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CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN TOÀN DIỆN, CÓ HIỆU QUẢ CÁC 
NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

Phát huy truyền thống của đơn 
vị Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân, những năm qua, 
cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 
đã không ngừng phấn đấu, thi 
đua huấn luyện giỏi, rèn luyện 
nghiêm, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu, góp phần bảo vệ 
vững chắc bầu trời Tổ quốc.

BIỂU DƯƠNG CÁC  TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Tri ân sự tận tâm, tận lực, 
cống hiến và hy sinh 

Sáng 26.12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân  
tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19. Thành quả phòng, chống dịch Covid-19 một lần nữa khẳng định tinh thần  

đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Bình Định. 

50 năm canh giữ bầu trời Tổ quốc 

Cảnh sát cơ động góp phần đắc lực 
cho công tác phòng, chống tội phạm

Đổi mới hoạt động khuyến nông, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT MỪNG ĐẢNG, 
MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023: 

Hứa hẹn sôi động, hấp dẫn
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Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: T. KHUY
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Bình Định

Ngoài 77 tập thể và 147 
cá nhân được Chủ tịch UBND 
tỉnh khen thưởng, dịp này, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đã trao bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cho đồng 
chí Phạm Trương, Bí thư Thị 
ủy Hoài Nhơn và tập thể CA 
tỉnh Bình Định, vì đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự buổi lễ có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, 
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh; Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19 tỉnh; đại diện các ban, 
ngành, cùng đại diện của 224 
tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc được tôn vinh.

Một thời gian khổ
Chỉ sau 3 tháng kể từ ngày 

Trung Quốc thông báo xuất 
hiện những ca bệnh viêm phổi 
lạ đầu tiên tại TP Vũ Hán (ngày 
31.12.2019), dịch bệnh lan rộng, 
bùng phát đến 201 quốc gia và 
vùng lãnh thổ với hàng triệu 
người mắc bệnh, hàng chục 
nghìn người chết. Và ngày 
12.3.2020, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) chính thức tuyên bố 
Covid-19 là đại dịch. Sau đó 
thế giới liên tiếp chứng kiến 4 
làn sóng dịch bệnh Covid-19, 
tác động mạnh tới mọi mặt đời 
sống xã hội, cướp đi sinh mạng 
của hàng triệu người. Tại Bình 
Định, trong các giai đoạn 1, 2, 3, 
tỉnh chưa phát hiện ca mắc 
Covid-19. Bước vào giai đoạn 4, ca 
bệnh đầu tiên được ghi nhận 

BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Tri ân sự tận tâm, tận lực, 
cống hiến và hy sinh 

Sáng 26.12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu 
dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19. Thành quả phòng, 
chống dịch Covid-19 một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực 
lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Bình Định. 

Với cả tấm lòng, 
tôi trân trọng cảm ơn 

Với tất cả lòng mình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu 
dương công lao và trân trọng cảm ơn, tri ân sự tận tâm, tận lực, 
tận tụy cống hiến, hy sinh của các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, các 
lực lượng tuyến đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
các ngành, các cấp, cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh. 

Tôi trân trọng cảm ơn những người thân, gia đình của các 
y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã luôn là chỗ dựa 
tinh thần, là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ nơi tuyến 
đầu yên tâm công tác. 

Xin được bày tỏ sự cảm thông, chia buồn sâu sắc đối với những 
gia đình có người thân tử vong do dịch Covid-19 và các gia đình 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch; mong đồng chí, đồng bào vượt qua 
đau thương mất mát, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG 

vào ngày 28.6.2021 tại TX Hoài 
Nhơn và sau đó nhiều ổ dịch 
xuất hiện, lan ra các địa phương 
khác trong tỉnh.

Nhớ lại thời gian này, Bí 
thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm 
Trương chia sẻ: Có thể nói qua 
đại dịch thời cao điểm, chúng 
tôi rất tự hào vì đã cùng nhau 
kiểm soát dịch tốt. Điều này thể 
hiện truyền thống của người 
dân Hoài Nhơn, càng khó khăn 

Mỗi người dân đều có thể tự hào
Bản thân tôi tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống 

dịch, dù tự tin là sẽ có ngày dịch bệnh sẽ kết thúc nhưng thật sự 
không biết đến bao giờ và sẽ kết thúc trong trạng thái như thế 
nào. Những tập thể, cá nhân được biểu dương hôm nay chỉ là số 
ít vì đối với đại dịch, như Thủ tướng nói, mỗi người dân là một 
chiến sĩ, mỗi xã phường là một pháo đài, có như vậy chúng ta mới 
chiến thắng dịch bệnh được. Mọi người dân tham gia vào công tác 
phòng, chống dịch này đều có thể tự hào về đóng góp của mình. 

Giám đốc Sở Y tế LÊ QUANG HÙNG 

thì càng đoàn kết, đồng cam 
cộng khổ, càng nghịch cảnh thì 
càng sáng tạo, vươn lên, tự lực 
tự cường để chiến thắng dịch 
bệnh. Chúng tôi rất biết ơn tinh 
thần quả cảm của lực lượng ở 
tuyến đầu chống dịch, đặc biệt 
là những nhân viên y tế, nữ 
nhân viên y tế có con nhỏ. Đây 
là những tấm gương hy sinh vô 
cùng cao cả trong đại dịch. 

Để vượt qua đại dịch, tỉnh 
đã chủ động, sáng tạo thực hiện 
nhiều biện pháp. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho 
biết: Tỉnh đã thực hiện từ rất 
sớm phương châm “xét nghiệm 
rộng, khoanh vùng hẹp”, “kiểm 
soát chặt chẽ các địa bàn, đối 
tượng có nguy cơ cao” trước 
khi Chiến lược “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19” được triển 
khai trong cả nước, nên đã hạn 
chế thấp nhất việc ảnh hưởng 
đến sự phát triển KT-XH và đời 
sống của nhân dân.

Tiếp tục đồng lòng
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ 

Quốc Dũng chia sẻ: Trong cuộc 
chiến chống lại vi rút nguy 
hiểm này, có những thời khắc 
chúng ta phải đối mặt với vô 
vàn khó khăn. Trong những 
thời khắc ấy, với quyết tâm của 
cả hệ thống chính trị, chúng ta 
đã vừa làm tốt công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn, thực 
hiện tốt chính sách an sinh 
xã hội, tập trung chăm lo cho 
các đối tượng yếu thế, vừa kịp 
thời chia sẻ nhân lực y tế, hỗ 
trợ kinh phí và các mặt hàng 
thiết yếu cho đồng bào TP Hồ 
Chí Minh và các tỉnh, thành bạn 
đang trong tâm dịch; tổ chức 
đón nhiều đồng bào khó khăn 
là người Bình Định từ các tỉnh, 
thành phía Nam về quê... với 
quyết tâm không để ai bị bỏ lại 
phía sau.

Là nhân viên Trạm Y tế 
xã Ân Sơn (huyện Hoài Ân), 
chị Trần Thị Kiều Nga không 
chỉ tham gia công tác phòng, 
chống dịch của huyện mà còn 
tham gia  c á c đoàn y tế hỗ 
trợ cho TX Hoài Nhơn, TP Quy 

Nhơn. Nhớ lại thời gian đó, chị 
Nga chia sẻ: Sau khi đại dịch 
đi qua, là một trong những 
người trực tiếp tham gia vào 
công tác phòng, chống dịch, 
tôi cảm nhận rõ sự đoàn kết, 
đồng lòng. Hôm nay, chúng tôi 
thật sự rất vui mừng vì đã cùng 
nhau chiến thắng đại dịch.

Tuy đã vượt qua giai đoạn 
khó khăn, nhưng dịch bệnh 
vẫn chưa chấm dứt, dự báo 
có thể xảy ra những diễn biến 
khó lường với những biến thể 
mới. Do đó, để giữ vững thành 
quả phòng, chống dịch, góp 
phần đẩy mạnh phục hồi và 
phát triển KT-XH, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các 
cấp, cấp ngành trong tỉnh phải 
nêu cao tinh thần cảnh giác, 
tuyệt đối không chủ quan, lơ 
là đối với nguy cơ dịch bệnh; 
tiếp tục quán triệt, thực hiện 
nghiêm túc, kịp thời các biện 
pháp phòng, chống dịch theo 
chỉ đạo của Trung ương và của 
tỉnh trong tình hình mới, nhất 
là đẩy mạnh việc tiêm vắc xin 
mũi nhắc lại để duy trì miễn 
dịch cộng đồng.    THẢO KHUY

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Trương, Bí thư Thị ủy 
Hoài Nhơn và đại diện CA tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.    Ảnh: T. KHUY

Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Ái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật, TTYT TP Quy 
Nhơn (bìa trái) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.             Ảnh: T. KHUY
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TIN VẮN

BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

(BĐ) - Chiều 26.12, Tỉnh ủy 
tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và 
thi hành kỷ luật của Đảng năm 
2022, triển khai nhiệm vụ năm 
2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng- 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn 
Thúy - Kiểm tra viên cao cấp Vụ 
Địa phương 5, Cơ quan Ủy ban 
Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Trong năm 2022, UBKT Tỉnh 
ủy và UBKT các cấp trong toàn 
Đảng bộ đã tham mưu cấp ủy 
các cấp triển khai quán triệt, cụ 
thể hóa và tổ chức thực hiện kịp 
thời các quy định, hướng dẫn 
của Trung ương về công tác 
KTGS và thi hành kỷ luật của 
Đảng; bổ sung, hoàn thiện quy 
chế làm việc của UBKT các cấp; 
xây dựng và triển khai thực hiện 
có hiệu quả, đúng tiến độ các 
nhiệm vụ KTGS; chủ động thực 
hiện toàn diện, có hiệu quả các 
nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ 
luật của Đảng theo quy định của 
Điều lệ Đảng.

Trong năm, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thành lập 7 đoàn kiểm 
tra do các Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn 
tiến hành kiểm tra 8 tổ chức 
đảng và 7 đảng viên. Cấp ủy 
các cấp đã kiểm tra 861 tổ chức 
đảng và 32.258 đảng viên (tăng 
32,6% số đảng viên so với năm 
2021). Qua kiểm tra kết luận có 
7 tổ chức đảng và 70 đảng viên 

thực hiện chưa tốt nội dung 
kiểm tra. Trong đó có 70 đảng 
viên có khuyết điểm, vi phạm và 
đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh 
ủy và UBKT cấp ủy cấp huyện 
kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm 8 tổ chức đảng và 96 
đảng viên (có 65 cấp ủy viên 
các cấp); UBKT các cấp đã kiểm 
tra tổ chức đảng cấp dưới thực 
hiện nhiệm vụ KTGS đối với 
415 tổ chức đảng; kiểm tra việc 
thi hành kỷ luật của Đảng đối 
với 222 tổ chức đảng. Qua kiểm 
tra, cấp ủy các cấp và chi bộ thi 
hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 
127 đảng viên (khiển trách 107, 
cảnh cáo 16, cách chức 3, khai 
trừ 1). UBKT các cấp thi hành kỷ 
luật 1 tổ chức đảng và 60 đảng 
viên (khiển trách 19, cảnh cáo 
13, khai trừ 28)…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
tập trung thảo luận làm rõ kết 
quả công tác KTGS, thi hành 
kỷ luật của Đảng trong năm 
2022; đồng thời, kiến nghị một 
số vấn đề liên quan đến việc 
ban hành các quy định, hướng 
dẫn trong công tác KTGS; tổ 
chức bộ máy, chính sách cán bộ 
và hoạt động phối hợp trong 
công tác KTGS...

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
ghi nhận và đánh giá cao kết 
quả công tác KTGS mà các cấp 
ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp 
trong tỉnh đã đạt được trong 
năm 2022. 

Để tiếp tục làm tốt công tác 
KTGS và thi hành kỷ luật của 

Đảng trong năm 2023, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục 
nâng cao nhận thức về vị trí, vai 
trò, tầm quan trọng của công tác 
KTGS và thi hành kỷ luật của 
Đảng; xác định rõ trách nhiệm 
của cấp ủy, người đứng đầu cấp 
ủy trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ KTGS. Qua đó, mỗi 
cấp ủy, UBKT cần xây dựng kế 
hoạch cụ thể để công tác KTGS 
được tiến hành thường xuyên, 
toàn diện, công khai, dân chủ, 
thận trọng và chặt chẽ. Chủ 
động phòng ngừa, lấy xây là 
chính, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ 
sớm, không để vi phạm nhỏ tích 
tụ thành sai phạm lớn, kéo dài 
và lan rộng. 

Cấp ủy các cấp tiếp tục 
lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các 
quy định, hướng dẫn của Trung 
ương, của Tỉnh ủy về công tác 
KTGS, các quy chế phối hợp giữa 
UBKT Tỉnh ủy với các cấp ủy, tổ 
chức đảng, cơ quan liên quan. 
UBKT các cấp cần tập trung tham 
mưu, xây dựng và triển khai thực 
hiện có hiệu quả chương trình 
KTGS năm 2023. Trong đó, cần 
nắm chắc tình hình địa phương, 
đơn vị, tăng cường giám sát, kịp 
thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm đối với tổ chức đảng và 
đảng viên vi phạm.

Dịp này, UBKT Trung ương 
trao Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 
4 cá nhân có nhiều đóng góp 
trong công tác KTGS của Đảng.

NGUYỄN HÂN

Chủ động thực hiện toàn diện, 
có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

(BĐ) - Chiều 26.12, Đoàn 
ĐBQH tỉnh tổ chức đoàn giám 
sát chuyên đề “Việc huy động, 
quản lý và sử dụng các nguồn 
lực phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về y 
tế cơ sở, y tế dự phòng” làm việc 
với TTYT huyện Tây Sơn, UBND 
huyện Tây Sơn. Phó trưởng 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh 
là Trưởng đoàn giám sát.

Để chủ động công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, huyện Tây 
Sơn đã thành lập, kịp thời củng 
cố, kiện toàn 743 tổ Covid cộng 
đồng với 2.820 thành viên phụ 
trách 36.118 hộ dân cư. Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện huy 
động được tổng kinh phí hơn 
2,238 tỷ đồng trong hai năm qua 
(2020 - 2021), trong đó đã chi hỗ 
trợ hơn 1,754 tỷ đồng. Công tác 
quản lý và sử dụng các nguồn 
lực phòng, chống dịch Covid-19 
đúng quy định: Kinh phí mua 
kit test hơn 10,389 tỷ đồng; thu 
phí dịch vụ xét nghiệm hơn 
8,282 tỷ đồng; kinh phí thực 
hiện chế độ, chính sách đối với 
lực lượng tuyến đầu chống dịch 
(quân đội, công an, y tế…) hơn 
3,224 tỷ đồng...

