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THỊ TRƯỜNG GIỎ QUÀ TẾT:

chiếm ưu thế
Thị trường giỏ quà tết
năm nay khá đa dạng
về chủng loại, mẫu
mã và giá cả phục vụ
người tiêu dùng, công
ty, DN. Đặc biệt, trong
giỏ quà tết năm nay
các loại thực phẩm
đóng gói, nông sản
sạch Việt Nam…
được nhiều người
lựa chọn.

u

10

Chị Hồ Bảo Trân, chủ cửa hàng Tran Florist, 121 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn đang gói giỏ quà thiết kế mới cho khách.

Nâng cao ý thức PCCC
dịp giáp Tết
Để đón một cái Tết an toàn, yên bình cho mọi
nhà, mọi người, CA tỉnh đã tăng cường kiểm tra,
chấn chỉnh công tác PCCC&CNCH trên địa bàn toàn
tỉnh. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn
đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH thuộc CA tỉnh về vấn đề này. u 7
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THỜI SỰ

Khắc phục ùn tắc hàng hóa
tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc
(BĐ) - Chiều 8.1, tại Hà Nội,
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê
Văn Thành chủ trì cuộc họp
trực tuyến với các bộ, ngành,
địa phương để tìm giải pháp
tháo gỡ khó khăn, ùn tắc hàng
hóa tại các cửa khẩu phía Bắc.
Tham dự tại điểm cầu Bình Định
có Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Tự Công Hoàng.
Theo Bộ Công Thương, ngày
7.1 tổng số lượng xe vận chuyển
hàng hóa còn tồn tại các cửa
khẩu là 3.609 xe, giảm 2.150 xe so
với ngày 25.12.2021. Số lượng xe
giảm phần lớn là chuyển tiêu thụ
nội địa nhưng cũng có một phần
chuyển sang xuất khẩu chính
ngạch qua cửa khẩu Hữu Nghị,
một phần chuyển qua xuất khẩu
theo đường biển. Mặc dù các tỉnh
biên giới đã liên tục khuyến cáo
nhưng rải rác vẫn còn tình trạng
tiếp tục đưa nông sản (chủ yếu
là dưa hấu) lên cửa khẩu Tân
Thanh (tỉnh Lạng Sơn), trung
bình khoảng 10 xe/ngày.
Theo báo cáo của Sở Công
Thương, Bình Định có 2 loại
nông sản (dưa hấu và ớt) được

bán chủ yếu qua cửa khẩu các
tỉnh phía Bắc sang Trung Quốc.
Hiện 2 loại nông sản này của
Bình Định không xuất khẩu
sang Trung Quốc.
Tại cuộc họp, các bộ, ngành,
địa phương chỉ rõ nguyên nhân
chủ quan là do những điểm yếu
cố hữu của sản xuất và xuất
khẩu nông sản của ta trong thời
gian qua, đó là sản xuất nông
nghiệp không theo tín hiệu, nhu
cầu thị trường, xuất khẩu chủ
yếu theo hình thức trao đổi cư
dân (tiểu ngạch), không xuất
khẩu chính ngạch vào Trung
Quốc. Các đơn vị, địa phương
biên giới liên tục có khuyến cáo
về tình hình ùn tắc tại các khu
vực cửa khẩu nhưng thương
nhân vẫn tiếp tục đưa hàng lên
dẫn đến tình trạng ùn tắc ngày
càng nghiêm trọng hơn.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ
tướng Chính phủ Lê Văn Thành
yêu cầu các bộ, cơ quan, địa
phương liên quan tập trung chủ
động tổ chức các hội nghị cung
cấp thông tin cho DN, nhà sản
xuất, người dân để chủ động có

phương án sản xuất, thu hoạch,
bảo quản, đóng gói, vận chuyển
và tiêu thụ phù hợp, hiệu quả.
Khuyến cáo người dân, DN sản
xuất theo nhu cầu thị trường,
bảo đảm đáp ứng các quy trình,
quy định, tiêu chuẩn của thị
trường nhập khẩu từ khâu sản
xuất, thu hoạch, sơ chế, vận
chuyển, truy xuất nguồn gốc
để chuyển mạnh sang xuất khẩu
chính ngạch đối với hàng nông
sản. Tăng cường kết nối cung
cầu, vận động hệ thống phân
phối, tập đoàn bán lẻ, siêu thị
đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ
nông sản, nhất là trái cây tươi
trong chuỗi cung ứng; ứng dụng
công nghệ thông tin và chuyển
đổi số trong xúc tiến thương
mại, chú trọng giới thiệu,
phân phối sản phẩm trên các
sàn thương mại điện tử. Triển
khai hướng dẫn các nhà vườn,
thương lái, DN thực hiện quy
trình sản xuất đạt chuẩn, đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 trong hoạt động sản
xuất, đóng gói và vận chuyển
nông sản…
HẢI YẾN

Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ Người khuyết tật
và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh lần thứ IV
(BĐ) - Ngày 8.1, Hội Bảo
trợ Người khuyết tật và Bảo vệ
quyền trẻ em tỉnh tổ chức Đại
hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm
kỳ 2020 - 2025. Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Hải Giang dự
và chỉ đạo đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020,
Hội Bảo trợ Người khuyết tật
và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã
phối hợp với các ngành, đoàn
thể, nhà hảo tâm trao 113 chiếc
xe lăn, xe lắc; 58 xe đạp cho trẻ
mồ côi vượt khó học giỏi, xây
dựng 56 nhà tình thương cho
người khuyết tật có hoàn cảnh
khó khăn. Ngoài ra, công tác
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn cũng được chú
trọng với các hoạt động trọng
tâm như: Chương trình hành
động vì trẻ em, bảo vệ trẻ em,
phòng, chống tai nạn thương
tích cho trẻ em...
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025,
Hội tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng
hóa các hình thức trợ giúp

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ảnh: LINH DƯƠNG
người khuyết tật và trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn, nhất là
trẻ gái và trẻ mồ côi; nỗ lực
đưa 95% người khuyết tật được
tiếp cận với dịch vụ y tế; nhận
đỡ đầu 30 - 40 trẻ mồ côi, trao
70 - 100 suất học bổng...
Đại hội đã bầu Ban Chấp
hành Hội Bảo trợ Người khuyết
tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17
thành viên. Ông Nguyễn Mỹ
Quang - Giám đốc Sở LĐ-

TB&XH được bầu giữ chức Chủ
tịch Hội Bảo trợ Người khuyết
tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh
nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dịp này, 12 cá nhân được
nhận kỷ niệm chương “Vì sự
nghiệp Bảo trợ người khuyết
tật và trẻ mồ côi”; 14 cá nhân,
tập thể nhận bằng khen của
Hội Bảo trợ Người khuyết tật
và trẻ mồ côi Việt Nam; 5 cá
nhân được UBND tỉnh tặng
bằng khen.
LINH DƯƠNG

hợp với Viện KSND thị xã, Đoàn
Thanh niên xã Hoài Mỹ tổ chức
chương trình “Hành trình về địa
chỉ đỏ” tại khu di tích Trạm Phẫu
và tặng 3 suất quà cho Mẹ Việt
Nam anh hùng, 10 suất quà cho
các gia đình chính sách tại xã
Hoài Mỹ, mỗi suất gồm quà và
500 nghìn đồng. CHƯƠNG HIẾU
l Hội LHPN TX An Nhơn tổ
chức Chương trình “Xuân yêu
thương” tại cơ quan thường trực
Hội, xã Nhơn Phong và phường
Nhơn Thành, trong ngày 6 và 7.1.
Tại chương trình đã tặng 240 suất
quà trị giá mỗi suất 300 nghìn
đồng, với tổng giá trị quà tặng
72 triệu đồng cho 240 gia đình
phụ nữ nòng cốt khó khăn, phụ

nữ nghèo đơn thân, trẻ em mồ
côi, gia đình phụ nữ khó khăn do
bị nhiễm Covid-19. THÁI PHIÊN
l Ngày 8.1, tại cầu cảng
Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi
Tấn, BĐBP tỉnh đã tiếp nhận từ
tàu cá BĐ96931-TS thi thể ngư
dân Nguyễn Văn Đời (41 tuổi, ở
phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn)
và bàn giao cho Cơ quan CSĐT CA
tỉnh điều tra làm rõ sự việc. Trước
đó, này 31.12.2021, ngư dân Đời
tham gia đánh bắt cá trên tàu
BĐ96931-TS và có mâu thuẫn với
2 ngư dân khác dẫn đến đánh
nhau. Đến ngày 4.1, ngư dân Đời,
thấy mệt trong người không ăn
uống được gì và tử vong sau đó.
THANH BÌNH

TIN VẮN
l Bộ Tư lệnh Quân khu 5
vừa tổ chức bàn giao Nhà tình
nghĩa cho ông Phan Văn Hồng (ở
khu phố Ngọc An Trung, phường
Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn), là
con liệt sĩ Phan Hoa, hy sinh trong
kháng chiến chống Mỹ. Sau hơn 1
tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn
thành với quy mô nhà cấp 4, diện
tích 78 m2, tổng kinh phí 176 triệu
đồng, trong đó, Bộ Tư lệnh Quân
khu 5 hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngôi
nhà được hoàn thành, đưa vào sử
dụng giúp gia đình ông Hồng có
cuộc sống ổn định hơn và có nơi
thờ phụng liệt sĩ tươm tất.
THÀNH PHÚC
l Thị đoàn, Hội LHTN Việt
Nam TX Hoài Nhơn vừa phối
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Bình Định

NutiFood đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu tư
nhà máy sản xuất rượu Bàu Đá

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
(BĐ) - Chiều 8.1, tại Văn
phòng UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh
ủy Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh
Nguyễn Tuấn Thanh, cùng
lãnh đạo các sở, ngành, địa
phương liên quan đã làm việc
với lãnh đạo Công ty CP Thực
phẩm dinh dưỡng NutiFood
(TP Hồ Chí Minh).
Tại buổi làm việc, ông Trần
Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT
Công ty NutiFood, chia sẻ mong
muốn tri ân quê hương Bình
Định bằng việc làm thiết thực,
đề xuất tỉnh hỗ trợ đầu tư 2 dự
án: Nhà máy sản xuất rượu Bàu
Đá tại làng nghề truyền thống
rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã
Nhơn Lộc, TX An Nhơn) hoặc
trên địa bàn thị xã, diện tích
khoảng 4 ha; Ngôi nhà Văn
hóa Ẩm thực Bình Định diện
tích khoảng 3 ha (trên trục đại
lộ chính) để quảng bá các sản
vật địa phương và tái hiện các
nét văn hóa, nghệ thuật đặc
sắc của tỉnh, trong đó có rượu
Bàu Đá. Tạo điều kiện hợp tác
với bà con nông dân và nghệ
nhân làng nghề, phát triển thế
hệ sản phẩm rượu Bàu Đá mới
với tên gọi “Rồng Việt Bàu

Ảnh: HOÀI THU

Đá” kết hợp giữa cách thức
nấu rượu truyền thống với
công nghệ sản xuất hiện đại,
với các phiên bản có thiết kế,
mẫu mã đẹp, sang trọng, thêm
các nguyên liệu chất lượng
cao, cùng chiến lược marketing
chuyên nghiệp, bài bản hướng
đến chinh phục các đối tượng
khách hàng... NutiFood cam
kết đầu tư lâu dài, phát triển
kinh tế song song với việc bảo
tồn, phát triển thiên nhiên và
văn hóa địa phương, đưa sản
phẩm rượu Bàu Đá đến người
tiêu dùng trong nước và quốc
tế như “quốc tửu” Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng đánh giá cao ý tưởng,
đề xuất đầu tư của NutiFood,
góp phần phát huy truyền
thống văn hóa - lịch sử, phát
triển KT-XH tỉnh; đồng thời
đề nghị DN giúp tỉnh lập quy
hoạch 1/500 làng nghề truyền
thống rượu Bàu Đá gắn với đầu
tư phục vụ du lịch, nâng cao
thu nhập cho người dân làng
nghề; UBND tỉnh cùng các sở,
ngành, địa phương phối hợp,
tạo điều kiện thuận lợi nhất
để NutiFood sớm triển khai
dự án.
HOÀI THU

Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức
bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường
(BĐ) - Chiều 8.1, Trường
ĐH Quy Nhơn tổ chức lễ bảo
vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho
nghiên cứu sinh Hà Trọng Thi,
khóa 5 (2017 - 2021), chuyên
ngành Đại số và lý thuyết số,
với đề tài “Nghiệm đại số của
một số lớp phương trình vi phân
đại số cấp một”. Đề tài do TS
Ngô Lâm Xuân Châu và TS Lê
Thanh Hiếu hướng dẫn.
Lễ bảo vệ được tổ chức theo
hình thức trực tiếp và trực tuyến
tại 6 điểm cầu, trong đó có sự
tham dự của các nhà khoa học

trên cả nước.
Kết quả, 7/7 thành viên của
Hội đồng thảo luận và thống
nhất tán thành luận án, đề nghị
Hiệu trưởng Trường ĐH Quy
Nhơn công nhận học vị và cấp
bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh
Hà Trọng Thi.
Như vậy, đến nay, Trường
ĐH Quy Nhơn đã có 16 nghiên
cứu sinh bảo vệ thành công luận
án tiến sĩ tại trường, bao gồm
11 nghiên cứu sinh thuộc khoa
Toán học và 5 nghiên cứu sinh
khoa Hóa học.
HỒNG HÀ

CLB Topenland Bình Định ký kết
hợp đồng với 12 tân binh
(BĐ) - Chiều 8.1, tại TP Quy
Nhơn, Công ty CP Bình Định
Sport (đơn vị chủ quản CLB
Topenland Bình Định) đã tổ
chức Lễ ký kết hợp đồng với các
tân binh và gia hạn hợp đồng
với cầu thủ. Trong 12 tân binh
ký hợp đồng ở mùa giải 2022 có
2 ngoại binh; hầu hết cầu thủ nội
đã hoặc đang khoác áo đội tuyển
quốc gia. Đáng chú ý, hợp đồng

của hậu vệ Hồ Tấn Tài được gia
hạn đến năm 2026.
Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn
Hưng Thịnh công bố ông Nguyễn
Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội
đồng quản trị Tập đoàn Hưng
Thịnh, giữ chức danh Chủ tịch
CLB Topenland Bình Định; ông
Dương Ngọc Hùng đảm nhiệm
chức danh Trưởng đoàn bóng đá
Bình Định.
HOÀNG QUÂN

Bình Định

bandocbaobd@gmail.com

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG Ở AN LÃO:

Tuyên truyền rộng,
xử lý nghiêm

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị,
ban, ngành trên địa bàn huyện An Lão
đã phối hợp với chính quyền các địa
phương tổ chức tuyên truyền tại 57/57
khu dân cư, với 3.420 lượt người tham
dự. 100% hộ gia đình tại huyện ký cam
kết chương trình “5 có, 5 không” trong
đảm bảo trật tự ATGT.
Bên cạnh đó, lực lượng CA huyện
An Lão thực hiện quyết liệt công tác
đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn
huyện. Tiếp nhận, ghi hình, xử lý vi
phạm trật tự ATGT qua hình ảnh, kết
hợp tuyên truyền cá biệt đối với người
vi phạm. Tăng cường tuần tra, kiểm
soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề,
như: “Người điều khiển xe trên đường
trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm
nồng đồ cồn”; “Chở hàng quá tải trọng,
quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương
tiện”; “Phát hiện, xử lý các vi phạm
trong phòng, chống dịch Covid-19 trên
các tuyến giao thông”…
Trung tá Trần Ngọc Sơn, Đội trưởng
Đội CSGT (CA huyện An Lão), cho biết:
Lực lượng CSGT tăng cường tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
về ATGT với phương châm “mưa dầm
thấm lâu”. Năm 2021, Đội trực tiếp tổ
chức 5 lượt tuyên truyền tại các khu dân
cư, trường học cho hơn 1.500 người dân,
học sinh.
Đồng thời, tăng cường thời lượng,
địa bàn tuần tra, kiểm soát giao thông,
nhất là vào ban đêm để kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm về tải trọng. Tập trung kiểm tra,
xử lý các trường hợp là tài xế xe khách,
xe tải, xe mô tô cố ý vi phạm và các lỗi là
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Lực lượng CSGT CA huyện An Lão tuần tra, kiểm soát giao thông.
nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, như:
Chở quá số người quy định; vận chuyển
hàng hóa quá khổ, quá tải; điều khiển
phương tiện tham gia giao thông khi đã
uống rượu, bia; phóng nhanh, vượt ẩu…
Trong năm 2021, lực lượng CA huyện
tổ chức 880 ca tuần tra, kiểm soát giao
thông; phát hiện, lập biên bản vi phạm
hành chính 847 trường hợp. Ngoài ra,
tạm giữ 267 lượt phương tiện vi phạm;
phạt tiền 898 trường hợp với số tiền hơn
1,18 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có
thời hạn 53 trường hợp; tạm giữ và đề
nghị tịch thu 79 xe mô tô độ chế, không

DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG (TP QUY NHƠN):

