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KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19 HIỆU QUẢ,
KHÔI PHỤC VÀ TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN KT-XH
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Hàng hóaTết:
Không lo thiếu

u5
u5

Còn hơn 20 ngày nữa là đến tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các địa
phương, DN, siêu thị… đã chủ động
chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa bình ổn
giá phục vụ người tiêu dùng.

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bảo đảm lượng hàng hóa phục vụ Tết
dồi dào, phong phú để đáp ứng người tiêu dùng.
Ảnh: HẢI YẾN

Tăng cường phòng,
chống dịch Covid-19
Đến ngày 6.1.2022, Bình Định ghi nhận 19.563 ca mắc
Covid-19 và số ca mắc không ngừng tăng. Để có thể sống
chung an toàn với dịch bệnh, bên cạnh công tác tiêm
vắc xin, nâng cao năng lực điều trị, các địa phương cũng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các
quy định phòng, chống dịch - đặc biệt là tại các cơ sở kinh
doanh, dịch vụ. u 3
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Kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả,
khôi phục và tăng tốc phát triển KT-XH
(BĐ) - Sáng 7.1, tại Trung
tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh
tổ chức Hội nghị (bằng hình
thức trực tiếp kết hợp trực
tuyến) triển khai thực hiện
Nghị quyết của Chính phủ,
HĐND tỉnh về kế hoạch phát
triển KT - XH tỉnh và ngân sách
nhà nước năm 2022. Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ
Quốc Dũng và Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Phi Long chủ trì
Hội nghị.
Theo báo cáo dự thảo
Quyết định của UBND tỉnh về
việc ban hành một số chỉ tiêu
và giải pháp chủ yếu chỉ đạo,
điều hành thực hiện kế hoạch
phát triển KT-XH và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022,
các cấp, các ngành, địa phương
cần tập trung triển khai thực
hiện có hiệu quả những mục
tiêu, nhiệm vụ tổng quát: Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19,
ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính
mạng của người dân; tập trung
tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy
phục hồi và phát triển KT-XH
của tỉnh, thực hiện đồng bộ các
giải pháp kích thích nền kinh
tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn
cho DN, không để suy giảm các
động lực tăng trưởng trong dài
hạn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, tạo môi trường đầu
tư kinh doanh thuận lợi, khơi
thông các nguồn lực cho phát
triển, phấn đấu tốc độ tăng
trưởng trên mức trung bình so
với cả nước. Tiếp tục bảo đảm
an sinh xã hội, cải thiện đời
sống nhân dân; giữ vững ổn
định chính trị, quốc phòng - an
ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi
các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
trong năm 2022.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng
nhất trí với dự thảo thực hiện
kế hoạch nêu trên của UBND
tỉnh, đề nghị UBND tỉnh và
chính quyền các địa phương
cần chủ động triển khai thực
hiện thật tốt, đặt trọng tâm là
khôi phục và tăng tốc phát triển
KT-XH, bắt kịp các mục tiêu, chỉ
tiêu chung đã đề ra; chỉ đạo một
số vấn đề cần quan tâm triển
khai thực hiện trong năm 2022,
như: Tiếp tục nắm chắc diễn
biến dịch bệnh Covid-19, tập
trung triển khai quyết liệt, hiệu
quả các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 theo chỉ đạo của
Trung ương và của tỉnh; chuẩn
bị sẵn sàng phương án, nguồn
lực ứng phó phù hợp để thực
sự thích ứng an toàn, linh hoạt,

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển KT-XH
tỉnh năm 2022:
- Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6 - 6,5%
- GRDP bình quân đầu người đạt 66,34 triệu đồng/người/năm.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5 - 7%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,35 tỷ USD.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 11.267 tỷ đồng (trong
đó, thu nội địa 10.200 tỷ đồng).
- Tạo việc làm mới cho 28.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào
tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 60% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
từ 1,5 - 2% (theo tiêu chí mới). Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt từ
95% trở lên. Tỷ lệ người lao động tham gia BHXH đạt 17,05%. Tỷ
lệ che phủ rừng đạt 56,9%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước
hợp vệ sinh duy trì 100%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu
gom đạt 81%...

Ảnh: HOÀI THU

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Đồng thời, chú trọng các
nhiệm vụ: Triển khai thực hiện
có hiệu quả các giải pháp tháo
gỡ khó khăn, hỗ trợ DN khôi
phục và phát triển sản xuất,
kinh doanh; rà soát, phối hợp,
hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư
đẩy nhanh tiến độ triển khai
các dự án đã đăng ký trên địa
bàn. Đẩy mạnh phát triển các
hoạt động thương mại, dịch vụ,
du lịch phù hợp với tình hình
phòng, chống dịch bệnh. Tập
trung chỉ đạo rà soát các nguồn
thu, vừa nuôi dưỡng, phát triển
nguồn thu trong điều kiện dịch
bệnh, vừa chống thất thu ngân
sách, đảm bảo nhu cầu chi theo
kế hoạch. Nắm bắt tình hình
tiếp cận, sử dụng các nguồn
vốn tín dụng; triển khai các giải
pháp mở rộng tín dụng nhằm
tháo gỡ khó khăn, khôi phục
sản xuất kinh doanh.
Đẩy mạnh công tác xây
dựng chính quyền điện tử,
chính quyền số, ứng dụng công
nghệ thông tin vào hoạt động
quản lý nhà nước. Tiếp tục tạo
sự chuyển biến về chất trong
việc tổ chức thực hiện các khâu
đột phá theo tinh thần Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XX, trong đó: Hoàn thành
việc rà soát, sửa đổi, bổ sung
cơ chế, chính sách, quy hoạch
trên các lĩnh vực. Tạo lập môi
trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, lành mạnh, thúc đẩy
đổi mới sáng tạo; huy động,
quản lý và sử dụng hiệu quả
mọi nguồn lực cho phát triển...
HOÀI THU

Cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến
đối với 24 thủ tục hành chính
(BĐ) - Ngày 6.1, Chủ tịch
UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 29/QĐ-UBND công
bố danh mục 24 thủ tục hành
chính (TTHC) thực hiện cung
cấp dịch vụ thanh toán trực
tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ
tài chính trên Cổng Dịch vụ
công tỉnh Bình Định.
Đây là những TTHC chưa
đủ điều kiện để thực hiện cung
cấp dịch vụ công trực tuyến

mức độ 4 nhưng đã phát sinh
nhiều hồ sơ giao dịch. Trong đó,
thuộc phạm vi chức năng giải
quyết của Sở GTVT có 2 TTHC,
Sở TN&MT có 3 TTHC, Sở
Xây dựng có 3 TTHC, Sở Công
Thương có 7 TTHC, Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh có 2 TTHC,
UBND cấp huyện có 3 TTHC và
UBND cấp xã có 4 TTHC.
Trước đó, trong thời gian
thực hiện thí điểm cung cấp

dịch vụ thanh toán trực tuyến
phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính
đối với các TTHC chưa đủ điều
kiện cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 (từ ngày
10.11 - 10.12.2021), toàn tỉnh đã
phát sinh 3.192 giao dịch thanh
toán trực tuyến, trong đó có
2.478 giao dịch thanh toán trực
tuyến từ các TTHC được thực
hiện thí điểm.
MAI LÂM

Bình Định

Thực hiện tốt Luật Báo chí, tích cực
tham gia công tác xã hội từ thiện
(BĐ) - Ngày 7.1, tại TP Quy
Nhơn, Cụm thi đua Hội Nhà
báo các tỉnh, thành phố Trung Nam Trung bộ gồm Hội Nhà
báo 7 địa phương (TP Đà Nẵng,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình
Định, Phú Yên, Khánh Hòa,
Ninh Thuận) đã tổ chức tổng kết
công tác thi đua - khen thưởng
năm 2021 và bàn phương hướng,
nhiệm vụ năm 2022.
Năm 2021, các cấp hội trong
Cụm tiếp tục triển khai và thực
hiện tốt Luật Báo chí, 10 điều
Quy định đạo đức nghề nghiệp
người làm báo Việt Nam, Quy
tắc sử dụng mạng xã hội của
người làm báo gắn với thực
hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ
thị số 43-CT/TW ngày 8.4.2020
về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với hoạt động của Hội
Nhà báo Việt Nam trong tình
hình mới”.
Hội Nhà báo các tỉnh, thành
phố trong Cụm đã tổ chức nhiều
phong trào thi đua đa dạng và
phong phú ở các cấp hội và
trong toàn thể hội viên, tạo ra
những chuyển biến mới, thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị được giao, góp phần tích cực
xây dựng tổ chức Hội phát triển
vững mạnh; tiếp tục phát triển
thêm 51 hội viên mới.
Ngoài việc tổ chức tốt giải
thưởng báo chí truyền thống,
các Hội địa phương trong Cụm
đã tuyển chọn được 85 tác phẩm
báo chí xuất sắc dự Giải báo chí
Quốc gia. Kết quả, có 4/7 đơn vị
có tác phẩm đoạt giải với 5 tác
phẩm, trong đó 2 giải A, 1 giải B;

2 giải khuyến khích. Các Hội
địa phương còn tích cực tham
gia các giải báo chí, cuộc thi
viết do Bộ, ngành Trung ương
tổ chức. Triển khai hỗ trợ sáng
tạo tác phẩm báo chí chất lượng
cao năm 2021; tổ chức 8 lớp bồi
dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho
hội viên.
Công tác xã hội từ thiện ở các
Hội địa phương diễn ra sôi nổi.
Hội Nhà báo TP Đà Nẵng duy
trì Chương trình “Ly café yêu
thương”, huy động được 192,4
triệu đồng hỗ trợ xây dựng,
nâng cấp khu thể thao vui chơi
và xây dựng thư viện thân thiện
cho học sinh; Hội Nhà báo tỉnh
Quảng Nam vận động các tổ
chức từ thiện được 200 triệu
đồng hỗ trợ sửa chữa bếp ăn tập
thể cho trường PTTH dân tộc nội
trú bị thiệt hại do bão lụt; Hội
Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối
hợp với một số đơn vị huy động
được 520 triệu đồng tổ chức các
hoạt động từ thiện và hỗ trợ
công tác phòng, chống dịch; Hội
Nhà báo tỉnh Bình Định đóng
góp cùng Khối thi đua Mặt trận
và các đoàn thể chính trị xã hội
tỉnh, xây dựng 1 ngôi nhà “Đại
đoàn kết” cho hộ nghèo; Hội
Nhà báo tỉnh Phú Yên triển khai
chương trình thiện nguyện nhân
ái hỗ trợ hàng hóa và tiền trị giá
trên 600 triệu đồng cho các gia
đình chính sách, hộ nghèo và
các lực lượng tuyến đầu chống
dịch và người dân trong khu vực
phong tỏa vì dịch Covid-19...
Tại Hội nghị, Cụm trưởng
Cụm thi đua Trung - Nam Trung
bộ năm 2022 đã được chuyển giao
cho Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên.
NGỌC QUỲNH

Hơn 1.000 sinh viên khối sư phạm
được hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt
(BĐ) - Ngày 7.1, Trường ĐH
Quy Nhơn thông báo về danh
sách sinh viên chính quy K44
ngành sư phạm được hỗ trợ
theo Nghị định 116/2020/NĐCP của Chính phủ. Trong đó có
899 sinh viên được công nhận
đợt 1 và 115 sinh viên được công
nhận đợt 2.
Sinh viên được hỗ trợ thuộc
15 khối ngành sư phạm: Toán
học, Vật lý, Tin học, Hóa học,
Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa
lý, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh,
Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa
lý, Giáo dục tiểu học, Giáo dục
thể chất, Giáo dục mầm non.