Bên cạnh nỗ lực đạt được 
nhiều kết quả trong các mặt công 
tác trên, huyện Tây Sơn cũng còn 
nhiều hạn chế, khó khăn, bất 
cập, như: Tình trạng thiếu bác sĩ 
(nhất là nhân lực trình độ cao) 
dẫn đến chưa đáp ứng được nhu 
cầu khám chữa bệnh cho người 

dân địa phương. Trang thiết bị 
y tế cũ, lạc hậu chưa được bổ 
sung, thay thế. Công tác khám 
chữa bệnh gặp khó khăn về 
tài chính do mất cân bằng thu 
chi (thu thấp hơn chi) gây ảnh 
hưởng rất lớn đến hoạt động và 
chi lương, phụ cấp cho nhân viên 
y tế, người lao động. Công tác 
thanh toán chi phí khám chữa 
bệnh BHYT gặp nhiều khó khăn 
(do thời gian quyết toán chậm 
theo quy định). Các quy định về 
đấu thầu mua thuốc, trang thiết 
bị y tế có nhiều bất cập, chồng 
chéo; hiện vẫn chưa được sửa 
đổi dẫn đến việc mua sắm, đấu 
thầu gặp nhiều khó khăn… Qua 
đó, huyện Tây Sơn đề ra những 
nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục 
thời gian tới; đồng thời nêu những 
kiến nghị quan tâm đến y tế về cơ 
sở vật chất, tài chính, trang thiết 
bị, có cơ chế, chính sách hỗ trợ 
hợp lý hơn cho nhân viên y tế…

Các thành viên đoàn giám 
sát trao đổi làm rõ, góp ý về giải 
quyết những tồn tại, hạn chế, cho 
biết thêm về hướng hỗ trợ đầu tư 
của tỉnh đối với y tế huyện Tây 
Sơn thời gian tới. Đồng chí Lý 
Tiết Hạnh yêu cầu TTYT huyện 
Tây Sơn, UBND huyện Tây Sơn 
báo cáo tổng thể đầy đủ hơn, 
nêu rõ những kiến nghị cụ thể 
về chính sách liên quan đến nội 
dung giám sát chuyên đề. Trên 
cơ sở đó, đoàn giám sát tiếp 
thu, nghiên cứu để có những đề 
xuất, kiến nghị đối với Quốc hội, 
Chính phủ.          HOÀI THU

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên 
đề về y tế tại huyện Tây Sơn

(BĐ) - Ngày 26.12, Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối 
hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy 
tổ chức chương trình “Cảnh 
sát biển đồng hành cùng ngư 
dân” tại hai huyện Phù Mỹ và 
Tuy Phước.

Trong khuôn khổ chương 
trình, ban tổ chức đã tổ chức 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về biển, đảo; công tác 
phòng, chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định (IUU) cho 
ngư dân khu vực biên giới biển 
của hai huyện. 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 
Cảnh sát biển 2 tặng 152 suất 
quà (1 triệu đồng/suất) cho các 
gia đình chính sách, ngư dân có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 
các xã: Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ 
An (thuộc huyện Phù Mỹ) và 
Phước Hòa, Phước Sơn, Phước 
Thuận và Phước Thắng (huyện 
Tuy Phước).

Chương trình “Cảnh sát biển 
đồng hành với ngư dân” là một 
trong những hoạt động nhằm cụ 
thể hóa hơn nữa chương trình 
phối hợp thực hiện công tác dân 

vận giữa Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Bình Định và Ban Thường 
vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
biển. Đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 
Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 572 
suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 
các gia đình chính sách, ngư dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tăng 

cường tình đoàn kết quân dân; 
tuyên truyền sâu rộng đến các 
tầng lớp nhân dân về biển, đảo 
của Tổ quốc; nâng cao trách 
nhiệm của công dân đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc. 

HỒNG PHÚC

(BĐ) - Sáng 26.12, Liên hiệp 
các hội KHKT Bình Định tổ chức 
Hội nghị Ban Chấp hành lần 
thứ X (mở rộng), tổng kết hoạt 
động năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2022, Liên hiệp 
các hội KHKT Bình Định đã 
chủ động, tích cực triển khai 
các nhiệm vụ chính trị và chuyên 
môn nghiệp vụ trên nhiều lĩnh 
vực, như: Công tác xây dựng và 
phát triển tổ chức, hoạt động 
hội; hoạt động tư vấn phản 
biện và giám định xã hội; truyền 
thông và phổ biến kiến thức; 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng 
công nghệ, bảo vệ môi trường; 
tôn vinh trí thức, tổ chức giải 
thưởng, hội thi…

Năm 2023, Liên hiệp hội 
tập trung triển khai thực hiện 
nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đó 
là triển khai thực hiện Kết luận 
số 93-KL/TW ngày 20.11.2020 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, 
ngày 16.4.2010 của Bộ Chính 
trị khóa X về tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Liên hiệp các hội 
KHKT Việt Nam trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Tổ chức đánh 
giá, bổ sung các nội dung hoạt 
động của Liên hiệp hội phù hợp 
với việc điều chỉnh kéo dài thời 
gian đại hội nhiệm kỳ đến đầu 
năm 2025. Chủ trì, phối hợp với 
các sở, ngành liên quan tổ chức 
tốt các hội thi, cuộc thi. Tổ chức 
tốt công tác tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội, chủ động đề 
xuất tham mưu những vấn đề 
lớn về chủ trương, chính sách 
phát triển của địa phương... 

Dịp này, Liên hiệp hội biểu 
quyết kết nạp Hội Đông Y là 
thành viên Liên hiệp hội. 

AN NHIÊN

l Chiều 26.12, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn 
phối hợp với chính quyền xã 
Tây Giang nghiệm thu và bàn 
giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà 
Văn Thị Tường ở thôn Thượng 
Giang 2 (SN 1937, hộ nghèo). 
Ngôi nhà được xây dựng với  
kinh phí  80 triệu đồng, trong đó 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ 
trợ 50 triệu đồng. TÍN TRỌNG

l Hội Khuyến học TP Quy 
Nhơn đã tổ chức thăm và tặng 
50 suất quà cho học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
của Trường Tiểu học An Dũng 
(xã An Dũng, huyện An Lão) 
nhân dịp tết Quý Mão 2023, 
sáng 26.12. Mỗi suất quà trị giá 
600 nghìn đồng; tổng trị giá  
phần quà là 30 triệu đồng. 

HỮU BÁ

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân 
Phù Mỹ và Tuy Phước

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà cho các gia đình chính sách, ngư dân 
có hoàn cảnh khó khăn của khu vực biên giới biển huyện Tuy Phước.       Ảnh: H.P

Liên hiệp các hội KHKT Bình Định 
triển khai nhiệm vụ năm 2023
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Bình Định

(BĐ) - Theo Ban Quản lý Khu 
Kinh tế tỉnh, hiện vẫn còn 53 
trường hợp lấn chiếm đất, xây 
dựng công trình trái phép trên 
địa bàn Khu Kinh tế Nhơn Hội 
chưa được chính quyền các địa 
phương xử lý.

Trong đó, tại xã Cát Chánh 
(huyện Phù Cát) có 22 trường 
hợp vi phạm, đều nằm xen kẽ 
trong khu dân cư hiện hữu, 
nguồn gốc đất chủ yếu là đất lấn 
chiếm, nhận chuyển nhượng từ 
đất lấn chiếm trước năm 2004; 
các công trình vi phạm xây dựng 
kiên cố, các hộ dân vi phạm rất 
khó khăn về chỗ ở (không có chỗ 
ở nào khác). Tại thị trấn Cát Tiến 
(huyện Phù Cát) có 20 trường 
hợp (19 trường hợp tồn tại 
trước tháng 9.2022 và 1 trường 
hợp phát sinh mới); xã Phước 

53 trường hợp lấn chiếm đất ở Khu Kinh tế 
Nhơn Hội chưa được xử lý

Tổ chức cưỡng chế một trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại 
thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) ngày 21.12.                           Ảnh: VĂN LƯU

(BĐ) - Trung tâm dịch vụ - 
bến tàu du lịch Tocepo (Công 
viên Đống Đa, TP Quy Nhơn) 
vừa chính thức đi vào hoạt 
động. Bến tàu du lịch Tocepo 
được xây dựng trên diện tích 
hơn 12.000 m2, là khu tổ hợp 
vui chơi giải trí - tham quan - 
mua sắm đa tiện ích với thiết 
kế độc đáo tại Quy Nhơn. Với 
cơ sở vật chất được đầu tư sang 
trọng và chất lượng, bến tàu 

du lịch Tocepo mang đến một 
không gian hoàn toàn mới mẻ 
và hiện đại kết hợp văn hóa 
truyền thống.

Đây là nơi cung cấp vé tàu 
tham quan đầm Thị Nại, Cồn 
Chim, đảo Hòn Khô, khu du 
lịch Kỳ Co… với hệ thống tàu 
đạt chuẩn chất lượng. Bến tàu 
du lịch Tocepo còn là khu tổ 
hợp cung cấp tiện ích mua sắm, 
vui chơi, giải trí cho cư dân địa 

phương và khách du lịch. Khu 
vực bến tàu có hệ thống nhà 
hàng, bia tươi, cà phê nằm ngay 
bên đầm Thị Nại. Bên cạnh đó, 
du khách cũng có thể giải trí với 
hệ thống siêu thị, nhà sách, khu 
vui chơi trẻ em…

Hiện, khu vực nhà hàng và 
cà phê đã mở cửa sẵn sàng phục vụ 
khách, các hạng mục còn lại đang 
được các DN triển khai và sẽ hoạt 
động trong thời gian tới.       LÊ NA

(BĐ) - Sáng 26.12, tại TP 
Quy Nhơn, Ban đại diện Hội 
Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023.

Trong năm 2022, số hội 
viên mới được kết nạp là 6.269 
người, đạt tỷ lệ 84,31% so với 
tổng số NCT toàn tỉnh. Các cấp 
hội đã phối hợp tổ chức chúc 
thọ, mừng thọ cho 199 cụ tròn 
100 tuổi, 2.152 cụ tròn 90 tuổi và 
22.180 cụ tại các huyện, thị xã, 

thành phố. Tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ cho 43.341 NCT; số 
NCT đã có sổ theo dõi sức khỏe 
ban đầu là 57.886 người. Trong 
năm, đã tặng quà trên 11.000 
lượt NCT có hoàn cảnh khó 
khăn với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Năm 2023, Ban đại diện Hội 
NCT tỉnh phấn đấu tập hợp 
87% NCT vào các cấp hội; triển 
khai Chương trình hành động 
quốc gia về NCT đến năm 2025; 
tiếp tục triển khai mô hình CLB 
liên thế hệ giúp nhau trên địa 

bàn tỉnh; xây dựng Quỹ Chăm 
sóc và phát huy vai trò NCT 
ở cơ sở; tổ chức Hội nghị biểu 
dương người cao tuổi sản xuất 
giỏi 5 năm của tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban đại diện 
Hội NCT tỉnh đã phát động 
phong trào thi đua và tổ chức 
ký giao ước thi đua năm 2023. 
Nhân dịp này, 88 NCT trong 
tỉnh đã nhận Kỷ niệm chương 
Vì sự nghiệp chăm sóc và phát 
huy vai trò NCT Việt Nam. 

NGỌC TÚ

Gần 57.900 người cao tuổi đã có 
sổ theo dõi sức khỏe ban đầu

Thực hiện đợt thi đua cao 
điểm 180 ngày hành động thực 
hiện các giải pháp chống khai 
thác hải sản bất hợp pháp, 
không khai báo và không 
theo quy định (IUU), tháo gỡ 
“thẻ vàng” của Ủy ban châu 
Âu (EC), những ngày qua, 
các địa phương ven biển của 
huyện Phù Cát phối hợp với 
các ngành chức năng tổ chức 
các hội nghị tuyên truyền về 
các giải pháp cấp bách chống 
khai thác IUU cho các thuyền 
trưởng và chủ tàu trên địa 
bàn.  Các hội  nghị  tuyên 
truyền được tổ chức theo từng 
nhóm tàu nguy cơ. 

Tại các buổi tuyên truyền, 
lãnh đạo các địa phương và 
ngành chức năng của huyện đã 
tuyên truyền chính sách, pháp 
luật của nhà nước và luật pháp 
quốc tế về chống khai thác 

IUU; thực trạng khai thác bất 
hợp pháp, vi phạm vùng biển 
nước ngoài hiện nay và những 
hậu quả. Từ đó, vận động bà 
con ngư dân nghiêm túc chấp 
hành pháp luật trong quá 
trình khai thác hải sản, không 
được vi phạm vùng biển nước 
ngoài nhằm sớm tháo gỡ thẻ 
vàng của EC.

Tại các buổi tuyên truyền, 
các địa phương cũng đã tổ 
chức cho 100% chủ tàu và 
thuyền trưởng có mặt ở địa 
phương  ký cam kết không 
đánh bắt hải sản vi phạm vùng 
biển nước ngoài.

Được biết, toàn huyện Phù 
Cát hiện có 751 tàu cá, với tổng 
công suất 224.054CV. Từ đầu 
năm đến nay có 8 tàu khai thác 
hải sản vi phạm vùng biển 
nước ngoài bị bắt giữ.

TRƯỜNG GIANG

Phù Cát tuyên truyền, 
vận động ngư dân không vi phạm 
vùng biển nước ngoài

(BĐ) - Ngày 26.12, tại Hà 
Nội, Công ty CP Bóng đá 
chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) 
tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch 
thi đấu Giải bóng đá vô địch 
quốc gia 2023 (V-League 2023).

Theo kết quả bốc thăm, 
ở lượt trận đầu tiên, CLB 
Topenland Bình Định sẽ có 
chuyến làm khách tại sân Hàng 
Đẫy (Hà Nội) trước CLB Công 
an nhân dân - đội vô địch Giải 
hạng nhất quốc gia 2022. Sau 
khi thăng hạng, CLB Công 
an nhân dân tiến hành tăng 
cường lực lượng mạnh mẽ, 
với việc ký hợp đồng với nhiều 
cầu thủ xuất sắc như: Hậu vệ 
Đoàn Văn Hậu (từ CLB Hà 
Nội), tiền vệ Phan Văn Đức 
(từ CLB Sông Lam Nghệ An), 
thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu 
vệ Sầm Ngọc Đức (từ CLB TP 
Hồ Chí Minh)… Ngoài trận 
đấu được đánh giá hấp dẫn 
giữa Topenland Bình Định 
và Công an nhân dân, lượt 
trận đầu tiên của V-League 
2023 còn có cặp đấu đáng 
chú ý giữa CLB Viettel và 
CLB Hà Nội. Trận đấu được 

chọn là trận khai mạc mùa giải 
V-League 2023 này diễn ra trên 
SVĐ Hàng Đẫy.