Cố gắng phủ nhựa
trước tết Nguyên đán

Theo phản ánh
của nhân dân khu phố
7 và 8 (phường Nhơn
Phú, TP Quy Nhơn),
dự án Cải tạo nâng
cấp tuyến đường
Trần Nhân Tông và
dự án Khu dân cư
phía Tây đường Trần
Nhân Tông thi công
chậm dẫn đến tình
trạng ngập úng vào
mùa mưa, gây khó Dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông đang được gấp rút
Ảnh: VĂN LƯU
khăn cho việc đi lại, thi công để thảm nhựa trước tết Nguyên đán.
ảnh hưởng đến đời
sống và sản xuất của nhân dân.
đường Trần Nhân Tông để thoát nước
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên mưa ra sông Hà Thanh theo hướng cầu
địa bàn khu phố 7 và 8 phường Nhơn Phú Hòa, nhằm thoát nước mưa vào
Phú hiện nay có 2 dự án đang triển khai mùa mưa lũ, đảm bảo không để ngập
thực hiện, cụ thể: Dự án Cải tạo nâng cấp úng ảnh hưởng đến người dân.
tuyến đường Trần Nhân Tông (do Ban
Theo ông Lê Từ, Giám đốc Ban quản
quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công lý Dự án giao thông tỉnh, thời gian vừa
trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư) và qua thời tiết không thuận lợi, mưa gió
dự án Khu dân cư phía Tây đường Trần kéo dài cộng với việc giải phóng mặt
Nhân Tông (do Trung tâm Phát triển quỹ bằng gặp rất nhiều khó khăn. Ban đã chỉ
đất tỉnh làm chủ đầu tư).
đạo các đơn vị thi công nhanh chóng tiến
Trên công trình đến nay đã lắp đặt hành san ủi, lu lèn mặt đường, cố gắng
toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp đặt trải thảm nhựa trước tết Nguyên đán để
điểm đấu nối thoát nước mưa ra tuyến nhân dân đi lại thuận tiện.
VĂN LƯU

Ảnh: CÔNG LUẬN

có đăng ký xe theo đúng quy định.
“So với năm 2020, số trường hợp vi
phạm TTATGT bị lực lượng CA huyện
lập biên bản xử lý năm 2021 tăng 244
trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 283
triệu đồng. Dù ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19 nhưng lực lượng CSGT nói
riêng, CA huyện nói chung đã có nhiều
cố gắng trong tuần tra, kiểm soát, xử
lý vi phạm góp phần phòng ngừa, hạn
chế TNGT trên các tuyến giao thông
của huyện”, ông Trương Tứ, Chủ tịch
UBND huyện - Trưởng Ban ATGT
huyện An Lão, nhìn nhận. CÔNG LUẬN

BẠN CẦN BIẾT

Bắt trẻ nhịn ăn,
nhịn uống sẽ bị phạt
10 - 20 triệu đồng
Kể từ ngày 1.1.2022, Nghị định số
130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ,
trợ giúp xã hội và trẻ em chính thức có
hiệu lực thi hành.
Khoản 1 Điều 22 Nghị định này quy
định mức phạt vi phạm quy định về cấm
bạo lực với trẻ em, trong đó, phạt tiền từ
10 - 20 triệu đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm sau: Bắt nhịn ăn, nhịn
uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh
cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường
độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức
đối xử tồi tệ khác với trẻ em. Gây tổn
hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm,
danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa,
cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của
trẻ em. Cô lập, xua đuổi hoặc dùng các
biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây
tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.
Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các
hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm
trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần.
Nghị định cũng quy định mức phạt
đối với vi phạm quy định về chăm sóc,
nuôi dưỡng trẻ em. Cụ thể, phạt tiền từ
20 - 25 triệu đồng đối với cha, mẹ, người
chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi
trẻ em.
Đồng thời, phạt tiền từ 10 - 15 triệu
đồng đối với một trong các hành vi sau:
Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em không
quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em,
không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm
của mình trong việc chăm sóc, nuôi
dưỡng trẻ em hoặc bỏ mặc trẻ em tự
sinh sống, cắt đứt quan hệ tình cảm và
vật chất với trẻ em hoặc ép buộc trẻ em
không sống cùng gia đình, trừ trường
hợp bị buộc phải tạm thời cách ly trẻ em
hoặc trẻ em được chăm sóc thay thế theo
quy định của pháp luật...
MAI LÂM

Tặng tiền, quà bệnh nhân nặng, trẻ mồ côi do Covid-19
(BĐ) - Chiều 7.1, Hội Bảo trợ bệnh
nhân nghèo tỉnh phối hợp với Văn phòng
đại diện Báo Thanh niên tại Bình Định
trao 44,5 triệu đồng giúp bệnh nhân
Nguyễn Thạch Phố ở phường Ghềnh
Ráng (TP Quy Nhơn) chữa bệnh. Bệnh
nhân Phố bị đột quỵ, cần số tiền lớn để
chữa trị nhưng gia cảnh rất khó khăn.
Hội đã hỗ trợ hàng chục triệu đồng,
đồng thời kêu gọi thêm nhiều nguồn lực
cùng chung tay giúp bệnh nhân này.
Sáng cùng ngày, Chi hội Bảo trợ bệnh
nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù
Cát cùng nhóm bạn Facebook Trinh
Nguyễn đã đến thăm gia đình bà Lưu

Thị Lụa, 68 tuổi, ở xã Mỹ Tài (huyện Phù
Mỹ) và trao số tiền hỗ trợ 18,7 triệu đồng
(trước đó đã trao 2 triệu đồng). Bà Lụa có
chồng bị liệt toàn thân, con trai bị thiểu
năng trí tuệ, gia cảnh khó khăn không
có tiền để điều trị bệnh cho chồng, con.
Cũng trong ngày 7.1, Hội CTĐ TP
Quy Nhơn cùng nhà hảo tâm đến thăm
4 gia đình có tổng cộng 7 trẻ mồ côi cha
hoặc mẹ do Covid-19 ở phường Ngô
Mây và phường Đống Đa. Tại mỗi nơi
đến thăm, Hội và nhà hảo tâm trao 1
triệu đồng/gia đình và mỗi trẻ mồ côi
một phần quà tết.
NGỌC TÚ

Xử lý hàng trăm phương tiện vi phạm dừng đỗ
không đúng quy định
(BĐ) - Theo CA TP Quy Nhơn, sau
nửa năm triển khai thí điểm phương án
đỗ ô tô theo ngày chẵn, ngày lẻ tại 7 tuyến
đường trong nội thành, lực lượng đã đẩy
mạnh công tác tuần tra, nhằm tạo nề nếp
đỗ xe đúng quy định, hạn chế ùn tắc giao
thông khu vực nội thành. Cụ thể, từ ngày
10.7.2021 đến nay, CA TP Quy Nhơn đã
tổ chức trên 1.500 ca tuần lưu xử lý các
vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị
tại các tuyến đường trong thành phố,
nhất là tại 7 tuyến đường gồm: Thanh
Niên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến
hẻm 366 Nguyễn Thái Học); Hoàng Văn

Thụ (đoạn từ đường Tây Sơn đến Tịnh
xá Bửu Minh); Nguyễn Huệ (đoạn từ
đường Nguyễn Thiếp đến đường Phan
Đăng Lưu); Tăng Bạt Hổ (đoạn từ đường
Trần Phú đến đường Tôn Đức Thắng);
Trần Phú (đoạn từ đường Hà Huy Tập
đến đường Lý Thường Kiệt); Ngô Mây
(đoạn từ đường An Dương Vương đến
Hoàng Văn Thụ); Lê Lợi (đoạn từ đường
Nguyễn Huệ đến đường Đống Đa). Qua
đó, đã nhắc nhở 201 trường hợp, lập biên
bản xử lý 687 trường hợp ô tô vi phạm lỗi
đỗ xe không đúng quy định với số tiền
phạt trên 700 triệu đồng.
K.A
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ktvhxhbbd@gmail.com

Du lịch
nỗ lực phục hồi

Sau hơn 2 tháng mở cửa
du lịch theo phương châm
“thích ứng an toàn”, mặc dù
kết quả còn khá khiêm tốn,
nhưng diễn biến thực tế cho
thấy đây là bước chuyển cần
thiết và tích cực.

Nhằm đảm bảo thực hiện
“mục tiêu kép” vừa phát triển
KT-XH gắn với phòng, chống
dịch hiệu quả; trong đó, có khôi
phục ngành Du lịch, UBND tỉnh
đã sớm ban hành Kế hoạch phục
hồi các hoạt động du lịch trong
điều kiện thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 và Bộ tiêu chí tạm thời
đánh giá an toàn trong phòng,
chống dịch Covid-19 đối với
cơ sở kinh doanh du lịch trên
địa bàn tỉnh; chỉ đạo Sở Du lịch
thường xuyên cập nhật tình
hình dịch bệnh cùng các văn bản
chỉ đạo, hướng dẫn của Trung
ương, của tỉnh để triển khai,
hướng dẫn các DN du lịch, lữ
hành, lưu trú thực hiện nhằm
xây dựng điểm đến, dịch vụ an
toàn phục vụ du khách; đồng
thời chủ động các phương án,
kịch bản sẵn sàng đáp ứng mọi
tình huống của dịch có thể xảy ra.
Dù gặp nhiều khó khăn
nhưng các DN lữ hành vẫn đầu
tư, rà soát các điều kiện phục vụ
sẵn sàng tiếp đón khách trở lại
Bình Định dịp Tết với phương
châm phục vụ du khách phải
thật sự an toàn. Bà Ngô Thị Minh
Hà, Giám đốc chuỗi Khách sạn
Anya với 500 phòng, gồm: Anya
Hotel Quy Nhơn 4 sao và Anya
Premier Hotel Quy Nhơn 5 sao
(TP Quy Nhơn), bộc bạch: “Mọi
năm đến thời điểm này, 70 - 80%
số phòng của chúng tôi đã có
khách giữ chỗ, nhưng năm nay
đến giờ vẫn chưa có khách đặt
phòng. Tuy vậy, chúng tôi đã
chuẩn bị chu đáo các biện pháp

Năm 2022,
ngành Du lịch tập
trung thực hiện nhiều giải
pháp cho giai đoạn phục hồi các
hoạt động du lịch theo Kế hoạch
Du khách tham quan Khu dã ngoại Trung Lương (ảnh chụp thời
điểm chưa có dịch).
Ảnh: NGỌC NHUẬN
của UBND tỉnh với mục tiêu phấn đấu
đến cuối năm 2022, du khách đến
phòng, chống dịch để đón tiếp, chỉnh trang cảnh quan,
Bình
Định đạt 70% (3,36 triệu lượt
phục vụ khách lưu trú đảm bảo bảo dưỡng hệ thống nhà
khách) so với lượng khách đến
theo quy định; đồng thời đưa hàng, khách sạn, khu dã
ra nhiều gói khuyến mãi để hút ngoại để chuẩn bị đón
tỉnh năm 2019 (4,8 triệu
khách, đặc biệt chương trình khách dịp tết Nguyên đán
lượt khách).
“Xuân bất tận” giảm giá đến
20% các loại phòng”.
Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám
đốc Chi nhánh Vietravel Quy
Nhơn, chia sẻ: “Dịch bệnh tại
Hà Nội hiện vẫn rất phức tạp,
nên theo dự đoán của chúng tôi
khách đến Bình Định dịp Tết chủ
yếu từ khu vực TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên tại thời điểm này họ
thường đi theo nhóm gia đình
nhỏ, hoặc cá nhân và không
mua tour. Vì vậy Vietravel đưa
ra chương trình khuyến mãi cho
những tour du lịch xuân với giá
dịch vụ tốt nhất nhằm thu hút
người tiêu dùng”.
Công ty TNHH Du lịch
Trung Hội - Chủ đầu tư Khu
dã ngoại Trung Lương - Crown
Retreat Quy Nhơn, ở thị trấn Cát
Tiến, huyện Phù Cát tập trung

Nhâm Dần 2022. Ông Lê Duy
Lân, Tổng giám đốc Công ty,
cho biết: “Mặc dù được phép
mở cửa đón khách từ đầu
tháng 11.2021, nhưng chúng
tôi đóng cửa tập trung tu chỉnh
hạ tầng cho tươm tất để đón
khách trong dịp tết Nguyên đán
sắp tới. Với Khu dã ngoại Trung
Lương chúng tôi làm thêm vườn
hoa tết, tạo tiểu cảnh để phục
vụ du khách đến tham quan,
dã ngoại. Riêng khu khách
sạn Crown Retreat Quy Nhơn
hiện đã đón khách, chúng
tôi cũng đưa ra gói khuyến
mãi dịp Tết là giảm 30% giá
phòng và bao gồm một suất
ăn kiểu truyền thống mỗi ngày
để hút khách”.
Giám đốc Sở Du lịch Trần
Văn Thanh, cho biết: Để thực

ĐIỂM ĐẾN

hiện hiệu quả mục tiêu phục hồi
du lịch năm nay của tỉnh, cùng
với các giải pháp đẩy mạnh
hoạt động quảng bá xúc tiến
du lịch, ngành Du lịch tỉnh tiếp
tục nghiên cứu đề xuất chính
sách phù hợp với tình hình
thực tế của tỉnh để giúp tháo
gỡ khó khăn cho DN du lịch,
lữ hành, lưu trú. Trên cơ sở kế
hoạch chi tiết, có tính khả thi
cao về mở cửa du lịch trong
bình thường mới, chúng tôi sẽ
đẩy mạnh số hóa trong ngành
du lịch; phối hợp chặt chẽ với
các ngành, các địa phương thực
hiện có hiệu quả tiêu chí an toàn
mới tại các điểm đến phù hợp
với diễn biến dịch bệnh…
ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Bình Định

Khách châu Âu
chuyển hướng
sang Việt Nam, Bali
thay cho Thái Lan
Ngành du lịch Thái Lan đứng
trước nguy cơ “mất mùa”, vì chương
trình đón khách quốc tế miễn cách
ly (Test & Go) của nước này có thể
sẽ tiếp tục bị đình chỉ. Các đại lý
du lịch ở châu Âu, nhất là vùng
Scandinavia, đã chuyển hướng sang
các điểm đến khác như Việt Nam
hay đảo Bali (Indonesia).
Ông Pongsakorn Ketprapakorn Chủ tịch Hội đồng Du lịch Phangnga
(Thái Lan) cho biết khoảng 60% đặt
phòng trong tháng 1.2022 tại 36
khách sạn ở Phangnga đã bị hủy,
khiến nhiều khách sạn thua lỗ. Chỉ
mới từ cuối năm 2021, công suất
lưu trú tại Phangnga đạt trung bình
50 - 60%, tuy nhiên hiện đã sụt giảm
nhanh chóng về mức 20 - 30%.
Tình hình cũng không mấy khả
quan tại Krabi, nơi sở hữu quần
đảo Phi Phi và các bãi biển tuyệt
đẹp trong vịnh Maya. Bà Charintip
Tiyaphorn - Chủ tịch Hội đồng Du
lịch Krabi cho biết tỷ lệ hủy đặt
phòng ở Krabi tăng 30% từ cuối
tháng 12.2021 - 1.2022; và không
có đặt phòng mới do chương trình
“Test & Go” đang bị tạm dừng.
Bà Charintip Tiyaphorn cho biết
công suất phòng trung bình hiện
chỉ là 20%, tuy nhiên du khách sẽ
tiếp tục hủy kế hoạch du lịch nếu
Krabi không được phép đón khách,
có thể đẩy công suất phòng tại
Krabi chạm đáy ở mức 1 con số.
Ông Phisut Sae-Khu - Chủ tịch
Chi hội phía Đông của Hiệp hội
Khách sạn Thái Lan dự báo công
suất phòng khách sạn tại Pattaya
trong tháng 1.2022 sẽ không vượt
quá 30%, do du khách không hào
hứng. Một đợt bùng phát mới đây
ở Chon Buri cũng khiến tình hình trở
nên tồi tệ hơn, khi các khách sạn nhận
thêm nhiều yêu cầu hủy đặt phòng.
Ông Pongsakorn Ketprapakorn
nhận định, ngay cả khi “Test & Go”
được tiếp tục vào tháng 2.2022,
du khách quốc tế khó có thể quay
trở lại Thái Lan ngay lập tức vì họ
cần thời gian để lên kế hoạch cho
chuyến đi và chờ đợi các thủ tục.
Có thể chúng ta mất khách vào mùa
cao điểm và phải đợi đến cuối năm
2022 mới có thể phục hồi.
(Theo VOV)

MÓN NGON

Vườn hoa Huỳnh Phổ

Ngon như... tôm đất Trà Ổ

Vườn hoa Huỳnh Phổ ở
thôn Huỳnh Mai, xã Phước
Nghĩa, huyện Tuy Phước cách
trung tâm TP Quy Nhơn tầm
12 km, hiện đang lung linh
khoe sắc, trở thành điểm tham
quan, chụp ảnh của nhiều du
khách trong những ngày gần
đây (ảnh).
Vườn hoa do anh Lê Đức
Doanh đầu tư, trồng trên diện
tích khoảng 5.000 m2 với nhiều
loại hoa, chủ yếu là hoa cánh
bướm, hoa hướng dương, hoa
sao nhái. Những cánh hoa
mang sắc xuân ngập tràn, đang
đua nhau nở rộ tạo nên một
khung cảnh tràn đầy sức sống.
Đến đây, du khách sẽ được
ngắm một vườn hoa đẹp, đủ

Ngoài món bún tôm đã quá
quen thuộc, vùng ven đầm Trà
Ổ còn có món tôm đất ram giòn
tuyệt vời. Con tôm đất ở đầm
này có đặc điểm là nhỏ nhưng
vỏ mỏng - cho nên chế biến
món gì cũng không cần lột bỏ
vỏ, thịt trong, chế biến kiểu gì
cũng ngọt ngon.
Nếu bạn đi phượt và muốn
tự mình chế biến thì cách thức
rất đơn giản nhé, chỉ cần phi dầu
hành cho thơm rồi cho tôm vào
đảo cho đến khi tôm đỏ và giòn,
sau đó cho một ít gia vị và đảo
đều là được.
Khi bạn mua tôm, người
bán sẽ cắt râu sạch sẽ giúp bạn.
Nhưng nếu chưa cắt râu bạn
cũng kệ luôn đi, cứ yên tâm mà

sắc màu và thỏa sức lưu lại cho
mình những bức ảnh rạng rỡ.
Để du khách có trải nghiệm
thú vị khi tham quan vườn hoa,
anh Doanh tạo nhiều tiểu cảnh
độc đáo từ những vật liệu tái

chế, như ngôi nhà được dựng
lên từ 19.000 vỏ chai bia, lốp xe
tải tái chế… Giá vé tham quan
là 30.000 đồng/người/lượt
(kèm theo 1 chai nước suối).
ĐÌNH PHƯƠNG

ram nhé. Râu của loại tôm này
rất mảnh, trong quá trình ram nó
sẽ tự động gãy và bạn sẽ có một
dĩa tôm đất ram hấp dẫn.
Mùa này là cơ hội để bạn
thưởng thức tôm đất Trà Ổ nhé!
Bình thường, mỗi cân tôm có
giá khá cao, từ 150 nghìn đồng
trở lên, có thời điểm lên đến
300 nghìn đồng, nhưng tầm
này do tôm sinh sôi mạnh nên
giá rẻ đi nhiều, chỉ còn xấp xỉ
100 nghìn đồng.
BẢO NGÂN

