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Năng động, sáng tạo
& đổi mới hơn

PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2021:

Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid- 19 vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, Bí thư Tỉnh ủy
Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải nỗ lực, năng động và sáng tạo hơn, đổi mới hơn
trong chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

u 2&3

Trong năm 2021, các dự án điện năng lượng tái tạo và các dự án sản xuất công nghiệp
khác sớm hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.
- Trong ảnh: Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ - dự án điện mặt trời lớn nhất tỉnh Bình Định
tính đến nay đã được khởi công xây dựng trong tháng 5.2020.

“SAO THÁNG GIÊNG” ĐOÀN THỊ TRÚC MY:

Cân bằng tốt giữa việc học
và hoạt động phong trào
Cân bằng tốt giữa học tập và hoạt động phong trào, sinh viên
Đoàn Thị Trúc My (lớp Giáo dục Tiểu học K40, Trường ĐH Quy
Nhơn) đã xuất sắc vượt qua nhiều sinh viên khác để đoạt giải
thưởng “Sao Tháng Giêng” duy nhất của tỉnh. Ðây là giải thưởng
cấp Trung ương dành cho những sinh viên có thành tích học tập
xuất sắc và hoạt động Ðoàn, Hội tốt. u 7

SÁCH NGHỆ SĨ, NGHỆ NHÂN BÌNH ĐỊNH (2011 - 2020):
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Giữ dấu thời gian. . . . . . . . . . . . . . . . . . u 6
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MÁI HIÊN BAO TRỤ ĐIỆN:

Nguy cơ mất an toàn về điện u 4
l Vĩnh Thạnh & mục tiêu
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l Cảnh giác nạn trộm cắp
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PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2021:

Năng động, sáng tạo & đổi mới hơn
Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống
dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH, Bí thư Tỉnh ủy
Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải nỗ
lực, năng động và sáng tạo hơn, đổi mới hơn trong chỉ đạo
thực hiện ngay từ đầu năm, để đảm bảo thực hiện thắng lợi
kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.
Ngày 4.1, UBND tỉnh tổ
chức Hội nghị trực tuyến với
các địa phương trong tỉnh triển
khai thực hiện các Nghị quyết
của Chính phủ, HĐND tỉnh về
kế hoạch phát triển KT-XH và
dự toán ngân sách nhà nước
năm 2021.
Các đồng chí: Hồ Quốc
Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Phi
Long - Chủ tịch UBND tỉnh,
cùng các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm
Hải Giang, Nguyễn Tự Công
Hoàng, chủ trì Hội nghị. Dự
hội nghị còn có các đồng chí
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn
ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh; các sở, ban, ngành,
hội đoàn thể… của tỉnh

Chủ động thực hiện tốt
nhiệm vụ ngay từ đầu năm
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh triển
khai các chỉ tiêu và giải pháp
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực
hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2021. Trong đó, có
19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển
KT-XH, đáng chú ý là tổng sản
phẩm địa phương (GRDP) tăng
trưởng ở mức 6,2 - 6,5%. Tại hội
nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa
phương đưa ra nhiều kiến nghị
để thúc đẩy phát triển trong
năm 2021. Trong đó, quan trọng
là thu hút đầu tư, đồng bộ hạ
tầng giao thông, kỹ thuật; phát
triển các ngành công nghiệp,