V-League 2023 dự kiến khai 
mạc ngày 3.2.2023 và kéo dài 
đến tháng 8.2023. Giải có nhiều 
nét mới được kỳ vọng tạo nên 
cuộc đua tranh hấp dẫn giữa 
14 CLB chuyên nghiệp. Theo 
đó, giải sẽ áp dụng phương 
thức thi đấu theo 2 giai đoạn. 
Giai đoạn 1, 14 CLB thi đấu 
theo thể thức vòng tròn một 
lượt tính điểm, xếp hạng. Căn 
cứ vào thứ hạng của các CLB 
sau khi kết thúc giai đoạn 1 để 
tiến hành phân nhóm A và B. Giai 
đoạn 2, nhóm A các CLB thi 
đấu theo vòng tròn một lượt 
tính điểm, xếp hạng, xác định 
CLB vô địch, nhì, ba; nhóm B, 
các CLB thi đấu theo vòng tròn 
một lượt tính điểm, xếp hạng, 
xác định 1 đội bóng xuống 
hạng nhất. Số điểm CLB đạt 
được tại giai đoạn 1 sẽ được 
tính vào tổng điểm xếp hạng 
của CLB khi thi đấu ở giai 
đoạn 2 và xếp hạng toàn giải 
đối với cả nhóm A và nhóm B.

HOÀNG QUÂN

Bình Định có 2 tác giả đạt Giải thưởng 
Âm nhạc năm 2022

(BĐ) - Hội Nhạc sĩ Việt Nam 
vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng 
Âm nhạc năm 2022 và công 
diễn một số tác phẩm đạt chất 
lượng tốt.

Giải thưởng Âm nhạc năm 

2022 có 261 tác phẩm của 261 
tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ 
Việt Nam tham dự. Kết quả, Hội 
đồng thẩm định đã chọn được 
76 tác phẩm để trao giải, gồm: 6 
giải A, 19 giải B, 23 giải C, 22 giải 

Tác phẩm Nụ cười H’Re (sáng tác Đào Minh Tâm) được Hội Nhạc sĩ Việt Nam công diễn. 
- Trong ảnh: Ca sĩ Hồ Văn Kãnh biểu diễn và tốp múa.                             Ảnh: Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Trung tâm dịch vụ - bến tàu du lịch Tocepo 
đi vào hoạt động

Hòa (huyện Tuy Phước) còn 10 
trường hợp; TP Quy Nhơn còn 
1 trường hợp.

Phó trưởng Ban Quản lý 
Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Thanh 
Nguyên cho biết, đơn vị đã báo 
cáo thực trạng trên và kiến nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền 

các địa phương tổ chức cưỡng 
chế các trường hợp vi phạm. 
Đồng thời, nâng cao hiệu lực 
công tác quản lý trên lĩnh vực 
đất đai, không để phát sinh 
thêm các trường hợp lấn chiếm 
đất trái phép trên địa bàn Khu 
Kinh tế Nhơn Hội.        VĂN LƯU

V-LEAGUE 2023:

Topenland Bình Định gặp CLB 
Công an nhân dân ở lượt trận đầu

CLB Topenland Bình Định (áo sáng) sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy trước CLB Công 
an nhân dân ở lượt trận đầu tiên V-League 2023.                               Ảnh: HOÀNG QUÂN

khuyến khích, 2 chương trình 
biểu diễn xuất sắc.

Bình Định có 2 tác giả đạt 
giải, trong đó tác phẩm Nụ cười 
H’Re (thể loại ca khúc, sáng tác: 
Đào Minh Tâm) đạt giải C và tác 
phẩm Ước mơ Cô Tấm (Acapplla) 
(thể loại hợp xướng, nhạc: Võ 
Văn Thành, thơ: Triều La Vỹ) 
đạt giải khuyến khích.

Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 
năm 2022, giới âm nhạc Việt 
Nam đã thi đua hoạt động lập 
thành tích hướng tới lễ lỷ niệm 
65 năm ngày thành lập Hội 
Nhạc sĩ Việt Nam (31.12.1957 - 
31.12.2022), với nhiều sáng tạo 
âm nhạc về đề tài tình yêu đất 
nước, về con người Việt Nam, 
về Đảng, về Bác Hồ kính yêu...

AN NHIÊN
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Bình Định

Thực hiện mục tiêu đổi 
mới hoạt động khuyến nông 
theo hướng bám sát thực tế, 
nhu cầu của nông dân, Trung 
tâm Khuyến nông chú trọng 
công tác đào tạo, nâng cao 
năng lực cho đội ngũ khuyến 
nông, kịp thời nắm bắt, tiếp 
cận tiến bộ KHKT, cập nhật 
năng lực làm chủ các ứng 
dụng mới, kỹ năng sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ gắn với 
liên kết tiêu thụ và thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Đây là 
nền tảng quan trọng tạo cơ 
sở để việc chuyển giao cho 
người dân đạt hiệu quả cao, 
phù hợp với nhu cầu sản xuất, 
đáp ứng các mục tiêu phát 
triển. Trong đó, tập trung xây 
dựng xây dựng và phát triển 
các vùng chuyên canh, ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ 
cao vào sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ theo chuỗi giá trị 
sản phẩm. Nhờ đó chất lượng 
hoạt động khuyến nông ngày 
được nâng cao, giúp bà con 
nông dân, ngư dân phát triển 
sản xuất, xóa đói giảm nghèo, 
góp phần vào việc phát triển 
KT-XH, đẩy mạnh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn.

Hiện nay, hệ thống khuyến 
nông từ tỉnh đến cơ sở dần đủ 
năng lực tập huấn và áp dụng 
các nội dung đã triển khai 
vào thực tiễn, như: Kỹ năng 

Đổi mới hoạt động khuyến nông, 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao

Phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN&PTNT) 
tập trung kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự cho các phòng, trạm; củng cố những hoạt động như: Chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân theo hướng đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường và 
xây dựng nông thôn mới. 

Bước vào tháng Chạp, những người 
trồng vạn thọ Tết ở huyện Phù Mỹ dồn 
công sức chăm bón để có được những chậu 
hoa chất lượng cao nhất. 

Tại làng trồng vạn thọ Trà Bình Đông, 
xã Mỹ Hiệp, bà con đang tất bật bón phân, 
tưới nước, tỉa nhánh, ngắt đọt... Ông Hồ 
Văn Sinh cho biết, năm nay ông trồng  
400 chậu vạn thọ cỡ lớn, 300 chậu loại trung  
bình và 1.500 chậu loại nhỏ. Gặp phải mưa 
và lạnh kéo dài đúng lúc cây tăng trưởng 
chiều cao nên năm nay vạn thọ không cao 
bằng mọi năm. Nhưng bù lại nắng nhiều 
nên chắc chắn hoa sẽ nhiều và tốt màu 
hơn hẳn.

Tại xã Mỹ Trinh, người trồng vạn thọ 
Tết cũng thường xuyên túc trực tại vườn để 
săn sóc. Anh Đặng Hồng Tiên, ở thôn Trà 
Lương, vừa tưới nước vừa cho biết: Vào 
tháng Chạp là khung thời gian tôi tập trung 
chăm sóc, dựng lều ở lại ngay tại vườn để 
bắt sâu, bắt ốc, không để chúng ăn vạn thọ 
về đêm. Năm nay tôi tăng số lượng gấp 
rưỡi so với năm ngoái, lên tới 1.500 chậu 
vạn thọ loại trung bình, 11.000 chậu nhỏ và 
3.000 chậu vạn thọ cánh chuồn chuồn. Hầu 
hết chủ vườn đều dự báo chuẩn bị đón một 
mùa vạn thọ Tết sôi động, bởi hoa vạn thọ 

Phù Mỹ: Rộn ràng vạn thọ, kiệu Tết ít vui

Anh Đặng Hồng Tiên (thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh) tưới nước cho 
vạn thọ.                                                                                                                              Ảnh: G. BẢO

Mô hình nuôi 
tôm thẻ chân 
trắng ứng 
dụng công 
nghệ semi-floc 
có sử dụng 
máy cho ăn tự 
động do Trung 
tâm Khuyến 
nông triển 
khai ở huyện 
Phù Cát.                                                                                                                                             
Ảnh: 
MINH TIẾN

giao tiếp, phương pháp tập 
huấn lấy người học làm trung 
tâm, phương pháp tiếp cận có 
sự tham gia của người dân, 
phương pháp tập huấn tại 
hiện trường, phương pháp tổ 
chức hoạt động khuyến nông 
tại cơ sở. C ông tác thông tin 
tuyên truyền, huấn luyện, đào 
tạo thực hiện có hiệu quả về 
nội dung, đa dạng về hình 
thức và các phương pháp mới 
đã góp phần phản ánh kết quả 
sản xuất nông nghiệp, phong 
trào xây dựng nông thôn mới, 

các giải pháp và thông tin kỹ 
thuật cần thiết phục vụ cho 
sản xuất. Đồng thời nâng cao 
kỹ năng, nghiệp vụ khuyến 
nông cũng như kiến thức 
KHKT mới cho đội ngũ cán 
bộ khuyến nông và nông dân 
chủ chốt của các địa phương.

Năm 2022 Trung tâm 
Khuyến nông thực hiện 17 mô 
hình khuyến nông ở các lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi và 
thủy sản. Qua kết quả đánh 
giá, Trung tâm đã chọn một 
số mô hình phù hợp, đạt hiệu 

quả cao để triển khai nhân 
rộng trong thời gian tới. Trên 
lĩnh vực trồng trọt, có các mô 
hình được đánh giá cao như 
thâm canh lúa cải tiến (SRI) 
theo hướng hữu cơ; thâm 
canh cây trồng cạn trên đất 
chuyển đổi, thâm canh cây 
mè, trồng các giống rau mới, 
rau chịu nhiệt, thâm canh cây 
đậu phụng gắn với liên kết 
chuỗi tiêu thụ sản phẩm áp 
dụng hệ thống tưới tiết kiệm 
nước, thâm canh cây bưởi 
theo hướng hữu cơ, thâm 

canh cây dừa theo hướng 
hữu cơ. Lĩnh vực thủy sản có 
mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng ứng dụng công nghệ 
Semi - Biofloc, nuôi cá chình 
thương phẩm trong ao nước 
ngọt, nuôi cá thát lát cườm 
trong hồ thủy lợi gắn với tiêu 
thụ sản phẩm…

Để thực hiện thành công 
các mô hình ứng dụng công 
nghệ cao, áp dụng tiến bộ 
KHKT vào sản xuất đạt hiệu 
quả cao, Trung tâm đã cử cán 
bộ về cơ sở, phối hợp với các 
đơn vị có liên quan để chỉ 
đạo sản xuất như: Hướng dẫn 
nông dân thực hiện đúng quy 
trình kỹ thuật, tư vấn cho các 
địa phương về cơ cấu giống 
cây trồng vật nuôi, lịch thời 
vụ. Cụ thể đã tập trung triển 
khai vào các mô hình có năng 
suất, chất lượng, giá trị kinh 
tế cao, an toàn thực phẩm, 
mô hình ứng dụng tiến bộ 
KHKT, ứng dụng công nghệ 
cao… Cùng với đó Trung tâm 
còn hợp tác chặt chẽ với các 
chương trình, dự án đang thực 
hiện trên địa bàn như dự án 
rau an toàn, chương trình cánh 
đồng mẫu lớn, cánh đồng lớn 
gắn với liên kết sản xuất, dự án 
trồng rừng gỗ lớn... Nhờ vậy 
người sản xuất khá yên tâm ở 
khâu tiêu thụ, ít bị ảnh hưởng 
bởi các tác động tiêu cực từ thị 
trường. Hơn nữa các mô hình 
này còn góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 
Bình Định theo hướng phát 
triển sản xuất hàng hóa, nâng 
cao năng suất, chất lượng, an 
toàn vệ sinh thực phẩm đáp 
ứng nhu cầu trong nước và 
xuất khẩu.              MINH TIẾN

ngày càng đẹp, dễ chơi và thang giá cũng 
rất rộng.

Không được phấn khởi, vui vẻ như 
người trồng vạn thọ, những ngày này 
người trồng kiệu ở Phù Mỹ bắt đầu thu 
hoạch, tuy giá kiệu cao hơn nhiều so với 
cùng kỳ năm trước nhưng sản lượng kiệu 
giảm mạnh do năng suất giảm.

Được biết, năm nay diện tích kiệu tăng 
lên khá nhiều, cả huyện Phù Mỹ trồng 
khoảng 700 ha, trong đó các địa phương 
trồng nhiều nhất là xã Mỹ Quang 120 ha, 

Mỹ Trinh hơn 110 ha, xã Mỹ 
Tài hơn 100 ha… Nhưng tình 
trạng giảm sút năng suất diễn 
ra ở hầu hết các vùng chuyên 
canh kiệu.

Anh Mai Văn Nhiên, một 
người trồng kiệu ở thôn Tân 
An, xã Mỹ Quang, cho biết: Tôi 
trồng gần 10 sào kiệu trên chân 
ruộng đất cát. Năm trước, mỗi 
sào kiệu thu được 350 kg, còn 
năm nay do mưa muộn và kéo 
dài đến gần ngày thu hoạch nên 
củ kiệu dù phát triển rất to đẹp 
nhưng không săn chắc mà xốp 
thịt nên chỉ còn 250 kg/sào. 