Bình Định

CHỦ NHẬT, 9.1.2022

5

PHỤ NỮ & CUỘC SỐNG
xddncbbd@gmail.com

Góp sức cho an toàn giao thông
Thời gian qua, các cấp Hội
LHPN đã tích cực tổ chức
nhiều hoạt động nhằm nâng
cao ý thức cho hội viên và
người dân trong việc tuân
thủ đúng luật ATGT, hạn chế
xảy ra tai nạn, nhất là vào
dịp cuối năm.
Thực hiện linh hoạt

“An toàn”, “linh hoạt” là 2
tiêu chí được đặt lên hàng đầu
trong công tác tuyên truyền
giữa thời điểm dịch bệnh như
hiện nay. Để đạt hiệu quả,
Hội LHPN tỉnh đã chủ trương
chuyển đổi hình thức từ tuyên
truyền theo cách truyền thống
sang tuyên truyền trực tuyến
trên nền tảng số như Facebook,
Zalo. Cuối tháng 12 vừa qua,
Hội LHPN tỉnh đã phối hợp
cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức
buổi truyền thông ATGT dưới
hình thức này. Bà Đặng Thị
Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội
LHPN tỉnh, cho biết: “Tuyên
truyền trực tuyến là hình thức
phù hợp với tình hình hiện
nay, bởi hạn chế tập trung
đông người, đồng thời giúp
hội viên, người dân ở nhiều
nơi có thể dễ dàng theo dõi,
nắm bắt thông tin. Tuy nhiên,
việc tuyên truyền cần có sự
linh động, dựa vào mức độ
dịch ở từng địa phương, Hội
sẽ xây dựng kế hoạch tuyên
truyền phù hợp”.
Ngoài ra, hình thức sân
khấu hóa cũng được khuyến
khích tổ chức bởi tính gần
gũi, dễ tiếp thu, dễ nhớ.
Gần đây, Hội LHPN huyện
Phù Cát đã tổ chức cuộc thi
“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Buổi truyền thông về ATGT do Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Ảnh: Hội LHPN tỉnh
thực thi pháp luật đảm bảo
trật tự ATGT”, đánh dấu sự
chuyển mình trong công tác
tuyên truyền của Hội. Các
năm trước, Hội thường truyền
thông theo cách truyền thống
và chỉ dùng 1 tiểu phẩm cấp
huyện để tuyên truyền cho cấp
xã. Năm nay, mỗi Hội cơ sở tự
chuẩn bị 1 tiết mục sân khấu
từ hò, vè đến hài kịch, có lồng
ghép các tình huống thực tế
xoay quanh luật ATGT. Xuyên
suốt các tiết mục, những pano,
khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thuộc
được sử dụng nhằm tăng
hiệu quả tuyên truyền. Ngoài
ra, các đội cũng tham gia trả
lời câu hỏi trắc nghiệm liên
quan đến nội dung trên. Chị
Nguyễn Thị Ngọc Diêu, Chủ
tịch Hội LHPN xã Cát Hưng đơn vị đạt giải nhất cuộc

thi, chia sẻ: “Chúng tôi xây
dựng tiểu phẩm xoay quanh
các trường hợp vi phạm như
vượt đèn đỏ, sử dụng rượu,
bia khi tham gia giao thông,
vì đây là những lỗi mà người
dân dễ mắc phải. Tuy nhiên,
vì triển khai trong mùa dịch
nên đã hạn chế số lượng hội
viên tham gia và xuyên suốt
quá trình tập luyện phải tuân
thủ 5K”.

Việc làm cụ thể

Bên cạnh việc khuyến khích
các hội cơ sở triển khai hình
thức sân khấu hóa, giải quyết
tình huống thực tế, Hội LHPN
còn chú trọng phối hợp với ban
ngành liên quan cùng chính
quyền địa phương đưa luật
giao thông đến gần hội viên,
người dân. Tại mỗi buổi truyền

thông, những ví dụ cụ thể về
hậu quả của vi phạm luật giao
thông, hướng dẫn cách lái xe
an toàn hay kiến thức, thông
tin mới liên quan đến các quy
định, luật giao thông được các
bên phối hợp, truyền tải đến
người dân. Ngoài ra, để chia
sẻ nỗi đau với những hội viên
có người thân là nạn nhân của
TNGT, nhiều phần quà ý nghĩa
đã được trao. Chị Nguyễn Thị
Mỹ Trang (ở KV 5, phường
Quang Trung, TP Quy Nhơn)
chia sẻ: “Gia đình tôi có hoàn
cảnh khó khăn, thu nhập bấp
bênh, người thân lại vừa bị
TNGT khiến gia đình càng khó
khăn hơn. Sự quan tâm động
viên, hỗ trợ kịp thời của Hội
LHPN tỉnh đã giúp gia đình
phần nào vơi đi nỗi đau”.
Song song với công tác

Tâm huyết với nghề truyền thống
Bà Nguyễn Thị Hoa (SN
1967, ở thôn Cù Lâm, xã Nhơn
Lộc, TX An Nhơn) được người
dân trong vùng biết đến với
nghề truyền thống nấu rượu.
Với bà, gìn giữ bản sắc quê
hương, thể hiện tình yêu với
nơi “chôn nhau cắt rốn” thông
qua từng mẻ rượu là điều vô
cùng tự nhiên.
Nghề nấu rượu đã được 3
thế hệ trong gia đình bà Hoa
thay nhau tiếp nối. Bà thấy yêu
từng công đoạn từ nấu cơm,
cho lên men đến chưng cất
rượu. Bà tâm sự: “Dành hơn
nửa đời để nấu rượu nên với
tôi, từng vật dụng đều chứa
kỷ niệm của ông cha và cả sự
nỗ lực, phấn đấu từng ngày để
giữ được bản sắc địa phương
qua rượu truyền thống, đồng
thời phát triển, theo kịp xu thế
của thời đại”.
Với phương châm “giữ
vững truyền thống, nâng cao
chất lượng”, năm 2019, sản
phẩm rượu Bàu Đá tại cơ sở
do vợ chồng bà làm chủ được
công nhận đạt chuẩn OCOP
3 sao. Hiện tại, vợ chồng bà

Không chỉ đam mê với
nghề truyền thống, bà Hoa
còn có một mái ấm hạnh
phúc, chồng luôn sát cánh
với vợ, con cái ngoan ngoãn,
hiếu kính cha mẹ. Gia đình
bà Hoa nhiều năm liền được
công nhận là “Gia đình văn
hóa” tiêu biểu; bà còn là
hội viên nòng cốt, nhiệt
tình tham gia hoạt động
hội, đặc biệt là công tác an
sinh xã hội.
Bà Hoa đang thực hiện các công đoạn nấu rượu truyền thống tại cơ sở Hoa
Thưởng của gia đình.
Ảnh: NGỌC LINH
Hoa đang trong quá trình
hoàn thiện các tiêu chí để sản
phẩm sớm được nâng lên 4
sao. Ngoài ra, cơ sở của bà
còn là đại diện cho Làng nghề
rượu Bàu Đá Cù Lâm tham
gia vào đề án Du lịch làng
nghề do Sở Du lịch triển khai.
Đây là đề án kết hợp giữa
du lịch với văn hóa bản địa.
Thông qua việc trải nghiệm
thực tế tại các làng nghề

truyền thống, du khách sẽ
thêm hiểu nét đặc sắc của địa
phương. Nhận thấy đây là cơ
hội để đưa rượu truyền thống
phát triển, bà Hoa đã chủ
động cùng chồng cải tạo môi
trường, cảnh quan, đồng thời
tham gia các lớp tập huấn
chuyên môn nhằm làm quen
với việc tiếp đón du khách.
Để đầu tư cho chất lượng
và mở rộng hướng phát triển

sản phẩm, tuy đã lớn tuổi
nhưng bà Hoa vẫn cố gắng
tiếp thu công nghệ thông tin
để đưa rượu Bàu Đá Bình
Định đến gần hơn với người
tiêu dùng thông qua Facebook,
Zalo. Nhờ vậy, trung bình mỗi
tháng, bà gửi bán từ 1.0001.500 lít rượu các loại đến
nhiều thị trường như Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt... Bên
cạnh đó, bà cũng tìm hiểu về
mã vạch, mã QR cũng như các
kỹ năng cần thiết để phát triển
sản phẩm.
NGỌC LINH

phối hợp, Hội LHPN các cấp
còn chủ động thành lập nhiều
mô hình liên quan như “Phụ
nữ đảm bảo ATGT và vệ sinh
môi trường”, được nhân rộng
ở 18 Hội cơ sở của Hội LHPN
huyện Phù Cát; mô hình “Phụ
nữ không lấn chiếm lòng lề
đường” hướng đến các hội
viên, đặc biệt là chị em tiểu
thương cam kết tuân thủ
nhằm hạn chế tai nạn, ách tắc
giao thông trong thời gian
gần đây.
Tại các huyện vùng cao,
mô hình “Phụ nữ không có
người thân vi phạm pháp
luật” cũng được duy trì hiệu
quả thông qua các buổi sinh
hoạt định kỳ. Mới nhất là
mô hình “Phụ nữ với ATGT”
được thành lập tại Thôn 4 (xã
Canh Hiệp, huyện Vân Canh)
với sự tham gia của 30 thành
viên. Mỗi thành viên đều có
trách nhiệm tìm hiểu, tuyên
truyền, góp phần nâng cao
nhận thức cho bản thân, gia
đình và thôn xóm về an toàn
giao thông. Giải thích về việc
lựa chọn địa điểm triển khai
mô hình, chị Phạm Thị Thủy,
Chủ tịch Hội LHPN huyện
Vân Canh, cho biết: “Thôn 4
thuộc xã Canh Hiệp nằm gần
QL 19C, tiềm ẩn nguy cơ xảy
ra TNGT. Hội LHPN huyện
đã thành lập mô hình này
để đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phòng ngừa và hạn
chế xảy ra tai nạn. Ngoài ra,
nhiều chị em thuộc các dân
tộc như Chăm, Bana tham
gia vào mô hình sẽ giúp việc
phổ biến pháp luật, đặc biệt
là Luật Giao thông đến với
người dân tộc thiểu số trở nên
thuận lợi hơn”.
LINH DƯƠNG

TIN VẮN
l Ngày 8.1, Hội Phụ nữ và
Đoàn Thanh niên CA TX Hoài
Nhơn đã tặng 20 suất quà, mỗi
suất trị giá 500 nghìn đồng cho trẻ
mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: Hội Phụ nữ CA TX Hoài Nhơn
Đơn vị còn trao hơn 500
tờ rơi phòng, chống tội phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên không gian mạng, phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
LINH DƯƠNG
l Sáng 8.1, Hội Phụ nữ và
Đoàn Thanh niên Phòng CSGT,
CA tỉnh đã tổ chức thăm, tặng
quà cho 3 hộ gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa
bàn phường Trần Quang Diệu
(TP Quy Nhơn) và phường Nhơn
Hòa (TX An Nhơn), với tổng trị
giá các phần quà 13 triệu đồng,
từ nguồn kinh phí đóng góp
của đoàn viên, hội viên trong
đơn vị. T .LONG
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TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN:

Nhiều hoạt động nghiên cứu, sáng tạo
Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 12, năm 2020 - 2021, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ
Quy Nhơn được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều giải pháp tham dự đạt giải tại hội thi. Kết quả này là
sự khẳng định cho phong trào nghiên cứu, sáng tạo KHKT trong nhà trường.

Khuyến khích nghiên cứu,
sáng tạo

Tại Hội thi Sáng tạo Kỹ
thuật tỉnh Bình Định lần
thứ 12, năm 2020 - 2021,
Trường CĐ Kỹ thuật Công
nghệ Quy Nhơn có 7/9 giải
pháp, sáng tạo kỹ thuật dự thi
đạt giải. Giải pháp “Cẩm nang
học nghề” của Th.S Nguyễn
Quốc Vỹ đạt giải nhì trong
lĩnh vực GD&ĐT. Giải pháp
Phát triển module điều khiển
giám sát thiết bị qua mạng
internet sử dụng kết nối mạng
wifi, mạng dữ liệu di động của
kỹ sư Lương Thanh Long đạt
giải ba trên lĩnh vực công nghệ
thông tin, điện tử, viễn thông.
Trường cũng đạt 5 giải
khuyến khích cho Mô hình
hệ thống lạnh công nghiệp
(Th.S Phan Văn Thảo và cộng sự
Th.S Trần Hữu Huy); Máy thu
gom vỏ lon, vỏ chai nhựa, tích
hợp ứng dụng tích lũy điểm và
đổi quà trực tiếp (Th.S Trần Hữu
Huy, Phạm Văn Phát); Thiết kế,
chế tạo mô hình hộp số tự động
Toyota Vios phục vụ đào tạo
(Th.S Trần Nhật Tuyên và cộng
sự Th.S Phạm Văn Thống);
Máy hàn điểm (1 phía)
(Kỹ sư Nguyễn Thanh Sang
và cộng sự Th.S Nguyễn Tấn
Phúc); Đồ gá hàn cắt ống
(Th.S Nguyễn Tấn Quý, Th.S
Nguyễn Quốc Trưởng).
T h e o ô n g P h ạ m Vă n
Tường - Phó Hiệu trưởng nhà
trường, hoạt động nghiên cứu
khoa học, sáng tạo các thiết bị kỹ
thuật, các giải pháp hỗ trợ cho
công tác đào tạo, ứng dụng vào
thực tiễn là phong trào truyền

Kỹ sư Lương
Thanh Long và
giải pháp tham
gia Triển lãm
quốc tế đổi mới
sáng tạo Việt
Nam VIIE 2021.
Ảnh: NVCC
thống, có tính thường xuyên
của trường. Với mối quan hệ
khắng khít với Liên hiệp các Hội
KH&KT tỉnh - Ban Tổ chức Hội
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, nhà
trường đặc biệt khuyến khích
các nhà giáo có giải pháp, sáng
tạo tham dự Hội thi.
Để thúc đẩy, khuyến khích
các nhà giáo, Trường CĐ Kỹ
thuật Công nghệ Quy Nhơn
xây dựng Quy chế về Nghiên
cứu khoa học với cơ chế quy
đổi kết quả nghiên cứu khoa
học thành giờ chuẩn, khuyến
khích giảng viên tham gia các
hoạt động, cuộc thi nghiên cứu
khoa học từ cấp khoa, trường
đến cấp tỉnh, bộ, ngành…
Các giải thưởng từ hoạt động
nghiên cứu khoa học cũng là
cơ sở để bình xét thi đua đối
với nhà giáo.

Một số sáng tạo của trường
cũng được tham gia các triển
lãm sáng tạo trong nước, tạo
cơ hội học hỏi, giao lưu, tích
lũy kinh nghiệm. Đơn cử như
năm 2021, trường có một số
thiết bị, sáng tạo tham gia
Triển lãm quốc tế đổi mới sáng
tạo Việt Nam VIIE 2021. Đó là
các thiết bị: Máy đổi vỏ lon, vỏ
chai lấy quà tặng tích hợp ứng
dụng tích lũy điểm trên thiết
bị di động; Robot công nghiệp
tay gắp trong hệ thống cơ
điện tử; Robot di động; Thiết
bị giám sát thiết bị điện qua
mạng internet.