Nghị định 116/2020/NĐ-CP
quy định sinh viên trúng tuyển
vào ngành sư phạm từ năm học
2021 - 2022 được Nhà nước hỗ
trợ tiền đóng học phí, tiền chi
phí sinh hoạt. Trong đó, tiền
đóng học phí bằng mức thu học
phí của nhà trường nơi theo học
và 3,63 triệu đồng/tháng để chi
trả chi phí sinh hoạt trong thời
gian học tập tại trường. Thời
gian hỗ trợ tiền đóng học phí và
chi phí sinh hoạt theo số tháng
thực tế học tập tại trường theo
quy định, nhưng không quá 10
tháng/năm học.
MAI HOÀNG

ĐÍNH CHÍNH

Báo Bình Định số ra ngày 7.1.2022, trong bản tin “Tạo đồng thuận
xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ” có chi tiết chưa
chính xác ở nội dung Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương
trình “Kết nối yêu thương”.
Báo Bình Định xin đính chính như sau: “Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh ký kết kế hoạch
phối hợp thực hiện chương trình “Kết nối yêu thương” - đỡ đầu, hỗ
trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do mất cha/mẹ vì đại dịch
Covid-19; dự kiến sẽ đỡ đầu, hỗ trợ 24 cháu với mức tối thiểu 1 triệu
đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ từ tháng 1.2022 đến khi các cháu học
hết lớp 12 hoặc tròn 18 tuổi”.
Báo Bình Định xin lỗi các cơ quan liên quan và bạn đọc. B.B.Đ

Bình Định
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TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Bình Định
1 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Ngày 7.1, đại diện Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp
nhận hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nhân
dân, cán bộ, chiến sĩ TP Hồ Chí
Minh thông qua Ban Cứu trợ Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí
Minh (ảnh). Nguồn hỗ trợ trên
trích từ Quỹ “Cứu trợ” TP Hồ
Chí Minh góp phần giúp người
dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình
Định sớm khắc phục khó khăn
và ổn định cuộc sống.
Theo thống kê, các đợt mưa
lũ lớn xảy ra từ ngày 27.11 3.12.2021 trên địa bàn tỉnh đã

gây ngập úng nhiều địa phương
với khoảng 31.378 ngôi nhà dân
bị ngập nước. Các đợt mưa lũ
đã làm 3 người chết, 2 người bị
thương; 5 ngôi nhà bị nước cuốn
trôi hoàn toàn, 15 ngôi nhà bị hư
hỏng; 477 ha lúa và hoa màu bị
hư hại, 84 tấn lúa bị ướt; 76,7 ha
ruộng bị sa bồi thủy phá; gần
12.900 con gia súc, gia cầm bị
chết, cuốn trôi; hệ thống giao
thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh
bị hư hại nặng. Ước tính tổng
thiệt hại do mưa lũ gây ra là
215,236 tỷ đồng.
ANH PHƯƠNG

Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên
Việt Nam
(BĐ) - Chiều 7.1, tại Trung
tâm Hoạt động Thanh thiếu
nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức
lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền
thống học sinh, sinh viên và Hội
Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 9.1.2022); tuyên dương “Sinh
viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn
luyện”, “Học sinh 3 tốt” các cấp
năm học 2020 - 2021; tổng kết
và trao giải cuộc thi “Thể thao
Online - Đánh bay Covid” và
“Nét đẹp học đường” năm 2021.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu
đã ôn lại những mốc son trên
chặng đường truyền thống 72
năm vẻ vang của phòng trào học
sinh, sinh viên và Hội Sinh viên
Việt Nam; đồng thời, nêu những
thành tích nổi bật của sinh viên
tỉnh trong phong trào thi đua học
tập, rèn luyện, sáng tạo, tích cực
tham gia các hoạt động lớn của
tuổi trẻ tỉnh thông qua các phong
trào “Thi đua học tập tốt, rèn
luyện tốt”, “Khởi nghiệp”, “Mùa

hè xanh”… đã thu hút đông đảo
sinh viên tham gia, góp sức vào
sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã
hội ở nhiều địa phương.
Nhân dịp này, thừa ủy
quyền của Trung ương Đoàn,
Trung ương Hội Sinh viên Việt
Nam, Hội Sinh viên tỉnh đã trao
bằng khen, biểu trưng cho 1 sinh
viên đạt danh hiệu “Sao Tháng
Giêng”, 21 sinh viên đạt danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 3 học
sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3
tốt” cấp trung ương. Ngoài ra,
trao tặng bằng khen cho 29 sinh
viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5
tốt”, 38 học sinh đạt danh hiệu
“học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn
luyện” cấp tỉnh.
Ngoài ra, Ban Thư ký Hội
Sinh viên tỉnh đã trao tặng 5
giấy chứng nhận tại Cuộc thi
“Nét đẹp học đường” và 6 giấy
chứng nhận tại cuộc thi “Thể
thao Online - Đánh bay Covid”
năm 2021 cho các học sinh, sinh
viên đạt giải.
CHƯƠNG HIẾU

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Hấp dẫn ở lượt cuối
(BĐ) - Chiều 7.1, trên SVĐ
Quy Nhơn đã diễn ra lượt trận
thứ 2 Giải bóng đá cúp Hoàng
đế Quang Trung năm 2022.
Dự khán các trận đấu có HLV
trưởng đội tuyển bóng đá Việt
Nam Park Hang Seo.
Ở trận đấu giữa SHB Đà
Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai,
đội bóng phố núi thủng lưới
trước, nhưng đã lội ngược
dòng thành công để giành
chiến thắng thứ 2 liên tiếp với

tỷ số 2 - 1. Trận đấu sau đó
giữa CLB Topenland Bình Định
và Becamex Bình Dương, đội
khách đã bất ngờ giành phần
thắng với tỷ số 3 - 1.
Ở lượt trận cuối diễn ra
chiều 9.1, cả 3 CLB Hoàng Anh
Gia Lai, Becamex Bình Dương
và Topenland Bình Định đều
có cơ hội vô địch. Trong đó, đội
quân của HLV Kiatisak chỉ cần
hòa là đoạt cúp.
HOÀNG QUÂN
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tăng cường phòng,
chống dịch Covid-19

Đến ngày 6.1.2022, Bình Định ghi nhận 19.563 ca mắc Covid-19 và số ca mắc không
ngừng tăng. Để có thể sống chung an toàn với dịch bệnh, bên cạnh công tác tiêm vắc xin,
nâng cao năng lực điều trị, các địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc
thực hiện các quy định phòng, chống dịch - đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ.
Tăng cường kiểm tra,
giám sát

Đến nay, TP Quy Nhơn ghi
nhận 1.406 ca mắc Covid-19,
trong đó trung bình mỗi ngày
thành phố ghi nhận trên 400 ca.
Đối với những nơi phong tỏa
để phòng, chống dịch, tránh lây
lan, các địa phương phân công
nhiệm vụ để theo dõi sát; đồng
thời trạm y tế chủ động tầm soát
trong các khu phong tỏa. Bên
cạnh đó, trên cơ sở danh sách
của Sở TT&TT về người từ các
tỉnh, thành khác đến Quy Nhơn,
thành phố cũng rà soát để kiểm
tra, giám sát.
Riêng về công tác kiểm tra
việc thực hiện các quy định
về phòng, chống dịch, TP Quy
Nhơn thành lập các tổ kiểm
tra, nhắc nhở xử lý kịp thời các
trường hợp vi phạm. Thời gian
đến, đặc biệt là thời điểm tết
Nguyên đán sắp đến, thành phố
sẽ tập trung công tác kiểm tra,
kiểm soát việc chấp hành các
quy định phòng, chống dịch.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 của thành phố cũng
đã chỉ đạo các phường, xã thực
hiện kiểm tra, giám sát. Ông
Nguyễn Phương Nam, Phó
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn,
cho biết: Hiện nay các phường,
xã cũng đã tiến hành kiểm tra,
xử lý chuyển lên thành phố ra
quyết định xử phạt để răn đe.
Bên cạnh TP Quy Nhơn, TX
An Nhơn và TX Hoài Nhơn là
các địa phương đông dân cư
của tỉnh, để đảm bảo an toàn
phòng dịch, các địa phương
này cũng tích cực kiểm tra, nhắc
nhở. Ông Trần Hữu Thảo, Phó
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn,
cho biết: Thị xã cho thành lập
6 đoàn kiểm tra định kỳ, chủ
yếu giao cho các phường nhắc
nhở là chính. Nhưng nếu các
xã, phường buông lỏng quản
lý chúng tôi sẽ xem xét trách
nhiệm người đứng đầu. Dù vậy
điều đáng mừng là các cơ sở sản
xuất, kinh doanh của thị xã cũng
rất ủng hộ quy định về các biện
pháp phòng, chống dịch.

Đảm bảo công tác điều trị

Bên cạnh điều trị tại TTYT,
điều trị tại nhà, nhiều địa
phương còn mở rộng cơ sở điều
trị, đáp ứng điều trị trong tình
hình bệnh nhân tăng cao. Tại TX
Hoài Nhơn, trong số các ca F0
ghi nhận hằng ngày có hơn 85%
số ca nằm trong vùng phong tỏa
hẹp, ngoài ra còn có người dân
ở xa về và lái xe nên số ca mắc
có chiều hướng tăng nhanh. Dù

TP Quy Nhơn tăng thêm các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc,
điều trị F0 tại nhà. 					
Ảnh: Đ. THẢO
vậy, theo ông Trần Hữu Thảo,
điều đáng mừng là F0 xuất hiện
trong công ty, trường học nhưng
không gây lây lan rộng. Điều
này nhờ các cơ sở, DN thực hiện
5K và tầm soát tốt.
Về công tác điều trị, ông Trần
Hữu Thảo cho biết thêm: Công
tác điều trị F0 tại nhà đạt khoảng
trên 65%. Chúng tôi sẽ cố gắng
nâng tỷ lệ lên trên 80% theo chỉ
đạo của Sở. Việc điều trị F0 tại
nhà ở thị xã ban đầu gặp khó
khăn vì cả người dân và chính
quyền cơ sở cũng e ngại nhưng
chỉ sau một thời gian ngắn triển
khai với hiệu quả thấy rõ, mọi
người rất ủng hộ. Ngoài ra,
chúng tôi sửa chữa và mở rộng
cơ sở điều trị F0 tại Trung tâm
giáo dục thường xuyên và giáo
dục nghề nghiệp với 170 giường
và khảo sát để mở rộng thêm 1
cơ sở ở phía Bắc thị xã.
Tại TX An Nhơn, hằng ngày
thị xã có khoảng 20 - 30 trường
hợp F0 và cũng gần 20 - 30
trường hợp khỏi bệnh. Ngoài
điều trị tại nhà và TTYT thị xã,
thị xã thành lập cơ sở điều trị
mở rộng để điều trị cho những
bệnh nhân nhẹ nhưng không đủ
điều kiện cách ly, chăm sóc tại
nhà. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ
tịch UBND TX An Nhơn, chia sẻ:
Tình hình điều trị F0 tại nhà của
thị xã cơ bản đảm bảo. Tất cả xã,
phường của thị xã đều thành lập
các tổ điều trị F0 tại nhà. Các tổ
này đều có kết nối zalo, trưởng
trạm y tế làm tổ trưởng thường
xuyên thăm hỏi, hướng dẫn điều
trị cho các bệnh nhân. Việc điều

trị F0 tại nhà trên địa bàn thị xã
có nhiều hiệu quả tích cực. Đối
với bộ phận điều phối F0, các xã,
phường cũng thành lập, kết nối
zalo với nhau. Hằng ngày TTYT,
bộ phận thường trực chỉ đạo các
xã phường báo cáo tình hình F0
ở các địa phương để nắm bắt kịp
thời, điều phối phù hợp.
Tuy công tác điều trị F0 tại
nhà và công tác điều trị F0 nói
chung trên địa bàn tỉnh có nhiều
tín hiệu tích cực nhưng ở một
số địa phương có số lượng F0
ghi nhận hằng ngày lớn như TP
Quy Nhơn đã có một số người
dân phản ánh còn xảy ra hiện
tượng xử lý F0 chậm. Để khắc
phục điều này, ông Nguyễn
Phương Nam, Phó Chủ tịch
UBND TP Quy Nhơn, cho biết:
Vừa qua chúng tôi cũng ghi
nhận nhiều ý kiến của người
dân về việc xử lý F0 chậm, để
đảm bảo công tác điều trị, xử
lý F0, ngoài các xã, phường đều
có trạm y tế lưu động, thành
phố tăng thêm một số trạm y tế
lưu động như phường Đống Đa
tăng thêm 2 trạm, phường Hải
Cảng, phường Quang Trung
tăng thêm 1 trạm. Vì số trạm
y tế lưu động nhiều nên ngoài
điều động nhân lực từ TTYT,
chúng tôi kêu gọi thêm tình
nguyện viện, đoàn viên… để hỗ
trợ, giúp đỡ cho thành phố. Bên
cạnh đó chúng tôi cũng thành
lập các trung tâm điều phối F0
để xử lý nhanh hơn. Chúng tôi
sẽ cố gắng hơn để đảm bảo công
tác xử lý, chăm sóc, điều trị cho
các F0.
ĐỖ THẢO
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Bình Định

Khắc phục hậu quả
các vụ sạt lở núi ở Tây Sơn
Các vụ sạt lở núi vừa qua tại huyện Tây Sơn đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân, cùng hạ tầng giao
thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Người dân vùng bị sạt lở đang gặp nhiều khó khăn trong việc ổn định
cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Sống trong thấp thỏm

Trong các đợt mưa cuối
năm 2021, trên địa bàn huyện
Tây Sơn đã xuất hiện 3 điểm sạt
lở núi nghiêm trọng, gồm: Núi
Trang Dài (xã Tây Phú); sườn
núi phía Tây tuyến đường Bình
Thành - Hà Nhe (thuộc xã Bình
Thành); núi Dồng Da nằm ở
phía Đông tuyến đường Quán
Á - Vĩnh An (xã Bình Tường).
Hơn một tuần sau trận sạt lở
núi Trang Dài, những vết trượt
đất vẫn in hằn trên triền núi. Tại
khu ruộng dưới chân núi, nhiều
diện tích ruộng lúa của người
dân bị vùi lấp dày đến gần 1 m.
Đang chăm sóc mạ lúa mới
mọc được một tuần, bà Nguyễn
Thị Sang (63 tuổi, thôn Phú Mỹ)
rầu rĩ nói: “Đám ruộng này diện
tích nhỏ, gần nửa sào nên ngay
ngày hôm sau vụ sạt lở tôi thuê
máy múc hốt dọn liền, chứ sức
người làm thủ công không nổi.
Tôi còn một đám gần 2 sào nữa
cũng bị núi lở vùi lấp nặng. Do
diện tích lớn, tôi chưa có tiền
thuê máy múc. Nông dân chúng
tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng,
giờ rơi vào tình cảnh này mỗi
lần ra ruộng chỉ biết phát khóc”.
Cách đó không xa, tại khu
vực đất trồng cây ngắn ngày, vụ
sạt lở núi này cũng đã vùi lấp và
gây hư hại nhiều hoa màu của
nông dân. Bà Đặng Thị Hạnh
(57 tuổi, thôn Phú Lâm) thở dài
nói: “Toàn bộ 5 sào đất của tôi
giờ bắt buộc phải thuê máy múc
dọn mới có thể sản xuất tiếp