Hiện tại, giá kiệu củ được các thương lái 
mua tận nhà với giá 62.000 đồng/kg, tăng 
20.000 đồng so với cùng kỳ năm trước; kiệu 
nguyên lá có giá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg, 
cao hơn năm trước khoảng 8.000 đồng/kg. 
Dù kiệu củ bán được giá nhưng do giá kiệu 
giống đã khá cao (100 nghìn đồng/kg, gần 
gấp đôi mọi năm), rơm để phủ các luống 
kiệu cũng tăng giá (1 triệu đồng đồng/sào), 
chi phí vật tư phân bón cũng tăng mạnh 
nên thu nhập từ kiệu không được như 
mong muốn.                       GIA BẢO - VĂN TỐ

 Đến nay, UBND tỉnh đã 
giao 100% vốn ngân sách 
Trung ương và vốn ngân sách 
địa phương để thực hiện 392 
nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu 
tư (vốn Trung ương hơn 9.200 
tỷ đồng và vốn địa phương 
gần 10.300 tỷ đồng). Trong 
đó, số dự án được giao đủ vốn 
ngân sách Trung ương để hoàn 
thành trong giai đoạn 2021- 
2025 là 27 dự án; vốn ngân 
sách địa phương đã giao để 
hoàn thành 365 dự án. TIẾN SỸ

 Năm 2022, huyện Tây 
Sơn thu hút 16 dự án đầu tư 
vào 12 cụm công nghiệp trên 
địa bàn huyện, với tổng vốn 
đầu tư 1.375 tỷ đồng, diện tích 
đăng ký đầu tư 91,21 ha. Trong 
đó có 1 dự án đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng cụm công 
nghiệp và 15 dự án thứ cấp 
đầu tư sản xuất các mặt hàng 
chủ yếu như bê tông, gạch 
không nung, thép, gỗ thanh 
và ván bóc thành phẩm, nệm 
mousse, xốp, lâm sản… 

ĐINH NGỌC
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NHẠC HAY

Từ những hẹn ước dở dang…
Sau một năm vắng bóng, Jack 

đã trở lại cùng khán giả với ca khúc 
Cuối cùng thì do chính anh sáng tác 
và thể hiện. Lối sáng tác pha trộn âm 
nhạc hiện đại với giai điệu có tiết tấu 
nhanh, kết hợp lời rap đã được nhiều 
ca, nhạc sĩ đương đại lựa chọn. Jack là 
một trong số ít những nhạc sĩ trẻ đã 
khẳng định mình với những ca khúc 
có tạng viết như thế. Và anh cũng khá 
thành công khi thể hiện điều đó với 
nhiều sáng tạo trong ca khúc mới.

Ngoài giai điệu mượt mà, người 
nghe có thể thấy thế mạnh về ca từ 
trong nhạc của Jack. Không chỉ riêng ở 
Cuối cùng thì, nhiều sáng tác khác của 
Jack cũng thế, người nghe cảm nhận 
được chất thơ với đa dạng những hình 
ảnh đẹp và gợi. Hơn thế, qua mỗi bài 
hát, nhạc sĩ trẻ này cũng lồng vào đó 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023: 

Hứa hẹn sôi động, hấp dẫn
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3.2.1930 - 3.2.2023) và đón xuân Quý Mão 2023. Trên cơ sở đó, Sở VH&TT đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dàn dựng, tập luyện chương trình nghệ thuật tổng hợp để biểu diễn trong đêm 
giao thừa đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chương trình nghệ thuật 
đặc biệt kỷ niệm 93 năm Ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và 
đón xuân Quý Mão 2023 sẽ diễn 
ra từ 21 - 24 giờ ngày 21.1.2023 
(đêm giao thừa) tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành, TP 
Quy Nhơn có chủ đề Chào xuân 
mới với thời lượng 180 phút, do 
Sở VH&TT chủ trì, phối hợp TP 
Quy Nhơn cùng các đơn vị liên 
quan thực hiện. 

Chương trình gồm 3 phần: 
Vững bước dưới cờ Đảng, 
Sắc xuân quê hương và Giai 
điệu mùa xuân, với sự tham 
gia của các ca sĩ: Trúc Nhân, 
Ngọc Ánh, Phạm Trưởng, Yến 
Lê - Yan Bi; nhóm DJ Minh Trí, 
Rapital Orijin…, cùng các nghệ 
sĩ, diễn viên, võ sinh đến từ 
Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống, 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định, các nhóm múa của 
TP Quy Nhơn.

Những ngày qua, các nghệ 
sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa 
tỉnh đã tích cực tập luyện các 
tiết mục nghệ thuật của chương 
trình. Theo ông Huỳnh Hiệp 
An, Giám đốc Trung tâm Văn 
hóa tỉnh, đây là chương trình 
nghệ thuật lớn với nhiều loại 
hình ca múa nhạc, nghệ thuật 
truyền thống thể hiện bản sắc 
của Bình Định được chọn lọc, 
dàn dựng kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ 
mang đến không khí vui tươi, 
hòa chung niềm hân hoan đón 
chào năm mới của cả nước. 

“Chương trình nghệ thuật 
đón giao thừa năm nay có sự 
góp mặt của nhiều ca sĩ ngoài 
tỉnh được Ban tổ chức mời về 
phục vụ để tạo thêm sự đa dạng, 
nâng cao chất lượng chương 
trình. Cùng với việc triển khai 

tập luyện, chúng tôi cũng đã 
trao đổi, kết nối với các ca sĩ này 
để đảm bảo thống nhất nội dung 
biểu diễn theo kịch bản đã được 
UBND tỉnh phê duyệt”, ông An 
cho biết thêm.

Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh cũng đã triển khai kế 
hoạch để các nghệ sĩ, diễn viên 
tập luyện hoạt cảnh dân ca Ngày 
xuân vui hội bài chòi trong chương 
trình. Bên cạnh đó, Nhà hát cũng 
sẽ tập luyện các tiết mục biểu 
diễn tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành vào tối mùng 2 tết; 
chương trình biểu diễn tại Lễ hội 
kỷ niệm 234 năm Chiến thắng 
Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023) 
tại huyện Tây Sơn diễn ra từ 
mùng 4 - 6 tết.

Ông Văn Bá Dũng, Giám 
đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh, cho biết: “Dịp tết 
năm nay, chúng tôi được giao 
thực hiện nhiều chương trình 
biểu diễn nghệ thuật phục vụ 

nhiệm vụ tuyên truyền. Đặc 
biệt, đơn vị được giao dàn 
dựng hoạt cảnh vua Quang 
Trung lên ngôi tiến quân ra 
Bắc đánh đuổi giặc ngoại xâm, 
với thời lượng khoảng 9 phút 
để biểu diễn vào chiều mùng 4 
tết - trước giờ hành lễ tại Lễ hội 
kỷ niệm 234 năm Chiến thắng 
Ngọc Hồi - Đống Đa; biểu diễn 
các vở tuồng, bài chòi phục vụ 
nhân dân, du khách về dự lễ hội 
vào tối mùng 4 - 5 tết. Chúng tôi 
đã triển khai cho các diễn viên, 
nhạc công của Đoàn Tuồng Đào 
Tấn và Đoàn Ca kịch bài chòi 
Bình Định bám sát kế hoạch của 
tỉnh để tập luyện, nỗ lực thực 
hiện nhiệm vụ được giao”.   

Ngoài chương trình nghệ 
thuật chính do tỉnh tổ chức, 
các địa phương trong tỉnh đều 
đồng loạt tổ chức chương trình 
nghệ thuật trong đêm giao 
thừa. Ông Huỳnh Văn Lợi, 
Phó Giám đốc Sở VH&TT, cho 

biết: Chương trình năm nay 
có nhiều điểm mới so với mọi 
năm. Đó là sẽ có một sân khấu 
ngoài trời với quy mô hoành 
tráng được lắp dựng cạnh nơi 
đặt biểu tượng linh vật năm 
Quý Mão 2023 trong khuôn 
viên Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành để biểu diễn, nhằm 
tạo thêm một không gian nghệ 
thuật, mang đến nhiều cảm xúc 
cho nhân dân, du khách vui 
xuân, đón tết khi xem chương 
trình nghệ thuật đón giao thừa. 
Sau chương trình nghệ thuật 
mừng Đảng, mừng xuân Quý 
Mão 2023 sẽ là màn bắn pháo 
hoa tầm thấp vào khoảnh khắc 
giao thừa, với thời gian bắn 
khoảng 15 phút. Cùng thời 
điểm này, tại huyện Tây Sơn 
và TX Hoài Nhơn cũng sẽ 
bắn pháo hoa tầm thấp để tạo 
không khí sôi động đón chào 
năm mới.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh đang tập luyện chương trình.                                                                   Ảnh: NGỌC NHUẬN

CUỘC THI ẢNH “QUY NHƠN, 
BÌNH ĐỊNH - ĐIỂM ĐẾN  
LÝ TƯỞNG” NĂM 2022: 

Tác phẩm  
Đoàn tàu ra khơi 
đạt giải nhất 

(BĐ) - Ngày 23.12, Ban 
Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy 
Nhơn, Bình Định - điểm đến 
lý tưởng” năm 2022 trên 
fanpage “Tin tức Bình Định” 
đã ban hành quyết định về 
việc công nhận các tác phẩm 
đạt giải.

Theo đó, tác phẩm Đoàn 
tàu ra khơi (chùm ảnh) của 
tác giả Lê Quang Hưng (TP 
Quy Nhơn) đạt giải nhất. 
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 
2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải  
khuyến khích.  

Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, 
Bình Định -  điểm đến lý 
tưởng”  năm 2022  nhằm 
tăng cường quảng bá, giới 
thiệu hình ảnh quê hương, 
con người Bình Định đến 
với du khách trong nước và 
quốc tế; truyền tải tình yêu 
khám phá du lịch Quy Nhơn, 
Bình Định của du khách bốn 
phương thông qua mạng xã 
hội. Cuộc thi cũng nhằm thúc 
đẩy, kích cầu các hoạt động 
du lịch Quy Nhơn - Bình 
Định; cổ vũ, động viên nỗ 
lực kích hoạt lại hoạt động 
của các đơn vị kinh doanh 
dịch vụ du lịch; khu, điểm 
du lịch trong điều kiện “bình 
thường mới”.

AN NHIÊN

Một bức ảnh trong chùm ảnh Đoàn tàu 
ra khơi của tác giả Lê Quang Hưng đạt 
giải nhất cuộc thi.

những câu chuyện. Điều đó đã giúp cho 
ca khúc của anh thêm lắng đọng. 

Ở Cuối cùng thì, trên mạch giai điệu 
buồn và lãng mạn, ta có thể thấy sự gia 
giảm tiết tấu theo mạch ca khúc được xử 
lý tại mỗi version đã tạo nên sự phong 
phú và hài hòa nhịp điệu, làm bước đệm 
cho phần điệp khúc bài hát thăng hoa. 
Ta thử hình dung nhịp chuyển đổi giữa 
các version sẽ thấy sự khác biệt ấy. Ở  
version 1: “Năm ấy chúng ta từng hẹn ước 

bên nhau, em nhớ mà?/ Nơi chốn đấy 
hoa mộng một chút miên man nhưng 
xót xa…/ Thôi nhé chúng ta đành đành 
lướt qua nhau như phím đàn/ Người ôm 
giấc mơ này nhung nhớ, bẽ bàng…”.  
Version 2: “Một đóa hoa nhài, cài tóc em 
dài. Mai ấy theo chồng, trong tim em 
còn lo xa đúng không? Đừng khóc em 
à. Mạnh mẽ lên mà. Thà là ta xa nhau. 
Chớ yêu nhau dài lâu…”. Và version 3: 
“Mây khẽ nhẹ bay, hoa cũng tàn, người 
cũng tan, tình dở dang. Tay trắng bàn tay. 
Ngày mà em mang giấc mơ sang giàu…”. 
Và sau mỗi version như thế, phần điệp 
khúc lại ngân lên da diết, khắc khoải: 
“Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng 
thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì 
tiếc thương mình thôi. Màn đêm phủ ánh 
đèn màu, anh ngẩn ngơ phía xa mong 
chờ. Nói ra một lời trước khi em vội đi…”.

Khi ghép nối cả 3 version lại, ta sẽ 
thấy một câu chuyện tình dở dang, có 
nuối tiếc muộn mằn, có chút trách móc 
nhưng cũng có cả sự cảm thương, khe 
khẽ một tình yêu và mong cầu hạnh phúc 
nơi người mà mình đặt tình cảm. 

Không chỉ chắc tay trong kỹ thuật 
viết, biết cách làm giãn nở khuôn nhạc 
để lấy chỗ cho xúc cảm đan vào, Jack 
còn cho thấy mình là một ca sĩ thực lực 
với giọng hát truyền cảm, cách luyến láy 
nhả âm tinh tế và khả năng làm chủ sân 
khấu của mình. Với bản MV được thể hiện 
trực tiếp trên sân khấu này, ca khúc Cuối 
cùng thì lần nữa cho thấy khả năng âm 
nhạc của Jack, và tự ca từ và giai điệu ca 
khúc cũng đã tìm cho mình một nơi khu 
trú trong lòng người nghe nhạc…

Link nhạc: https://www.youtube.
com/watch?v=red9YvYlPWg.    VÂN PHI 
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Bình Định

Trong 10 năm qua, Lữ 
đoàn 573 đã tổ chức lực lượng, 
phương tiện tích cực tham gia 
phòng chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó, Lữ đoàn đã 
huy động 5.450 ngày công của 
cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân 
dân TX An Nhơn và các huyện 
Tuy Phước, Vân Canh khắc phục 
hậu quả lũ lụt, di dời hàng 
trăm hộ dân đến nơi an toàn; 
xây dựng mới 10 nhà ở; đắp  
17,5 km đường liên thôn, 
liên xã, 2 đập dài 315 m; khai 
thông 24,2 km kênh mương; 
giải phóng hơn 20 ha ruộng 
đồng; tổ chức khám, cấp phát 
thuốc miễn phí và tặng quà cho 
hàng trăm lượt người dân...

50 năm canh giữ bầu trời Tổ quốc 
Phát huy truyền thống của 
đơn vị Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân, những năm 
qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 
573 đã không ngừng phấn 
đấu, thi đua huấn luyện giỏi, 
rèn luyện nghiêm, nâng cao 
sức mạnh chiến đấu, góp 
phần bảo vệ vững chắc bầu 
trời Tổ quốc.

Trước yêu cầu tác chiến hiệp 
đồng binh chủng trên chiến 
trường khu 5, ngày 7.12.1972, 
Tư lệnh Quân khu 5 ra quyết 
định thành lập Trung đoàn 
Pháo phòng không 573 (tiền 
thân của Lữ đoàn 573 ngày nay) 
trực thuộc Quân khu đóng tại 
xã Nước Nẻ (huyện Phước Sơn, 
tỉnh Quảng Nam). Đến ngày 
7.7.1975, Trung đoàn về đóng 
quân tại xã Quế Mỹ (huyện Quế 
Sơn, tỉnh Quảng Nam). Sau đó 
2 năm, ngày 2.3.1977, Trung 
đoàn dời về đóng quân tại sân 
bay Kỳ Bích (xã Tam Ngọc,  
TX Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 
Ngày 12.12.1987, Trung đoàn 
về đóng quân tại xã Nhơn Hòa, 
huyện An Nhơn (nay là phường 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn). Ngày 
31.5.1991, Bộ Quốc phòng ra 
quyết định thành lập Lữ đoàn 
573 trực thuộc Quân khu 5.