Trong phát triển kinh tế tỉnh
ta xác định có 6 nhóm giải
pháp quan trọng: 1. Tiếp tục
phát triển công nghiệp, tháo
gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho
các DN phát triển sản xuất kinh
doanh, mở rộng thị trường; 2.
Duy trì tốc độ tăng trưởng và
phát triển toàn diện nông, lâm,
ngư nghiệp; 3. Đẩy mạnh phát
triển các lĩnh vực dịch vụ có
tiềm năng và lợi thế, phấn
đấu tăng giá trị ngành dịch
vụ; 4. Đầu tư xây dựng đồng
bộ hệ thống kết cấu hạ tầng
kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu
cầu phát triển KT-XH; 5. Đẩy
mạnh thu hút đầu tư, phát
triển các thành phần kinh tế;
6. Phấn đấu thu ngân sách
vượt ít nhất 5% dự toán.
nông nghiệp, du lịch…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Phi Long nhấn mạnh, trong bối
cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và
đang tác động tiêu cực đến mọi
lĩnh vực của đời sống KT-XH
đất nước nói chung và tỉnh ta
nói riêng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ
phát triển KT-XH năm 2021 đặt
ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi
sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu
của cả hệ thống chính trị trong
tỉnh. Yêu cầu đẩy mạnh phát triển
các ngành công nghiệp thế mạnh
của tỉnh. Tăng cường nắm bắt
khó khăn, vướng mắc của DN để
giải quyết, tháo gỡ kịp thời nhằm
thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long yêu cầu các sở, ngành,
địa phương phối hợp triển khai Chương trình dự trữ hàng hóa bình
ổn thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu
nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; không để
khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý. Đảm bảo các hoạt động
văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ vui xuân, đón tết. Sở LĐ-TB&XH
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về phương án hỗ trợ hộ nghèo trong
dịp Tết. Các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể tiếp tục
quan tâm hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo để mỗi người dân hưởng
cái tết đầm ấm, an vui, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Quang cảnh hội nghị.
doanh. Tập trung đẩy mạnh công
tác thu hút đầu tư, nhất là các
dự án đầu tư quy mô lớn để tạo
bước đột phá trong phát triển
công nghiệp của tỉnh. Tiếp tục
đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật, hạ tầng giao thông kết nối
liên vùng; tập trung đẩy nhanh
công tác bồi thường, giải phóng
mặt bằng để nhà đầu tư sớm triển
khai dự án theo kế hoạch đã đề
ra; đặc biệt đôn đốc nhà đầu tư
đẩy nhanh tiến độ triển khai dự
án Khu Công nghiệp, Đô thị
và Dịch vụ Becamex VSIP Bình
Định, các dự án điện năng lượng
tái tạo và các dự án sản xuất công
nghiệp khác sớm hoàn thành, đi
vào hoạt động, phát huy hiệu
quả sản xuất.
Trong tháng 4.2021, tỉnh sẽ
tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư
với các nhà đầu tư Hàn Quốc tại
Việt Nam; tháng 5.2021 tổ chức
xúc tiến đầu tư từ các DN đến
từ Đức và châu Âu. Sở KH&ĐT
phải tích cực tham mưu đề xuất
cho tỉnh tổ chức hội nghị mùa
Xuân gặp gỡ, đối thoại với nhà
đầu tư, DN.
Năm 2021 là năm đầu tiên
thực hiện kế hoạch phát triển

đồng (tăng gần 78%); nộp ngân
sách từ gần 197 tỷ đồng tăng lên
gần 309 tỷ đồng (tăng gần 57%);
thu nhập bình quân người lao
động tăng từ 8,3 triệu đồng lên
13,5 triệu đồng/người/tháng…
Đáng lưu ý, trong năm 2020,
mặc dù gặp nhiều khó khăn song
hoạt động sản xuất kinh doanh
của Chi nhánh vẫn giữ được ổn
định và đạt được những kết quả
khả quan. Kết quả, sản lượng tiêu
thụ đạt 57,3 triệu lít; lợi nhuận
trước thuế đạt 85 tỷ đồng; nộp
ngân sách đạt 280,2 tỷ đồng…
Với những nỗ lực phấn đấu
trong thời gian qua, Chi nhánh
Công ty CP Bia SG-MT tại Quy
Nhơn đã được Đảng, Nhà nước,
UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ và các

Phải thông thoáng từ trên
xuống dưới, từ dưới lên trên

“
“

Nhằm tạo điều kiện để TP Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ
phát triển KT-XH, đồng thời mở rộng không gian đô thị, đề nghị
UBND tỉnh cho ý kiến chính thức về các cơ chế chính sách về giá
bồi thường để sớm hoàn thành phương án bồi thường tiến hành di
dời hai cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung”
Ông NGÔ HOÀNG NAM, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn
TX Hoài Nhơn đề nghị tỉnh sớm hoàn thành các đề án quy
hoạch liên quan đến khu công nghiệp Bồng Sơn và mở rộng một
số cụm công nghiệp; sớm cho chủ trương đầu tư các dự án đầu
tư xây dựng nhà máy nước sạch, nhà máy rác, đường trục trung
tâm thị xã…”
Ông PHẠM TRƯƠNG - Bí thư, Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn

KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 2025 theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, là năm
diễn ra nhiều sự kiện chính trị
trọng đại của đất nước. Bí thư
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu
lãnh đạo UBND tỉnh và chính
quyền các địa phương chủ động,
tích cực, quán triệt chỉ đạo thực
hiện các nhiệm vụ phát triển
KT-XH ngay từ đầu năm bằng
chương trình, kế hoạch cụ thể,
quyết liệt, tính khả thi cao và
phù hợp thực tế địa phương.
Cùng với các giải pháp tỉnh

Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất
Trải qua hơn 25 năm, Chi
nhánh Công ty CP bia SG-MT
tại Quy Nhơn đã từng bước phát
triển lớn mạnh. Từ công suất
5 triệu lít bia/năm (năm 1996)
đã nâng dần lên 10 triệu lít/năm
(1998), 20 triệu lít/năm (2001), 50
triệu lít/năm (2007)… Chỉ tính
trong khoảng 5 năm (2015 - 2019),
Chi nhánh đã đạt được nhiều kết
quả đáng ghi nhận, như: Sản
lượng sản xuất từ 51,64 triệu
lít bia năm 2015 tăng lên 59,55
triệu lít năm 2019 (tăng 15,32%);
sản lượng tiêu thụ từ 52,01 triệu
lít tăng lên 59,20 triệu lít (tăng
gần 14%); doanh thu từ trên 468
tỷ đồng tăng lên trên 596 tỷ đồng
(tăng 27,32%); lợi nhuận trước thuế
từ 40,2 tỷ đồng tăng lên gần 72 tỷ

Công bố, trao quyết định điều động,
bổ nhiệm, phân công cán bộ

Chăm lo Tết, không để ai
bị bỏ lại phía sau

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN:

(BĐ) - Chiều 4.1, tại TP Quy
Nhơn, Chi nhánh Công ty CP bia
Sài Gòn - Miền Trung (SG-MT)
tại Quy Nhơn đã tổ chức Lễ đón
nhận Huân chương Lao động
hạng nhất và tổng kết hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi
Long đến dự.
Chi nhánh Công ty CP bia SGMT tại Quy Nhơn được thành lập
vào tháng 7.1994, với tên gọi ban
đầu là Công ty Bia Quy Nhơn
(trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy).
Tháng 4.2006, Công ty trở thành
thành viên của Tổng Công ty Bia
Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
(SABECO) và năm 2008 chính
thức mang tên Chi nhánh Công
ty CP bia SG-MT tại Quy Nhơn.
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Bộ, ngành trao tặng nhiều phần
thưởng, danh hiệu cao quý.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long ghi
nhận và đánh giá cao thành tích
mà Chi nhánh Công ty CP Bia SGMT tại Quy Nhơn đạt được trong
thời gian qua, nhất là những đóng
góp quan trọng vào ngân sách
của tỉnh; đồng thời khẳng định
UBND tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều
kiện, hỗ trợ để Chi nhánh ngày
càng phát triển.
Cũng tại buổi lễ, thừa ủy
nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long
đã trao tặng Huân chương Lao
động hạng nhất cho lãnh đạo Chi
nhánh Công ty CP Bia SG-MT tại
Quy Nhơn.
VIẾT HIỀN

đã đề ra, cần tập trung ưu tiên
nguồn lực cho đầu tư phát triển,
tạo sự chuyển biến về chất trong
tổ chức thực hiện các khâu đột
phá đã được nêu trong nghị
quyết Đại hội đảng bộ tỉnh
lần thứ XX. Các cấp ủy, chính
quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể
trong tỉnh cần phải quyết tâm
nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết
liệt nhiệm vụ, giải pháp phục
vụ phát triển KT-XH gắn với
triển khai đồng độ các biện pháp
phòng chống, không để xảy ra
dịch Covid-19.

Tặng 54 xe đạp
cho học sinh khó
khăn ở Hoài Ân

(BĐ) - Sáng 4.1, CLB Ánh Đạo
Vàng (TP Hồ Chí Minh), Hội
đồng hương Ân Tường Tây tại
TP Hồ Chí Minh phối hợp với
UBND xã Ân Tường Tây (huyện
Hoài Ân) tổ chức trao tặng 54 xe
đạp cho học sinh khó khăn vươn
lên trong học tập của Trường Tiểu
học Ân Tường Tây và Trường
THCS Ân Tường Tây.
Dịp này, một cựu học sinh của
Trường THCS Ân Tường Tây đã
gửi tặng 10 suất quà cho 10 học
sinh khó khăn của nhà trường. Trị
giá mỗi suất quà là 500 nghìn đồng.
UBND xã Ân Tường Tây đã
trao bằng tri ân tấm lòng vàng
cho các nhà tài trợ. NGỌC NGA