Cải tiến, nâng cao
tính ứng dụng

Hình thành trên cơ sở thực
tiễn đời sống và thực tế đào tạo
nghề nên các giải pháp, sáng

tạo kỹ thuật tiếp tục được hoàn
thiện, nâng cao, cải tiến sau
mỗi giải thưởng.
Gắn bó với công tác tư vấn
hướng nghiệp, tuyển sinh,
giảng dạy kỹ năng mềm, khởi
nghiệp của trường nhiều năm
qua, Th.S Nguyễn Quốc Vỹ, tác
giả giải pháp “Cẩm nang học
nghề” có nhiều kinh nghiệm
liên quan đến lĩnh vực này.
Khi đại dịch Covid-19 tác
động tiêu cực lên công tác tư
vấn hướng nghiệp, tuyển sinh,
ông Vỹ bắt tay vào dự án “Cẩm
nang học nghề” trên nền tảng
web (camnanghocnghe.info),
Facebook, Youtube với mục
tiêu chia sẻ những tích lũy,
hiểu biết, kinh nghiệm của
mình đến với học sinh, sinh
viên và cả phụ huynh. Thời
điểm nộp giải pháp dự thi Sáng

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CSXH TỈNH:

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP QUY NHƠN:

(BĐ) - Năm 2021, cán bộ,
nhân viên, người lao động Chi
nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh
tích cực hưởng ứng các hoạt
động an sinh xã hội, đền ơn đáp
nghĩa với tổng số tiền hơn 1,159
tỷ đồng. Trong đó, đã phối
hợp với Ủy ban MTTQ Việt
Nam các cấp đóng góp ủng hộ
hoạt động phòng, chống dịch
Covid-19 trong và ngoài tỉnh
với số tiền 731,5 triệu đồng;
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn của chương trình “Cặp lá
yêu thương” trên địa bàn với
số tiền 90 triệu đồng; tặng quà
bà con nghèo đồng bào dân tộc
thiểu số xã An Nghĩa, huyện
An Lão (39 triệu đồng); chăm
sóc, phụng dưỡng và thăm hỏi
Mẹ Việt Nam anh hùng (huyện
Phù Mỹ, Phù Cát) với số tiền
39,3 triệu đồng. Chi nhánh
Ngân hàng CSXH tỉnh cũng hỗ
trợ máy tính cho các học sinh có
hoàn cảnh khó khăn để phục vụ

(BĐ) - Năm 2021, Quỹ Vì
người nghèo TP Quy Nhơn đã
vận động được 1,366 tỷ đồng,
đạt tỷ lệ 124% kế hoạch. Từ
nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Quy Nhơn hỗ
trợ xây dựng và sửa chữa 4
nhà Đại đoàn kết (tổng trị giá
hỗ trợ 160 triệu đồng), hỗ trợ
vốn phát triển kinh tế cho 32

Huy động nguồn lực giảm nghèo,
Góp hơn 1,1 tỷ đồng
cho các hoạt động an sinh xã hội chống dịch Covid-19

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh hỗ trợ
máy tính cho học sinh có hoàn cảnh
khó khăn để học trực tuyến trong bối
cảnh dịch Covid- 19 phức tạp.
Ảnh: Ngân hàng CSXH
việc học trực tuyến trong bối
cảnh dịch Covid-19 phức tạp
với số tiền 33,75 triệu đồng. Các
đoàn viên thuộc Công đoàn cơ
sở Chi nhánh hỗ trợ tiêu thụ
giải cứu vải thiều Hưng Yên,
tỏi Lý Sơn; đóng góp thực hiện
công tác an sinh xã hội khác...
AN KHANG

hộ (trị giá 234 triệu đồng),
hỗ trợ trẻ em nghèo vượt
khó 139 suất (trị giá 57 triệu
đồng), các hỗ trợ khác (trị giá
814 triệu đồng).
Từ nguồn vận động, kết
hợp với Quỹ Cứu trợ, Mặt
trận thành phố đã phối hợp
phân bổ tiền và hàng hóa
trị giá 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ

tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Định lần
thứ 12, “Cẩm nang học nghề”
mới chỉ có 100 clip. Hiện nay,
tác giả tiếp tục cập nhật nội
dung, sản xuất các clip mới với
mục tiêu đạt được mốc 200 clip
trong thời gian tới.
“Trước diễn biến dịch
Covid-19 phức tạp, tôi hy vọng
giải pháp của mình sẽ trở thành
một trong những kênh hữu ích
giúp người trẻ tìm được thông
tin mình cần một cách nhanh
chóng, tiện lợi, đầy đủ”, ông
Vỹ nói thêm.
Khởi điểm là một mô hình
dự thi Hội thi thiết bị đào tạo
tự làm cấp trường, cấp tỉnh,
nhận thấy những ưu điểm của
mô hình trong áp dụng vào
thực tế đời sống, kỹ sư Lương
Thanh Long, giảng viên khoa
Điện tử - Tin học, đã phát
triển thành giải pháp Phát
triển module điều khiển giám
sát thiết bị qua mạng internet
sử dụng kết nối mạng wifi,
mạng dữ liệu di động. Quá
trình nghiên cứu, thiết kế giải
pháp diễn ra trong vòng hơn 1
năm. Đến cuối năm 2019, giải
pháp chính thức được đưa ra
thị trường, trở thành một sản
phẩm thương mại.
Bắt đầu với đối tác nhỏ
trong TP Quy Nhơn, đến nay,
giải pháp đã được nhiều khách
hàng trong và ngoài tỉnh lựa
chọn. Năm 2020, tác giả đã bán
được 263 bộ thiết bị với tổng trị
giá 121 triệu đồng. Năm 2021,
tác giả bán được 175 bộ thiết bị
với trị giá hơn 104 triệu đồng.
Kỹ sư Lương Thanh Long chia
sẻ: “Trên nền tảng công nghệ
lõi, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu,
phát triển thêm các bộ thiết bị
phù hợp với nhu cầu, thị hiếu
của khách hàng trong thời
gian tới”.
NGUYỄN MUỘI

cho các tuyến đầu chống
dịch và hỗ trợ nhân dân.
Mặt trận phường, xã trên địa
bàn thành phố đã vận động
các nhà hảo tâm tặng 10.586
suất quà cho hộ nghèo, cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh khó
khăn bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19 với tổng số tiền trên
2,3 tỷ đồng.
N.M

Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”,
“Học sinh 3 rèn luyện”
(BĐ) - Ngày 8.1, Đoàn
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ
Quy Nhơn 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)
và tuyên dương 36 “Sinh viên
5 tốt”, 21 “Học sinh 3 rèn
luyện” cấp trường năm học
2020 - 2021.

Dịp này, Đoàn trường cũng
khen thưởng học sinh, sinh
viên tham gia đạt giải Cuộc
thi thể thao online - Đánh bay
Covid và cuộc thi Nét đẹp học
đường do Tỉnh đoàn tổ chức.
Đồng thời, trao học bổng của
Hội khuyến học cho 10 học
sinh, sinh viên.
Hoạt động giúp học sinh,

sinh viên hiểu rõ về lịch sử,
truyền thống cách mạng vẻ
vang của học sinh, sinh viên
và Hội Sinh viên Việt Nam;
giáo dục, nâng cao nhận thức
của học sinh, sinh viên và xã
hội về vai trò đặc biệt của học
sinh, sinh viên trong việc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
AN PHƯƠNG
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Nâng cao ý thức PCCC dịp giáp Tết
Để đón một cái Tết an toàn, yên bình cho mọi nhà, mọi người, CA tỉnh đã tăng cường kiểm
tra, chấn chỉnh công tác PCCC&CNCH trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng
vấn đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc CA tỉnh về vấn đề này.

Đại tá NGUYỄN VĂN LONG
 Ông đánh giá thế nào về
nguy cơ xảy ra cháy, nổ vào
thời điểm giáp tết Nguyên đán?
- Thời điểm cuối năm và giáp
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, do lượng hàng hóa về các
siêu thị, trung tâm thương mại,
các chợ nhiều, cùng với đó các
cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng
công suất hoạt động nên nguy
cơ xảy ra cháy, nổ diễn biến
phức tạp. Hơn nữa, đây là mùa
cao điểm của các cơ sở sản xuất
vàng mã.Việc sản xuất và tiêu
thụ hàng tấn vàng mã mỗi ngày
không chỉ gây lãng phí mà nguy
cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao, chỉ
cần lơ là một chút là cháy, nổ sẽ
xảy ra. Bên cạnh đó, tình trạng
vận chuyển, buôn bán, tàng trữ
và sử dụng pháo nổ vẫn còn xảy
ra, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ
cháy, nổ.
Theo thống kê, trong tháng
12.2021, trên địa bàn tỉnh đã
xảy ra 5 vụ cháy, trong đó, có
1 vụ cháy ô tô, 2 vụ cháy tại
nhà dân, 2 vụ cháy tại cơ sở sản
xuất, kinh doanh.
 Vậy đơn vị đã triển
khai biện pháp gì để chủ động
PCCC&CNCH?
- Nhằm giảm thiểu nguy

Cảnh sát PCCC
kiểm tra các
điều kiện đảm
bảo an toàn
PCCC tại một cơ
sở kinh doanh
trên địa bàn
thị trấn
Ngô Mây (huyện
Phù Cát).
Ảnh: N. HÂN
cơ và chủ động phòng chống
cháy, nổ, lực lượng cảnh sát
PCCC&CNCH đã mở đợt
cao điểm tấn công, trấn áp
tội phạm, đảm bảo ANTT, an
toàn PCCC dịp tết Nguyên đán
Nhâm Dần - 2022. Theo đó,
đơn vị đã phối hợp với các cơ
quan, đơn vị chức năng tăng
cường tuyên truyền, vận động
nhân dân tham gia PCCC; chủ
động bố trí 100% lực lượng tổ
chức ứng trực, sẵn sàng chiến
đấu 24/24, đảm bảo cho nhân
dân đón Tết an toàn, vui tươi.
Thường xuyên kiểm tra an toàn
PCCC&CNCH tại các cơ sở có
nguy cơ cháy, nổ cao, quản lý,
theo dõi chặt chẽ các hoạt động
sửa chữa, hàn cắt có nguy cơ

về cháy, nổ. Tổ chức thực tập
phương án chữa cháy, CNCH,
kiên quyết xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm quy định của
pháp luật về công tác PCCC.
 Ông có khuyến cáo gì để
nâng cao hiệu quả công tác
PCCC&CNCH dịp trước, trong
và sau tết Nguyên đán?
- Thực hiện Quyết định
số 84/2021/QĐ-UBND ngày
24.12.2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về quy định an toàn PCCC
đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở
kết hợp sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh, trong đợt
cao điểm về tuyên truyền,
kiểm tra an toàn về PCCC đối
với khu dân cư, hộ gia đình,
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh

doanh, lực lượng cảnh sát
PCCC&CNCH, cảnh sát khu
vực, CA xã, phường, thị trấn
cần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng cơ sở để kiểm tra an toàn
PCCC&CNCH.
Qua đó, kịp thời chấn chỉnh
những vi phạm liên quan đến
công tác PCCC. Khuyến cáo
người dân thực hiện nghiêm
các quy định về an toàn PCCC
như: Không tàng trữ, kinh
doanh trái phép các mặt hàng,
các chất nguy hiểm về cháy,
nổ như xăng, dầu, gas, hóa
chất dễ cháy, nổ; ngắt tất cả
các thiết bị sử dụng điện ra
khỏi nguồn trước khi ra khỏi
khu vực kinh doanh; không sử
dụng lửa trong khu vực kinh

“Chặt đứt” đường dây mua bán chứng chỉ giả
Những ngày vừa qua,
người dân ở phường Tam
Quan Bắc và xã Hoài Hải,
TX Hoài Nhơn, bất ngờ khi
chứng kiến cơ quan chức năng
công bố quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can và thực hiện
lệnh bắt, khám xét 5 đối tượng
ở địa phương về hành vi “Làm
giả con dấu, tài liệu của cơ
quan, tổ chức”.
Liên quan đến vụ án này, Cơ
quan An ninh điều tra đã công
bố quyết định khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và cho tại ngoại
đối với 11 đối tượng khác.
Trong đó, 10 đối tượng ở địa
bàn TX Hoài Nhơn; đối tượng
còn lại là Nguyễn Tấn Hải (SN
1968, ở Đức Phổ, tỉnh Quảng
Ngãi) - là bị can có vai trò chủ
mưu, tuy nhiên hiện đang bị
tai biến, nên cơ quan chức năng
cho tại ngoại để phục vụ công
tác điều tra. Trong 10 bị can ở
Hoài Nhơn thì Trần Thị Hiền
Hòa (SN 1988, trú Tam Quan
Nam) là đối tượng có vai trò
quan trọng, tuy nhiên, Hòa
đang mang thai nên được cho
tại ngoại.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng chỉ giả.
Theo thông tin ban đầu, từ
năm 2018, Thông tư số 23/2018/
TT-BNNPTNT yêu cầu tàu cá
khi hoạt động phải có chứng
chỉ thuyền trưởng, máy trưởng,
thợ máy. Tuy nhiên, vì nhiều
nguyên nhân, không ít chủ tàu
cố tình không cử lao động tham
gia các lớp đào tạo để được cấp
chứng chỉ theo quy định mà tìm
cách đối phó, trong đó có việc
tìm mua chứng chỉ giả. Biết ngư

Ảnh: M.N

dân có nhu cầu trên, đối tượng
Nguyễn Tấn Hải đã móc nối với
nhiều đối tượng ở các địa bàn
ven biển của TX Hoài Nhơn làm
giả các loại chứng chỉ trên bán
cho ngư dân với giá từ 2 đến 5
triệu đồng.
Trung tá Nguyễn Văn Đây,
Phó thủ trưởng Thường trực
Cơ quan An ninh điều tra CA
tỉnh, cho biết: Qua khám xét nơi
ở của các bị can, các điều tra

viên đã thu giữ nhiều tài liệu
quan trọng và hàng trăm bản
photo chứng chỉ các loại nghi
là giả. Trước đó, 28 chứng chỉ
mà cơ quan điều tra thu giữ
được cũng đã có kết quả giám
định từ cơ quan chức năng xác
định là giả. Đây là đường dây
chuyên bán chứng chỉ giả với
quy mô rất lớn, cần phải xử lý
nghiêm để răn đe, phòng ngừa,
ngăn chặn.
Hiện cơ quan điều tra kêu
gọi những người có liên quan
đến việc mua, bán chứng chỉ
giả nêu trên tự giác đến trình
diện và thành khẩn khai
báo để hưởng lượng khoan
hồng của pháp luật. “Qua
vụ án này, chúng tôi khuyên
bà con ngư dân khi có nhu
cầu về chứng chỉ hành nghề
nên liên hệ với cơ quan chức
năng đăng ký học và thi để
được cấp. Mọi hành vi làm
khống, mua bán, làm giả
chứng chỉ là vi phạm pháp
luật và đều bị xử lý nghiêm”,
trung tá Nguyễn Văn Đây
khuyến cáo.
MINH NGỌC

doanh; không tự ý câu mắc các
thiết bị điện để chiếu sáng, sinh
hoạt, trang trí, quảng cáo... Sắp
xếp, trưng bày hàng hóa phải
đảm bảo khoảng cách an toàn
đối với các thiết bị, dụng cụ sử
dụng điện, đường dây điện.
Căn cứ theo điều kiện, quy
mô của ngôi nhà, tại từng tầng
của mỗi nhà ở, diện tích 75 m2
cần trang bị ít nhất 1 bình chữa
cháy; trang bị một số dụng cụ
phá dỡ thông thường để khi
xảy ra sự cố cháy nổ để thoát
nạn như búa, rìu, xà beng, kìm
cộng lực... Các phương tiện này
phải được bố trí ở nơi dễ thấy,
dễ lấy và thuận tiện cho việc sử
dụng khi cần thiết. Đồng thời,
khuyến khích trang bị thêm hệ
thống thiết bị báo cháy, mặt nạ
phòng độc, thang dây...
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 tại 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. Không
bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại
khu vực sản xuất, kinh doanh
có chứa hàng hóa dễ cháy. Khu
vực thắp hương thờ cúng phải
đảm bảo vách, trần nhà phải
bằng vật liệu không cháy, khó
cháy, phía trên trần có đặt tấm
phản xạ nhiệt. Đèn dầu, hương,
nến khi thắp phải đặt chắc chắn
trên các vật liệu không cháy
hoặc khó cháy…
 Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

Vận động đầu thú
nhiều đối tượng
truy nã

Cơ quan CSĐT CA tỉnh phối hợp với CA
TP Quy Nhơn bắt đối tượng Trần Hùng
Ngọc theo lệnh truy nã.
Năm 2021, các đơn vị nghiệp
vụ và CA các địa phương trong
tỉnh đã bắt, vận động đầu thú
69/133 đối tượng truy nã, đạt
tỷ lệ 51,9%. Trong đó, bắt, vận
động đầu thú 16/73 đối tượng
truy nã phát sinh trong kỳ, đạt
tỷ lệ 21,9 %; bắt 5 đối tượng
truy nã theo quyết định của
đơn vị, địa phương khác, hiện
còn 64 đối tượng.
Trong số các đối tượng đã bị
bắt, có những kẻ đã trốn truy nã
từ nhiều năm về trước với các
tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài
sản, cố ý gây thương tích.
M.NGỌC
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Bình Định

ktvhxhbbd@gmail.com

10 năm - Một chặng đường thơ
Tiếp nối những tuyển tập đã xuất bản từ năm 2012 đến nay như: Tuyển tập 10 năm văn xuôi Bình Định
(2011-2020), Nghệ sĩ Nghệ nhân Bình Định (2011-2020), Tuyển tập Văn trẻ Bình Định… thì đến cuối năm 2021,
Hội VHNT Bình Định đã thực hiện Tuyển tập 10 năm thơ Bình Định (2011-2021). Tập sách nhằm tổng kết cho
một chặng đường thơ đồng thời tôn vinh các nhà thơ đương đại của tỉnh nhà.

1.

Theo nhà thơ Mai Thìn,
Phó Chủ tịch Hội VHNT
Bình Định, Trưởng Ban tuyển
chọn Tuyển tập 10 năm thơ Bình
Định thì tập sách không chỉ dành
cho hội viên của Hội VHNT Bình
Định mà còn mở rộng đón nhận
tất cả các nhà thơ quê gốc Bình
Định trên cả nước có tác phẩm
công bố trên sách, báo trong giai
đoạn 2011 - 2021, mỗi tác giả góp
mặt trong tuyển tập từ 2 - 9 bài thơ.
Nhà thơ Mai Thìn chia sẻ:
“Thời nào Bình Định cũng xuất
hiện những tên tuổi nổi bật trong
làng thơ đất nước. Và luôn có
những lớp sóng tiếp nối truyền
thống của cha anh. 87 gương mặt
thơ với 435 bài thơ được tuyển
chọn trong tập sách này là những
con sóng không chỉ “vỗ vào eo
biển Quy Nhơn”, mà hòa những
âm vang vào nền thơ đất nước,
mang hơi thở, tình yêu của đất
và người Bình Định vọng đến
muôn nơi”.
Trong sách, có nhiều gương
mặt thơ gạo cội quen thuộc của
Bình Định như: Lệ Thu, Lâm
Huy Nhuận, Nguyễn Thanh
Hiện, Văn Trọng Hùng, Mai
Thìn, Hương Đình, Nguyễn Thái
Dương, Hồ Thế Hà… Nối tiếp có
những thế hệ như Triều La Vỹ,
Trần Lê Sơn Ý, Viễn Trình… Và
nhiều gương mặt thơ trẻ như My
Tiên, Khổng Trường Chiến, Trần
Văn Thiên…
Như một sự ghi nhận, nhiều
nhà thơ đã quá cố nhưng có sáng
tác trong giai đoạn 10 năm 20112021 cũng được Ban biên soạn
trân trọng tuyển chọn tác phẩm
đưa vào tập thơ. Có thể kể đến
những cái tên như Hà Giao, Vân
Bích, Phan Trọng Cầu, Đào Quý
Thạnh, Trương Tham, Nguyễn

“

Các văn nghệ sĩ Bình Định đi thực tế tại di tích An Khê Trường, căn cứ địa buổi đầu của phong trào nông dân Tây Sơn.