Anh dũng, kiên cường, 
lập nhiều chiến công

Sự ra đời của Trung đoàn 
Pháo phòng không 573 đã đánh 
dấu bước trưởng thành của 
LLVT Quân khu 5 nói chung 
và lực lượng phòng không nói 
riêng. Từ ngày thành lập đến 
đại thắng mùa Xuân năm 1975, 
Trung đoàn đã tham gia 2 chiến 
dịch lớn gồm: Chiến dịch giải 
phóng Nông Sơn - Trung Phước 
mùa hè năm 1974 và chiến dịch 
Xuân Hè 1975 giải phóng Tiên 

Công tác huấn luyện luôn được Lữ đoàn 573 tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. 
Ảnh: H.P

Phước, Phước Lâm, TX Tam Kỳ, 
TX Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. 
Trong đó, Trung đoàn đã đánh 
172 trận, bắn rơi 17 máy bay các 
loại và bắt sống 38 tên địch, thu 
6 ô tô các loại.

Sau ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, Trung đoàn 
dời vị trí đóng quân, vừa làm 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, 
vừa giúp địa phương khắc 
phục hậu quả chiến tranh, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 
KT-XH, ổn định đời sống nhân 
dân. Tháng 12.1978, Trung 
đoàn lên đường bảo vệ biên 
giới Tây Nam và hoàn thành 
xuất sắc nghĩa vụ quốc tế giúp 
nước bạn Campuchia xóa bỏ 
chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng 
Sary. Sau khi về đóng quân tại 
Bình Định vào năm 1987, Trung 
đoàn làm nhiệm vụ huấn luyện 
sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ 
động làm nhiệm vụ khi có lệnh 
và giúp nhân dân địa phương 
xây dựng đời sống mới.

Đại tá Trần Văn Hương, 
Chính ủy Lữ đoàn 573, chia sẻ: 

Trong bất kỳ hoàn cảnh khó 
khăn ác liệt nào, cán bộ, chiến 
sĩ đơn vị cũng luôn kiên cường, 
tham gia những trận đánh 
cực kỳ ác liệt, lập nên những 
chiến công đặc biệt xuất sắc. 
Với những thành tích đã đạt 
được trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước và trải qua 
quá trình xây dựng, chiến đấu, 
trưởng thành, Lữ đoàn vinh dự 
được Đảng, Nhà nước trao tặng 
danh hiệu Anh hùng LLVT nhân 
dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước 
(năm 2005), 2 Huân chương Bảo 
vệ Tổ quốc, 47 Huân chương 
Chiến công các loại và nhiều 
phần thưởng cao quý khác.

Chắc lý thuyết,  
giỏi thực hành

Theo chân đại tá Vương Đức 
Vũ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 
573, chúng tôi có dịp được mục 
sở thị một buổi huấn luyện của 
đơn vị. Sau hồi kẻng báo động 
dồn dập vang lên, kíp trực Sở 
Chỉ huy Lữ đoàn nhanh chóng 
cơ động vào vị trí triển khai 

đội hình chiến đấu. Từ đây, các 
quyết định xử trí tình huống 
phòng không chuẩn xác được 
ban ra. Cùng lúc, trên trận địa, 
những bước chân của bộ đội 
hối hả, khẩn trương. Chấp hành 
khẩu lệnh, các pháo thủ thao 
tác thuần thục, hiệp đồng ăn ý 
xử lý tốt tình huống giả định. 

Thiếu tá Ngô Xuân Toàn, 
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 
Pháo phòng không 1, chia sẻ: 
“Do đặc thù nhiệm vụ nên đơn 
vị luôn huấn luyện thuần thục 
các tình huống đánh địch đột 
nhập đường không kể cả ban 
ngày lẫn ban đêm, bảo đảm 
cán bộ, chiến sĩ nắm vững chức 
trách, nhiệm vụ, thuần thục yếu 
lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trong mọi tình huống”. 

Lữ đoàn 573 có nhiệm vụ 
chính trị là huấn luyện; sẵn 
sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ 
vùng trời đảm nhiệm; xây dựng 
chính quy, rèn luyện kỷ luật, 
xây dựng đơn vị vững mạnh 
toàn diện “mẫu mực - tiêu biểu” 
và sẵn sàng thực hiện các nhiệm 

vụ khác khi có lệnh của cấp trên. 
Theo đại tá Vương Đức Vũ, 

những năm qua, đơn vị luôn 
quán triệt và thực hiện nghiêm 
túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh 
lệnh của cấp trên về công tác 
sẵn sàng chiến đấu. Duy trì và 
chấp hành nghiêm chế độ trực 
ban, trực chiến, tuần tra canh 
gác; kịp thời điều chỉnh quân 
số, vũ khí trang bị, bổ sung các 
phương án, kế hoạch sẵn sàng 
cơ động trong mọi tình huống. 
Chủ động phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương nắm 
và giải quyết kịp thời các vấn 
đề nảy sinh, không để bị động 
bất ngờ xảy ra. 

“Nhiệm vụ huấn luyện luôn 
được đơn vị tổ chức chặt chẽ, 
đúng kế hoạch, đúng phương 
châm cơ bản, thiết thực, vững 
chắc và “nắm chắc lý thuyết, 
giỏi thực hành, chủ động, linh 
hoạt, sáng tạo, sát thực tế chiến 
đấu” nên nhiều nội dung đạt 
kết quả cao, quản lý tốt khu 
vực, vùng trời được giao”, đại 
tá Vũ bày tỏ.             HỒNG PHÚC

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
Hướng công tác dân vận về cơ sở, 

nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, còn nhiều khó khăn, LLVT tỉnh đã 
có những cách làm thiết thực chung 
sức xây dựng nông thôn mới, kiến tạo 
quê hương ngày càng phát triển, củng 
cố vững chắc tiềm lực quốc phòng,  
an ninh.

Quán triệt phương châm “4 tại 
chỗ”, chủ động triển khai tốt cả 3 khâu 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 
hậu quả thiên tai, hằng năm, LLVT 
tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh kế 
hoạch; chủ động lực lượng, phương 
tiện; huấn luyện bổ sung và luyện tập 
thuần thục các phương án, sẵn sàng 
cơ động xử lý các tình huống. Khi bão 
lụt xảy ra, Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng 
chặt chẽ với các đơn vị quân đội của 
Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng 
chân trên địa bàn triển khai giúp dân 
chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu, 
thuyền hoạt động trên biển vào nơi 
tránh trú, sơ tán người, tài sản đến nơi 
an toàn; tham gia tìm kiếm cứu nạn, 
xử lý môi trường, khắc phục đồng 
ruộng bị sa bồi thủy phá, bảo đảm 

giao thông thông suốt... 
Theo trung tá Trần Văn Quân, Trưởng 

Ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh, từ năm 2016 
đến nay, LLVT tỉnh đã ký quy chế phối 
hợp và hỗ trợ 4 địa phương: Phường 
Hoài Thanh (TX Hoài Nhơn), xã Phước 
Thuận (huyện Tuy Phước), xã An Trung 
(huyện An Lão) và xã Canh Hiệp (huyện 
Vân Canh) xây dựng nông thôn mới và 

làm lợi cho nhân dân 
trên 1,6 tỷ đồng. 

Thực hiện chủ 
trương của Đảng ủy, 
Bộ Tư lệnh Quân 
khu 5 về “xóa hộ đói, 
giảm hộ nghèo” trên 
địa bàn đóng quân, 
từ năm 2016 đến nay, 
các cơ quan, đơn vị đã 
giúp đỡ 28 hộ nghèo 
trị giá 324 triệu đồng. 
Huy động hơn 160 
nghìn ngày công xây 
dựng, sửa chữa, phát 
quang đường giao 
thông nông thôn, tu 
sửa kênh mương nội 

đồng, giúp thu hoạch mùa màng, sửa 
chữa 173 nhà hộ nghèo, neo đơn.

Trên trận tuyến chống “giặc 
Covid-19”, LLVT vừa hoàn thành 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vừa 
xung kích trên tuyến đầu chống dịch. 
Đặc biệt, LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu 
17 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, với 
số tiền hỗ trợ ban đầu từ 500 nghìn - 

1,5 triệu đồng/tháng/trẻ. Chị Lê Thị 
Thu Hiền (khu phố 3, phường Tam 
Quan, TX Hoài Nhơn) có con trai được 
Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ 
đầu đến hết 18 tuổi, xúc động bày tỏ: 
“Chồng và mẹ chồng tôi đều mất do 
dịch Covid-19, ông bà ngoại thì già yếu 
rồi, tôi đi bán chả cá nhưng thu nhập 
cũng chẳng được bao nhiêu. May mà 
cháu được các anh bộ đội nhận đỡ đầu, 
không thì cháu phải bỏ học mất!”.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó 
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: 
“Phát huy những kết quả đạt được, 
trong thời gian tới, công tác dân vận 
của LLVT tỉnh tiếp tục đổi mới theo 
hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn 
với các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua quyết thắng và thi đua yêu 
nước. Các hoạt động cần đẩy mạnh 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, lan tỏa sâu rộng các mô hình cụ 
thể, thiết thực, đáp ứng được những 
yêu cầu đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, 
xây dựng thế trận lòng dân trên địa 
bàn ngày càng vững chắc”.

NGỌC DIỆP

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh giúp dân thu hoạch lúa.                               Ảnh: H.P
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Bình Định

Những ngày cuối năm 2022, cán bộ, 
chiến sĩ (CBCS) lực lượng Cảnh sát cơ 
động (CSCĐ) CA tỉnh đang tích cực 
tham gia đợt cao điểm ra quân tấn công 
trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi 
phạm pháp luật, bảo vệ an toàn trước, 
trong và sau tết Quý Mão 2023.

Thượng tá Lê Bảo Quốc, Trưởng 
Phòng CSCĐ (CA tỉnh), chia sẻ: “Trong 
đợt cao điểm này, chúng tôi huy động 
tối đa lực lượng, phương tiện để tổ 
chức công tác tuần tra kiểm soát, tập 
trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, 
những khu vực có nguy cơ tội phạm 
thường lợi dụng gây án vào ban đêm”.

Nhìn lại năm 2022, CBCS lực lượng 
CSCĐ CA tỉnh đã hoàn thành tốt các yêu 
cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, hỗ trợ 
đắc lực cho các đơn vị, địa phương trong 
việc trấn áp các loại tội phạm, góp phần 
vào thành tích chung của CA toàn tỉnh. 

Trong năm, đơn vị tổ chức 8 lần/80 
lượt CBCS tham gia thực tập phương án 
phòng chống bạo loạn. Bảo vệ tuyệt đối 
an toàn 8 mục tiêu quan trọng của tỉnh. 
759 lượt CBCS đơn vị được điều động 
tham gia bảo vệ xuất, nhập 335 tấn hàng 
đặc biệt của Nhà nước, đảm bảo bí mật 
và tuyệt đối an toàn. 

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn 
hoạt động của các loại tội phạm, đơn 
vị đã triển khai 376 tổ/2.056 lượt CBCS 
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát 
trên địa bàn TP Quy Nhơn (tăng 79 tổ 
so với năm 2021). Qua công tác tuần tra 
đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm, tạm 
giữ 15 đối tượng côn đồ, thu giữ nhiều 
hung khí, tang vật bàn giao cho CA các 
địa phương xử lý. 

Bên cạnh đó, Phòng CSCĐ đã phân 
công 415 tổ/1.228 lượt CBCS phối hợp 

Ngày 26.12, CA TP Quy Nhơn cho 
biết đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Hoàng 
Đức Tiến (SN 1993), Chu Trần Yên  
(SN 1994), Nguyễn Trường Oai  
(SN 1998, cùng ở Ba Vì, Hà Nội) để làm 
rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao 
dịch dân sự”.

Trước đó, chiều 21.12, sau thời gian 
mật phục, nắm tình hình, Phòng Cảnh 
sát hình sự (CA tỉnh) phối hợp với CA 
TP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra và 
phát hiện tại một ngôi nhà ở đường Lạc 
Long Quân (phường Trần Quang Diệu) 
có nhóm đối tượng hoạt động cho vay 
tiền với lãi suất cao nên đưa về cơ quan 
CA làm việc. 

Quá trình điều tra ban đầu của cơ 
quan CA xác định: Khoảng tháng 4.2022, 
Hoàng Đức Tiến từ Hà Nội vào TP  
Quy Nhơn bắt đầu hoạt động cho vay 
tiền với lãi suất cao để thu lợi. Tiến thuê 
nhà trên đường Lạc Long Quân ở; thuê 
Chu Trần Yên và Nguyễn Trường Oai 
vào ở cùng và đi rải tờ rơi, tìm người 
vay, thu tiền góp hằng ngày cho Tiến. 
Tiến giao cho Oai và Yên 2 xe mô tô để 
hoạt động, trả lương cho Yên, Oai mỗi 
người 4 triệu đồng/tháng, đồng thời cho 
ở tại nhà thuê và trả tiền nhà, chi tiền 
ăn uống, xăng xe, sinh hoạt hằng ngày. 

Tiến phân công địa bàn rõ ràng: 
Oai thu tiền và làm hồ sơ người vay ở 
khu vực huyện Phù Cát, TP Quy Nhơn,  
TX Sông Cầu (tỉnh Phú Yên); Yên 
được phân công phụ trách khu vực  

Vĩnh Thạnh vận động 
thu hồi hiệu quả 
vũ khí, vật liệu nổ

(BĐ) - Theo CA huyện Vĩnh Thạnh, 
trong năm 2022, người dân trên địa bàn 
huyện đã tự nguyện giao nộp 8 khẩu 
súng các loại; đồng thời, khắc phục đáng 
kể tình trạng sử dụng súng trong săn 
bắn động vật hoang dã tại địa phương.

Huấn luyện Tiểu đoàn 
Cảnh sát cơ động 
dự bị chiến đấu

Ngày 26.12, CA tỉnh khai mạc khóa 
huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động 
(CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc CA tỉnh 
năm 2022. 

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tập huấn xác 
định đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, 
cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các 
vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái 
pháp luật, cứu nạn cứu hộ; tham gia bảo 
vệ các sự kiện chính trị quan trọng của 
Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của 
dân tộc, đảm bảo vững chắc an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương 
và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Khóa huấn luyện diễn ra 6 ngày. Qua 
đó, 176 CBCS lực lượng Tiểu đoàn CSCĐ 
dự bị chiến đấu sẽ được rèn luyện, 
nâng cao thể lực, thể chất, ý thức kỷ 
luật, bản lĩnh chiến đấu, quán triệt các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan 
đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực 
lượng CSCĐ; trang bị các kỹ năng về 
võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật, đội hình 
chiến đấu... 