Đặc biệt nhấn mạnh đến
mục tiêu năm 2021 tăng trưởng
GRDP của tỉnh ở mức 6,2 - 6,5%,
đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng
đồng thời đặt ra vấn đề đồng
bộ, hoàn thiện về cơ chế, chính
sách nhằm tạo môi trường đầu
tư, kinh doanh thuận lợi, lành
mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng
tạo; xây dựng phát triển hoàn
thiện hệ thống kết cấu hạ tầng
hiện đại. Quyết liệt thực hiện
cải cách hành chính, trọng tâm
là cải cách thủ tục hành chính,
bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn
với đẩy mạnh thực hiện chuyển
đổi số, kinh tế số, xã hội số, cung
cấp các dịch vụ công cho người
dân, DN; tạo môi trường kinh
doanh thuận lợi hơn, thu hút
mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy DN
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Phi Long cho hay trong năm
2021 tỉnh tiếp tục chú trọng
nâng cao chất lượng hoạt động
bộ máy chính quyền cơ sở;
thực hiện tốt mối quan hệ phối
hợp giữa các cấp, các ngành, địa
phương. Tiếp tục đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, cải
cách thủ tục hành chính, tăng

cường kiểm tra công vụ, kỷ luật
kỷ cương hành chính, tinh thần,
thái độ làm việc, tiếp công dân…
trong các cơ quan nhà nước.
Đồng chí Chủ tịch đặt thẳng
vấn đề các sở, ban, ngành khắc
phục ngay những trì trệ trong
thủ tục hành chính đối với đầu
tư, không được để tình trạng “trên
trải thảm, dưới rải chông” đối với
nhà đầu tư, tổ chức, công dân. Bởi,
bên cạnh thúc đẩy đầu tư công thì
chăm lo cho đầu tư tư nhân cũng
rất quan trọng, bởi đây là nguồn
lực đóng góp vào tăng trưởng ngân
sách của tỉnh rất nhiều, tạo ra nhiều
việc làm, giúp ổn định xã hội.
“Cạnh tranh thu hút đầu tư
rất khốc liệt khi tất cả tỉnh, thành
đều đưa ra các chương trình
xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư,
với rất nhiều cơ chế, chính sách
ưu việt. Để nhà đầu tư đến với
chúng ta, khâu đầu tiên cũng là
khâu đột phá để thu hút đầu tư
là cải cách thủ tục hành chính.
Các sở, ban, ngành phải rà soát
lại, cần thiết thì thay đổi con
người phụ trách ở các vị trí này;
phải tạo được sự thông thoáng
từ trên xuống dưới, từ dưới
lên trên”, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.
Bài, ảnh: THU HIỀN

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (thứ tư từ trái sang), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ (thứ ba từ trái sang) cùng
lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ.
(BĐ) - Ngày 4.1, UBND tỉnh tổ
chức hội nghị công bố các quyết
định của Chủ tịch UBND tỉnh về
bổ nhiệm, phân công cán bộ. Dự
hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Phi Long, Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ,
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải
Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng;
cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị có liên quan.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Phi Long đã trao
các Quyết định: Phân công Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Nguyễn Tuấn Thanh kiêm nhiệm
Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế
tỉnh; bổ nhiệm Phó Trưởng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy Lê Minh Tuấn
giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.
Đồng thời, phân công Phó
Giám đốc Sở GTVT Trần Thanh

cách Đông đảo Cồn Cỏ (tỉnh
Quảng Trị) khoảng 54 hải lý
thì bị gãy trục láp, thả trôi với
vận tốc 1,2 hải lý/giờ, thời tiết
khu vực có gió Đông Bắc cấp 4.
Thuyền trưởng tàu cá đã phát
tín hiệu cứu nạn.
Nhận được tin, Văn phòng

(BĐ) - Theo thông tin từ Sở
Nội vụ, trong thời gian qua, Sở
tiếp tục tham mưu UBND tỉnh
chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan,
tổ chức, địa phương trên địa bàn
tỉnh triển khai thực hiện có hiệu
quả Luật Lưu trữ và các nghị định
của Chính phủ, thông tư của Bộ
Nội vụ liên quan đến văn thư,
lưu trữ. Đồng thời, triển khai việc
thu thập, phân loại, chỉnh lý tài