Vì muốn mở rộng, tập hợp đông đủ lực lượng làm thơ của tỉnh
nhà, cho nên có thể sẽ chưa có sự đồng đều về chất lượng nhưng
trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã gửi thông báo đến các nhà
thơ và cả thân nhân của các nhà thơ quá cố thuộc Chi hội Nhà văn
Việt Nam tỉnh Bình Định và Hội VHNT tỉnh, đồng thời đăng nhiều kỳ
trên tạp chí Văn nghệ Bình Định mời gọi gửi bài, nhưng tôi nghĩ tuyển
tập vẫn còn thiếu một số tác giả chưa rõ lý do, đây là điều đáng tiếc” .

Nhà thơ MAI THÌN, Trưởng Ban tuyển chọn
Văn Chương…
Điểm đáng ghi nhận nhất của
tập sách là Ban biên soạn đã nỗ
lực kết nối với các tác giả xa quê
với mong muốn tạo nên diện
mạo đủ đầy thơ Bình Định 10
năm qua. Nhà thơ Trần Lê Sơn
Ý, hiện đang sống tại TP Hồ Chí
Minh, bộc bạch: “18 tuổi tôi xa
quê vào TP Hồ Chí Minh học,
rồi đi làm ở đó luôn, tính ra đến
giờ thời gian sống ở đây nhiều
hơn ở nhà cũng kha khá. Quê
nhà đã khác đi rất nhiều nhưng
quê không vì thế mà xa, vẫn đâu

đó trong những cuộc điện thoại,
hình ảnh, câu chữ, chuyện trò
và những tình thân. Chỉ nghe
giọng nói thôi là đã biết người
quê mình, vẫn thấy thương,
kết nối dễ dàng. Được góp mặt
trong tuyển tập 10 năm thực sự
là một niềm vui bất ngờ, giản
dị mà các anh chị em bạn văn,
những người đi trước đã ưu ái
tặng cho tôi!”

2.

Tuyển tập đã cho thấy
rõ rệt một nguồn mạch
tiếp nối. Lực lượng sáng tác trẻ

XEM - NGHE - ĐỌC
l Quá nhanh & quá nguy hiểm 9 (Fast &
furious 9). Sau khi thoát chết ở cuối phần 8, nữ
hacker Cipher quay trở lại
với nhiều chiêu trò nguy
hiểm, nhằm hạ gục Dom,
gia đình anh và bè bạn.
Cùng với Cipher ở phần 9
có thêm sự xuất hiện của
nhân vật Jacob - em trai
của Dom. Cuộc sống bình
yên của Dom bị phá vỡ khi
những người bạn của anh
chuyển đến tin nhắn tuyệt mật từ Mr. Nobody.
Theo đó ông ta đã bắt được Cipher nhưng bị
phục kích giữa đường. Máy bay rơi, Nobody sống
sót nhưng món hàng tuyệt mật trên đó biến
mất. Nobody hy vọng nhóm của Dom sẽ tìm ra
nó. Nhưng một kẻ thù khác lại đang chực chờ
bẫy Dom, oái ăm thay hắn lại là Jakob Toretto,
em trai của Dom.
l Tết mới trong tim mình, giọng hát rộn
vang của Erik Ninh Dương Lan
Ngọc cùng giai
điệu reo vui nhanh
khiến một không
gian Tết nho nhỏ
như bao quanh

của Bình Định những năm qua
khá hùng hậu cả chất và lượng.
Nhiều bạn trẻ nỗ lực tìm tòi đề
tài và cách thể hiện mới thể hiện
cá tính sáng tác. Đặc biệt, Hội
nghị những người viết văn trẻ
toàn quốc lần thứ X, Bình Định
có 5 tác giả được mời. Trong đó,
có 3 tác giả trẻ mảng sáng tác thơ:
Vân Phi, Trương Công Tưởng,
Trần Quốc Toàn.
Và đại biểu Nguyễn Đặng
Thùy Trang, ngoài mảng văn
xuôi còn tham gia viết thơ và chị
cũng góp mặt trong tuyển tập
thơ 10 năm Bình Định. Nhà thơ
Trần Quốc Toàn, tâm sự: “Tuyển
tập ghi nhận những khuôn mặt
thơ mới, cũng như khắc tên
những người thơ Bình Định đã
thành danh. Với tôi, khi được
góp mặt vào tuyển tập thơ gồm
87 tác giả, như góp một giọng
riêng, thêm sắc màu cho vườn
thơ Bình Định nhiều cung bậc.
Hy vọng, Tuyển tập Mười năm
thơ Bình Định sẽ mang lại nhiều

niềm xúc cảm đến với bạn đọc
yêu thơ”.
Tuyển tập thơ 10 năm Bình
Định khá dày dặn với 600 trang,
được trình bày trang nhã, đa
sắc các giọng thơ của Bình Định
như một món quà khép lại năm
2021 để gửi đến những tác giả
và người yêu thơ. Nhà thơ My
Tiên bộc bạch: “Nhận được lời
mời góp thơ vào tuyển tập 10
năm thơ của tỉnh, tôi thực sự rất
vui và cảm thấy mình may mắn.
Tôi chọn những bài thơ thể hiện
rõ phong cách tính nữ của mình
nhất, hy vọng có thể tạo ra một
nét riêng, trẻ trung trong hành
trình 10 năm thơ ca ấy. Và khi
nhìn thấy cuốn sách, tôi thực sự
bất ngờ với sự bề thế và sang
trọng của nó. Cái tên nhỏ nhắn
của tôi đứng riêng rẽ trên năm
bài thơ chung hàng ngũ với các
bậc đàn anh đàn chú trong tỉnh
khiến tôi thấy hãnh diện. Quá
trình sáng tác còn ngắn và non
trẻ của mình đã được tỉnh nhà
quan tâm và ghi nhận. Cuốn
sách như là một hồi ức đẹp, một
dấu chấm than đầy bất ngờ trên
hành trình sáng tạo của tôi”.
NGÔ PHONG

BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NĂM NHÂM DẦN - 2022:

ta. Cả ca khúc như gói gọn trong 1 câu “Tết mới
ngay trong tim mình”. Tết về là Tết về cùng bao
bộn bề ta xoay/ Xuân năm nay giống như năm kia
một vòng loay hoay/ Tết về mà chẳng cười cảnh
vật làm sao vui tươi?/ Người bận rộn những lo toan
vô hình người cầu phúc cầu duyên tình/ …À i á.
Tết mới phải đâu chuyện khó gì/ Đừng lo nghĩ Tết
mới ngay trong tim mình/ Thấy sắc mới muôn nơi
mang câu chuyện vui đến cho đời/ Này em ơi! Tết
mới ngay trong tim mình…
l Sách Tết năm Nhâm Dần 2022 là tuyển
tập các tác phẩm thơ, văn, nhạc họa chủ đề
mùa xuân. Sách gồm sáu
phần: Ký ức mùa xuân,
Văn, Thơ, Nhạc, Họa, và Vĩ
thanh. 60 tác giả, họa sĩ
góp mặt trong ấn phẩm.
Bạn đọc yêu văn chương
gặp lại những cái tên quen
thuộc như: Phạm Công
Luận, Nguyễn Thị Thu
Huệ, Ma Văn Kháng, Hồ Anh
Thái, Phan Thị Vàng Anh...
Phần Thơ có sự góp mặt của Hữu Việt, Trần Hùng,
Bùi Kim Anh, Phạm Anh Xuân, Dương Huy... Các
họa sĩ Thành Chương, Lương Xuân Đoàn, Lê Trí
Dũng, Đỗ Hoàng Tường... xuất hiện trong phần
hội họa…
ĐÔNG A

Khai trương trưng bày
vào 23 tháng Chạp
Nhằm tạo không khí vui tươi,
phấn khởi phục vụ nhân dân vui
Xuân, đón tết Nguyên đán, ngày
8.1, UBND tỉnh đã ban hành kế
hoạch thực hiện biểu tượng linh
vật năm Nhâm Dần - 2022.
Theo đó, biểu tượng linh vật
năm nay là gia đình hổ sum vầy
gồm 8 con (trong đó có hổ bố, hổ
mẹ và 6 hổ con) được tạo hình
mạnh mẽ, sinh động, sum vầy bên
nhau trên nền danh thắng tháp
Bánh Ít, một công trình kiến trúc
Champa nổi tiếng của tỉnh Bình
Định. Mặt phía sau là các cụm
biểu tượng phụ thể hiện nét văn
hóa truyền thống của quê hương
Bình Định như thế võ Lão Hổ
thượng sơn, cụm bánh chưng,
bánh tét, mâm ngũ quả và những
cụm hoa xuân điểm xuyến chung
quanh. Tại khu vực trưng bày biểu
tượng linh vật, Hội VHNT Bình
Định còn tổ chức triển lãm ảnh

nghệ thuật chủ đề về quê hương,
đất nước, con người Bình Định.
“Đây là một công trình văn
hóa nghệ thuật có ý nghĩa, đồng
thời tạo điểm nhấn về du lịch phục
vụ người dân và du khách gần xa
khi đến thành phố biển Quy Nhơn
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm
Dần - 2022”, ông Tạ Xuân Chánh,
Giám đốc Sở VH&TT cho biết.
Theo kế hoạch, biểu tượng
linh vật năm Nhâm Dần - 2022
sẽ được trưng bày từ ngày 25.1
đến hết ngày 9.2 (nhằm ngày 23
tháng Chạp năm Tân Sửu - 2021,
đến hết mùng 9 tháng Giêng năm
Nhâm Dần - 2022) tại Quảng
trường Nguyễn Tất Thành (TP
Quy Nhơn). Sở VH&TT được
UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan triển khai
thực hiện biểu tượng linh vật từ
nguồn vốn xã hội hóa.
TRỌNG LỢI

Bình Định
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NÂNG MỨC DINH DƯỠNG TẬP HUẤN, THI ĐẤU CHO HLV, VĐV THỂ THAO:

Vui nhưng vẫn chưa yên tâm
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 82/2021/QĐ-UBND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV,
VĐV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định này, chế độ dinh dưỡng của HLV, VĐV trong
quá trình tập huấn, thi đấu được nâng lên. Dù vậy, mức dinh dưỡng thường xuyên vẫn chưa được cải thiện là
điều cần được quan tâm.

Quyết định số 82/2021/QĐUBND của UBND tỉnh quy
định chế độ dinh dưỡng đặc
thù đối với HLV, VĐV thể thao
thành tích cao trên địa bàn tỉnh
có hiệu lực thi hành từ ngày
1.1.2022. Theo đó, trong quá
trình tập huấn, HLV, VĐV đội
tuyển năng khiếu và đội tuyển
cấp huyện được hưởng chế độ
dinh dưỡng 200 nghìn đồng/
ngày (mức chế độ hiện hưởng
là 130 nghìn đồng/ngày); trong
quá trình thi đấu, HLV, VĐV đội
tuyển năng khiếu và đội tuyển
cấp huyện được hưởng chế độ
dinh dưỡng 240 nghìn đồng/
ngày (mức chế độ hiện hưởng
là 220 nghìn đồng/ngày).
Những nội dung còn lại
liên quan đến việc thực hiện
chế độ dinh dưỡng đặc thù đối
với HLV, VĐV thể thao trên
địa bàn tỉnh (HLV, VĐV đội
tuyển tỉnh và đội tuyển trẻ)
không quy định tại Quyết định
82/2021/QĐ-UBND thì thực
hiện theo quy định tại Thông
tư số 86/2020/TT-BTC ngày
26.10.2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính và các văn bản khác
liên quan. Điều này đồng nghĩa
với việc các đội tuyển tỉnh sẽ
được hưởng mức dinh dưỡng
trong thời gian tập huấn là 290
nghìn đồng/người/ngày; mức
dinh dưỡng trong thời gian
trong thời gian thi đấu là 320
nghìn đồng/người/ngày. Đội
tuyển trẻ được hưởng mức
dinh dưỡng trong thời gian
tập huấn là 200 nghìn đồng/
người/ngày; mức dinh dưỡng
trong thời gian thi đấu là 240
nghìn đồng/người/ngày.
Một HLV thuộc Trung tâm
Huấn luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh chia sẻ: “Trước đây,
trong những lần đi thi đấu, với
khoản chi tiền ăn hàng ngày
thấp so với mặt bằng chung,

Đặc thù công việc phải thường xuyên tập luyện, thi đấu với cường độ vận động cao, VĐV cần được bổ sung dinh dưỡng phù
hợp để bù lại và tái tạo năng lượng.
- Trong ảnh: Các VĐV nội dung đối kháng võ cổ truyền trong một buổi tập. 			
Ảnh: HOÀNG QUÂN
chúng tôi rất khó thu xếp. Việc
tìm quán cơm chịu nấu vừa
đảm bảo dinh dưỡng, vừa…
“hợp túi tiền” là điều không
hề đơn giản. Với việc thực hiện
chế độ dinh dưỡng trong thời
gian tập huấn, thi đấu cho HLV,
VĐV đội tuyển theo Thông tư
86/2020/TT-BTC của Bộ Tài
chính hay Quyết định 82/QĐUBND của UBND tỉnh, chúng
tôi có thể tạm yên tâm trong
những giải đấu sắp tới”.
Tuy nhiên, điều mà hầu hết
HLV băn khoăn hiện nay là chế
độ dinh dưỡng thường xuyên
của HLV, VĐV còn thấp.
Cụ thể, mức tiền ăn thường
xuyên của VĐV hiện hưởng
theo quyết định số 4470/QĐUBND ngày 1.1.2017 của UBND
tỉnh theo các mức: 100 nghìn
đồng/người/ngày đối với VĐV
đội tuyển tỉnh; 90.000 đồng/
người/ngày đối với VĐV đội

tuyển trẻ; 80.000 đồng/người/
ngày đối với VĐV năng khiếu.
HLV đội tuyển điền kinh
Bình Định Huỳnh Minh Hiếu
cho hay: “Mức dinh dưỡng
thường xuyên hiện áp dụng cho
VĐV quá thấp so với mặt bằng
chung. Với tính chất đặc thù,
cần nhiều năng lượng để vận
động, nâng cao thành tích, VĐV
cần bổ sung đủ dinh dưỡng để
bù đắp năng lượng tiêu hao
trong tập luyện. Nhưng mức
dinh dưỡng như vậy chỉ có thể
đủ với người lao động bình
thường. Điều này khiến chúng
tôi không dám áp dụng các bài
tập nặng cho VĐV, bởi chưa
chắc đã đạt được hiệu quả như
mong muốn mà còn có thể ảnh
hưởng đến sức khỏe của các
em về lâu dài”. Trong năm
2022, các đội tuyển thể thao
Bình Định sẽ tham gia nhiều
giải đấu quan trọng, trong đó

có Đại hội TDTT toàn quốc.
Do đó, vấn đề dinh dưỡng cần
được quan tâm hơn, để VĐV
có thêm điều kiện nâng cao
thành tích thi đấu, đem vinh
quang về cho tỉnh nhà.
Theo Phó Giám đốc Sở
VH&TT Bùi Trung Hiếu,
qua rà soát, đánh giá, để có
định hướng phát triển thể
thao thành tích cao mang
tính chiến lược và bền vững,
Sở VH&TT đã xây dựng Đề
án Phát triển thể thao thành
tích cao Bình Định đến năm
2030, trình UBND tỉnh. Trong
đó, bên cạnh việc quan tâm
đến cơ sở vật chất; xây dựng
đội ngũ cán bộ, HLV; phương
pháp huấn luyện… còn chú
trọng việc xây dựng chế độ
đầu ra cho VĐV, chế độ đặc thù
cho VĐV xuất sắc, chế độ dinh
dưỡng thường xuyên…
HOÀNG QUÂN

Nhiều HLV, VĐV Bình Định tập trung đội tuyển quốc gia
(BĐ) - Tổng cục TDTT vừa ban hành
các quyết định về việc tập huấn các đội
tuyển quốc gia năm 2022. Theo đó, đội
tuyển kickboxing quốc gia tập trung tại
Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia
TP Hồ Chí Minh gồm 17 thành viên (3
HLV, 14 VĐV). Ở đợt tập trung này, HLV
Trần Đình Đô cùng 2 VĐV Nguyễn Thị
Hằng Nga, Trần Võ Song Thương thuộc
Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định
được triệu tập.
Được biết, cùng với đội tuyển tập trung
tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc
gia TP Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT còn
ra quyết định tập trung 15 thành viên (2
HLV, 13 VĐV) đội tuyển kickboxing tập
trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao
quốc gia Hà Nội. Thời gian tập huấn từ
ngày 1.1 đến 30.9.
l Đội tuyển bóng ném bãi biển nữ quốc
gia được tập trung tại Trung tâm Huấn
luyện Thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tại SEA Games 30 năm 2019, trong lần đầu tiên được
đưa vào thi đấu chính thức, kickboxing đã đem về
cho thể thao Việt Nam 4 tấm HCV.
- Trong ảnh: Các VĐV thi đấu tại Giải vô địch cúp
kickboxing toàn quốc năm 2021 tại TP Quy Nhơn.
Ảnh: ĐỨC MẠNH
gồm 3 HLV, 16 VĐV, trong đó, Bình Định
đóng góp 1 HLV (Nguyễn Thái Hòa) và
3 VĐV (Đỗ Thị Kim Yến, Mai Thị Thúy,