Hệ thống kênh mương bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi Trang Dài đã được dọn dẹp, khơi thông để đảm bảo nước tưới phục vụ
sản xuất.
Ảnh: HỒNG PHÚC
được. Bao nhiêu đó thôi mà tôi
đã nhẩm tính sẽ tốn khá nhiều
tiền. Đó là chưa kể cây mì chuẩn
bị thu hoạch giờ thương lái cũng
“chê” không mua vì đất bị bồi
lấp thêm một lớp dày, khi thu
hoạch sẽ tốn nhiều công”.
Tại điểm sạt lở ở núi Dồng
Da nằm ở phía Đông tuyến
đường Quán Á - Vĩnh An (xã
Bình Tường), phía trên núi
vẫn còn nhiều tảng đá lớn đã
trống chân sau vụ sạt lở, chính
quyền địa phương đã cắm biển
cảnh báo nguy hiểm. Khoảng
cách từ nhà dân đến điểm sạt
lở rất gần, đá có thể sạt xuống

bất cứ lúc nào.
Bà Nguyễn Thị Em (58 tuổi,
thôn Hòa Hiệp), âu lo: “Thiệt
hại từ núi lở thì đã xảy ra rồi.
Tôi chỉ mong chính quyền địa
phương sớm bố trí tái định cư
cho gia đình, chứ ngày nào cũng
mệt mỏi, thấp thỏm, lo lắng vì
sợ núi tiếp tục lở”.

Khẩn trương khắc phục

Tuyến đường liên xã cách
núi Trang Dài 2 km sau khi bị
vùi lấp đất đá dày gần 0,5 m đã
được lực lượng chức năng cho
phương tiện đến san gạt, giao
thông đã thông suốt. Tương tự,

CẤP SỔ ĐỎ CHO CÁC HỘ TẠI KHU TRIỀU CƯỜNG TRUNG LƯƠNG:

hệ thống kênh mương dài nhiều
cây số cũng đã được dọn dẹp,
khơi thông để đảm bảo nước
tưới phục vụ sản xuất vụ Đông
Xuân 2021 - 2022.
Theo Phó Chủ tịch UBND
xã Tây Phú Nguyễn Văn Thành,
cuối tháng 10.2021, khu vực núi
Trang Dài xảy ra sạt lở với khối
lượng nhỏ, xã đã tiến hành hốt
dọn bùn, đất, đá chảy xuống
đường và cùng các đơn vị kinh
doanh, khai thác dịch vụ thủy lợi
hốt dọn, khơi thông kênh mương
để sản xuất theo kế hoạch. Sau
đó vào cuối tháng 12, khu vực
này tiếp tục xảy ra sạt lở với

quy mô lớn hơn mang theo hơn
1.500 m3 bùn, đất đá vùi lấp 2 ha
rừng tự nhiên khoanh nuôi tái
sinh cùng rừng trồng sản xuất
giao cho người dân, 2 ha lúa và
1 ha hoa màu của người dân.
“Chúng tôi cử cán bộ xuống
từng hộ dân, rà soát từng cánh
đồng, khảo sát kỹ lưỡng để có
phương án khắc phục cho phù
hợp. Những ruộng lúa bồi lấp
nặng thì chủ động vận động
người dân chuyển qua trồng
hoa màu, không để đất hoang”,
ông Thành nói.
Theo Trưởng Phòng
NN&PTNT huyện Tây Sơn Lê
Hà An, điểm sạt lở ở sườn núi
phía Tây tuyến đường Bình
Thành - Hà Nhe có khoảng
400 m3 đất đá sạt xuống đường
đã được các ngành chức năng
của huyện khắc phục xong,
đảm bảo việc di chuyển an toàn.
Còn khu vực sạt lở núi Dồng
Da, huyện đã đề xuất UBND
tỉnh đưa vào diện hỗ trợ công
trình khẩn cấp về phòng chống
thiên tai để hỗ trợ người dân.
Đồng thời, huyện đã chỉ đạo
UBND xã rà soát quỹ đất, sắp
tới tiến hành di dời 2 hộ dân
nằm trong vùng ảnh hưởng
trực tiếp. Huyện đang khảo sát
để có phương án xử lý các tảng
đá đã trống chân còn nằm trên
núi để đảm bảo an toàn.
Đối với điểm sạt lở tại núi
Trang Dài, UBND huyện đã chỉ
đạo xã cắm biển cảnh báo, các
ngành chức năng của huyện
đã đi khảo sát và trong những
ngày tới sẽ tổ chức di dời đất
đá, trồng lại rừng, khơi thông
dòng chảy.
HỒNG PHÚC

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Dự kiến hoàn thành trong quý I/2022 Thanh niên nghèo bị bỏng nặng

Các hộ dân đang ở tại Khu
triều cường Trung Lương
(thuộc khu phố Phương Phi, thị
trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát)
được Nhà nước giao đất, xây
dựng nhà ở, sinh sống đã hơn
20 năm, nhưng đến nay chưa
được cấp thẩm quyền cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất (sổ đỏ). Người dân nhiều
lần đề nghị UBND thị trấn Cát
Tiến và ngành chức năng của
huyện Phù Cát sớm có biện
pháp giải quyết dứt điểm tình
trạng này, nhưng tới nay chưa
có kết quả.
Ông Trần Đình Trực, Chủ
tịch UBND thị trấn Cát Tiến,
xác nhận: Tại Khu triều cường
Trung Lương hiện có 22 gia
đình đang sinh sống. Những
hộ này trước đây có nhà ở dọc
khu vực bãi biển Trung Lương,
hằng năm bị triều cường xâm
thực. Năm 2000, UBND tỉnh có
chủ trương giao đất tái định
cư, di dời vào sinh sống tại Khu
triều cường Trung Lương.
Theo ông Tạ Công Thượng,

cần giúp đỡ

Người dân tại Khu triều cường Trung Lương đã xây dựng nhà ở, sinh sống
hơn 20 năm nhưng chưa được cấp sổ đỏ.
Ảnh: VĂN LỰC
Trưởng Phòng TN&MT huyện
Phù Cát, thời điểm di dời các
hộ dân vào sinh sống tại Khu
triều cường Trung Lương,
UBND tỉnh có quy định thu
hồi đất tại nơi ở cũ và người
dân phải thực hiện nghĩa vụ
tài chính đối với đất được giao
tại nơi ở mới. Vướng mắc chính
hiện nay là các hộ dân chưa
thực hiện xong nghĩa vụ tài
chính nên chưa được cấp sổ đỏ.
Phòng TN&MT đã và đang

phối hợp với UBND thị trấn Cát
Tiến, các ban, ngành liên quan
kiểm tra, rà soát để tham mưu
UBND huyện Phù Cát báo cáo,
xin chủ trương của tỉnh miễn
nghĩa vụ tài chính cho các hộ
dân đang ở tại Khu triều cường
Trung Lương. Sau khi có ý kiến
của tỉnh, Phòng sẽ tham mưu,
đề xuất UBND huyện sớm cấp
sổ đỏ cho người dân. Dự kiến
việc cấp sổ đỏ sẽ hoàn thành
trong quý I/2022.
VĂN LỰC

Chiều 29.12.2021 vừa qua, anh
Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1992, ở
đội 2, thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa,
huyện Hoài Ân) trong lúc vội vàng
đổ xăng vào máy cưa lốc để đi
cắt gỗ thuê, đã bất cẩn cầm điếu
thuốc trên tay vẫn còn cháy bén
hơi xăng tạo thành ngọn lửa bùng
lên bao phủ cả người.
Sau gần 1 tuần điều trị tại
BVĐK khu vực Bồng Sơn và BVĐK
tỉnh, anh Thuận được chuyển vào
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí
Minh) điều trị. Theo hồ sơ bệnh
án, bệnh nhân Thuận bị “shock
bỏng do bỏng lửa độ III, IV diện
tích 95%, toàn thân phù nề, tiết
dịch hôi, nhiều nơi trên cơ thể
đang dần hoại tử dẫn đến các cơ
căng cứng”.
Gia đình anh Thuận thuộc
diện hộ cận nghèo. Vợ chồng anh
nuôi 2 con nhỏ và người cha già
bị ung thư giai đoạn cuối. Ngoài 3
sào ruộng, hằng ngày anh Thuận
còn đi cắt, vận chuyển gỗ keo
thuê cho các chủ rừng trong vùng
để kiếm thêm thu nhập lo cho gia

đình, thuốc thang cho cha. Điều
lo lắng hơn là anh Thuận không
có BHYT nên chi phí chữa bệnh
vô cùng khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Hiệp, vợ anh
Thuận rưng rưng: “Nghe các bác
sĩ nói chi phí điều trị để giữ mạng
sống cho ảnh đến vài trăm triệu
đồng, vợ chồng em còn quá khổ
lại phải chăm lo cho 2 con nhỏ và
cha già bệnh nặng, giờ em biết
bám víu nương nhờ vào đâu để
cứu ảnh. Rất mong những tấm
lòng nhân ái gần xa giúp đỡ em
có thêm điều kiện để cứu lấy
mạng sống cho chồng và cha của
hai con thơ dại”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ
gia đình anh Thuận hoặc Tòa soạn
Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản
Báo Bình Định: 4300201006894
(Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi
nhánh Bình Định), 58010000052522
(Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình
Định). Vui lòng ghi tên người gửi và
người được giúp đỡ. Báo Bình Định
xin cảm ơn!
DIỆP BẢO SƯƠNG

Bình Định
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Hàng hóa Tết: Không lo thiếu

Đầu tư 30,5 tỷ đồng
xây dựng nhà máy cấp
nước cho KCN Becamex
VSIP Bình Định

Còn hơn 20 ngày nữa là
đến tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022, các địa phương,
DN, siêu thị… đã chủ động
chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa
bình ổn giá phục vụ người
tiêu dùng.
Năm nay do những diễn
biến khó lường của dịch
bệnh Covid-19, việc dự trữ
hàng hóa phục vụ Tết chịu
nhiều ảnh hưởng. Do đó, các
địa phương đã xây dựng kế
hoạch và đánh giá sức mua,
xu hướng giá cả một số hàng
hóa, lượng hàng hóa dự trữ
phục vụ tết Nhâm Dần 2022
sớm hơn mọi năm. Trong đó,
hầu hết DN, cơ sở sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn các
huyện chỉ nhập cầm chừng
các nhóm hàng có nhu cầu
tăng trong dịp Tết.
Tại huyện An Lão, ông
Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch
UBND huyện An Lão, cho biết:
“Theo kế hoạch để bảo đảm
cung ứng hàng hóa phục vụ
Tết cho đồng bào các xã miền
núi, UBND huyện đã thống kê
số lượng, 17 mặt hàng thiết
yếu, tổng trị giá hơn 1,4 tỷ
đồng, tăng hơn mọi năm 10%.
Theo phương án phê duyệt của
tỉnh, huyện tổ chức 2 điểm bán
hàng lưu động tại Cụm 1 gồm
22 thôn ở 4 xã An Vinh, An
Dũng, An Trung, An Hưng và
Cụm 2 gồm 13 thôn ở 3 xã An
Quang, An Nghĩa, An Toàn;
giá bán các mặt hàng tại đây

Các mặt hàng thiết yếu bày bán khắp các chợ trong tỉnh.
- Trong ảnh: Người dân chọn mua đồ tại chợ Xuân Phong, xã An Hòa, huyện An Lão.
phải thấp hơn giá thị trường
tối thiểu 5%. Huyện cũng tổ
chức giám sát đảm bảo không
để tư thương lợi dụng tình
hình dịch bệnh để trục lợi, nhất
là tại các làng vùng cao.
Hiện nay các trung tâm
thương mại, siêu thị trong tỉnh
cơ bản đã cam kết tham gia bình
ổn thị trường với nhiều chương
trình… Ông Nguyễn Văn Minh,
Tổ trưởng tổ marketing, siêu
thị Co.opmart Quy Nhơn chia
sẻ, như mọi năm chúng tôi đã
chuẩn bị kỹ nguồn hàng phục
vụ Tết; dự kiến tăng lượng
hàng dự trữ đối với các sản
phẩm thịt, cá, rau củ, trái cây
khoảng 200%; các loại mì gói,
gia vị tăng khoảng 50%; các loại
bánh kẹo, bia, nước ngọt tăng

20%... Cùng với đó chúng tôi
cũng chủ động nhiều phương
án phục vụ linh hoạt thích
ứng với tình hình dịch bệnh
Covid-19.
Nhiều DN cung ứng hàng
hóa thiết yếu khác trong tỉnh
cũng chia sẻ đang xây dựng và
triển khai kế hoạch đảm bảo
lượng hàng phục vụ Tết; chủ
động kế hoạch dự trữ hàng hóa,
bình ổn giá đồng thời với việc
đảm bảo an toàn phòng dịch
Covid-19.
Ông Trần Quốc Nguyên,
Phó Giám đốc Công ty TNHH
Thương mại - Sản xuất - Xuất
nhập khẩu Anh Nhật cho hay:
Anh Nhật đang cung ứng
thường xuyên hàng hóa cho
khoảng 1.000 điểm tạp hóa,

Theo thống kê của Sở Công Thương, một số mặt hàng thiết yếu dự trữ như sau:
Gạo: Khoảng 25.278 tấn, giá dự kiến tăng khoảng
1 - 2%.
Thịt heo: Khoảng 2.700 tấn, dự kiến tháng Tết
nhu cầu có thể tăng 3.240 tấn (tăng 20%), giá dự
kiến tăng từ 8 - 10%.
Thịt bò: Khoảng 750 tấn, giá dự kiến tăng từ 8 - 10%.
Thịt gà, vịt: Khoảng 720 tấn, giá dự kiến tăng
từ 10 - 15%.
Thủy hải sản: Khoảng 2.230 tấn, giá dự kiến
tăng từ 10 - 15%.