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT
và TKCN tỉnh đã thông báo cho
các đơn vị liên quan, xác minh
và liên lạc với 4 tàu cá đều ở
TX Hoài Nhơn, đang đánh bắt
cá gần khu vực để tiếp cận, hỗ
trợ tàu cá cũng như các ngư dân
gặp nạn.
PHẠM PHƯƠNG

Vận động 22.180 đơn vị máu hiến tình nguyện trong
năm 2021
(BĐ) - Chỉ tiêu trên đã được
UBND tỉnh phê duyệt và đưa vào
Kế hoạch vận động hiến máu tình
nguyện cứu người của năm 2021.
Theo đó, Kế hoạch sẽ bắt đầu
triển khai từ tháng 1 đến tháng 12
với sự tham gia của 11 huyện, thị
xã, thành phố và 15 cơ quan, đơn
vị, cơ sở giáo dục đóng trên địa
bàn tỉnh. Hội CTĐ tỉnh (cơ quan

Thường trực Ban chỉ đạo vận động
hiến máu tình nguyện của tỉnh) sẽ
tăng cường công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức và tinh
thần hiến máu tình nguyện của
mọi tầng lớp nhân dân; có biện
pháp khắc phục tình trạng thiếu
máu cục bộ trong các dịp lễ, tết,
hè, các đợt thiên tai, lũ lụt kéo dài.
Đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo

đồng chí cùng đồng tâm, đồng
lòng, đoàn kết, nâng cao tinh thần
trách nhiệm, cùng tập thể lãnh
đạo UBND tỉnh hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ trong năm 2021 và
những năm tiếp theo”, Chủ tịch
UBND tỉnh nhấn mạnh.
l Cùng ngày, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công
bố quyết định của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ công
bố và trao Quyết định của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy điều động
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh Phạm Vĩnh Thái đến
nhận công tác tại Ban Tổ chức
Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức
Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày
4.1.2021.
Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG

Đã trao 4.134 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B

Tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn trên biển
(BĐ) - Theo tin từ Văn phòng
Thường trực Ban Chỉ huy PCTT
và TKCN tỉnh, sáng 4.1, tàu cá
BĐ 97692-TS, trên tàu có 7 ngư
dân do ông Tôn Văn Hùng (ở
phường Hoài Hương, TX Hoài
Nhơn) làm thuyền trưởng, đang
hoạt động đánh bắt cá trên biển,

Dũng phụ trách quản lý và điều
hành Sở; phân công Phó Giám đốc
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
Nguyễn Công Sơn phụ trách quản
lý và điều hành hoạt động của
Đài; phân công Phó Hiệu trưởng
Trường CĐ Bình Định Lê Xuân
Nguyên phụ trách quản lý và điều
hành hoạt động của Trường.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long
cho rằng, việc bổ nhiệm, phân
công chức vụ lãnh đạo ghi nhận
sự cố gắng nỗ lực của từng cá
nhân trong từng tập thể, nhưng
cũng là áp lực cho mỗi đồng chí,
nhất là người đứng đầu cơ quan,
đơn vị. Do đó, từng đồng chí phải
nỗ lực đổi mới tư duy, phương
pháp điều hành trong quá trình
công tác để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới.
“Tôi rất tin tưởng rằng các

vận động hiến máu tình nguyện các
huyện, thị xã, thành phố tổ chức hiến
máu tập trung đảm bảo thời gian quy
định; vận động người dân tăng thể
tích hiến máu từ 250 ml lên 350 ml,
450 ml, hiến khối tiểu cầu gạn tách;
phấn đấu đưa tỷ lệ người hiến máu
tình nguyện với thể tích 350 ml đạt
40% so với tổng lượng máu thu được
trong năm của từng đơn vị. NGỌC TÚ

liệu lưu trữ tại các cơ quan, đơn
vị; đôn đốc nộp tài liệu đến hạn
nộp lưu của các cơ quan, tổ chức
vào lưu trữ tỉnh...
Kết quả, trong giai đoạn 2016
- 2020, đã tổ chức sưu tầm, thu
thập 86 sắc phong, sao chụp 4.584
trang tài liệu tiếng Pháp, 50 bản
đồ, 1.859 trang tài liệu tiếng Hán
- Nôm và 159 trang tài liệu Mộc
Bản Triều Nguyễn. Đáng chú ý,