Huỳnh Thị Thanh Thưởng). Trong khi đó,
2 VĐV khác của Bình Định là Võ Bé Tư,
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tập trung cùng
đội tuyển bóng ném trong nhà nữ Việt
Nam tại Bắc Ninh. Các đội bóng ném tập
trung từ ngày 1.1 - 31.5.
l Tổng cục TDTT cũng vừa ra quyết
định tập huấn đội tuyển cờ tướng quốc gia
tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia
TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 16 thành
viên (4 HLV, 12 VĐV). Trong đó, VĐV Hồ
Thị Thanh Hồng của Bình Định tiếp tục
được góp mặt. Thời gian tập huấn từ ngày
1.1 đến 30.5.
Trước đó, VĐV điền kinh Phạm Thị
Hồng Lệ tiếp tục có tên trong danh sách
đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung
tập huấn trong năm 2022.
Mục tiêu trước mắt của các đội tuyển
thể thao Việt Nam là đấu trường SEA
Games 31, dự kiến diễn ra tháng 5.2022.
ĐỨC MẠNH

TRUNG TÂM VÕ THUẬT
CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH:

Tổ chức
Lễ cúng tổ
võ cổ truyền

(BĐ) - Sáng 8.1 (mùng 6
tháng Chạp năm Tân Sửu), tại
TP Quy Nhơn, Trung tâm Võ
thuật cổ truyền Bình Định tổ
chức lễ cúng tổ võ cổ truyền.
Đây là hoạt động thường niên,
nhằm tưởng nhớ công lao của
vị Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và các bậc tiền
hiền đã dày công xây dựng và
phát huy võ cổ truyền Bình
Định. Đồng thời, ôn lại truyền
thống hào hùng của dân tộc;
giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần
thượng võ, tôn sư trọng đạo,
uống nước nhớ nguồn. Đây
cũng là dịp để nhìn lại các hoạt
động trong năm qua của Trung
tâm Võ thuật cổ truyền Bình
Định đối với công tác bảo tồn,
phát huy các giá trị tinh hoa võ
cổ truyền.
Năm nay, do ảnh hưởng
của dịch Covid-19, lễ cúng tổ
võ cổ truyền không đón khách
và tiết giảm một số nội dung,
nhưng vẫn diễn ra trong không
khí trang nghiêm, với các nghi
thức trang trọng mang đậm
tính truyền thống.
LÊ NA

CLB TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Lên kế hoạch
du đấu tại một số
tỉnh, thành phố
phía Nam

(BĐ) - Nhằm có sự chuẩn
bị tốt nhất cho V-League
2022, ban huấn luyện CLB
Topenland Bình Định đã lên
kế hoạch tập huấn tại TP Hồ
Chí Minh và các tỉnh phía
Nam ngay sau Giải bóng đá
cúp Hoàng đế Quang Trung
2 0 2 2 . T h e o H LV t r ư ở n g
CLB Topenland Bình Định
N g u yễ n Đ ứ c T h ắ n g , đ ộ i
bóng đất Võ sẽ có các trận
giao hữu với các CLB đang
chơi ở V-League và giải bóng
đá hạng nhất quốc gia như:
Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn
FC, Bà Rịa - Vũng Tàu, CLB
TP Hồ Chí Minh, CLB Long
An. Sau đó, đội sẽ quay về thi
đấu thêm 2 trận giao hữu với
CLB Khánh Hòa.
l Theo kết quả bốc thăm,
xếp lịch thi đấu của Công ty
CP Bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam (VPF), ở lượt trận
đầu tiên V-League 2022 (dự
kiến khởi tranh ngày 19.2),
CLB Topenland Bình Định
sẽ tiếp CLB Viettel trên SVĐ
Quy Nhơn.
Trong khi đó, đội bóng đất
Võ được miễn thi đấu vòng 1
Cúp Quốc gia. Đối thủ ở vòng
2 của thầy trò HLV Nguyễn
Đức Thắng là đội thắng trong
cặp đấu giữa CLB Phù Đổng
và CLB Hải Phòng.
LÊ CƯỜNG
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THỊ TRƯỜNG GIỎ QUÀ TẾT:

Hàng Việt chiếm ưu thế

Thị trường giỏ quà tết năm
nay khá đa dạng về chủng
loại, mẫu mã và giá cả phục
vụ người tiêu dùng, công ty,
DN. Đặc biệt, trong giỏ quà
tết năm nay các loại thực
phẩm đóng gói, nông sản
sạch Việt Nam… được nhiều
người lựa chọn.
Ở các giỏ quà truyền thống
thường có bánh, kẹo, mứt, trà,
rượu, các loại hạt, lạp xưởng,
cà phê, mứt trái cây sấy khô.
Tùy vào từng khung giá trong
giỏ quà có thể gồm những sản
phẩm cùng loại nhưng phẩm
cấp cao hơn.
Chị Thu Hiền, chủ cửa hàng
tạp hóa A.T, TP Quy Nhơn
cho biết: Do ảnh hưởng dịch
Covid-19, người tiêu dùng lựa
chọn sản phẩm làm giỏ quà
tết an toàn cho sức khỏe như:
Mứt chanh gừng mật ong, hạt
dinh dưỡng, mứt trái cây sấy
dẻo, kẹo nhân sâm, bánh dinh
dưỡng, nước trái cây… Các sản
phẩm Việt Nam sản xuất ưu
tiên hàng đầu vì giá rất tốt, chất
lượng, bao bì nhãn mác lại vượt
trội so với trước.
Theo bà Phan Thị Tuyết
Nhung, Giám đốc siêu thị Big C
Quy Nhơn, năm nay siêu thị
Big C tập trung vào hàng Việt
với tỷ lệ lên đến 80% trong các
giỏ quà. Đặc biệt có nhiều loại
giỏ quà tết gồm các loại đặc sản
vùng miền như: Hạt điều rang
Gia Lai, mãng cầu Đồng Tháp,
chuối sấy Tây Bắc, cà phê Đà
Lạt… với mức giá khá nhẹ -

Nhân viên cửa hàng trái cây nhập khẩu EUS, 344 - 346 Diên Hồng, TP Quy Nhơn đang gói giỏ quà cho khách. Ảnh: HẢI YẾN
450 nghìn đồng/giỏ. Các giỏ
quà đặc biệt hơn cũng chỉ lên
mức 650 nghìn đồng/giỏ.
Các siêu thị khác như
Vinmart, MM Mega Market,
cửa hàng tiện ích đưa ra các gói
quà đặc biệt cho tết Nhâm Dần
với chủ đề Bình An, May Mắn,
Đoàn Viên, Như Ý, Phú Quý...
được thiết kế, trang trí theo đặc
trưng riêng, phù hợp với thị
hiếu của khách hàng, nhất là các
loại giỏ quà số lượng lớn dành
cho các DN. So với mọi năm,
năm nay giỏ quà tết với mức
giá tầm trung dao động từ 250 450 nghìn đồng/giỏ được nhiều
người lựa chọn.
Riêng siêu thị Co.opmart
Quy Nhơn đưa ra chương
trình “Gắn kết tình thân - Tết

Vật liệu, sản phẩm nội thất
đắt khách
Theo các cửa hàng nội
thất, thiết bị vệ sinh ở tỉnh ta,
từ cuối tháng 12.2021 đến nay
lượng khách đến cửa hàng
mua sắm vật liệu xây dựng,
thiết bị vệ sinh tăng cao
20 - 30% so với thời gian
trước đó. Các loại thiết bị
như: Bồn cầu, bồn rửa mặt,
chậu rửa bát, đèn trang trí, kệ
nhà tắm, sen vòi… mua nhiều
nhất. Sức tiêu thụ tăng khiến
giá bán những mặt hàng này
tăng nhẹ, từ 5 - 10% so với
những tháng trước đó.
Theo nhân viên giới
thiệu và bán sản phẩm thiết
bị vệ sinh, đồ nội thất Nhà
Việt, đường Trường Chinh,
TP Quy Nhơn, các chậu rửa
mặt có giá từ 500 nghìn đồng
đến 1,4 triệu đồng/sản phẩm;
bồn cầu, sen vòi chủ yếu ở
mức 1,5 - 5 triệu đồng/sản
phẩm do Trung Quốc, Việt
Nam sản xuất được khách
lựa chọn nhiều nhất. Còn các
mẫu hàng xuất xứ châu Âu
tùy thuộc vào chất liệu, mẫu
mã giá bán lên đến hàng chục

triệu đồng/sản phẩm. Các
loại gạch lát nền, ốp tường do
DN Việt Nam sản xuất hoặc
nhập khẩu từ Trung Quốc,
Malaysia, Ấn Độ… có giá
dao động từ 200 - 550 nghìn
đồng/m 2, một số loại cao cấp
do nước châu Âu sản xuất có
mức giá trên 1 triệu đồng/m 2.
Cùng với gạch ốp lát, thiết
bị vệ sinh, trang trí nội thất,
những mặt hàng sơn, trần
thạch cao, thiết bị điện...
sức tiêu thụ đã tăng gấp đôi
so các tháng trước. Các loại
sơn được chọn mua chủ yếu
là những sản phẩm mang
thương hiệu Kova, Galaxy,
Dulux, Jotun… với tính năng
chống bám bụi, diệt khuẩn,
chống ẩm mốc, chống thấm
nước. Để kích cầu tiêu dùng
thời điểm cuối năm, hầu hết
DN sản xuất vật liệu xây
dựng, trang thiết bị vệ sinh
đều tăng mức chiết khấu cho
các đại lý, đồng thời tổ chức
giảm giá, khuyến mại dành
cho khách hàng.
CÔNG HIẾU

xa thêm gần” với 20 mẫu giỏ
quà gồm bánh mứt, trái cây,
nước yến, cà phê, các loại
nước giải khát, lạp xưởng, nhu
yếu phẩm, bánh ngọt, rượu
nhẹ… Giá giỏ quà dao động từ
178 nghìn đồng đến 1,3 triệu
đồng để người tiêu dùng đặt gửi
cho người thân trong toàn tỉnh.
Năm nay, bên cạnh những
giỏ quà bánh kẹo, thực phẩm
dinh dưỡng thì giỏ quà hoa quả
cũng được nhiều người tìm
mua, đặc biệt là nông sản Việt.
Các siêu thị, cửa hàng tiện ích
đều đưa ra những giỏ hoa quả
đủ loại như: Bưởi da xanh, cam
Vinh, xoài Cát Chu, nho Ninh
Thuận… trang trí thêm hoa, lá
đẹp mắt. Vì là hàng nông sản
Việt có nguồn gốc xuất xứ rõ

ràng nên khách rất an tâm.
Bưu điện Bình Định cũng
đưa ra nhiều mẫu giỏ quà tết.
Đặc biệt, người tiêu dùng có thể
yêu cầu các sản phẩm OCOP
Bình Định như: Bún, miến, phở,
rượu, bánh tráng… Nhân viên
bán hàng quầy trưng bày sẽ thiết
kế thành giỏ quà đẹp mắt và
nhận giao hàng đến tận tay theo
yêu cầu của khách hàng. Ông
Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám
đốc Bưu điện Bình Định, cho biết:
“Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây
nhiễm dịch bệnh, chúng tôi đẩy
mạnh dịch vụ mua sắm online.
Chỉ cần ngồi ở nhà, người tiêu
dùng có thể lựa chọn sản phẩm
mà mình ưng ý, sau đó hàng sẽ
được gửi đến tận địa chỉ trong
toàn tỉnh”.
HẢI YẾN

Bình Định

TƯ VẤN

Nên sử dụng
găng tay
cao su dọn nhà
Sử dụng găng tay cao
su khi dọn nhà sẽ bảo vệ
da tay, tránh lây nhiễm
vi khuẩn.
Nước xà phòng và dầu
mỡ làm cho bát đĩa trơn
trượt và dễ bị rơi vỡ. Đeo
găng tay cho phép bạn
cầm nắm đồ đạc tốt hơn
khi rửa bát đĩa bằng tay và
có thể ngăn chặn việc làm
vỡ trong lúc dọn dẹp. Còn
nếu bạn vô tình làm rơi vỡ
thứ gì đó, găng tay sẽ bảo
vệ bạn không bị thương do
các mảnh vỡ và có thể dọn
dẹp đống lộn xộn một cách
an toàn.
Găng tay sẽ giúp bảo vệ
da tay của bạn bằng cách
không để da tiếp xúc với
hóa chất và nhiệt độ nước
gây kích ứng và khô da tay.
Các bồn rửa, toilet, bồn
tắm... là nơi chứa đựng
rất nhiều vi khuẩn. Kể cả
miếng chùi rửa mà bạn sử
dụng cũng vậy. Vì thế, nếu
bạn sử dụng găng tay, bạn
sẽ cách ly mình khỏi các
mầm bệnh, gây ảnh hưởng
cho sức khỏe.
Bạn biết đấy, cao su kỵ
nhiệt độ cao và acid, hóa
chất tác động mạnh. Vì vậy,
đối với găng tay cao su vệ
sinh gia dụng thông thường,
tốt nhất các bạn nên hạn chế
tiếp xúc lâu với acid và nhiệt
độ cao để giữ được độ đàn
hồi của găng tay.
Đ.A
(Theo tieudung.vn)

Mùa kiệu kém vui

Hiện nay, người trồng kiệu ở huyện Phù
Mỹ bắt đầu thu hoạch kiệu, kiệu năm nay tuy
giá bán có cao hơn so với năm ngoái nhưng
người trồng kiệu kém vui vì không chỉ diện
tích kiệu đã giảm do lo lắng ảnh hưởng từ dịch
bệnh Covid-19 mà còn vì năng suất đạt thấp.
Năm nay toàn huyện Phù Mỹ có hơn
520 ha kiệu, giảm chỉ còn hơn một nửa so với
năm trước. Theo người trồng kiệu, năm nay
thời tiết thất thường, ở giai đoạn vừa xuống
giống thì gặp nắng hạn và đến khi thu hoạch
thì mưa lũ kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát
triển của cây kiệu nên củ chậm phát triển,
năng suất giảm mạnh.
Chị Hoàng Thị Tính, một người trồng kiệu
ở thôn Tân An, xã Mỹ Quang, cho biết: “Tôi
trồng 10 sào kiệu (5.000 m2) trên chân ruộng
đất cát. Năm trước, mỗi sào kiệu cũng thu
được 1,5 tấn kiệu củ, còn năm nay chỉ còn
1 tấn. Năng suất giảm mạnh thế cho nên giá có

Người dân thôn Tân An, xã Mỹ Quang đang thu hoạch kiệu.
tăng thêm vẫn không đủ bù lại. Hiện tại kiệu củ
có giá 45.000 đồng/kg, tăng 10.000 với cùng kỳ
năm trước; kiệu lá bán với giá 10.000 đồng/kg,
cao hơn năm trước khoảng 3.000 đồng”.
VĂN TỐ

Lươn không bùn được giá, nhiều người nuôi
Sau khi anh Thái Hùng Vinh ở thôn Thọ
Nghĩa, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước
thực hiện thành công mô hình nuôi lươn
thịt và lươn giống trong bể xi măng không
bùn, nhiều người trong xã đã đến học tập,
làm theo.
So với cách nuôi lươn trong ao bùn, ở mô
hình nuôi này lươn tăng trọng nhanh hơn,
quá trình sinh trưởng và phát triển của lươn

dễ giám sát, kiểm soát, có thể nuôi với mật
độ dày hơn. Sau khoảng 8 tháng nuôi, lươn
đã đạt mức 3 - 7 con/kg, lươn nuôi theo cách
mới giá bán cao hơn thông thường khoảng
15 - 20%, ở mức từ 150 nghìn - 170 nghìn
đồng/kg. Do có nhiều người đặt vấn đề mua
con giống hiện anh Vinh đang tập trung ương
giống để bán, hiện giá con giống ở mức 4.000 5.000 đồng/con (tùy cỡ).
TẤN HÙNG

Bình Định

Vườn nhà
đón Tết

r Tản văn của TRẦN THỊ THẮM

ktvhxhbbd@gmail.com

TRẦN QUỐC TOÀN

Nghe tiếng
chuông chùa vọng
phía mùa xuân
Bing boong,
bing boong,
tiếng chuông chùa tháng Chạp đánh thức
bầy chim gieo tiếng hót
ngày 23,
mẹ sắp cỗ cúng ông Công ông Táo,
nguyện cầu tổ tiên che chở,
bầy cò lội ruộng cấy dấu chân tần tảo lọn
mạ bén rễ lên xanh.
Giấc mơ Lang Liêu ủ trong nồi bánh chưng,
bánh giầy,
khói bếp huyền ảnh những nghìn năm giữ
gìn nếp sống dân tộc.
Tết Nguyên Đán,
cỏ cây lột bỏ chiếc áo năm cũ, rót rét ngọt
vào thơ,
con sâu bóc chiếc kén tằm hóa bướm trên
giàn mướp trĩu hoa.

Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
Cứ vào đầu tháng Chạp, khi thời
tiết đã dần nắng ấm, mẹ tôi lại tất bật
với ngổn ngang các công việc làm
vườn, trồng rau đón Tết, trong nỗi nôn
nao đợi chờ các con từ phương xa trở
về đoàn viên.
Mùa dịch Covid-19, tôi trở về bên
căn nhà nhỏ đầy ắp yêu thương của
mẹ. Về bên mẹ, tôi thích được đi chợ
cùng mẹ để chọn mua các loại hạt
giống cần trồng cho mảnh vườn. Dưa
leo, đậu cô ve, khổ qua, rồi các loại
rau, củ, mỗi thứ một ít, mẹ đều chọn
mua theo đúng sở thích của cả gia
đình. Biết ba rất thích ăn cải xanh, còn
mấy chị em tôi thì hay ăn cải ngọt,
không ngần ngại, mẹ liền chọn mua cả
hai. Mẹ làm việc gì cũng đều suy nghĩ
cho mọi người trong nhà mà đôi khi
quên cả bản thân mình.
Trong làn sương mỏng vây phủ,
bóng mẹ liêu xiêu, nhỏ bé giữa không
gian mênh mông tĩnh lặng. Tôi vẫn
thường phụ mẹ làm vườn mỗi khi
rảnh rỗi, được cùng mẹ cuốc đất, làm
luống rồi rào lưới cho mảnh vườn,
cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao.
Cũng chính những buổi chăm sóc rau
cùng mẹ, tôi học được cách mẹ vun
vén, kiên nhẫn. Mẹ vạch từng chiếc lá
để bắt sâu, tỉ mẩn làm giàn cho khổ
qua bò lên tươi tốt. Dưới đôi bàn tay
khéo léo của mẹ, những khoảnh đất
vốn khô cằn ngày nắng giờ trở nên
màu mỡ và tươi xốp hơn. Niềm vui
của mẹ là mỗi sớm mai thức giấc được
nhìn thấy những hạt giống mẹ gieo
trồng đã lên mầm nảy hạt. Mẹ chăm
sóc vườn rau như thể đang chăm sóc
chính các con của mình. Dù bận rộn
với nhiều công việc đồng áng, nhưng
mẹ vẫn dành thời gian để chăm chút
cho vườn rau thật kĩ lưỡng, che chắn
chúng thật cẩn thận khi gió lạnh tràn
về. Để khi các con từ phố trở về sẽ có
được những bữa cơm ngon lành với
rau quả tươi, an toàn không hóa chất.
Mẹ hay nói thấy vườn rau xanh
mướt là như thấy Tết đã cận kề. Với
mẹ, mảnh vườn nhỏ không chỉ là nơi
để vun vén những bữa cơm với đủ
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đầy các loại rau tươi, quả sạch, mà đó
còn là cầu nối gắn kết các thành viên
trong gia đình sau một năm dài xa
cách. Tôi thích được ngồi với mẹ thật
lâu bên luống rau mẹ trồng, thích cảm
giác được cùng mẹ vun xới, chăm sóc
từng vạt rau, chùm quả. Đứa con trai
lên năm của tôi cứ ví vườn của ngoại
như là một khu vườn cổ tích, dạt dào
hương thơm và sắc màu. Trong sâu
thẳm hồn tôi không đâu bình yên bằng
mảnh vườn của mẹ. Đứng giữa vườn
nhà yêu dấu, được hít thở không khí
trong lành giữa màu xanh cây cỏ, tôi
thấy lòng mình dịu lại và thư thái, bao
nỗi lắng lo cơm, áo, gạo, tiền bỗng
chốc tan đi.
Từng khóm rau, chùm quả trong
vườn được chăm bón bằng cả tấm lòng
thương con vô ngần của mẹ. Mẹ lặng
thầm, hy sinh chỉ mong các con đón
một cái Tết thật đủ đầy. Nhìn những
luống rau đang ngày một xanh tươi,
mơn mởn, từ sâu trong khóe mắt mẹ là
nỗi niềm ngóng trông, đợi chờ các con
từ phương xa trở về.
Những ngày cuối năm, giữa mùi
hương miên man của khói bếp, của
nồi nước thơm của lá chanh, lá sả từ
mảnh vườn của mẹ, là thấy cả tuổi thơ
như hiện về trong vô ngần tình yêu
thương. Tôi thích cảm giác được gối
đầu vào lòng mẹ, nghe mùi tóc thơm
từ lá vườn xông vào cánh mũi, được
mẹ vỗ về bình yên đến lạ. Dù đã lớn
nhưng tôi vẫn muốn được mẹ gội đầu
bằng nồi nước thơm. Với hương thơm
nồng nàn, ấm áp trong ngày cuối cùng
năm cũ như thấy những điều chưa
toại nguyện, chưa vẹn tròn hay những
buồn phiền còn vương vấn trong tâm
tư được trút bỏ, để từ đó sẵn sàng đón
chào năm mới.
Với mẹ, ngày Tết có lẽ sẽ không
còn trọn vẹn nếu vắng bóng một đứa
con nào. Tôi hy vọng rằng, khắp thế
gian này sẽ cùng nhau đón một cái Tết
thật an lành, hạnh phúc. Cũng giống
như cách mẹ gieo những hạt giống
cũng chính là gieo bao hy vọng về một
tương lai tươi sáng, dạt dào sắc xanh.

Em vẽ nụ cười vào anh,
thấy lòng nhẹ như mây trời trên vùng
phiêu lãng
mặt trời hé rạng đường làng người người
chở hoa lay ơn, cúc họa mi, huệ trắng,
để về chưng trong ba ngày tết.
Ta nghe nồng ấm tình làng nghĩa xóm,
những tháng ngày dịch bệnh lo toan
ngược xuôi mưu sinh cơm áo...

CAO VĨ NHÁNH

Mùa đông
ngang qua tuổi
Nợ nhau một ánh mắt
Là xôn xao bốn mùa
Nghe quanh đời buốt nhớ
Trả nhau bằng tóc bạc
Anh nói anh bình yên
Em thì vờ xa lạ
Xuôi toa tàu ký ức
Có một miền ngả nghiêng.
Mùa đông ngang qua tuổi
Trái tim đầy gió giông
Thổi phía nào cũng lạnh
Dù tình mình hư không
Cứ ngỡ lòng đã quên
Tình vẫn xanh màu cỏ
Chập chùng giữa thức mơ
Trái tim kia đứng đợi.

HỮU VINH

Lời Mẹ ru
Từ câu lục bát đi ra
Tôi quay nhìn lại quê nhà mù khơi
Loanh quanh hết một vòng đời
Nơi ta gặp lại là lời mẹ ru...

NGUYỄN THƯỜNG KHAM

Hoa núi
Em là hoa của núi
từ muôn trùng tháng năm
từ muôn trùng giông bão
từ muôn trùng…
xa xăm…

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ

VĨNH TUY

Ra sông ngồi ngắm
nắng chiều
Cuộc người
dài, ngắn bao nhiêu?
cạn ngày, theo bóng nắng chiều qua sông!

Tình cờ hoa xuống phố
đất trời bỗng thành xuân
dâng từng con sóng vỡ
thời gian trôi ngập ngừng.
Gặp nhau từ dạo ấy
nước mây chẳng hẹn hò
lửa chưa từng rực cháy
sao lòng đầy tàn tro.
Rồi em xa em xa
bóng hoa nhòa bóng núi
bóng mây nhòa bóng tối
sợi tóc còn ngẩn ngơ.
Rồi em xa em xa
tình anh bay về núi
tình anh theo làn gió
tình anh thành mây trôi.

Ngu ngơ như ngọn gió đồng
ngủ mê trên nhánh cải ngồng, mà hay!
như con tu hú trên cây
một đời tha thiết, gọi ngày nắng lên!
Bên đường ai đã bỏ quên
nỗi buồn một nấm cỏ lên xanh rì
ngậm ngùi những cuộc chia ly
ngày kia còn lại những gì sông ơi!
Thôi thì hãy cứ dạo chơi
cỗi cằn cũng đứng bên đời trổ bông!

Tranh của
họa sĩ
TRƯƠNG
ĐÌNH
DUNG
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Đề nghị tạm dừng
tổ chức lễ hội,
bắn pháo hoa nổ trong
dịp tết Nguyên đán
Ngày 7.1, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản
đề nghị Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương tăng cường các biện
pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022. Theo đó, Bộ đề nghị các Sở chủ
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham
mưu, trình UBND tỉnh quyết định việc tạm
dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt
động bắn pháo hoa nổ trong dịp tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022.
Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh
tại địa phương, tổ chức các hoạt động du
lịch, thể thao, hoạt động tại các bảo tàng,
di tích, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm
biểu diễn nghệ thuật theo Hướng dẫn tạm
thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn
hóa, thể thao, du lịch của Bộ VH-TT&DL.
Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch
tại địa phương hướng dẫn các khu, điểm
du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và
dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây
dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt
động phục vụ khách du lịch trong dịp tết
Nguyên đán, đảm bảo du khách được đón
Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.
(Theo cand.com.vn)

Khởi công nhà máy
chế biến nông sản thực
phẩm 500 tỷ đồng

Ngày 8.1, tại Đồng Tháp diễn ra Lễ
khởi công Nhà máy chế biến nông sản thực
phẩm Thành Ngọc tại Cụm Công nghiệp
An Nhơn - Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành.
Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm
nằm ở vị trí được xem như là trung tâm
vùng nguyên liệu của đồng bằng sông Cửu
Long. Nhà máy có kho lạnh quy mô 700 tấn,
khu trữ nguyên liệu khoảng 1.000 tấn. Giai
đoạn 1, công suất nhà máy khoảng 150 tấn
nguyên liệu/ngày, sản xuất khoảng 23.000
tấn sản phẩm/năm, chủ yếu các loại nông
sản sẵn có tại địa phương như: Thanh long
ruột đỏ, dứa, nhãn, mãng cầu, chanh không
hạt... Các dòng sản phẩm chính được sản
xuất như: Sấy thăng hoa, nước ép cô đặc,
sấy dẻo, đông lạnh, sản phẩm tươi.
Nhà máy có tổng vốn đầu tư giai đoạn
1 là 500 tỷ đồng, dự kiến quý III/2022 sẽ đi
vào hoạt động.
(Theo nhandan.vn)

Bị cáo Tất Thành Cang
lãnh 10 năm tù
Chiều 8.1, TAND TP HCM đã tuyên án
với 20 bị cáo trong vụ án chuyển nhượng
9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển
Nam Sài Gòn (viết tắt Sadeco) sang Công ty
CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim gây
thất thoát tài sản nhà nước gần 670 tỷ đồng.
Trong đó, ông Tất Thành Cang (cựu
Phó Bí thư Thành ủy TP HCM) nhận 10
năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất
thoát, lãng phí”.
Ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám
đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công
nghiệp Tân Thuận, kiêm Chủ tịch HĐQT
Sadeco) nhận 11 năm tù về tội “Vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước gây thất thoát, lãng phí” và 9 tù về tội
“Tham ô tài sản”, tổng hợp 20 năm tù giam.
Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm
tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù giam.
(Theo SGGP)
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TP HCM đạt cấp độ dịch 1,
trở thành “vùng xanh”

Ngày 8.1, UBND TP HCM thông báo
về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn TP
HCM theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Theo đó, kể từ khi dịch Covid-19
bùng phát, đây là lần đầu tiên dịch
Covid-19 tại TP HCM đạt cấp độ 1 và
thành phố trở thành “vùng xanh” - vùng
bình thường mới.
Trong đó, toàn thành phố có 18 quận,
huyện đạt cấp độ 1; riêng quận 1, 10, Bình
Thạnh và TP Thủ Đức đang ở cấp độ
dịch 2. Như vậy, TP Thủ Đức là địa phương
duy nhất tăng cấp độ dịch từ cấp 1 lên cấp
2; trong khi 3 quận giảm cấp độ dịch từ cấp
2 xuống cấp 1 là quận 4, 11 và Tân Phú.
Toàn TP HCM không còn quận, huyện
có cấp độ dịch 3 (vùng cam).
Trong tổng số 312 phường, xã, thị trấn,
có 235 địa phương đạt cấp độ 1; 74 địa
phương đạt cấp độ 2 và 3 địa phương
cấp độ 3.
Cấp độ dịch được đánh giá trên 3 tiêu
chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao
phủ vắc xin và tiêu chí đảm bảo khả năng

TP HCM trở thành “vùng xanh” sau nhiều tháng nỗ lực kiểm soát dịch.
chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng.
Trong tuần qua, TP HCM ghi nhận 3.244

ca mắc mới, tiếp tục giảm so với tuần trước
(843 ca) và các tuần trước đó. (Theo SGGP)

TP HCM khởi động chuỗi “Siêu thị mini Tết 0 đồng”
Sáng 8.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
HCM, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú
Nhuận (PNJ), Hội Nữ doanh nhân TP
HCM phối hợp khởi động chuỗi “Siêu
thị mini Tết 0 đồng”.
Theo đó, đồng loạt 6 “Siêu thị mini
Tết 0 đồng” được triển khai tại các quận:
Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Hóc
Môn và Củ Chi nhằm tạo điều kiện hỗ trợ
cho các hộ gia đình, người lao động khó
khăn được mua sắm các nhu yếu phẩm
để chuẩn bị đón Tết và vui xuân. Đây là
6 siêu thị đầu tiên trong chuỗi 32 siêu thị
sẽ được tổ chức tại tất cả các quận, huyện
trên địa bàn TP HCM.
Song song, sẽ có thêm 6 “Siêu thị mini

Người lao động hoàn cảnh khó khăn trải nghiệm
mua sắm tại “Siêu thị mini Tết 0 đồng”.
Tết 0 đồng” được tổ chức tại một số tỉnh,
thành phố trên toàn quốc. Chương trình
dự kiến giúp đỡ hơn 25.000 hộ gia đình

lao động khó khăn có thêm niềm vui, bớt
đi lo toan mua sắm ngày Tết.
Chuỗi siêu thị được tổ chức với đa
dạng gần 50 các mặt hàng từ thực phẩm,
nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh
mứt bảo đảm chất lượng an toàn thực
phẩm bởi các nhà cung cấp uy tín. Ban
tổ chức phát cho mỗi hộ gia đình 1 tấm
vé trị giá 400 nghìn đồng để mua sắm tại
“Siêu thị mini Tết 0 đồng”. Điểm nhấn
trong chương trình siêu thị lần này là
có thêm các hoạt động mang đậm tính
cổ truyền ngày Tết như hái lộc may mắn
đầu năm, bốc thăm trúng thưởng, các trò
chơi dân gian...
(Theo qdnd.vn)

Bắt 2 giám đốc DN tiếp tay chuyên gia “dỏm” nhập cảnh trái phép

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can,
bắt tạm giam Thọ.
Ngày 8.1, Cơ quan an ninh điều tra CA
Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố
bị can, bắt tạm giam 2 giám đốc DN tiếp
tay cho người nước ngoài nhập cảnh Việt
Nam trái phép dưới vỏ bọc chuyên gia.

Đó là Nguyễn Văn Minh Thọ, 31 tuổi,
Giám đốc Công ty Dịch vụ và du lịch TNA
Service; Phạm Kim Phúc, 29 tuổi, Giám
đốc Công ty TNHH Phúc Travel Newlife.
Đây là diễn biến mới liên quan đến
quá trình điều tra các đường dây tổ chức
cho người nước ngoài nhập cảnh Việt
Nam trái phép dưới hình thức chuyên
gia mà Cơ quan an ninh điều tra CA Đà
Nẵng đang điều tra, mở rộng.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định
Thọ đã ký bảo lãnh để xin cấp thị thực
cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào
Việt Nam với danh nghĩa chuyên gia làm
việc cho DN này. Tuy nhiên, qua điều tra
thực tế cho thấy số người Hàn Quốc này
không phải là chuyên gia, cũng không
làm việc tại công ty của ông Thọ.