CBCS được tập huấn công tác giải 
quyết các tình huống tập trung đông 
người, gây rối ANTT, khủng bố, bạo loạn; 
tạo nguồn lực lượng dự bị chiến đấu đông 
đảo, đảm bảo về số lượng và chất lượng; 
sẵn sàng nhận và triển khai thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ giữ gìn tình hình 
ANTT trên địa bàn.                     N.GIANG

Cảnh sát cơ động góp phần đắc lực 
cho công tác phòng, chống tội phạm

liên quân tuần tra với Phòng CSGT (CA 
tỉnh) và Tiểu đoàn I - Trung đoàn CSCĐ 
(Bộ CA), tăng 100 tổ so với năm trước. 
Qua phối hợp tuần tra, liên quân đã phát 
hiện gần 4.400 vụ vi phạm hành chính, 
trong đó có gần 500 trường hợp vi phạm 
lỗi nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 
Sự có mặt hỗ trợ, phối hợp của CSCĐ 
khiến những trường hợp vi phạm trật tự 
ATGT vốn chây ì, kể cả các “ma men”, 
cũng phải nêu cao ý thức chấp hành, 
không dám có biểu hiện manh động.

Song hành với nhiệm vụ tuần tra 
kiểm soát vũ trang giữ gìn ANTT, lực 
lượng CSCĐ còn đóng vai trò nòng cốt 
trong việc phối hợp đảm bảo ANTT cho 
các vụ cưỡng chế thi hành án dân sự, 
hành chính. Các sự kiện chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội và TDTT trên địa bàn 
tỉnh cũng luôn có bóng dáng của lực 
lượng CSCĐ tham gia giữ gìn ANTT. 

Không chỉ thế, trong năm 2022, 
CSCĐ liên tục hỗ trợ các đơn vị nghiệp 
vụ CA tỉnh trong đấu tranh chống tội 
phạm. Đơn cử như vào đêm 1.4, đơn 
vị điều động hơn 20 CBCS phối hợp 
với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy (CA tỉnh) bắt giữ, dẫn giải  
45 đối tượng sử dụng trái phép các chất 
ma túy tại một quán karaoke ở địa chỉ 
07 Lê Duẩn (TP Quy Nhơn), sau đó tiếp 
tục tham gia khám xét tại các địa điểm 
nghi tàng trữ, mua bán ma túy. 

Rạng sáng 2.9, theo chỉ đạo của Giám 
đốc CA tỉnh, đơn vị điều động hơn  
40 CBCS phối hợp với Phòng CSGT 
(CA tỉnh) và CA TP Quy Nhơn kịp 
thời ngăn chặn hàng chục đối tượng tổ 
chức đua xe trái phép tại xã Nhơn Lý, 
bắt giữ 42 đối tượng, thu giữ 42 mô tô,  
1 ô tô, 1 mã tấu.

MINH NGỌC

Cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tham gia vụ bắt hàng chục thanh niên sử dụng ma túy.                                                  Ảnh: M.N

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, huyện Tuy 
Phước. Tiến cũng trực tiếp đi cho vay 
và thu tiền ở khu vực TP Quy Nhơn, 
huyện Tuy Phước. 

Cách thức cho vay của nhóm Tiến là 
rải tờ rơi với nội dung “Cho vay trả góp 
0359850256” ở các khu vực công cộng, 
trong đó số 0359850256 là số điện thoại 
của Tiến. Khi có người liên hệ hỏi vay 
tiền, Tiến trực tiếp thỏa thuận miệng 
trước và hỏi địa chỉ. Sau khi thỏa thuận 
xong, Tiến sẽ đưa tiền cho Oai hoặc Yên 
theo địa bàn đã phân công trước để trực 
tiếp đến nhà người vay gặp, thỏa thuận 
cho vay tiền. Oai, Yên đến nhà người 
vay để xác định đúng nhà, đồng thời 
yêu cầu họ phải đưa giấy CMND, sổ hộ 
khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác để làm 
tin, đề phòng họ bỏ trốn. Những người 
vay cũ hoặc đáo hạn thì không cần đưa 
giấy tờ gì. 

Tiến quy định, số tiền 
cho vay dao động từ 2 - 20 
triệu đồng, lãi suất cho vay  
30%/tháng, gấp khoảng  
18 lần mức lãi suất cao nhất 
được quy định tại Điều 468 
Bộ luật Dân sự. 

Từ tháng 4 - 12.2022, 
nhóm của Tiến đã cho nhiều 
người vay tiền; bước đầu 
xác định qua 19 người vay ở 
nhiều địa phương trong tỉnh, 
nhóm này cho vay 589 triệu 
đồng, thu lợi bất chính hơn  

138 triệu đồng. 
Trong nhóm này, Tiến vừa trực tiếp 

cho vay, vừa là đối tượng cầm đầu tổ 
chức, quản lý. Oai, Yên trực tiếp đi tìm 
khách hàng cho vay và thu nợ, đòi nợ 
hằng ngày, nộp tiền gốc, tiền lãi, tiền phí 
thu được cho Tiến. Cả nhóm hỗ trợ nhau 
trong hoạt động cho vay tiền, sử dụng 
tiền thu lợi từ hoạt động cho vay để sinh 
sống, tiêu xài chung. Đây là nhóm hoạt 
động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai 
trò từng người.

Hành vi của Tiến, Yên, Oai đã phạm 
tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch 
dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201,  
Bộ luật Hình sự. CA TP Quy Nhơn đang 
mở rộng điều tra vụ án, ai là bị hại của 
nhóm đố́i tượng này hãy đến CA TP 
Quy Nhơn để khai báo, giúp cơ quan 
điều tra củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng.

T.LONG

Từ trái qua: Hoàng Đức Tiến, Chu Trần Yên, Nguyễn 
Trường Oai bị khởi tố về tội “ cho vay lãi nặng trong 
giao dịch dân sự”.                                 Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Vũ khí được người dân giao nộp tại CA huyện 
Vĩnh Thạnh.                             Ảnh: CA huyện Vĩnh Thạnh

Kết quả trên đến từ việc CA huyện tích 
cực bám sát địa bàn, phát huy vai trò của 
các già làng, trưởng làng, người có uy tín 
tại các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu 
số để vận động người dân tự giác giao 
nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Trong năm, lực lượng CA huyện 
đã tổ chức tuyên truyền, vận động tập 
trung với sự tham gia của trên 700 lượt 
người; chỉ đạo CA các xã, thị trấn tổ 
chức cho 59 thôn, làng, khu phố, 44 hộ 
kinh doanh phế liệu, tiểu thương tại 
chợ Định Bình (thị trấn Vĩnh Thạnh) và  
30 tài xế, chủ xe ký cam kết chấp hành các 
quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…    N. QUÍ



TIN VẮN

9TRONG NƯỚCTHỨ BA, 27.12.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Cách đây 50 năm, trong 12 ngày đêm 
cuối năm 1972, quân và dân Thủ đô đã 
anh dũng chiến đấu, đập tan cuộc tập 
kích chiến lược bằng đường không của 
đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc Việt Nam, 
lập nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên 
phủ trên không” hào hùng, vang dội, 
buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định 
Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, 
góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước.

“Sự kiện, chiến thắng “Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không” là kỳ tích có một 
không hai, mang tầm vóc lịch sử ở thế 
kỷ XX và là bản hùng ca chói lọi chống 
giặc ngoại xâm, giữ nước của dân tộc 
Việt Nam”, Bí thư Thành ủy Hà Nội 
Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trong diễn 
văn tại lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh thủ đô Hà Nội - trái 
tim của cả nước, theo người đứng đầu 
Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ, nhân dân 
và LLVT thủ đô luôn kế thừa, phát huy 
những bài học kinh nghiệm quý báu của 
quá trình đấu tranh cách mạng, trong 
đó có bài học kinh nghiệm được đúc 

CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”: 

Đỉnh cao bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
Sáng 26.12, tại Cung Văn hóa Lao 
động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), 
TP Hà Nội và Bộ Quốc phòng phối 
hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến 
thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
không” (12.1972 - 12.2022).

kết từ cuộc chiến đấu đầy cam go, ác 
liệt trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 
làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không” để từ đó vận dụng 
linh hoạt, phát triển phù hợp với điều 
kiện hôm nay, đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn, phục vụ sự nghiệp xây dựng thủ 
đô, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi 
toàn đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và các tầng 
lớp nhân dân thủ đô tiếp tục phát huy 
cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, 
tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc, học tập và noi theo tấm gương 
trung kiên, bất khuất của các bậc tiền 
nhân, gương anh dũng, ý chí quyết tâm 
và lòng quả cảm của các thế hệ anh hùng 

liệt sĩ… quyết tâm đẩy mạnh toàn diện 
công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và 
bền vững, xây dựng, phát triển thủ đô 
Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trước ý nghĩa lịch sử của sự kiện 
trên, trung tướng Phạm Tuân, anh hùng 
LLVT nhân dân cũng nhấn mạnh, 50 
năm đã qua, nhưng tinh thần, khí thế 
của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên 
Phủ trên không” mãi còn vang vọng và 
là bản anh hùng ca hào hùng về ý chí, 
bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Những bài học đó tiếp tục được 
đúc kết, nghiên cứu, vận dụng trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam XHCN”, trung tướng Phạm  
Tuân nói.                              (Theo Lao Động)

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm thực hiện nghi thức chào cờ.                                                                         Ảnh: QĐND

Chiều 26.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp 
mặt, biểu dương 33 học sinh đoạt 
giải Olympic và Giải KHKT quốc tế  
năm 2022. 

Năm nay, Bộ GD&ĐT cử 7 đoàn học 
sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh 
tham gia Olympic quốc tế. Kết quả, 
100% học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt 
giải, gồm 13 HCV, 12 HCB, 8 HCĐ và 
5 bằng khen (giải khuyến khích). Các 
đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 
quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều 
học sinh đạt điểm số cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ các gương 
mặt học sinh đem vinh quang về cho Tổ 
quốc, nhấn mạnh, truyền thống dân tộc 
ta luôn chú trọng chăm lo nuôi dưỡng, 
đào tạo nhân tài. “Xem trọng hiền tài” là 
tư tưởng xuyên suốt từ thời phong kiến 
đến thời đại Hồ Chí Minh; Đảng, Nhà 
nước ta luôn khẳng định, giáo dục là 
quốc sách hàng đầu, dành nhiều nguồn 
lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự 
nghiệp giáo dục.

Chủ tịch nước cũng đánh giá, chất 
lượng giáo dục ở nước ta ngày càng 
được nâng lên ở tất cả cấp học. Một số 
trường đại học đã cải thiện vị trí trong 
các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế. 
Học sinh của Việt Nam đạt được nhiều 
giải thưởng cao trong các kỳ thi Olympic 
quốc tế và khu vực, thể hiện trí tuệ và 
sức sáng tạo của người Việt Nam.

 (Theo HNM)

Chủ tịch nước gặp mặt 
học sinh đoạt giải  
Kỳ thi Olympic và 
KHKT quốc tế 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các học sinh tại 
buổi gặp mặt.                                                       Ảnh:  TTXVN

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị 
quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng) ngày 26.12, 
ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, cho biết gói hỗ trợ từ 
tài chính công đoàn được gấp rút tung ra 
trong bối cảnh gần 483 nghìn lao động bị 
giảm việc, giảm giờ làm, chấm dứt hợp 
đồng trong 1.240 DN tại 44 tỉnh, thành.

Công đoàn dự kiến hơn 100 nghìn 
lao động bị ảnh hưởng mà lương tháng 
thấp hơn lương tối thiểu vùng sẽ được 

hỗ trợ, mức 1 - 3 triệu đồng/người và chỉ 
nhận hỗ trợ một lần.

Cụ thể, người bị giảm việc, giảm giờ 
làm hưởng 1 triệu đồng/người; lao động 
chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều 
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận 2 
triệu đồng và công nhân chấm dứt hợp 
đồng nhưng chưa tìm được việc làm mới 
được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Theo ông Phan Văn Anh, công đoàn 
đang bàn thảo thêm một số điều kiện 

thụ hưởng song sẽ tinh giản hết mức để 
tiền nhanh đến tay lao động. 

Gói hỗ trợ lao động 26.000 tỷ đồng 
được ban hành tháng 7.2021. Sau một 
năm thực hiện, gần 36,5 triệu lao động, 
người dân với 394 nghìn đơn vị sử dụng 
lao động và hơn 508 nghìn hộ kinh 
doanh được hỗ trợ với tổng kinh phí 
45.600 tỷ từ ngân sách trung ương, địa 
phương và nguồn xã hội hóa.

(Theo Vietnamnet)

Hỗ trợ lao động mất việc 3 triệu đồng

 Đã có 108 quốc gia và vùng 
lãnh thổ đầu tư vào 54 tỉnh, thành 
phố Việt Nam trong năm 2022. 
Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 
gần 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn 
đầu tư vào Việt Nam, giảm 39,7% so với 
cùng kỳ năm 2021. Hàn Quốc đứng thứ 
2 và Nhật Bản đứng thứ 3. Trong số 54 
tỉnh, thành thu hút đầu tư nước ngoài,  
TP HCM dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 
đăng ký hơn 3,94 tỷ USD, chiếm 14,2% 
tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 5,4% 
so với cùng kỳ năm 2021. (Theo SGGP)
 Tính đến ngày 26.12, toàn 

TP Hà Nội có hơn 4,8 triệu người 
có BHYT được đồng bộ dữ liệu, có thể 
sử dụng CCCD gắn chip để khám, chữa 
bệnh. Trên thực tế, BHXH thành phố đã 
ghi nhận 271 nghìn lượt người sử dụng. 

                               (Theo Vietnamplus)
 Liên quan vụ nổ lớn ở Krông 

Ana, Đắk Lắk, chiều 26.12, BVĐK vùng 
Tây Nguyên xác nhận vừa có thêm một 
trường hợp bệnh nhi 12 tuổi tử vong. 
Như vậy, vụ nổ lớn nghi do các em nhỏ 
ở Krông Ana, tự làm pháo theo hướng 
dẫn trên mạng đã khiến 2 em tử vong; 
còn 2 trường hợp bị thương đang được 
điều trị.  (Theo Dân Trí)

Hai bãi biển ở Việt Nam gồm bãi biển 
Nha Trang và bãi biển Vũng Tàu đã lọt 
vào tốp 10 bãi biển nổi tiếng nhất thế 
giới tính theo số lượt xem trên mạng xã 
hội TikTok.