Trứng gia cầm: Khoảng 44.600 quả, giá dự kiến
tăng 10 - 15%.
Thực phẩm chế biến: Khoảng 750 tấn, giá dự
kiến tăng 20 - 25%. Đối với mặt hàng này, các DN,
cơ sở trên địa bàn rất ít, chủ yếu được khai thác từ
các tỉnh, thành khác.
Rau, củ, quả: Nhu cầu tiêu dùng khoảng
25.278 tấn. Nguồn cung trong tỉnh đáp ứng khoảng
30%, còn lại được cung ứng từ các tỉnh lân cận và
các tỉnh phía Nam, Bắc. Giá dự kiến tăng từ 10 -15%.

cửa hàng trong toàn tỉnh. Để
phục vụ nhu cầu dịp Tết chúng
tôi đã dự trữ nhiều hàng đảm
bảo cung ứng cho thị trường ít
nhất là trong 3 tuần, đặc biệt
là những sản phẩm có nhu
cầu cao như: Mì gói, mắm, bột
ngọt, dầu ăn… Tổng trị giá
lượng hàng đã trữ khoảng 14 15 tỷ đồng, Công ty cam kết
bán đúng giá với nhà sản xuất,
đồng thời cũng yêu cầu các bạn
hàng không tăng giá.
Ông Ngô Văn Tổng, Giám
đốc Sở Công Thương, cho biết:
“Nhìn chung, dù chịu nhiều
tác động từ diễn biến khó
lường của dịch bệnh Covid-19
nhưng đến nay việc đảm bảo
hàng Tết vẫn rất ổn. Các địa
phương trong tỉnh đã chủ
động xây dựng kế hoạch bình
ổn giá, dự trữ hàng thiết yếu.
Để đảm bảo thị trường hàng
hóa lưu thông ổn định, Sở
Công Thương sẽ tiếp tục theo
dõi sát diễn biến thị trường
cùng với chỉ số giá tiêu dùng
để bình ổn thị trường, xây
dựng phương án điều tiết khi
cần thiết, tránh thiếu hàng, sốt
giá, đầu cơ cũng như chuẩn bị
sẵn sàng nguồn hàng khi có
biến động về giá hoặc khan
hiếm hàng hóa”.
HẢI YẾN

(BĐ) - Ông Huỳnh Thiên
Hòa, Trưởng Phòng quản lý
dự án Công ty CP Cấp thoát
nước Bình Định cho biết, công
ty đang đầu tư 30,5 tỷ đồng để
xây dựng Nhà máy cấp nước
sạch, công suất 2.900 m3/ngày
đêm tại thôn Long An 2, xã
Canh Vinh (huyện Vân Canh)
để phục vụ Khu công nghiệp
(KCN) Becamex VSIP Bình
Định, các khu đô thị, khu dân
cư lân cận.
Để đảm bảo nguồn nước
chất lượng phục vụ cho KCN,
công ty đã khoan 4 giếng lấy
nước ngầm tại thôn An Long
2 và An Long 1, xã Canh Vinh,
xây dựng cụm xử lý nước, các
bể chứa, khu điều hành quản lý
nhà máy... Nguồn nước ngầm
sẽ được xử lý và dẫn bằng hệ
thống đường ống dài 1,8 km từ
nhà máy đến KCN.
Hiện công ty đang khẩn
trương thi công các hạng mục
chính, phấn đấu tuần tới sẽ
hoàn thành cụm xử lý nước và
cho vận hành thử nghiệm, sau
đó sẽ xây dựng hoàn thiện các
hạng mục khác, đảm bảo cung
cấp đủ nước nước sạch cho
KCN trong quý I/2022.
TIẾN SỸ

TIN VẮN
 Bình Định đạt mức khá
về bảo vệ môi trường. Trong
danh sách xếp hạng bảo vệ
môi trường năm 2020 ở các địa
phường do Bộ TN&MT vừa công
bố, có 5 địa phương đạt mức
tốt, 34 địa phương ở mức khá
(trong đó có Bình Định) và 24
tỉnh, thành phố đạt mức trung
bình. (Theo LĐO)
 Ban Quản lý Khu kinh tế
tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà
Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc)
khẳng định, cửa khẩu vẫn sẽ
hoạt động bình thường, không
có chuyện dừng trước, trong và
sau tết Nguyên đán như một số
thông tin đã đăng tải.
(Theo VOV.VN)

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC PHÙ CÁT - PHÙ MỸ:

Quản lý tốt , thu thuế hiệu quả

Năm 2021, Chi cục Thuế khu vực
Phù Cát - Phù Mỹ đã triển khai đồng
bộ nhiều giải pháp quản lý thuế có hiệu
quả. Nhờ vậy, tính đến ngày 31.12.2021,
Chi cục thu nộp ngân sách nhà nước
1.488 tỷ đồng, đạt 255,9% dự toán, riêng
thuế công thương nghiệp - ngoài quốc
doanh (CTN-NQD) thu được 137,25 tỷ
đồng, đạt 123,7% dự toán. Chi cục duy
trì thành tích là đơn vị dẫn đầu trong
khối các chi cục thuế khu vực, thành
phố, thị xã trong tỉnh.
Để thích ứng với diễn biến của đại
dịch Covid-19, Chi cục tập trung phân
tích rủi ro tại trụ sở cơ quan Thuế, cảnh
báo các sai phạm đến các DN trên địa
bàn, giúp các DN tự rà soát, sửa sai
thường xuyên, nâng cao ý thức tự giác
chấp hành pháp luật thuế của DN...
Trong năm 2021, Chi cục đã kiểm tra

bền vững và dễ mất đi
khi DN kê khai tại trụ sở
chính. Kết quả năm 2021
đã thu được ở lĩnh vực
này trên 40 tỷ đồng. Cùng
với đó Chi cục còn công
khai minh bạch công
tác quản lý thuế đối với
hộ kinh doanh trên hệ
thống quản lý mở Bản
đồ số hộ kinh doanh. Đây
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phù Cát - Phù Mỹ tư vấn cho người nộp thuế được xem là một công
một số sai phạm có thể mắc để các DN tự rà soát, tự sửa sai. Ảnh: V.LỢI cụ mạnh trong công tác
quản lý hộ kinh doanh,
tại trụ sở cơ quan thuế 84 DN, tăng số với mục tiêu tái thiết lập mặt bằng quản
thuế phải nộp là 5,173 tỷ đồng.
lý với sự tham gia phản biện xã hội
Bám sát địa bàn, nắm chắc tiến độ của cộng đồng hộ kinh doanh, các cơ
các công trình, dự án sử dụng vốn quan chức năng và người dân tham gia
trong và ngoài ngân sách để quản lý giám sát.
thu kịp thời vì đây là nguồn thu không
Đa dạng hóa công tác tuyên truyền,

hỗ trợ người nộp thuế, để hạn chế ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chi
cục linh hoạt thay đổi phương pháp
đối thoại với DN từ trực tiếp sang trực
tuyến; trả lời chính sách, chế độ qua
e-mail, zalo, facebook… cách làm này
được cộng đồng DN ủng hộ.
Ông Phan Ngọc Minh, Chi cục
trưởng Chi cục Thuế khu vực Phù Cát Phù Mỹ cho biết: Năm 2022, đơn vị được
Cục Thuế giao chỉ tiêu thu 668,720 tỷ
đồng, tăng 14,98% so với dự toán 2021,
trong đó, thuế CTN-NQD 125 tỷ đồng,
tăng 12,6%. Chi cục Thuế sẽ tiếp tục
triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý,
bám sát sự chỉ đạo điều hành của ngành,
địa phương, phấn đấu hoàn thành vượt
chỉ tiêu thu ngân sách được giao, sẽ giữ
vững lá cờ đầu trong công tác thu ngân
sách tỉnh nhà.
VIỆT LỢI - MINH HẬU
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Bình Định

Hoài Nhơn “làm đẹp”
phố phường đón Tết
Thời điểm này, các tuyến phố chính ở các phường: Bồng Sơn,
Tam Quan, Hoài Hương, Hoài Tân, Tam Quan Bắc… trở nên
tươi vui bởi sắc đỏ cờ hoa, cùng nhiều pa nô, áp phích bắt mắt
mừng Đảng, mừng Xuân kết hợp tuyên truyền về nhiệm vụ
phát triển KT-XH của TX Hoài Nhơn trong năm 2022.
Ông Nguyễn Văn Vỹ, Giám
đốc Trung tâm VH-TT&TT
TX Hoài Nhơn, cho biết: Từ
nay đến ngày 15 tháng Chạp
âm lịch, đơn vị hoàn thiện
việc lắp đặt 14 pa nô cụm
(2 mặt) với tổng diện tích hơn
1.000 m2 tại nhiều vị trí như:
Trạm thu phí BOT Bắc Bình
Định (phường Hoài Đức), đầu
Dốc Võng (phường Hoài Tân),
cầu Phụng Du (phường Hoài
Hảo), ngã tư Trung Lương
(phường Bồng Sơn), hoa viên
đài phun nước ngã tư Bạch
Đằng…; đồng thời, treo 400
pa nô dọc QL 1A từ đỉnh đèo
Bình Đê (xã Hoài Châu Bắc)
đến đỉnh đèo Phủ Củ (phường
Hoài Đức); lắp 91 pa nô dọc
một mặt và pa nô khối 4 mặt
dựng đứng trên tường rào thành cầu ở các vị trí trung tâm
TX Hoài Nhơn. Ngoài ra, đơn
vị còn cắm lá cờ đào, cờ chuối,
cờ đuôi nheo, phướn, các khẩu
hiệu tuyên truyền mừng Đảng,
mừng Xuân gắn với tuyên
truyền các nhiệm vụ chính trị.
Cùng với việc trang trí trực
quan, TX Hoài Nhơn còn đầu
tư khoảng 9 tỷ đồng để tu sửa,
nâng cấp toàn bộ hệ thống điện
chiếu sáng, bảng tuyên truyền
điện tử, đèn hoa... Đồng thời,

duy tu, sửa chữa các tuyến
đường hư hỏng, xuống cấp
nhằm đảm bảo cho nhân dân
đi lại thuận tiện, an toàn trong
dịp tết Nguyên đán; góp phần
tạo cảnh quang sáng - xanh cho
không gian phố phường.
Theo ông Lê Văn Hùng,
Trưởng Phòng Quản lý đô thị
TX Hoài Nhơn, đơn vị sẽ thực
hiện bảo dưỡng 9 tuyến đường
với chiều dài gần 64 km, gồm
các tuyến: Thái Lợi - Tam Quan
Nam, Tài Lương - Ca Công,
Phụng Du - Túy Sơn, Bồng Sơn Hoài Hương, Bình Chương Hoài Hải…, chủ yếu là vá “ổ
gà”, cắt cỏ, phát quang cây, nắn
sửa cọc tiêu, cọc biển báo…
Đồng thời, sửa chữa thay thế

Công nhân thực hiện lát đá granite vỉa hè tuyến đường Quang Trung.
các đèn hoa, điện chiếu sáng ở
các tuyến đường; tu sửa, cải tạo
hoa viên dọc QL 1A đoạn qua
phường Hoài Tân, hoa viên nút
giao thông đèo Bình Đê và ngã
3 đường mới Hoài Đức.
Ngoài công tác bảo dưỡng,
duy tu các tuyến đường hiện
có; Chủ tịch UBND TX Hoài
Nhơn còn chỉ đạo Ban quản
lý Dự án Đầu tư xây dựng và

Nhằm tạo điểm nhấn, khu vui xuân đón Tết của nguời dân
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch UBND
TX Hoài Nhơn đã đồng ý chủ trương xây dựng cụm linh vật
mừng Đảng, mừng Xuân tại quảng trường thị xã và hoa viên
phường Hoài Hương. “Theo đó, cụm linh vật được lấy ý tưởng con
thuyền vượt sóng, tượng trưng cho sự vươn lên của mảnh đất
Hoài Nhơn anh hùng, cùng đó là cụm gia đình hổ (cụm chính)
với mong muốn một năm mới đoàn viên, sum vầy. Bên cạnh đó,
là những cụm phụ tạo không khí vui tươi đón chào xuân mới
mang nhiều thông điệp cầu mong một năm mới bình an, sung
túc, tài lộc”, ông Vỹ bật mí về ý tưởng thiết kế linh vật năm nay.