Còn bị can Phúc đã thực hiện bảo lãnh
cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái
phép dưới hình thức chuyên gia, thu lợi
bất chính 30,8 triệu đồng.
Theo cơ quan an ninh, hành vi vi phạm
pháp luật của các bị can được xác định
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh
Việt Nam trái phép liên quan ông Lee
Kwan Young (53 tuổi) - Phó Chủ tịch Hội
người Hàn miền Trung; ông Seo Young
Jin (48 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH
Han in Hue và ông Song Hong Sub (49
tuổi) - chủ Công ty môi giới Khan Vina.
Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra CA
Đà Nẵng đã khởi tố 15 người (trong đó
có 3 người Hàn Quốc).
(Theo TTO)

Truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng
truy tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc
Cường và 13 bị can trong vụ án “Buôn
bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang
nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng
chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ, xảy ra tại TP HCM, các tỉnh, thành phố
khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế”.
Trước đó, ngày 10.12.2021, ông Trương
Quốc Cường đã bị bắt tạm giam với cáo
buộc thiếu trách nhiệm để 7 loại thuốc giả

nhãn mác nhập về Việt Nam tiêu thụ gây
thiệt hại 50,6 tỷ đồng.
Qua điều tra, ông Trương Quốc Cường
làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược giai đoạn
2007 - 2016, là người chịu trách nhiệm đối với
các hoạt động của cục này. Trong đó có nhiệm
vụ trình lãnh đạo Bộ Y tế các quyết định liên
quan đến việc cấp phép đăng ký thuốc.
Quá trình làm việc, ông Cường có hành
vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định,
xét duyệt và cấp số đăng ký đối với 7 loại
thuốc giả gắn nhãn Health 2000 Canada;

thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt
động của nhóm chuyên gia thẩm định và
bộ phận thường trực đăng ký thuốc. Sau
khi 7 loại thuốc trên được nhập khẩu vào
Việt Nam, Nguyễn Minh Hùng và các bị
can trong vụ án đã tiêu thụ được lô thuốc
giả có tổng trị giá trên 151 tỷ đồng.
Ông Cường nhận được thông tin phản
ánh thuốc Health 2000 Canada nhập nhằng
về nguồn gốc, xuất xứ. Tuy nhiên, bị can đã
không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi để
tiêu hủy đối với 7 loại thuốc. (Theo VOV.VN)
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WHO lý giải các nguyên nhân khiến
biến thể Omicron lây lan mạnh

Trong bối cảnh số ca mắc mới
Covid-19 trên thế giới tăng lên mức
cao nhất từ trước đến nay, giới chức
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 7.1
cho rằng biến thể Omicron của vi rút
SARS-CoV-2 gây dịch bệnh này lây lan
rất nhanh hiện nay là do sự kết hợp của
nhiều yếu tố, trong đó có tính chất của
biến thể và việc người dân tăng tiếp xúc.
Theo bà Maria Van Kerkhove,
Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận
dịch bệnh khẩn cấp của WHO, các đột
biến cho phép vi rút SARS-CoV-2 bám
vào tế bào người dễ dàng hơn. Bên cạnh
đó, có yếu tố được gọi là “trốn miễn
nhiễm”, theo đó người đã mắc Covid-19
và đã khỏi hoặc người đã tiêm chủng
đầy đủ vẫn tái nhiễm.
Một lý do nữa liên quan sự khác biệt
giữa Omicron với Delta và các biến thể
khác. Theo đó, Omicron tự nhân đôi ở
đường hô hấp trên, trong khi các biến
thể trước đó và chủng vi rút gốc chủ
yếu tự nhân đôi ở đường hô hấp dưới,
cụ thể là ở phổi.
Ngoài ra, vi rút lây lan do mọi
người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, ở
nhà nhiều hơn trong bối cảnh hiện đang
là mùa Đông ở khu vực Bắc Bán cầu,

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thống
tướng Myanmar Min Aung Hlaing ở Naypyidaw
hôm 7.1.
Ảnh: AFP

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm di động ở Toronto, Canada.
Ảnh: THX/TTXVN
không tuân thủ các biện pháp giãn cách
vật lý.
Theo các báo cáo gửi WHO tuần
trước, thế giới ghi nhận gần 9,5 triệu
ca mắc mới Covid-19 - mức cao nhất từ
trước đến nay và tăng 71% so với tuần

trước đó.
Bà Van Kerkhove nhấn mạnh người
dân cần hiểu và nhận thức được rằng
họ cũng có thể khống chế được sự lây
lan của dịch bệnh bằng cách giảm phơi
nhiễm với vi rút.
(Theo TTXVN)

Thái Lan tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi
Phó phát ngôn viên Chính phủ
Ratchada Dhnadirek cho biết hôm 8.1,
Thái Lan đã chuẩn bị vắc xin Pfizer để
tiêm cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi trên
toàn quốc.
Theo bà Ratchada Dhnadirek, đợt
tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi
dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới. Việc
trẻ em tiêm hay không là hoàn toàn dựa
vào sự tự nguyện của phụ huynh. Bộ

Giáo dục nước này đang tiến hành khảo
sát ý kiến để đánh giá nhu cầu tiêm
vắc xin cho trẻ em.
Dự kiến, trẻ em sẽ được tiêm tại các
trường học và bệnh viện. Ngoài ra, đối
tượng trẻ em trên 12 tuổi chưa được
tiêm chủng cũng có thể đến bất kỳ bệnh
viện hoặc phòng khám nào trên toàn
quốc để sử dụng vắc xin.
Chính phủ Thái Lan năm ngoái đã

đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50 triệu
trong tổng số 70 triệu dân nước này hay
tương đương 100 triệu liều vắc xin cho
tới hết năm 2021. Cho tới nay, Thái Lan
đã tiêm được 130 triệu liều trong đó
nhiều người đã được tiêm mũi thứ 3.
Năm nay, Thái Lan đã chuẩn bị sẵn
120 triệu liều vắc xin để tiêm nhắc lại
cũng như tiêm cho trẻ em.
(Theo VOV.VN)

Hơn 4.200 người bị bắt vì bạo động, súng vẫn nổ
ở Kazakhstan

Hơn 4.200 người bị bắt vì bạo động, súng vẫn
nổ ở Kazakhstan.
Ảnh: Reuters

Sáng 8.1 (giờ địa phương), tiếng
súng vẫn vang lên ở trung tâm
TP Almaty, Kazakhstan, phóng viên
của Sputnik cho biết.
Ủy ban An ninh Kazakhstan hôm
8.1 cho biết, cựu lãnh đạo Ủy ban An
ninh quốc gia Karim Massimov đã bị
bắt vì tình nghi phản quốc. Cùng bị
bắt với ông này còn một số quan chức
khác nhưng giới chức Kazakhstan
không nêu tên hay cung cấp thông
tin chi tiết. Ông Massimov, đã hai lần

là thủ tướng, từng được coi là đồng
minh thân cận của cựu Tổng thống
Nazarbayev.
Hãng Sputniks dẫn tin từ Bộ Nội
vụ Kazakhstan cho biết, hơn 4.200
người, trong đó có cả công dân nước
ngoài, đã bị bắt trong bối cảnh biểu
tình diễn ra. Số vụ bắt giữ ở Almaty
là cao nhất. Nhiều báo cáo cho biết,
những người bị bắt có thể đối mặt với
án tù chung thân.
(Theo vietnamnet.vn)

Ít nhất 16 người chết trong vụ nổ nghi do khí gas
ở Trung Quốc
Ngày 8.1, truyền thông Trung Quốc
đưa tin ít nhất 16 người thiệt mạng và
10 người bị thương trong vụ nổ làm
sập một tòa nhà nghi do rò rỉ khí gas ở
ngoại ô TP Trùng Khánh.
Theo Tân Hoa xã, vụ nổ xảy ra lúc
12 giờ 10 phút (giờ địa phương) ngày
7.1 tại căng tin trong tòa nhà của một
ủy ban khu phố, làm 26 người mắc kẹt
bên trong.
Hình ảnh và video của Tân Hoa xã
cho thấy lính cứu hỏa và nhân viên cứu
hộ mặc áo cam và đội mũ bảo hộ đang
đào bới đống đổ nát để tìm người sống

Myanmar gia hạn
lệnh ngừng bắn với
phe nổi dậy

sót. Đến sáng 8.1, tất cả nạn nhân đã được
đưa ra khỏi hiện trường vụ sập nhà.
Đài truyền hình Trung ương Trung
Quốc CCTV chiếu video trên mạng xã
hội cho thấy khói và bụi bốc lên cao từ
đống đổ nát của tòa nhà sập ở quận Vũ
Long, Trùng Khánh.
Theo CCTV, hơn 150 nhân viên cứu hộ
và lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.
Các thiết bị nâng và đào hạng nặng cũng
được đưa đến nơi xảy ra tai nạn.
Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được
điều tra.
(Theo TTO)

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mắc kẹt trong
đống đổ nát sau vụ sập nhà nghi do nổ khí gas ở
TP Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 7.1.
Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa
Thống tướng Myanmar Min Aung
Hlaing và Thủ tướng Campuchia Hun
Sen hôm 7.1 cho biết chính quyền quân
sự Myanmar quyết định gia hạn lệnh
ngừng bắn với các tổ chức dân tộc thiểu
số có vũ trang tới cuối năm 2022.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 5 tháng được
chính quyền quân sự Myanmar đưa ra
trước đó sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 2.
Thống tướng Hlaing kêu gọi các bên
liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn. Thủ
tướng Campuchia ủng hộ mạnh mẽ lời
kêu gọi này nhằm xoa dịu căng thẳng
và tạo điều kiện đối thoại mang tính xây
dựng, tiến tới hòa bình lâu dài và phát
triển Myanmar.
Thủ tướng Campuchia hôm 7.1 tới
Myanmar, trở thành lãnh đạo nước
ngoài đầu tiên thăm quốc gia này và
gặp lãnh đạo chính quyền quân sự sau
cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân
cử hồi tháng 2.2021.
Theo phát ngôn viên quân đội
Myanmar Zaw Min Tun, hai lãnh đạo
đã trao đổi suốt 140 phút tại thủ đô
Naypyidaw, nhất trí rằng đặc phái viên
của ASEAN có thể tham gia vào tiến
trình hòa bình Myanmar.
Hun Sen trước đó cho biết ông không
đặt ra điều kiện tiên quyết cho các cuộc
đàm phán ở Myanmar và sẵn sàng kéo
dài chuyến thăm nếu mang lại “kết quả
tốt đẹp”. Ông nhấn mạnh các cuộc thảo
luận sẽ bám sát đồng thuận 5 điểm về
giải quyết khủng hoảng Myanmar mà
các lãnh đạo ASEAN thông qua hồi
tháng 4.2021.
(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
l Tổng thống Mỹ Joe Biden đã
đề cử Trung tướng lục quân Michael
Kurilla làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm
(CENTCOM) - cơ quan chịu trách nhiệm
giám sát các hoạt động quân sự của quân
đội Mỹ ở khu vực Trung Đông, trong đó
có Iraq, Syria, Afghanistan và Yemen.
l Nhà chức trách Thái Lan đã tuyên
bố dừng vô thời hạn miễn cách ly bắt
buộc đối với du khách nhập cảnh vào
nước này và đưa ba tỉnh vào chương
trình “hộp cát” hiện đang áp dụng cho
đảo Phuket.
l Bộ Y tế Ấn Độ cho biết tất cả các
hành khách quốc tế đến nước này sẽ
phải cách ly trong 7 ngày tại nơi lưu trú,
bắt đầu từ ngày 11.1.
l Ngày 7.1, các quan chức cứu trợ
tại Philippines cảnh báo nguy cơ xảy ra
một cuộc khủng hoảng y tế ở nước này
khi hàng triệu người đang phải chật vật
tìm kiếm nước sạch và thực phẩm sau
khi bão Rai đổ bộ hồi tháng trước.
l Tình trạng ngập lụt tiếp diễn tại
nhiều khu vực Tây Bắc của nước Mỹ
trong ngày 7.1, trong khi nhiều khu vực ở
miền Đông hứng chịu đợt bão tuyết mạnh,
khiến nhiều trường học và văn phòng phải
đóng cửa.
(Theo TTXVN, VOV.VN)
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ BÌNH PHÚ

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Kể từ ngày 04.01.2022, CÔNG TY ĐẤU GIÁ BÌNH PHÚ
thay đổi trụ sở công ty:
Địa chỉ trụ sở: Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3817579 Di động: 0914 064 123
Email: dgbinhphu@gmail.com

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.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ XE
Tên công ty: CÔNG TY CP Ô TÔ BÌNH ĐỊNH - MST: 4101468352
Địa chỉ: 359 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định.
Vào ngày 7.12.2021, Công ty chúng tôi có nhận 02 bộ hồ sơ gốc
xe Hyundai Grand I10 1.2AT 2021 số khung: RLUB351CBMN004870,
số máy: G4LAMM967614 và số khung: RLUB351CBMN004811, số
máy: G4LAMM968293 từ nhà máy. Tuy nhiên, trong quá trình lưu
trữ hồ sơ xe tại công ty chúng tôi có làm thất lạc 02 bộ hồ sơ nêu
trên. Gồm có:
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (1 bản gốc và 2 bản
sao y);
- Hóa đơn GTGT số 0009993 và số 0009908 ngày 3.12.2021 với
tên người mua hàng Công ty CP Ô tô Bình Định;
- Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi
trường ô tô Sản xuất, lắp ráp (bản sao y).
Ai nhặt được vui lòng liên hệ Công ty CP Ô tô Bình Định.
Địa chỉ: 359 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định. Số điện thoại liên hệ: 0906 540 327 (Ms Thủy).
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 9.1.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa
rào nhẹ rải rác, 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: Nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ.
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: Nhiều mây, có mưa rào
rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa.
Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định
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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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Những mẫu váy áo
đậm sắc Xuân
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Với những gam màu và họa tiết rực rỡ phù hợp với những
ngày đầu xuân. Đây là bộ sưu tập được đặc biệt lựa chọn cho
những ngày đầu năm như đỏ hay vàng, theo quan niệm Á
đông là mang lại điều may mắn cho người mặc. Các cô nàng
có thể lựa chọn cho mình những trang phục với họa tiết
sống động rực rỡ hướng đến vẻ đẹp hoàn hảo, tinh tế nhất,
tôn lên tối đa vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ với phong
cách hiện đại, đầy nữ tính và sang trọng dịp đầu năm mới.
(afamily.vn)
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Ấn Độ: Cụ ông tiêm
11 mũi vắc xin Covid-19,
bị phát hiện khi sắp
tiêm mũi 12
Một cụ ông 84 tuổi ở Ấn Độ đã tiêm
11 mũi vắc xin Covid-19. Mọi chuyện chỉ
được phát hiện khi cụ đến điểm tiêm để
chuẩn bị tiêm mũi thứ 12.
Cụ ông Brahmdeo Mandal (84 tuổi)
là một cư dân của làng Orai ở huyện
Madhepura, bang Bihar (Ấn Độ). Cụ cho
biết mình đã tiêm được 11 mũi vắc xin
Covid-19, theo tờ nhật báo The Times of
India (Ấn Độ).
Sở dĩ cụ Mandal tiêm nhiều vắc xin
đến vậy vì cụ nhận thấy dường như các
mũi vắc xin Covid-19 giúp một số vấn
đề sức khỏe của cụ được cải thiện, trong
đó có đau lưng. Tất nhiên, chưa có bằng
chứng khoa học chứng minh vắc xin có
lợi ích này. Cụ đã tiêm tất cả 11 mũi mà
không bị phát hiện.
Nhưng vào sáng 4.1, cụ đến một điểm
tiêm chủng để tiêm mũi thứ 12 thì bị lộ.
Cụ Mandal cho biết mình tiêm vắc xin ở
nhiều điểm tiêm chủng khác nhau vào
những ngày khác nhau.
“Tôi đã sử dụng cùng một thẻ
Aadhaar và số điện thoại di động của
mình để tiêm ở các điểm tiêm chủng
khác nhau”, cụ Mandal cho biết.
Thẻ Aadhaar có 12 chữ số định danh
được cấp miễn phí cho người dân Ấn
Độ. Các nhà chức trách đang điều tra
vì sao với chỉ một mã định danh trên
thẻ Aadhaar và một số điện thoại mà cụ
Mandal có thể tiêm đến 11 mũi vắc xin
mà không bị phát hiện.
Cụ Mandal đã ghi lại những ngày
mình đã tiêm vắc xin và chia sẻ nhật ký
tiêm chủng này cho truyền thông Ấn Độ.
Theo đó, cụ tiêm mũi đầu tiên và mũi
2 vào ngày 13.2 và 13.3 tại cùng một
điểm tiêm.
Sau đó, cụ đến nhiều điểm tiêm khác
để tiêm các mũi còn lại. Thời gian tiêm
mũi 3 đến mũi 9 kéo dài từ tháng 5 đến
tháng 9. Truyền thông không tiết lộ thời
gian tiêm mũi 10 và 11 của cụ Mandal,
theo The Times of India.
(Theo TNO)
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Lỗ thủng tầng ozone lớn hơn Nam Cực đã đóng lại
Các nhà khoa học khí quyển cho biết
lỗ thủng tầng ozone có kích thước lớn hơn
cả Nam Cực cuối cùng cũng đóng lại vào
những ngày cuối năm 2021.
Hoạt động như một lá chắn, tầng
ozone hấp thụ tia UV từ mặt trời, bảo
vệ Trái Đất. Sự vắng mặt của tầng ozone
đồng nghĩa với việc bức xạ năng lượng
cao sẽ chiếu đến Trái Đất, gây hại cho
cuộc sống của con người và các sinh vật
trên hành tinh. Bức xạ cực tím có hại có
thể gây ung thư da và đục thủy tinh thể,
ức chế hệ thống miễn dịch ở người.
Lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực hàng
năm phát triển hay thu hẹp phụ thuộc
vào điều kiện thời tiết, lượng khí thải ra
môi trường.
Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm
trung Châu Âu (ECMWF), lỗ thủng tầng

ozone ở Nam Cực đóng lại là lỗ thủng
lớn thứ 13 kể từ năm 1979, rộng khoảng
14 triệu km2.
Các chuyên gia cho biết ở mức tối đa,
lỗ thủng có thể phát triển lớn bằng kích
thước cả Nam Cực và châu Âu cộng lại.
Nam Bán cầu đã trải qua một mùa
đông lạnh giá bất thường, với Nam Cực
có nhiệt độ trung bình kỷ lục âm 610C
từ tháng 4 đến tháng 9 và gió mạnh
dai dẳng ở tầng bình lưu, dẫn đến lỗ
thủng tầng ozone sâu và lớn hơn mức
trung bình.
Vincent-Henri Peuch, Giám đốc Dịch
vụ Giám sát Khí quyển Copernicus của
ECMWF cho biết lỗ thủng ozone ở Nam
Cực khá lớn và đặc biệt tồn tại lâu dài.
Ông cho biết: “Lỗ thủng tầng ozone lớn
hơn mức trung bình không phải là dấu

Lỗ thủng tầng ozone lớn hơn Nam Cực đã đóng lại.
hiệu cho thấy Nghị định thư Montreal
không hoạt động. Vì nếu không có nghị
định đó thì nhiều khả năng lỗ thủng
thậm chí còn lớn hơn”.

Các nhà khoa học phát hiện ra sự suy
giảm tầng ozone lần đầu tiên vào những
năm 1970 và xác định lỗ thủng lớn dần
do các yếu tố tự nhiên như nhiệt độ, thời
tiết và núi lửa phun trào. Nhưng sau đó,
người ta xác định rằng các hóa chất do
con người tạo ra, đặc biệt là CFC, đang
làm trầm trọng thêm tình trạng.
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ
NASA tuyên bố: “Nếu nồng độ clo trong
khí quyển từ CFC ngày nay cao như vào
đầu những năm 2000, thì lỗ thủng tầng
ozone sẽ lớn hơn khoảng bốn triệu km
vuông trong cùng điều kiện thời tiết”.
Các chuyên gia dự đoán rằng phải
đến những năm 2060, các chất độc hại
sử dụng trong làm lạnh và bình xịt như
CFC mới hoàn toàn biến mất khỏi bầu
khí quyển. (Theo infonet.vietnamnet.vn)
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