Kết quả này được công bố trên trang 
mạng https://www.cnbc.com ngày 25.12.

Theo bài viết trên trang mạng này, 
nếu bạn đang lên kế hoạch đi nghỉ 
dưỡng, bạn có thể cân nhắc tìm kiếm 
điểm đến trên TikTok.

Mạng xã hội này đã trở thành một 
trong những nền tảng đầu tiên mà mọi 
người tìm đến để đánh giá về chất 

lượng nhà hàng và các địa điểm du 
lịch, trong đó có cả các bãi biển đẹp 
nhất thế giới.

Hai bãi biển của Việt Nam là bãi biển 
Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa và bãi 
biển Vũng Tàu ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
lần lượt đứng vị trí thứ 3 (với 64,6 triệu 
lượt xem) và thứ 4 (với 61,9 triệu lượt 
xem) trong danh sách này.

Theo bài viết, bãi biển Nha Trang 
với làn nước trong vắt được biết đến là 
một trong những bãi biển nổi tiếng nhất 
Việt Nam đặc biệt là hoạt động lặn biển.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Nha Trang, Vũng Tàu nằm trong số các bãi biển  
nổi tiếng nhất thế giới

Chiều 26.12, lãnh đạo Cơ quan 
CSĐT Bộ CA xác nhận, đơn vị vừa ra 
quyết định khởi tố, bắt tạm giam các 
ông: Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở 
TN&MT tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thế 
Giang, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh 
Thái Nguyên; Nguyễn Ngô Quyết, Bí 
thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Giám 

đốc Sở Công Thương tỉnh, cùng 3 người 
khác là lãnh đạo phòng thuộc các Sở 
Công Thương, TN&MT.

Các bị can trên bị khởi tố về tội “lợi 
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật 
Hình sự. 

Liên quan đến sai phạm của các bị 

can vừa bị bắt nêu trên, ngày 21.12, Ủy 
ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành 
thông báo: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 
ông Nguyễn Thế Giang; đề nghị Ban Bí 
thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông 
Nguyễn Thanh Tuấn và ông Nguyễn 
Ngô Quyết.

(Theo Tiền Phong)

Bắt Giám đốc và Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên

Bãi biển Nha Trang với làn nước trong vắt được biết 
đến là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất 
Việt Nam.
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Bình Định

THỨ BA, NGÀY 27.12.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-16h30: 
Các TBA Hùng Vương 1, 2, Đào Tấn 1, Gỗ 2/9, Kho lạnh Nhơn Phú  
1, 2, Nhà thờ Quy Đức, Huyền Trân 6, Cầu Đôi, Đập dâng Phú Hòa, 
ND An Lộc Phát 2, Chợ Dinh, CK Đông Phương, UBND Nhơn Phú, 
KDC Đông UBND Nhơn Phú 1, 2, Tiến Thịnh, Minh Tuấn, Thành Lợi, 
Võ Thị Sáu, Tân Việt, TĐC Võ Thị Sáu 1, 2, 3, Trương Vĩnh Ký, Khu 
DC Điện Biên Phủ, Minh Ân, Kim Cúc, Chi cục thuế TP Quy Nhơn, 
Vấn Trinh, Điên Biên Phủ 1, 2, 3, 4, TTYT dự phòng, TT Phòng 
chống sốt rét, Chả cá Thanh Vân, An Lộc Phát, Chung cư Ecolife 
T1, T2, KDC Đèo Son 2, 3, 4, NĐ Nam Phương, Đô thị Phú Hòa, 
Kho đạn Đèo Son, Cục thuế Bình Định, Huyền Trân 1, 2, 3, 4, 9, 
Bưu cục Tháp Đôi, Đống Đa 1, Phùng Khoắc Khoan, Hà Thanh 1, 
2, Hồ Xuân Hương, Lê Đại Hành 2, Công đoàn 1/5, Sở Y tế, Bơm PS 
7. 7h-16h30: Các TBA Huyền Trân 5, 7, 8, Tháp Đôi 2, Đức Thánh 
Trần, Chợ Cây Me, Ỷ Lan 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 2, Phan Quốc 
Tâm, Hỏa Xa 2. 8h-9h15: TBA Hoàng Minh. 10h-11h30: TBA Đức 
Thành. 14h-15h30: TBA An Lộc Phát. 15h30-17h30: TBA T380-1.  
H. Tuy Phước: 7h30-11h30: TBA SPI. 13h30-17h30: TBA UBND 
Phước Long. TX An Nhơn: 7h-15h30: Phía Nam KCN Nhơn Hòa; Các 
TBA Bơm Quan Quang, Đất Giá, Nhơn Hậu 3. 7h-11h30: TBA Thạnh 
Danh. H. Phù Cát: 7h-12h: Các TBA TĐC Nhơn Thành, Chánh Liêm, 
Gỗ Phù Cát 1, Gỗ Phù Cát 2, Xử lý chất thải nguy hại Hậu Sanh, Mỏ 
đá Cát Nhơn, Nhà máy Xỉ Titan Cát Nhơn. 8h15-10h15: TBA Titan 
Bimal. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: TBA Cấp nước Mỹ Bình. 9h-11h: 
TBA Thuận An 2. H. Tây Sơn 7h30-15h: Các TBA Thi công đập dâng 
Phú Phong, Thi công đập dâng Phú Phong 2. 8h-17h: TBA Phú 
Hưng - Hà Nội và Lộ Bơm TBA Bơm Thuận Nghĩa. 13h30-15h30:  
Lộ 1 TBA Thuận Nghĩa.

THỨ TƯ, NGÀY 28.12.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-15h30: 
TBA Nguyễn Thái Học 5. 7h-14h30: Các TBA Diên Hồng 2, 3, 
NH Ngoại Thương, NH Phát triển, NH Công Thương, Kho bạc 
tỉnh, NH Nông Nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt, TT Hội Nghị, Sở TTTT, 
Tôn Đức Thắng, Khu Biệt thự, Phạm Hùng 2, Nguyễn Công Trứ, 
KS Thanh Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, HT Quang Trung, Đài 
PTTH Bình Định, KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu Cau, Nguyễn 
Thái Học 5, Hỏa Xa 1, Trạm bơm PS 6, Nguyễn Tất Thành, Bộ 
đội Biên phòng, Nhà làm việc BCH Biên phòng, Hoàng Hoa 
Thám 1, 3, Phạm Hồng Thái. H. Tuy Phước: 7h-11h: TBA Tuy  
Phước 5. 7h-12h30: TBA Phước Sơn 1. 13h15-16h45: TBA Phụng 

Sơn 3. TX An Nhơn: 7h30-11h20: Khu vực Phương Danh - phường 
Đập Đá. 7h-17h: Khu vực Thọ Lộc - xã Nhơn Thọ, xã Nhơn Lộc. 
7h-15h20: TBA An Thái 4, Lộ 3 TBA Thắng Công. H. Phù Cát: 6h30-
15h30: Các TBA Chánh Hoá, Chánh Thiện 2, Tital Cát Thành 1, Tital 
Cát Thành 2. 9h-12h45: Khu vực Phương Thái - thị trấn Cát Tiến.  
TX Hoài Nhơn: 7h-8h30: Công ty CP Chế Biến Lâm sản Hoài Nhơn. 
H. An Lão: 7h-9h: TBA Đá Kim Khánh. H. Vĩnh Thạnh: 8h-13h: Các 
TBA K6, O5 và Kon Trú.

THỨ NĂM, NGÀY 29.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: 
TBA Phục hồi chức năng. 7h15-15h15: Các TBA Hội Giáo 2, Hội 
Tân 1. 7h30-12h: Tôn Hoa Sen (XT 479/NHO). 15h30-17h30: 
TBA Cơ khí Quang Trung. H. Tuy Phước: 8h-9h15: TBA Giếng 6. 
10h-11h30: TBA Giếng 8. 14h-15h30: TBA Xây dựng 47. TX An 
Nhơn: 5h30-7h20: Khu vực Tân Dương, Phò An - xã Nhơn An. 
6h-17h: Các TBA Ngô Gia Tự 1, 5, Dân cư 2, TTTM Hoàng Vũ 1, 2, 
3, Nguyễn Đình Chiểu, Tây Quảng Nghiệp, Nguyễn Văn Linh 1, 
2, TBA Ngô Gia Tự 3. 15h50-17h20: Khu vực Tân Dương, Phò  
An - xã Nhơn An. H. Phù Cát: 7h-11h: Thôn Phú Kim - xã Cát Trinh, 
Khu Công nghiệp Gò Mít - thị trấn Ngô Mây. 6h30-16h30: Thôn 
Hội Vân, thôn Hiệp Đạo - xã Cát Hiệp. H. An Lão: 8h-9h5: TBA Trà 
Cong. 9h30-10h35: TBA Long Khánh. 10h50-11h55: TBA Vạn Xuân. 
13h50-15h5: TBA Xuân Phong.

THỨ SÁU, NGÀY 30.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-15h15: TBA 
Hội Thành 2. H. Tuy Phước: 7h30-11h: TBA Ga Diêu Trì. 7h-13h30: 
Các TBA khu vực xã Phước Thắng, xã Phước Hòa, xã Phước Sơn. 
TX An Nhơn: 7h-11h30: Xã Nhơn Hậu. 7h-17h: Xã Nhơn Mỹ. 
7h-11h30: Khu vực Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 7h-14h: Phường 
Nhơn Hòa. 7h-11h50: Khu vực Trung Ái - phường Nhơn Hòa. H. 
Hoài Ân: 7h-12h: Các TBA Trại heo Bảo Châu, TBA Điện Mặt Trời Tự 
Động Hóa Đà Nẵng. 7h30-9h45: Xã Ân Nghĩa, Bok Tới. 7h30-16h: 
Khu vực Trại giam Kim Sơn. 7h30-12h: Thôn Nhơn Sơn, Nhơn Tịnh, 
Nhơn An, Nghĩa Nhơn - xã Ân Nghĩa và xã Bok Tới. H. Tây Sơn: 
7h30-10h: TBA Lê Lợi. H. Vĩnh  Thạnh: 7h-9h30: Các TBA An Nội, 
Làng M2 - xã Vĩnh Thạnh, Hồ Hòn Lập - xã Vĩnh Thịnh.

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 KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 52/2022 từ ngày 27.12.2022 đến ngày 2.1.2023

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 27.12.2022

  

LỜI CẢM TẠ
Chồng, cha, ông của chúng tôi là cụ TRẦN NGỌC ẢNH, sinh 

năm 1933, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được vợ, con, anh, em 
nội, ngoại và các y bác sĩ Bệnh viện khu vực Bồng Sơn, BVĐK tỉnh 
Bình Định tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng ông đã từ trần vào 
lúc 6 giờ 10 phút ngày 23.12.2022 (tức ngày 1 tháng 12 năm Nhâm 
Dần); An táng vào ngày 23.12.2022 (tức ngày 1 tháng 12 năm Nhâm 
Dần) tại Nghĩa trang thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn, TX Hoài Nhơn. 
Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí thủ 
trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Lãnh đạo Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình 
Định, các đồng chí thủ trưởng và nguyên thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; Đảng ủy, Bộ CHQS 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 5 và một số đơn vị của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đứng chân trên 
địa bàn tỉnh Bình Định; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, cơ quan trong tỉnh Bình 
Định và tỉnh Quảng Ngãi; Huyện, thị, thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam và Đảng ủy, Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành 
phố của tỉnh Bình Định; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Hoài Sơn và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 Các đoàn thể, bà con thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn; gia đình sui, 
thông gia, bà con nội ngoại, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã 
đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông của 
chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong 
nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt gia đình
Bà quả phụ TẠ THỊ TUÂN - Con trai TRẦN THANH HẢI 

cùng toàn thể gia quyến đồng cảm tạ

I- Khu vực tỉnh Bình 
Định: Nhiều mây, có mưa 
và mưa rào rải rác. Gió Đông 
Bắc cấp 3 - 4, ven biển có 
lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ  
24 - 260C; nhiệt độ thấp 
nhất từ 19 - 210C.  

II- Khu vực TP Quy 
Nhơn: Nhiều mây, có lúc có 
mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc 
cấp 3 - 4, có lúc cấp 5.

Nhiệt độ cao nhất từ  
24 - 260C; nhiệt độ thấp 
nhất từ 19 - 210C.  

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 5, có lúc cấp 
6, giật cấp 7. Biển động. 
Sóng cao 2 - 4 m.

(Nguồn: Đài KTTV 
tỉnh Bình Định)
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Bình Định

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99245-TS; Công 
dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu 
thiết kế: TK 26-16/V-01-07; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và 
Xây lắp Việt Nam; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

 1 DOOSAN 612458 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN Không tìm ra số máy 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629127 84 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.330.374.000 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 260.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện  
Phù Mỹ.

Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 
phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 13.1.2023 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 11.1.2023 
đến 17 giờ ngày 13.1.2023, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm 
yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang neo đậu tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 15 giờ 30 phút ngày 16.1.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 
phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy 
định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu 
giá theo quy chế, thông báo đấu giá tài sản.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Cúm B là bệnh rất phổ biến ở nước ta và 
thường xảy ra hằng năm. Với trẻ em, khi nào 
cần cho nhập viện nếu nghi ngờ mắc cúm B?

Trẻ 8 tuổi hôn mê sâu do mắc cúm B
Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã 

ghi nhận một trường hợp mắc cúm B bị biến 
chứng rất nặng. Bệnh nhi là bé A. V, 8 tuổi, trú 
tại Phú Thọ, được chuyển đến từ bệnh viện 
tuyến dưới với chẩn đoán hôn mê sâu, viêm 
não - màng não, cúm B, viêm phổi kèm theo 
tình trạng rối loạn đông máu.

Theo lời kể của người nhà, trước khi nhập 
viện 3 ngày, bé V. có biểu hiện sốt theo cơn kèm 
buồn nôn, nôn nhiều và được dùng thuốc theo 
đơn của trạm y tế xã. Tuy nhiên, sau khi dùng 
thuốc 3 ngày các biểu hiện của bé không cải 
thiện, đồng thời xuất hiện cơn giật (khoảng  
4 phút)… nên gia đình đã đưa bé V. vào cấp cứu 
tại bệnh viện huyện. Sau đó bé được các bác sĩ 
chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Khi nào cho trẻ mắc cúm B nhập viện?
Cúm B là một loại cúm mùa do vi rút, 

thường gây nhiễm trùng đường hô hấp. Theo  
PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị 
tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương: 
Cúm B cũng như cúm A lây từ người sang 
người thông qua các giọt bắn nhỏ (có chứa vi 
rút cúm) trong không khí khi người bị nhiễm 
bệnh ho,  hắt hơi  hoặc nói chuyện. Nếu trẻ 
chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm bởi các giọt 
bị nhiễm bệnh rồi chạm vào miệng, mũi hoặc 
mắt của trẻ sẽ dễ lây nhiễm bệnh cúm B.