Hỗ trợ 13 trường mầm non chuyển đổi
tự chủ hoàn toàn tài chính
(BĐ) - Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí đối
với các trường mầm non thuộc diện chuyển
đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn
toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết
định 86/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh bắt
đầu có hiệu lực từ ngày 10.1.2022. Theo đó,
các trường được hỗ trợ kinh phí chi thường
xuyên còn thiếu trong thời gian 3 năm, kể từ
năm 2022.
UBND các huyện, thị xã, thành phố triển
khai việc thu học phí của 13 trường nói trên
bằng mức thu học phí của các trường công lập
tự chủ một phần trên cùng địa bàn theo quy
định trong thời gian thực hiện cơ chế hỗ trợ.
Cơ chế này được áp dụng cho 13 trường
mầm non chuyển đổi sang loại hình công lập
tự chủ hoàn toàn về tài chính, nhằm tháo
gỡ khó khăn cho các trường, bao gồm: Mầm
non Quy Nhơn, Mẫu giáo Hương Sen, Mầm
non Hoa Sen, Mầm non 2/9, Mầm non Phong
Lan (TP Quy Nhơn); Mầm non TX An Nhơn,
Mầm non phường Đập Đá (TX An Nhơn);
Mầm non Bồng Sơn, Mầm non Tam Quan
(TX Hoài Nhơn); Mầm non 19/5 (huyện Phù
Cát); Mầm non thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù
Mỹ); Mầm non huyện Tuy Phước; Mầm non
huyện Tây Sơn.
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực
hiện khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật
chất và đội ngũ giáo viên của 13 trường để

Trường Mầm non Tam Quan (TX Hoài Nhơn) - một trong
13 trường mầm non chuyển đổi sang loại hình công lập
tự chủ hoàn toàn tài chính.
Ảnh: M.H
có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất
và nâng cao chất lượng đội ngũ; đồng thời,
xây dựng đề án tiếp tục chuyển đổi sang loại
hình trường công lập tự chủ, tự đảm bảo chi
thường xuyên theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP
ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế
tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công
lập. Sở GD&ĐT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ
phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức thẩm
định đề án, có kế hoạch hỗ trợ địa phương
thực hiện loại hình trường công lập tự chủ, tự
đảm bảo chi thường xuyên.
MAI HOÀNG

Phát triển quỹ đất thị xã tích
cực đôn đốc, yêu cầu các nhà
thầu thi công khẩn trương đẩy
nhanh tiến độ thực hiện, hoàn
thành các hạng mục thi công
còn dở dang, đưa vào sử dụng
trước tết Nguyên đán Nhâm
Dần đối với 4 dự án công trình
giao thông, gồm các tuyến
đường: Tài Lương - Ca Công;
Lê Lợi, Quang Trung và tuyến
đường dọc kênh Lại Giang.
Hiện nay, các nhà thầu
thi công các dự án đang tập
trung nhân công, phương tiện
gấp rút thực hiện. Tại tuyến
đường Quang Trung (đoạn
từ cầu Bồng Sơn cũ đến mũi
Tàu - dài 1,9 km), đến nay, đơn
vị thi công đã cơ bản hoàn thiện
90% các phần việc như: Lát đá
granite dọc vỉa hè, hoa viên,
cải tạo và nâng cấp hệ thống
thoát nước… Trong khi đó,
tuyến đường Lê Lợi (kết nối
QL 1A cũ với QL 1A mới), vào

Ảnh: TRỌNG LỢI
thời điểm này, các hạng mục
thi công, gồm: Lát đá granite
vỉa hè, thảm nhựa mặt đường,
sơn kẻ đường, lắp đặt hệ thống
chiếu sáng… đã hoàn thành.
Không gian tuyến phố thoáng
đãng, khang trang.
Ông Trần Văn Thư, Giám
đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư
xây dựng và Phát triển quỹ đất
TX Hoài Nhơn, khẳng định:
“4 dự án giao thông này sau khi
hoàn thiện sẽ góp phần phát
triển không gian đô thị, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân
lưu thông, vận chuyển hàng
hóa thông suốt trong dịp Tết”.
Song song đó, UBND TX
Hoài Nhơn cũng đang chỉ đạo
các đơn vị liên quan, chính
quyền địa phương tăng cường
nhân lực, phương tiện tích cực
dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu
gom rác thải trên địa bàn, đảm
bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
TRỌNG LỢI

TIN VẮN
l Sáng 7.1, Bộ Tư lệnh
Vùng Cảnh sát biển 2 phối
hợp với Báo Người lao động
và Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức
chương trình “Cảnh sát biển
đồng hành với ngư dân” và
“Một triệu lá cờ cùng ngư dân
bám biển”. Tại chương trình,
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển
2 đã trao quà cho 10 chủ tàu
cá và 90 ngư dân có hoàn cảnh
khó khăn, mỗi suất quà gồm
cờ Tổ quốc, túi an sinh sơ cấp
cứu y tế và 1 triệu đồng; thăm
tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh
hùng Nguyễn Thị Nhồng (ở
phường Tam Quan Bắc), thăm
và tặng quà cho chủ tàu cá
Huỳnh Đình Hiện ở phường
Tam Quan Bắc.
THÁI NGÂN
l Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Tây Sơn vừa phân bổ
325 phần quà với tổng số tiền
97,5 triệu đồng từ nguồn Quỹ
Vì người nghèo để hỗ trợ tặng
quà tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022 cho 325 hộ chính
sách, hộ nghèo, cận nghèo,
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn ở các xã, thị trấn và các
đoàn thể chính trị - xã hội
huyện, mỗi phần quà trị giá

300 nghìn đồng.
ĐÀO MINH TRUNG
l Ngày 6.1, Hội LHPN
tỉnh và Hội LHPN huyện Phù
Cát đã trao tặng 400 thùng
sữa cho trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn và trao 36 suất quà
cho hội viên nòng cốt tích cực
và hội viên phụ nữ có hoàn
cảnh khó khăn trên địa bàn
huyện, mỗi phần quà trị giá 250
nghìn đồng; phối hợp với chùa
Long Hoa (thị trấn Ngô Mây,
huyện Phù Cát) trao tặng 20
phần quà cho hội viên, phụ nữ
neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện, mỗi phần
quà trị giá 300 nghìn đồng.
TRỌNG NHÂN
l Ngày 6.1, Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Phước Thuận
(huyện Tuy Phước) phối hợp
với các hội, đoàn thể xã đã tổ
chức trao tặng 37 suất quà
cho các hộ gia đình có bệnh
nhân F0 đang điều trị tại nhà
và điều trị trong khu cách ly
thuộc 3 thôn: Bình Thái, Diêm
Vân và Quảng Vân của xã
Phước Thuận. Mỗi suất quà trị
giá gần 150 nghìn đồng gồm
các nhu phẩm thiết yếu.
LAI XUÂN

Bình Định

NHỊP SỐNG TRẺ
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Góp sức trẻ xây dựng đời sống văn hóa
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Thời gian qua, thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt
động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh
bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần giữ gìn, phát huy
những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Chủ động “vào cuộc”

Thực hiện cuộc vận động
“Xây dựng đời sống văn hóa
mới, đô thị văn minh”, ĐVTN
Đoàn phường Lý Thường Kiệt
(TP Quy Nhơn) đã thực hiện
nhiều công trình, phần việc góp
phần xây dựng phường và thành
phố văn minh, hiện đại. Bí thư
Đoàn phường Lý Thường Kiệt
Nguyễn Thành Long cho biết:
Đoàn phường thường xuyên phối
hợp với các đơn vị chức năng ra
quân thực hiện bóc gỡ, xóa quảng
cáo, rao vặt trái phép; xây dựng
tuyến đường văn minh, xanh sạch - đẹp; vẽ tranh tuyên truyền;
vận động người dân thực hiện
nếp sống văn minh đô thị, giữ
gìn vệ sinh chung ở khu phố và
nơi công cộng.
Tại phường Hải Cảng, khoảng
2 tháng/lần, ĐVTN phường tổ
chức ra quân thu gom, phân loại
rác thải, phế liệu, góp phần bảo
vệ môi trường. Chị Nguyễn Thị
Liễu - Bí thư Đoàn phường Hải
Cảng, cho hay: Tháng 6.2021,
Đoàn phường đã triển khai mô
hình Phân loại rác thải nhựa tại
khu phố 9 (Hải Minh). Qua mô
hình này, ĐVTN đã kết hợp tuyên
truyền, vận động và hướng dẫn
nhân dân phân loại, xử lý rác thải
tại nguồn, góp phần xây dựng
phường văn hóa. Ngoài ra, thanh
niên còn thực hiện chương trình
“Phiên chợ xanh - Đổi rác lấy
quà” cho học sinh nhằm xây
dựng ý thức bảo vệ môi trường.
Theo anh Dương Hiệp
Hưng - Bí thư Thành đoàn Quy
Nhơn, phát huy vai trò xung kích,
tình nguyện của tuổi trẻ trong xây
dựng nếp sống văn hóa, văn minh
đô thị, 21 Đoàn phường, xã đã
chủ động đăng ký, đề xuất với cấp
ủy, chính quyền đảm nhận nhiều

ĐVTN phường Lý Thường Kiệt thực hiện công trình thanh
niên “Trụ điện thân thiện”. Ảnh: Thành đoàn Quy Nhơn
công trình, phần việc và thực hiện
hiệu quả phong trào Ngày thứ
Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật
xanh, đoạn đường thanh niên tự
quản… Từ đó, khẳng định được
vai trò của tổ chức Đoàn, ĐVTN
trong việc thực hiện các nhiệm vụ
chính trị tại địa phương.
Tại TX An Nhơn, thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa ở
các xã nông thôn mới”, Thị đoàn
đã vận động ĐVTN gương mẫu
thực hiện tiết kiệm, văn minh
trong đám cưới, đám tang; duy
trì các CLB sở thích về văn hóa
văn nghệ, thể thao lành mạnh.
100% cơ sở Đoàn đã tích cực ra
quân dọn vệ sinh môi trường, xóa
điểm đen về ô nhiễm môi trường;
đảm nhận và thực hiện trồng gần
2.500 cây xanh với hơn 80 đường
hoa thanh niên, hơn 25 vườn hoa,
vườn cây thanh niên; tổ chức các
tổ, đội thanh niên xung kích đảm
bảo an toàn giao thông tại các
điểm nút giao thông…
Chị Nguyễn Nhật Thảo - Bí
thư Thị đoàn An Nhơn, đánh giá:
Qua thực hiện cuộc vận động

Thanh niên phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) xây dựng Tuyến đường văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp an toàn. 		
				
Ảnh: Thị đoàn An Nhơn
1.150
lượt
người
dân và trao tặng
lĩnh
vực
trong
đời
sống,
xã
hội.
đã từng bước làm chuyển biến
Mặt khác, Tỉnh đoàn còn chỉ 450 túi thuốc an sinh, trị giá 180
nhận thức của ĐVTN và nhân
dân về ý nghĩa, tầm quan trọng đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triệu đồng; vận động 5.360 hội
của xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền về xây dựng đời viên, thanh niên tham gia đăng
đô thị văn minh. Sự chung tay, sống văn hóa thông qua các đợt ký hiến máu tình nguyện và có
góp sức của thanh niên thông sinh hoạt chi đoàn, chi hội, diễn 3.078 hội viên, thanh niên trực
qua các công trình, phần việc đàn, ngày Gia đình Việt Nam tiếp hiến máu… Qua đó, thể hiện
tình nguyện đã góp phần thúc (28.6), phổ biến tuyên truyền luật vai trò của tổ chức Đoàn trong
đẩy mục tiêu xây dựng thị xã Hôn nhân và Gia đình; phòng công tác an sinh xã hội, từng
văn minh hiện đại, nâng cao chất chống bạo lực gia đình; bình đẳng bước thay đổi nhận thức trong
lượng đời sống vật chất, tinh thần giới; chăm sóc và bảo vệ trẻ em… các tầng lớp nhân dân về xây
Ngoài ra, tại các hoạt động dựng đời sống văn hóa.
của nhân dân.
Anh Nguyễn Thành Trungcao điểm như: Tháng Thanh
niên, Chiến dịch Thanh niên tình Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
Đa dạng, thiết thực
Theo Tỉnh đoàn, thực hiện nguyện hè…, các cơ sở Đoàn, Hội đoàn, cho biết thời gian tới, Ban
phong trào “Toàn dân đoàn kết đã huy động 18.556 lượt ĐVTN Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đa dạng
xây dựng đời sống văn hóa”, tham gia xây dựng nông thôn hóa công tác tuyên truyền, nâng
trong năm 2021, Ban Thường mới. Kết quả, đã thực hiện 680 cao kiến thức về xây dựng đời
vụ Tỉnh đoàn chú trọng công công trình, phần việc thanh niên sống, nếp sống văn hóa trong
tác xây dựng tư tưởng chính xây dựng nông thôn mới, đô thị gia đình, khu dân cư, cơ quan,
trị trong ĐVTN, nâng cao chất văn minh với tổng giá trị gần 1,6 đơn vị trong ĐVTN. Tăng cường
lượng tuyên truyền, định hướng tỷ đồng; ra quân trồng 35.284 nhân rộng các mô hình giữ gìn
thông tin trên mạng xã hội, bản cây xanh; thắp sáng 16,5 km ANTT, xây dựng đời sống văn
tin Tuổi trẻ Bình Định, chuyên đường quê; thu gom hơn 65 tấn hóa mới. Chú trọng giáo dục
đoàn viên, thanh thiếu nhi ý thức
mục Truyền hình thanh niên… rác thải…
Toàn tỉnh đã sửa chữa và xóa bảo tồn và phát huy các giá trị
nhằm xây dựng lớp ĐVTN có tư
tưởng, lập trường chính trị vững 112 nhà dột nát; tổ chức khám văn hóa truyền thống của dân
vàng, kiến thức sâu rộng về các bệnh, cấp thuốc miễn phí cho tộc và địa phương…
CHƯƠNG HIẾU

