu sẽ hoàn toàn thiếu khí đốt
mùa Đông này do băng giá và lượng khí
đốt dự trữ thấp và tình hình sẽ còn tồi
tệ hơn.
 Ngày 4.1, lực lượng liên quân do
Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước
Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắn hạ 2 máy
bay không người lái âm mưu tấn công
một căn cứ không quân tại miền Tây Iraq.
(Theo TTXVN, VOV.VN)
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