Cúm B ủ bệnh từ 1 đến 4 ngày kể từ khi 
bị nhiễm vi rút cúm. Trẻ em và những người có 
hệ thống miễn dịch bị suy yếu có thể có thời 
gian ủ bệnh lâu hơn. Trẻ mắc bệnh cúm B sẽ có 
dấu hiệu như: Sốt, đau rát họng, ho khan, đau 

Khi nào cần cho trẻ mắc cúm B nhập viện?

đầu, đau mỏi người, đau xương khớp, mệt 
mỏi, cảm thấy kiệt sức,  buồn nôn, nôn mửa và  
tiêu chảy. 

Mặc dù một số triệu chứng cúm có thể tương 
tự như cảm lạnh, đa số trẻ sẽ bình phục sau 1 - 2 
tuần, tuy nhiên ho và mệt mỏi có thể kéo dài hơn 
2 tuần.

Phần lớn khi trẻ mắc cúm B nhẹ sẽ tự khỏi, tuy 
nhiên vi rút cũng có thể gây biến chứng nặng 
như viêm phổi do vi rút cúm hoặc do bội nhiễm 
vi khuẩn. Các biến chứng nghiêm trọng khác 
hiếm gặp hơn như: Viêm cơ tim, viêm não, viêm 
cơ tiêu cơ vân, suy đa cơ quan…

- Vì vậy, cần cho trẻ nhập viện khi trẻ sốt cao 
≥ 39,50C nếu dùng thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ 
không hạ. Hoặc trẻ sốt cao ≥ 38,50C quá 3 ngày 
không có xu hướng thuyên giảm. 

- Các biểu hiện khác cũng cần cho trẻ nhập 
viện ngay là: Trẻ thở nhanh, thở bất thường như 
thở rít, khò khè, rút lõm lồng ngực, co kéo cơ 
hô hấp; trẻ không ăn uống và có biểu hiện mất 
nước: Môi se, mắt trũng, niêm mạc miệng khô, 
khát nước đòi uống nước, hoặc đi tiểu ít. Nếu 
là trẻ nhỏ sẽ không chịu chơi, quấy khóc, li bì, 
co giật… Trẻ lớn sẽ kêu  đau bụng, đau ngực,  

nôn nhiều. 
- Hoặc khi cha mẹ cảm thấy lo lắng bất an 

về trẻ… cũng cần đưa trẻ đến nhập viện, để 
được khám và tư vấn điều trị.

Khi trẻ mắc cúm B cần làm gì?
Khi mắc cúm B phần lớn là nhẹ và sẽ tự hồi 

phục, chủ yếu điều trị và chăm sóc tại nhà. 
Theo PGS.TS.BS Tạ Anh Tuấn thuốc kháng 
sinh không có hiệu quả đối với vi rút cúm, chỉ 
dùng thuốc kháng vi rút trong một số trường 
hợp đặc biệt, tùy thuộc vào bệnh cảnh lâm 
sàng, bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị phù hợp.

Việc điều trị và chăm sóc tại nhà với các trẻ 
bị cúm nhẹ, chủ yếu là điều trị triệu chứng.  
Cụ thể: 

- Cho trẻ nghỉ ngơi ở môi trường sạch sẽ, 
thoáng mát thông gió; dùng thuốc hạ sốt nếu 
trẻ có sốt trên 38,50C, các thuốc có thể sử dụng 
như: Paracetamol liều từ 10 -15 mg/kg/lần 
(không dùng với các trẻ có các bệnh gan) hoặc 
Ibuprofen liều 6 - 8 mg/kg/lần (không dùng với 
trẻ có giảm tiểu cầu hoặc nghi ngờ có sốt xuất 
huyết), khoảng cách dùng cách 4 - 6 giờ nếu 
sốt ≥ 38,50C.

- Cha mẹ cần cho trẻ ăn lỏng, thức ăn mềm, 
cho uống thêm nước quả, dung dịch Orezol… 
(không dùng các loại nước ngọt công nghiệp). 
Có thể cho trẻ dùng thuốc ho thảo dược nếu 
trẻ ho và thông thoáng đường thở bằng cách 
nhỏ nước muối sinh lý, vệ sinh mũi bằng bông 
tự cuốn…

Để phòng cúm các bác sĩ khuyến cáo cần 
thực hiện biện pháp rửa tay thường xuyên và 
tiêm phòng cho trẻ đầy đủ theo khuyến cáo 
của Bộ Y tế. Tiêm phòng cúm là cách tốt nhất 
để giảm nguy cơ mắc bệnh cúm.

(Theo suckhoedoisong.vn)

Cúm B là một loại cúm mùa do virus thường gây nhiễm 
trùng đường hô hấp.
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Bình Định

 Ngày 25.12, ông Pushpa Kamal 
Dahal đã được quốc hội Nepal phê 
chuẩn bổ nhiệm làm thủ tướng nước 
này. Đây là lần thứ 3 ông Dahal được bổ 
nhiệm làm Thủ tướng Nepal sau 2 lần 
giữ cương vị này vào năm 2008 và 2016.

 Các quan chức chính phủ Hy 
Lạp bày tỏ quan ngại và đang chuẩn 
bị cho khả năng leo thang căng thẳng 
với Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm các cuộc bầu 
cử quan trọng ở cả hai nước, cũng như 
ở CH Síp.

 Theo hãng tin Yonhap, Bộ Đất 
đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc 
ngày 26.12 thông báo đã tạm thời đình 
chỉ các chuyến bay tại các sân bay quốc 
tế Gimpo và Incheon, nhưng không nêu 
rõ lý do.

 Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông 
qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo 
chiến thuật Pralay cho LLVT để triển 
khai dọc biên giới với Trung Quốc.

 Tờ Times of Israel ngày 25.12 
cho hay không quân nước này đã tạm 
dừng vận hành 11 máy bay chiến đấu 
F-35I sau vụ rơi máy bay F-35B ở Mỹ hồi  
tuần trước.

 Sáng sớm 26.12 theo giờ địa 
phương đã xảy ra một vụ nổ ở lối 
vào của sở cảnh sát tại TP Faizabad, 
thủ phủ tỉnh Badakhshan, Đông Bắc 
Afghanistan. Vụ nổ khiến viên cảnh sát 
trưởng khu vực thiệt mạng.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngày 26.12, hãng tin TASS của Nga 
dẫn phát biểu mới đây của Phó Thủ 
tướng Alexander Novak cho hay thị 
trường Liên minh châu Âu (EU) vẫn mở 
cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) 
của Nga, đồng thời cho biết thêm trong 
11 tháng của năm 2022 nguồn cung LNG 
đã tăng lên mức 19,4 tỷ m3.

TASS dẫn phát biểu của ông Novak 
nêu rõ: “Ngay cả bây giờ thị trường này 
vẫn chưa đóng cửa. Ví dụ, chúng tôi đã 
có thể tăng đáng kể nguồn cung LNG 
cho châu Âu trong năm nay, vốn đã tăng 
lên tới 19,4 tỷ m3 trong 11 tháng của 
năm 2022 và chúng tôi dự kiến sẽ đạt 21  
tỷ m3 vào cuối năm nay”.

Phó Thủ tướng Nga cũng lưu ý rằng 
vẫn còn tình trạng thiếu khí đốt ở châu 
Âu, vì vậy Nga sẵn sàng nối lại nguồn 
cung cấp qua đường ống Yamal - châu 
Âu. Nga cũng tiến hành các cuộc đàm 
phán về việc tăng nguồn cung qua Thổ 
Nhĩ Kỳ sau khi một trung tâm khí đốt 
được thành lập ở nước này.

Ông Novak chỉ rõ: “Tình trạng thiếu 
hụt khí đốt vẫn còn và chúng tôi có mọi 
khả năng để khôi phục nguồn cung cấp. 
Ví dụ, đường ống Yamal - châu Âu, bị 
đóng cửa vì động cơ chính trị, vẫn chưa 
được sử dụng”.

Chính phủ Lào đã quyết định dỡ 
bỏ hoàn toàn các quy định về việc xuất 
trình giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa 
Covid-19 và việc xét nghiệm nhanh 
trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh 
vào Lào.

Quyết định mới là một trong những 
chính sách thể hiện Chính phủ Lào đã 
kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong thời 
gian vừa qua.

Hồi tháng 5.2022, Lào đã thông 
báo mở cửa và cho phép công dân Lào 
cũng như người nước ngoài hoặc người 
không có quốc tịch được xuất nhập 
cảnh; công dân quốc gia có hiệp định 
miễn thị thực với Lào có thể nhập cảnh 
mà không cần dán visa. Tuy nhiên, khi 
đó Chính phủ Lào vẫn quy định đối 
với công dân Lào, người ngoại kiều, 
người nước ngoài hoặc người không có 
quốc tịch từ 12 tuổi trở lên nếu không có 
giấy chứng nhận tiêm đủ các mũi cơ bản  
vắc xin ngừa Covid-19 thì phải có kết 
quả xét nghiệm nhanh trong thời gian 
48 giờ trước khi nhập cảnh.

(Theo Báo Tin Tức)

Nga sẵn sàng nối lại việc  
cung cấp khí đốt cho châu Âu

Lào dỡ bỏ hoàn toàn 
quy định phòng dịch 
Covid-19 khi nhập cảnh

Người dân di chuyển trên đường phố tại Vientiane, 
Lào.                                                                  Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Nga cung cấp khí đốt thông 
qua đường ống TurkStream hiện đang 
chạy hết công suất, trong khi tuyến 
đường ống qua Ukraine cung cấp 42 
triệu m3 khí đốt mỗi ngày, tương đương 
khoảng 1/3 khối lượng vận chuyển được 
nêu trong hợp đồng.

Phó Thủ tướng Novak khẳng định 

rằng châu Âu có nhu cầu đối với khí đốt 
của Nga. Vì vậy, Nga tiếp tục coi châu 
Âu là thị trường tiềm năng cho các sản 
phẩm của nước này. Theo ông Novak, 
thế giới đang có nguy cơ đối mặt với 
tình trạng thiếu hụt năng lượng do các 
công ty dầu mỏ và khí đốt phương Tây ít 
đầu tư trong lĩnh vực này.  (Theo TTXVN)

Nga cho biết, Moskva sẵn sàng nối lại nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Yamal -  
châu Âu.                                                                                                                                                                                                 Ảnh: Reuters

Ngày 26.12,  nhà chức trách 
Philippines thông báo đã sơ tán gần 
46.000 người do lũ lụt dâng cao. Riêng 
tại vùng Mindanao, miền Nam nước 
này, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 
9 người mất tích sau khi mưa lớn nhấn 
chìm nhiều khu vực.

Thảm họa xảy ra đúng ngày Giáng 
sinh khiến người dân tại quốc gia chủ 
yếu theo đạo Thiên chúa này không 
thể tổ chức các nghi lễ thông thường 
trong dịp lễ quan trọng nhất trong năm. 

Tại TP Gingoog, nước lũ có thời điểm 
dâng cao tới trên ngực ở một số khu vực 
nhưng hiện mưa đã giảm. Riêng thành 
phố này đã phải sơ tán khoảng 33.000 
người trong tổng số 45.700 người trên 
cả nước.

Philippines là một trong những quốc 
gia chịu tác động nặng nề nhất của biến 
đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo 
các trận bão sẽ ngày càng mạnh lên khi 
bề mặt Trái Đất ngày càng ấm hơn.

(Theo Vietnam+)

Philippines sơ tán gần 46.000 người dịp Giáng sinh do lũ lụt 

Ngập lụt tại miền Nam Philippines.           Nguồn: AFP

Theo Hãng tin Reuters, quân đội 
Ukraine cho biết phía Nga đã triển khai 
hơn 10 cuộc tấn công bằng tên lửa vào 
khu vực Kupiansk ở tỉnh Kharkov, nã 
pháo vào hơn 25 thành phố dọc theo 
tiền tuyến Kupiansk - Lyman, và tấn 
công gần 20 thành phố ở Zaporizhzhia 
hôm 25.12.

Trong khi đó, cùng ngày 25.12, Bộ 
Quốc phòng Nga nói họ đã “tiêu diệt” 
khoảng 60 quân nhân Ukraine vào ngày 
trước đó dọc theo tiền tuyến Kupiansk - 

Lyman và phá hủy nhiều thiết bị quân 
sự của Ukraine.

Thời gian qua các cuộc tấn công 
của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng 
đã khiến hàng triệu người Ukraine bị  
mất điện. 

Hãng tin Reuters đánh giá bất chấp 
đề nghị đàm phán mới nhất của Tổng 
thống Nga Vladimir Putin, cuộc xung 
đột kéo dài 10 tháng qua vẫn chưa có 
hồi kết.

(Theo TTO)

“Mưa” tên lửa trút xuống nhiều thành phố Ukraine

Người dân đi ngang qua một tòa nhà công nghiệp bị tấn 
công bằng tên lửa trong cuộc pháo kích dữ dội vào ngày 
Giáng sinh ở TP Bakhmut, Ukraine hôm 25.12.  Ảnh: REUTERS

Trung Quốc diễn tập tấn công quanh đảo Đài Loan
Trung Quốc ngày 25.12 thông báo tổ 

chức diễn tập tấn công ở vùng biển và 
vùng trời quanh đảo Đài Loan, nhằm 
đáp trả “sự cấu kết và khiêu khích” từ 
chính quyền hòn đảo này và Mỹ.

Đại tá Thi Nghị, người phát ngôn 
Chiến khu miền Đông của quân đội 
Trung Quốc, tuyên bố chiến khu này 
đã tiến hành “tuần tra sẵn sàng chiến 
đấu chung và diễn tập tấn công hỏa lực 

chung” giữa các quân binh chủng trên 
vùng biển và vùng trời xung quanh đảo 
Đài Loan.

Tuyên bố nêu rõ, “đây là phản ứng 
mạnh mẽ trước sự leo thang cấu kết và 
khiêu khích hiện nay giữa Mỹ và Đài 
Loan”, đồng thời khẳng định chiến khu 
này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết 
để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn 
vẹn lãnh thổ.                      (Theo VOV.VN)

Hình ảnh cuộc diễn tập tấn công. 
             Ảnh: WeChat chính thức của Chiến khu miền Đông