Khởi nghiệp với “cà phê sạch”
Là Phó giám đốc điều hành
của một công ty, có mức thu
nhập hàng chục triệu đồng/
tháng, thế nhưng, đam mê
những hạt cà phê sạch, rang xay
nguyên chất, anh Nguyễn Ngọc
Hiên (SN 1986), Chi đoàn khu
phố Liêm Bình (phường Bồng
Sơn, TX Hoài Nhơn) đã từ bỏ tất
cả, quyết tâm trở về địa phương
khởi nghiệp sản xuất cà phê và
xây dựng thương hiệu cà phê
sạch “Gu’s Coffee”.
Anh Hiên bộc bạch, năm
2017, khi báo chí liên tục phản
ánh về các cơ sở sản xuất cà phê
có chất độc hại, ảnh hưởng đến
sức khỏe người tiêu dùng, anh
nhận thấy cơ hội khởi nghiệp
với cà phê sạch đã mở ra. Nghĩ
là làm, anh Hiên khăn gói lên
các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông
tìm nguồn nguyên liệu và học
hỏi kinh nghiệm rang, chế biến,
pha chế cà phê nguyên chất;
quan sát cách thức thu hoạch,
sơ chế hạt cà phê tại vườn.

Sau nhiều tháng lăn lộn, anh
Hiên tìm chọn được các cơ sở
cung cấp nguyên liệu cà phê
Arabica, Robusta đảm bảo chất
lượng. Anh sẵn sàng trả giá thu
mua nguyên liệu cao hơn so với
thị trường. Đổi lại, cà phê phải
đảm bảo các tiêu chí: Độ chín
của hạt đạt trên 95%, không
nhập hạt xanh, hạt non, bị vỡ...
Vào cuối năm 2017, bằng số
vốn dành dụm được, cộng với
hỗ trợ từ bạn bè và gia đình, anh
bắt đầu mua nhiều máy móc
hiện đại và mở cơ sở sản xuất
cà phê An Phú. Đến 10.2021,
anh thành lập Công ty TNHH
Cà phê An Phú Quý tại TX
Hoài Nhơn.
Theo anh Hiên, để cho ra sản
phẩm cà phê bột đạt chất lượng,
cà phê được sơ chế và rang mộc
ở nhiệt độ cao trong vòng 20
phút; mỗi mẻ chỉ rang được
15 kg cà phê và lấy được 12 kg
thành phẩm. Ngoài ra, tùytheo
người thưởng thức, anh sẽ trộn

Anh Nguyễn Ngọc Hiên đang kiểm tra cà phê sau khi hoàn thành rang mộc.
			
Ảnh: DUY ĐĂNG
nhiều loại hạt và rang để cho
ra các “gu” cà phê khác nhau.
Bột cà phê thành phẩm sẽ được
đóng gói 0,5 kg và 1 kg, giá từ
120 - 250 nghìn đồng/kg. Hằng

tháng, công ty cung cấp cho thị
trường trong nước gần 1,5 tấn cà
phê bột. Lợi nhuận ước đạt hơn
350 triệu đồng/năm. Tạo việc
làm ổn định cho nhiều thanh

niên tại địa phương.
Anh Hiên cho biết đã đẩy
mạnh các hoạt động truyền
thông, đưa sản phẩm tham
gia các gian hàng trưng bày
do Đoàn thanh niên, Sở Công
Thương tổ chức. Nhờ thế, Gu’s
Coffee đã có chỗ đứng ổn định
tại thị trường trong nước. Năm
2018, UBND tỉnh đã chứng nhận
sản phẩm cà phê sạch của anh
đạt “Sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh”.
“Thời gian tới, tôi sẽ tiếp cận
nguồn vốn 120 (từ Quỹ Quốc
gia giải quyết việc làm của
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh), quỹ “Thanh niên Bình
Định lập nghiệp, khởi nghiệp”
để mở rộng sản xuất, mở các
đại lý phân phối, trưng bày
sản phẩm cà phê tại các tỉnh,
thành; đưa Gu’s Coffee lên các
sàn thương mại điện tử nước
ngoài, hướng đến xuất khẩu”,
anh Hiên cho biết.
DUY ĐĂNG
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Cảnh giác với nạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan chức năng, thủ
đoạn của tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản không
mới nhưng tinh vi và đa dạng
hơn khi sử dụng cùng lúc
nhiều phương thức để đánh
vào sự cả tin, hám lợi của bị
hại để chiếm đoạt tài sản.
Đủ kiểu lừa

Ngày 30.12.2021, Phòng
Cảnh sát hình sự, CA tỉnh
phối hợp với CA TP Đà Nẵng
đã bắt gọn đối tượng Nguyễn
Thanh Sơn (SN 1990, TP Quy
Nhơn) khi đang lẩn trốn tại
phường Hòa Thuận Tây, quận
Hải Châu, TP Đà Nẵng. Sơn là
một trong 3 đối tượng chính lừa
đảo chiếm đoạt tài sản với số
tiền trên 3 tỷ đồng mà cơ quan
CSĐT CA tỉnh đã khởi tố và bắt
giữ trước đó.
Cụ thể, nhóm của Sơn thành
lập nhiều công ty và mở đồng
thời nhiều tài khoản để thực
hiện lừa đảo bằng cách vay
tiền từ những cá nhân, đơn vị
(ngoài ngân hàng) cho vay để
đáo hạn ngân hàng. Trong vụ
án này, Trần Quân (SN 1987,
huyện Phù Cát) là người trực
tiếp làm thủ tục vay, thực hiện
việc đàm phán và làm thủ tục
ủy nhiệm chi với nạn nhân
khi 2 bên tiến hành giao dịch
tiền tại ngân hàng. Còn Sơn là
người đồng đứng tên tài khoản
và cài đặt internet banking với
Quân trên điện thoại; khi nạn
nhân chuyển tiền thành công
vào tài khoản của Quân đăng
ký tại ngân hàng, thì ở bên
ngoài, ngay lập tức Sơn tiến
hành chuyển tiền đi, còn Quân
thì vẫn ở trong ngân hàng với
nạn nhân và vờ đi qua đi lại
để nghe điện thoại, sau đó tận

Khi gặp hành vi có dấu hiệu nghi lừa đảo, nên báo ngay cho cơ quan CA.
- Trong ảnh: Cơ quan CA tiếp nhận 1 trường hợp khai báo mình nhận được cuộc điện thoại thông báo lái xe gây tai nạn chết người
và yêu cầu đóng tiền để xác minh. Nghi ngờ nên anh này đã đến CA trình báo.
Ảnh: K.A
dụng cơ hội bỏ chạy ra ngoài;
Phạm Thanh Hiếu (SN 1989,
TX An Nhơn) có nhiệm vụ đợi
sẵn xe bên ngoài để cùng nhau
tẩu thoát. Tại cơ quan chức
năng, các bị can khai nhận,
đối tượng mà nhóm hướng
tới là các đơn vị, cá nhân cho
vay tiền ở địa phương khác;
sau đó liên hệ và cung cấp
thông tin cá nhân, hợp đồng
kinh tế khống của mình để
làm tin, khi 2 bên thỏa thuận
được thì sẽ chọn ngân hàng
do các đối tượng chỉ định để
giao dịch.
Trong khi đó, bị can Nguyễn
Thị Hiền (SN 1984, tỉnh Đắk
Lắk) vừa bị Phòng Cảnh sát
hình sự, CA tỉnh phối hợp CA
tỉnh Đắk Lắk bắt giữ lại cấu
kết với người nước ngoài để
kết bạn trên mạng xã hội. Sau
khi tạo được lòng tin thì ngỏ ý
tặng quà có giá trị, ngoại tệ rồi
tiến hành chiếm đoạt tài sản
của nạn nhân. Hiền khai nhận:

Nhiệm vụ của tôi là tìm thông
tin cá nhân, sim điện thoại rác
để đồng bọn giả danh là nhân
viên của công ty giao hàng, sân
bay, ngân hàng thông báo với
bị hại và yêu cầu các bị hại nộp
phí để nhận hàng.
Không chỉ vậy, tội phạm
lừa đảo còn thông qua mạng
internet xâm nhập địa chỉ email
của các công ty, DN đánh cắp
thông tin mua bán giữa công
ty với đối tác nước ngoài, rồi
tạo địa chỉ email gần giống
email chính và yêu cầu bên mua
hàng chuyển tiền thanh toán
vào tài khoản của chúng. Ngoài
ra, đối tượng còn lợi dụng các
kênh đầu tư tiền ảo, sân chơi
game để lừa đảo. Như trường
hợp đối tượng Nguyễn Quang
Đạt (SN 1998, tỉnh Quảng Trị)
chiếm đoạt tài sản người khác
bằng cách tạo các trang web
đăng tải các cuộc thi trên truyền
hình và kêu gọi mọi người truy
cập vào link để ủng hộ. Nhưng

khi nạn nhân nhấp vào link này
thì quyền truy cập tài khoản bị
mất và Đạt truy cập để chiếm
đoạt hơn 536 triệu đồng, trong
đó nạn nhân tại Bình Định cũng
không ít.

Cảnh giác để không bị lừa

Theo cơ quan chức năng,
phương thức và thủ đoạn lừa
đảo chiếm đoạt tài sản mà lực
lượng tiếp nhận, xử lý và truy
bắt gần đây không mới, song
nhiều người vẫn “sập bẫy”. Bởi,
ngoài sự tinh vi của tội phạm
thì sự cả tin và thiếu hiểu biết
pháp luật của nạn nhân chính
là mồi ngon để tội phạm thực
hiện trót lọt hành vi phạm tội.
Trung tá Nguyễn Thanh Bình,
Đội trưởng Đội Phòng ngừa
đấu tranh và hướng dẫn điều
tra tội phạm sử dụng công nghệ
cao và có yếu tố nước ngoài,
Phòng Cảnh sát hình sự, CA
tỉnh, đánh giá: Tội phạm này
đang có chiều hướng phức tạp,

VỤ ÁN “TỔ CHỨC VÀ CHỨA CHẤP SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY”:

5 bị cáo lãnh án 41 năm tù

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm bị cáo Nguyễn Song Quân (SN
1993) và Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân (SN
1995), cùng ở TP Quy Nhơn, nguyên là
quản lý và nhân viên của một khách sạn
trên địa bàn TP Quy Nhơn phạm tội “Tổ
chức và chứa chấp sử dụng trái phép
chất ma túy”.
Theo đó, Quân là người quản lý, điều
hành mọi hoạt động của một homestay ở
khu đô thị Đại Phú Gia (phường Nhơn
Bình, TP Quy Nhơn) và thuê Nhân
làm nhân viên lễ tân. Để thu hút khách
hàng, Quân bàn với Nhân cho khách
thuê phòng sử dụng ma túy và cung cấp
loa, đèn phục vụ cho việc chơi ma túy
với giá 350 nghìn đồng/người/đêm. Mọi
hoạt động phạm pháp này được Quân
và Nhân ngụy trang rất khéo hòng qua
mắt cơ quan chức năng. Cụ thể, trong
đêm 18.6.2021, một nhóm gồm 11 nam
nữ đã liên lạc qua điện thoại với Quân
đề nghị thuê phòng để “bay” mừng sinh
nhật một thành viên trong nhóm. Quân
đồng ý và chỉ đạo Nhân bố trí cho nhóm
thanh niên này vào phòng, thỏa thuận
thu tổng cộng 7 triệu đồng/đêm. Đến 1
giờ 45 phút ngày 19.6.2021, Phòng CSĐT

Quân, Nhân bày tỏ sự ăn năn trước hội đồng xét xử.
tội phạm về ma túy, CA tỉnh phối hợp
với CA phường Nhơn Bình kiểm tra đột
xuất và bắt quả tang hành vi tổ chức,
tàng trữ ma túy của các đối tượng, thu
giữ 1,8372 g loại MDMA và 4,3421 g
loại Ketamine cùng một số dụng cụ sử
dụng ma túy.
Khác với sự ngoan cố, quanh co chối
tội tại thời điểm bị bắt, tại phiên tòa, cả
Quân và Nhân đều tỏ ra ăn năn, cho
rằng “do dịch khó khăn quá nên mới
làm liều để kiếm tiền và không ý thức
được hành vi của mình lại nghiêm trọng

đến vậy”.
Ngoài việc tranh
tụng về hành vi sai
trái của các bị cáo, hội
đồng xét xử còn dành
phần lớn thời gian để
phân tích về những hệ
lụy mà ma túy đã và
đang gây ra, cũng như
những hành vi tiếp tay
cho tội phạm ma túy
đều là vi phạm pháp
luật và bị xử lý nghiêm
Ảnh: Q.T minh trước pháp luật.
Với hành vi trên, Nhân
và Quân, mỗi bị cáo đã phải trả giá
bằng 7 năm tù giam. Trong vụ án này,
ngoài 2 bị cáo Nhân và Quân, còn có bị
cáo Nguyễn Văn Hồng Thảo (SN 1992)
lãnh án 12 năm tù giam về tội tổ chức,
tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Minh
Trung (SN 1994, cùng phường Lê Hồng
Phong, TP Quy Nhơn) 8 năm tù giam
và Phạm Trường Giang (SN 1997, xã
Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) 7 năm tù giam
cùng tội tổ chức sử dụng trái phép chất
ma túy.
Q.THÀNH

số tiền trong từng vụ án thường
lớn và kéo theo nhiều bị hại. Và
có không ít bị hại rất lâu sau
đó mới trình báo cơ quan CA;
việc xác minh, truy bắt cũng
gặp nhiều khó khăn vì tội phạm
không chỉ là người Việt Nam
mà còn ở nước ngoài. Tuy vậy,
bằng quyết tâm cao, lực lượng
đã bắt và làm rõ từng vụ việc
lừa đảo. “Hành vi phổ biến của
loại tội phạm này là đánh vào
tâm lý hám lợi, cả tin của nhiều
người thông qua hợp đồng kinh
doanh, mua bán; dựa trên mối
quan hệ quen biết, thậm chí là
hù dọa có liên quan đến một
đường dây tội phạm nào đó để
chiếm đoạt tài sản”, trung tá
Bình phân tích thêm.
Vậy nên, để không tạo
cơ hội cho tội phạm lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản, mỗi người
cần thường xuyên theo dõi các
phương thức, thủ đoạn của tội
phạm; trong đó đặc biệt chú ý
đến việc bảo vệ thông tin cá
nhân, mã OTP hoặc nhấp vào
các đường link không chính
thống... Đây chính là những kẽ
hở ban đầu để các đối tượng
xây dựng “kịch bản” đưa nạn
nhân vào bẫy. Ngoài ra, những
người sử dụng các tài khoản
mạng xã hội, không nên kết
giao với người lạ, nhất là đối
tượng người nước ngoài khi
chưa hiểu biết cụ thể. “Đặc biệt,
người dân cần lưu ý, các cơ
quan thực hành pháp luật khi
làm việc với công dân đều có
văn bản, giấy triệu tập đến trụ
sở làm việc, không làm việc qua
điện thoại, mạng xã hội và cũng
không yêu cầu chuyển tiền vào
tài khoản cá nhân. Nếu nhận
thấy dấu hiệu lừa đảo tiền thì
hãy báo ngay cơ quan CA để
kịp thời phong tỏa tài khoản,
truy tìm đối tượng...”, trung tá
Bình khuyến cáo.
KIỀU ANH

TIN VẮN
 Sáng 7.1, CA TP Quy Nhơn phối
hợp với UBND phường Trần Phú tổ
chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp
vụ PCCC&CNCH cho ban chỉ đạo của
phường, ban điều hành khu phố,
trường học, các cơ sở tín ngưỡng, tôn
giáo trên địa bàn. 70 học viên tham gia
lớp bồi dưỡng đã được phổ biến, tuyên
truyền một số nội dung pháp luật liên
quan đến an toàn PCCC; vai trò, vị trí,
trách nhiệm công tác PCCC&CNCH;
cách thức xử lý khi có sự cố cháy, nổ
xảy ra và cách bảo quản, kiểm tra, sử
dụng bình chữa cháy. MINH NGỌC
 Ngày 7.1, UBND TP Quy Nhơn
cho biết đã ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính 10 triệu đồng
đối với bà T.T.M.H. (phường Lê Lợi, TP
Quy Nhơn) vì đã 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 số
117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy
định xử phạt trong lĩnh vực y tế). Cụ
thể, bà H. đã không chấp hành việc
phong tỏa tạm thời ổ dịch tại một
phần tổ 28B, KV 7, phường Lê Lợi để
phòng, chống dịch Covid-19. K.A

Bình Định
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Kiều hối chuyển về
Việt Nam lập kỷ lục
18,1 tỷ USD

Cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người, sinh
sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc
gia và vùng lãnh thổ. Năm 2021, dù chịu
tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid-19
nhưng bà con đã có nhiều nỗ lực nhằm
thích ứng và phục hồi cuộc sống, công
việc, học tập ở sở tại, đồng thời hoạt động
thiết thực đóng góp cho đất nước.
Cụ thể, năm 2021, kiều bào đã quyên
góp số tiền lên tới hơn 80 tỷ đồng, cùng
nhiều trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ Quỹ
vắc xin phòng chống Covid-19 và công tác
phòng, chống dịch Covid-19 ở trong nước.
Mặc dù chịu tác động bởi đại dịch
Covid-19, nhưng lượng kiều hối về Việt
Nam năm 2021 vẫn tăng 5,2% so với năm
2020, ước đạt 18,1 tỷ USD (theo Ngân hàng
Thế giới).
Trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ
Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết
nhiều chuyên gia, trí thức Việt Nam đã
tập hợp, thành lập các Mạng lưới Đổi mới
sáng tạo ở sở tại và đẩy mạnh hoạt động về
trong nước như Mạng lưới Đổi mới sáng
tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản,
Australia, châu Âu... Bên cạnh đó, một số
hội nhóm được thành lập mới như Liên
hiệp các Hội Thanh niên, Sinh viên Việt
Nam tại châu Âu (tháng 9.2021); Mạng
lưới các Hội trí thức kiều bào hỗ trợ đổi
mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ
(ra mắt tháng 12.2021). Kiều bào có nhiều
sáng kiến, hoạt động trong lĩnh vực công
nghệ cao, đổi mới sáng tạo đóng góp cho
đất nước.
(Theo cand.com.vn)

Thu giữ gần 3 tạ
pháo hoa gần
khu vực biên giới
Quảng Trị

Kỷ niệm 43 năm chiến thắng
chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Sáng 7.1, Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia
TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm
43 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo
vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân
Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
ở Campuchia (7.1.1979 - 7.1.2022).
Cách đây 43 năm, đáp lời kêu gọi
khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận
Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia,
quân tình nguyện Việt Nam đã sát
cánh với LLVT cách mạng và nhân dân
Campuchia đánh tan tập đoàn phản
động Pol Pot, giải phóng Phnom Penh
ngày 7.1.1979, xóa bỏ chế độ diệt chủng,
xây dựng lại xã hội mới cho nhân dân
Campuchia.
Ngày 7.1.1979 đã đi vào lịch sử như
là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc
tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu
nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt NamCampuchia, đưa đất nước Campuchia
thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một
kỷ nguyên mới: Độc lập, tự do, hồi sinh,
đồng thời mở ra một trang mới trong quan
hệ láng giềng giữa hai nước.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Tổng lãnh
sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Sok
Dareth khẳng định, ngày 7.1.1979 không
chỉ là bước ngoặt lịch sử khép lại trang
sử của thời kỳ đen tối dưới chế độ diệt

Hàng chục nghìn người dân Thủ đô Phnom Penh đứng dọc hai bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình
nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước. 		
Ảnh: TTXVN
chủng Pol Pot mà còn mở ra kỷ nguyên
mới, thắp sáng hy vọng mới, sự sống
mới, hòa bình, ổn định phát triển KTXH, hội nhập của Campuchia vào khu
vực và thế giới.
Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ
Chí Minh Sok Dareth nhấn mạnh: Người

Campuchia mãi mãi tri ân và ghi nhớ công
lao quý báu này, luôn nhớ rằng ngày 7.1
là ngày sinh lần thứ hai của tất cả chúng
tôi. Đây là chân lý của lịch sử mà không
ai có thể xuyên tạc, vu khống hay lãng
quên được.
(Theo TTXVN)

Xử lý nghiêm vi phạm bán thuốc Molnupiravir tại nhà thuốc
Ngày 6.1, Cục Quản lý Dược, Bộ Y
tế đã ban hành Văn bản số 85/QLD-GT
về việc tiếp tục tăng cường thanh tra,
kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh
thuốc điều trị Covid-19.
Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, hiện
nay, thuốc Molnupiravir mới đang được
sử dụng trong Chương trình thí điểm
điều trị có kiểm soát cho các trường hợp
mắc Covid-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển
khai, không bán trên thị trường.
Do đó, để bảo đảm an toàn cho người
sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm
trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản

lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng
cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm
các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh,
thông tin quảng cáo thuốc dùng trong
phòng, chống Covid-19.
Xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt
các trường hợp kinh doanh thuốc không
rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp
lý. Trường hợp phát hiện các hành vi vi
phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời
chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý
theo quy định.
(Theo nhandan.vn)

Thuốc Molnupiravir phát cho các F0 điều trị
tại nhà.
Ảnh: cand.com.vn

Bệnh viện đầu tiên của cả nước thành lập khoa Covid-19
Đối tượng Trương Đình Vũ cùng tang vật tại
hiện trường.
Ảnh: bienphong.com.vn
Vào lúc 20 giờ 50 phút, ngày 6.1, tại khu
vực khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo,
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), lực
lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với
CA huyện Hướng Hóa đã phát hiện bắt
giữ đối tượng Trương Đình Vũ (25 tuổi, trú
tại thôn Long Giang, xã Tân Long, huyện
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang có hành
vi vận chuyển lượng lớn pháo lậu. Tang
vật thu giữ tại hiện trường gồm 10 hộp
pháo hoa có trọng lượng khoảng 14 kg.
Bước đầu, Vũ khai nhận được thuê vận
chuyển số pháo trên với quãng đường gần
1 km từ bờ sông Sê Pôn lên QL 9 với giá
400 nghìn đồng.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm
tra xung quanh hiện trường vi phạm phát
hiện thêm nhiều vị trí có cất giấu 196 hộp
pháo trong các lùm cây, trọng lượng
khoảng 274 kg.
BĐBP tỉnh Quảng Trị đã bàn giao đối
tượng và tang vật cho cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo
quy định pháp luật. (Theo daidoanket.vn)

Lực lượng bác sĩ phụ trách Khoa Covid-19 tại Bệnh
viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: SGGP

Chiều 7.1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP
Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ khánh thành
Khoa Covid-19 với quy mô 150 giường,
trong đó có 30 giường hồi sức và 1 khu
phòng mổ áp lực âm.
Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thanh
Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng
1, Khoa Covid-19 gồm 2 khu vực chính.
Một là Khu điều trị Covid-19 tầng 1 và
2 với 120 giường, tiếp nhận bệnh nhân
nhẹ - trung bình hoặc có yếu tố nguy cơ,
bệnh nền, nhưng không diễn tiến nặng.
Hai là Khu Hồi sức Covid-19 quy mô 30

giường, tiếp nhận và điều trị các các bệnh
nhân thuộc tầng 3, tức mức độ nặng hoặc
nguy kịch, có rối loạn huyết động, tổn
thương đa cơ quan cần hồi sức và hỗ trợ
hô hấp tích cực với các kỹ thuật chuyên
sâu như NCPAP, HFNC, thở máy không
xâm lấn và xâm lấn, hoặc cần can thiệp
lọc máu liên tục, ECMO.
Đây là khoa Covid-19 đầu tiên của
cả nước. Lãnh đạo Bộ Y tế đã đánh giá
cao mô hình này và xây dựng kế hoạch
để nhân rộng.
(Theo nld.com.vn)

Công ty Việt Á đã “lại quả” 800 tỷ đồng
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn
phòng kiêm Người phát ngôn Bộ CA, cho
biết trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á
và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT
(C03) Bộ CA đã khởi tố 19 bị can về các tội
Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu
quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối
lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong
khi thi hành công vụ.
Chánh Văn phòng Bộ CA cho biết thêm
theo lời khai ban đầu, Phan Quốc Việt

(Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Công ty Việt Á) thừa nhận đã cấu kết với
nhiều bị can khác để nâng khống giá kit
xét nghiệm lên khoảng 45%.
“Từ việc nâng khống giá thiết bị, Việt
Á thu về hơn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh
nghiệp này đã chi hoa hồng gần 800 tỷ
đồng cho các đối tác để được cung ứng
kit”- Trung tướng Xô nêu rõ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức
năng đã kê biên 28 bất động sản, phong

tỏa tài khoản hơn 320 tỷ đồng, 100 nghìn
USD và tạm giữ trên 4,8 tỷ đồng do một
số người có liên quan tự nguyện giao nộp.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ CA
tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các
đơn vị có liên quan thực hiện các yêu cầu
của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực đối với vụ
án nhằm ngăn chặn và loại bỏ “biến thể
Việt Á” trong tương lai.
(Theo nld.com.vn)
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LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh;
Ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Bí thư
Tỉnh ủy;
Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh;
Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Chủ
tịch UBND tỉnh;
Quý lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định;
Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
Văn phòng UBND tỉnh;
Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh;
Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy và UBND các huyện, thị xã, thành
phố; các DN trong và ngoài tỉnh;
Đảng ủy, HĐND và UBND xã Phước Sơn;
Cùng quý ông, bà sui gia, thông gia, bà con nội, ngoại, quý
ông, quý bà bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia buồn, phúng
viếng và tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, ông chúng tôi là:
Ông LÊ ĐẶNG, sinh năm 1932.
Thường trú tại xóm 5, thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn, huyện
Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Từ trần vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 4.1.2022 (nhằm ngày 2,
tháng 12 âm lịch), hưởng thọ 91 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất xin quý vị
niệm tình tha thứ.
Thay mặt gia đình, bà quả phụ LÊ THỊ ĐINH cùng các con,
cháu đồng cảm tạ.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 295774, vào sổ cấp
GCN: CH17140, do UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cấp ngày 29.3.2012,
đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định - Chi nhánh huyện Tuy
Phước ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Kim Thái vào
ngày 23.3.2016, cụ thể như sau:
- Thửa đất số: 2; Tờ bản đồ số: 33; Diện tích: 200 m2
- Địa chỉ: Thôn Thanh Huy 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Hình thức sử dụng: Riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu
tiền sử dụng đất.
Giá khởi điểm của tài sản: 428.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 80.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng;
Bước giá 5.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.
Địa chỉ: Số 22 đường Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
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 9 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, 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: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

Tôi tên: ĐẶNG VĂN QUỐC ANH, Cửa hàng trưởng Công ty TNHH
MTV Xe máy An Sinh Thành. Địa chỉ Công ty: Số nhà 4/18 - Khu phố
Bình Phú - phường Bình Chuẩn - TP Thuận An - tỉnh Bình Dương.
Tôi có mất một Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc
xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade; số loại: JF633 AIR BLADE; số
khung: RLHJF6339LZ044980; số máy: JF94E-0110632; màu sơn:
Trắng - đỏ - đen.
Lý do mất: Trong quá trình giao - nhận hàng giữa cửa hàng và
bưu tá giao hàng đã bị thất lạc mất bưu phẩm bên trong có chứa
Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của chiếc xe nêu trên.
Vậy ai nhặt được xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc số điện
thoại: 0972832677, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Nếu không tìm được giấy tờ trên, tôi sẽ có văn bản đề nghị các
cơ quan chức năng để xin cấp lại Phiếu kiểm tra chất lượng xuất
xưởng của chiếc xe nêu trên. Sau 7 ngày ra thông báo Phiếu kiểm
tra chất lượng xuất xưởng gốc trên sẽ không còn giá trị.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 8.1.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, đêm có mưa rào
nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, đêm không mưa,
ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào
vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ BẢY, 8.1.2022

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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WHO nhấn mạnh không thể
coi Omicron là biến thể nhẹ

Sẽ là sai lầm nếu xem Omicron là
biến thể nhẹ khi trên thực tế biến thể
này đang làm gia tăng số ca nhập viện,
tử vong trên toàn cầu, đe dọa đến hệ
thống y tế trên toàn thế giới. Tổng Giám
đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros
Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cảnh
báo trên trong cuộc họp báo tại Geneva,
Thụy Sĩ ngày 6.1.
Người đứng đầu WHO nêu rõ:
“Omicron dường như ít nghiêm trọng
hơn so với Delta, đặc biệt ở những người
đã được tiêm chủng, nhưng điều đó
không có nghĩa biến thể này nên được
phân loại là nhẹ”.
Ông nhấn mạnh đến con số kỷ lục
người nhiễm biến thể này cũng như việc
Omicron trở thành biến thể lây nhiễm
chủ đạo tại nhiều nước, thay thế biến
thể Delta. Ông cho rằng diễn biến này
đồng nghĩa với việc các bệnh viện sẽ
phải tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân
Covid-19. Ông Tedros ví sự lây lan của
biến thể Omicron như “sóng thần” vừa
nhanh và mạnh, có thể “nhấn chìm” hệ
thống y tế trên thế giới.
Theo báo cáo mới nhất của WHO,
trong tuần qua số ca mắc mới trên toàn

Tiêm vắc xin tăng cường có thể tạo ra miễn dịch tốt hơn với biến thể Omicron.
cầu đã tăng 71% so với tuần trước đó và
đây là mức tăng kỷ lục. Tuy nhiên, ông
Tedros khẳng định đây chưa phải con
số thực tế do còn nhiều xét nghiệm tồn
đọng sau dịp lễ Giáng sinh và năm mới,
hay các xét nghiệm dương tính không
được thống kê và những trường hợp

Ảnh: AFP

bị bỏ sót do hệ thống giám sát quá tải.
Trong những phát biểu đầu tiên của
năm mới 2022, ông Tedros kêu gọi thế
giới chia sẻ vắc xin công bằng hơn trong
năm 2022 để chấm dứt “cái chết và sự
hủy diệt” do Covid-19.
(Theo TTXVN)

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Nhật Bản
và Mỹ nhóm họp theo hình thức trực tuyến.
Nguồn: AP
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ
Blinken tái khẳng định liên minh là
nền tảng của hòa bình và an ninh
trong khu vực, đồng thời cho biết hai
nước không chỉ tăng cường các công

cụ đang có mà còn cần phát triển các
“công cụ mới” để giải quyết các mối
đe dọa ngày càng tăng trong bối cảnh
có những động thái phá vỡ các quy
tắc quốc tế. Ông cho biết, Mỹ và Nhật
Bản đang khởi động một thỏa thuận
nghiên cứu và phát triển mới giúp các
nhà khoa học và kỹ sư hợp tác dễ dàng
hơn trong các lĩnh vực quốc phòng mới
nổi như việc chống lại các mối đe dọa
siêu thanh đến việc nâng cao năng lực
trên không gian.
Đối thoại chiến lược ngoại giao,
quốc phòng Nhật - Mỹ diễn ra trong
bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về
sự quyết đoán của Trung Quốc trên Biển
Đông và biển Hoa Đông.
(Theo VOV.VN)

Ấn Độ ghi nhận 171.100 ca mắc Covid-19 trong ngày
Ngày 7.1, Ấn Độ đã ghi nhận tới
171.100 ca mắc mới, tăng gấp 5 lần chỉ
trong vòng một tuần và vượt qua cả mức
cao đỉnh điểm ghi nhận trong các đợt
bùng phát dịch trước đó khi biến thể
Omicron đang lây lan nhanh và trở thành
biến thể phổ biến tại nhiều thành phố ở
quốc gia Nam Á này.

Cựu Giám đốc Viện dịch tễ học quốc
gia, đồng thời là Cố vấn cho chính phủ
Ấn Độ về chiến dịch tiêm phòng, bác sĩ
Gupte Mohan Digamba nhận định số
ca mắc mới tại Ấn Độ sẽ vượt qua mức
cao đỉnh điểm trước đây và có thể đạt
mốc kỷ lục mới vào đầu tháng 2.2022.
Với quy mô dân số hiện nay, nhiều khả

năng nước này sẽ ghi nhận số ca mắc mới
hằng ngày cao hơn so với Mỹ. Tuy nhiên,
trên thực tế, có thể nhận thấy các ca bệnh
hiện có triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với
những trường hợp mắc bệnh trước đây,
do đó nhu cầu nhập viện và thở oxy có
thể không tăng quá cao.
(Theo Báo Tin Tức)

Kazakhstan khôi phục trật tự hiến pháp
“Chiến dịch chống khủng bố đã được
khởi động. Lực lượng hành pháp đang
nỗ lực hết sức. Trật tự hiến pháp phần
lớn được khôi phục trên khắp cả nước”,
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart
Tokayev cho biết hôm 7.1.
Bộ Nội vụ Kazakhstan sau đó thông
báo “26 tên tội phạm vũ trang đã bị tiêu
diệt” và hơn 3.000 nghi phạm bị bắt, trong
khi 18 cảnh sát và lính vệ binh quốc gia

Ấn định thời gian
tổ chức Hội nghị hẹp
Bộ trưởng
Ngoại giao ASEAN

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Mỹ và Nhật Bản Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng
Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc
phòng Nhật Bản, Mỹ đã bắt đầu cuộc
hội đàm trực tuyến vào sáng 7.1 nhằm
mục đích tăng cường hơn nữa liên minh
2 nước trong việc đối phó với sự quyết
đoán quân sự ngày càng tăng của Trung
Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương.
Mở đầu cuộc đối thoại, Bộ trưởng
Ngoại giao Nhật Bản Hayashi cho biết,
Nhật Bản cam kết không ngừng thúc
đẩy liên minh hướng tới hiện thực
hóa “một Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương tự do và rộng mở”, đồng thời
nhấn mạnh đến tầm quan trọng về
một liên minh đoàn kết và có khả năng
“lãnh đạo” khi đối mặt với hàng loạt
thách thức.

Bình Định

đã thiệt mạng từ khi biểu tình bùng phát
thành bạo lực.
“Các chính quyền địa phương đang
kiểm soát tình hình, nhưng các phần tử
khủng bố vẫn đang sở hữu vũ khí và phá
hoại tài sản người dân. Điều đó khiến
chiến dịch chống khủng bố sẽ được duy
trì đến khi những kẻ này bị tiêu diệt hoàn
toàn”, Tổng thống Tokayev nói thêm.
(Theo VnExpress.net)

Cảnh sát chống bạo động triển khai gần dinh thự
Tổng thống Kazakhstan hôm 7.1. Ảnh: Reuters

Báo Khmer Times ngày 7.1 đưa tin
Campuchia sẽ tổ chức Hội nghị hẹp Bộ
trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia
Đông Nam Á (AMM Retreat) vào ngày
18 - 19.1 tới tại TP Siem Reap, miền Bắc
nước này.
AMM Retreat là hội nghị quan trọng
đầu tiên trong năm 2022 mà Campuchia
tổ chức với tư cách nước giữ cương vị
Chủ tịch ASEAN.
Tại hội nghị sắp tới, các bộ trưởng
ngoại giao ASEAN sẽ trao đổi quan điểm
về những vấn đề dự định thực hiện cũng
như những thách thức mà ASEAN sẽ phải
đối mặt trong năm nay.
Mới đây, trong buổi tọa đàm về
nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2022 của
Campuchia do Học viện Yusof Ishak tổ
chức, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia
Prak Sokhonn nhận định rằng AMM
Retreat sắp tới là cuộc gặp quan trọng
cấp bộ trưởng đầu tiên nhằm thảo luận
hướng tới các quyết định và kế hoạch
mà các nước đã nhất trí từ năm ngoái,
đồng thời là cơ hội để bàn bạc về các
sáng kiến mới thúc đẩy xây dựng cộng
đồng ASEAN.
Theo Tổng Giám đốc Viện Quan
hệ quốc tế thuộc Học viện Hoàng gia
Campuchia, Kin Phea, thời điểm hiện
tại rất khó xác nhận Bộ trưởng Ngoại giao
Myanmar Wunna Maung Lwin có tham
gia AMM Retreat ở Siem Reap hay không.
(Theo Vietnam+)

TIN VẮN
 Tổng thống Philippines Rodrigo
Duterte mới đây thông báo, những người
không tiêm vắc xin ngừa Covid-19 sẽ bị bắt
giữ nếu vi phạm quy định cách ly, trong bối
cảnh số ca nhiễm mới tại nước này tăng cao
kỷ lục.
 Trong cuộc họp báo đột xuất tối
6.1, Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống
Covid-19 cho biết nước này đã phát hiện ca
bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của
vi rút SARS-CoV-2.
 Ngày 6.1, bão tuyết đã phủ trắng
nhiều khu vực ở miền Nam nước Mỹ, kèm
theo mưa rét. Nhiều tuyến đường ở các bang
Tennessee và Kentucky tắc nghẽn vì mưa
tuyết khi bão di chuyển xuyên qua vùng
Appalachia hướng về vùng Trung Đại Tây
Dương và Đông Bắc.
 Tư lệnh Hải quân Thái Lan
Somprasong Nilsamai cho biết sẽ từ chối
khoản ngân sách cho hai tàu ngầm S26T lớp
Nguyên của Trung Quốc trong ngân sách tài
khoá năm 2023 vì các tác động kinh tế của
Covid-19.
 Cảnh sát Sudan cho biết 2 người biểu
tình đã thiệt mạng và 54 nhân viên an ninh
bị thương trong các vụ đụng độ tại các cuộc
biểu tình ở thủ đô Khartoum ngày 6.1.
(Theo TTXVN, VOV.VN)
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