đã tổ chức trao 4.134 hồ sơ, kỷ vật
cho cán bộ đi B hoặc thân nhân,
gia đình cán bộ đi B tại các huyện,
thị xã, thành phố trong tỉnh.
Bên cạnh đó, đã triển khai
hiệu quả Đề án số hóa tài liệu
lưu trữ lịch sử của tỉnh, xây dựng
phần mềm chuyển đổi và nâng
cấp cơ sở dữ liệu phục vụ khai
thác trực tuyến.
MAI LÂM

GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP BẢO NAM TOURIST LẦN THỨ I:

Đội chủ giải đoạt chức vô địch
Gia Ngân đã giành chiến
thắng đậm 4 - 0 trước đội
Đức Phúc.
Giải bóng đá tranh
cúp Bảo Nam Tourist
lần thứ I khởi tranh từ
ngày 26.12.2020, với sự
tham gia của 8 đội bóng
ở các xã đảo thuộc TP
Một pha bóng trong trận chung kết giữa đội Bảo Quy Nhơn và các DN
hoạt động trong lĩnh
Nam Tourist và đội Hải Minh.
vực du lịch. Các đội được
(BĐ) - Tối 3.1, tại sân bóng chia thành 2 bảng, thi đấu vòng
đá cỏ nhân tạo Bộ CHQS tỉnh tròn một lượt theo luật bóng đá
đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng 7 người, chọn 2 đội đứng đầu
của Giải bóng đá tranh cúp Bảo mỗi bảng vào bán kết.
Giải do Công ty TNHH Bảo
Nam Tourist lần thứ I. Trong trận
chung kết, đội Bảo Nam Tourist Nam Tourist tổ chức, nhằm tạo
đã vượt qua đội Hải Minh với tỷ cơ hội giao lưu giữa các đơn vị
số 9 - 5, đoạt chức vô địch. Trước hoạt động trong ngành Du lịch
đó, trong trận tranh hạng ba, đội trên địa bàn. Tin, ảnh: H. QUÂN
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XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MÁI HIÊN BAO TRỤ ĐIỆN:

Nguy cơ mất an toàn về điện
Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở khu vực xung quanh chợ Diêu Trì (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước)
đã ngang nhiên cho xây dựng mái hiên để có mặt bằng mua bán, bao luôn trụ điện, dây điện trước căn nhà
của mình. Điều này, gây khó khăn cho ngành điện mỗi khi gặp sự cố phải sửa chữa và nhiều nguy cơ mất an
toàn về điện.
Ông Lê Văn Tân, ở thị trấn Diêu Trì,
cho biết: Từ khi chợ Diêu Trì được đưa
vào hoạt động, các nhà dân ở mặt tiền
xung quanh chợ đã cơi nới xây dựng mái
hiên trước nhà để làm nơi mua bán hoặc
cho thuê. Hàng chục trụ điện bị người
dân cho xây dựng công trình “ôm” gọn
vào nhà, hệ thống dây điện nằm chằng
chịt trên mái nhà, nguy cơ xảy ra cháy
nổ là rất cao. “Gia đình tôi ở trong khu
vực này cảm thấy bất an, nếu không
may xảy ra sự cố về điện thì cũng dễ bị
vạ lây. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh
với chính quyền địa phương và ngành
điện, nhưng đến nay tình trạng này vẫn
cứ tồn tại”, ông Tân lo lắng.
Mới đây, phóng viên Báo Bình Định
có dịp theo một cán bộ của UBND thị
trấn Diêu Trì đi kiểm tra thực tế vụ việc
mà nhân dân phản ánh. Tại khu vực chợ
hiện có hàng chục trụ điện hạ thế nằm
trọn trong nhà dân. Do các công trình
này đều được xây dựng tạm để làm nơi
buôn bán, chủ yếu dùng vật liệu tôn,
xà gồ bằng thép là những vật liệu dễ bị
nhiễm điện cao, nên nếu xảy ra sự cố
thì sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng và
tài sản của người dân. Bà Lê Thị Tâm, ở
khu vực gần chợ Diêu Trì, là một hộ xây
dựng mái hiên bao luôn cả trụ điện. Khi
được hỏi thì vô tư trả lời, thấy ai cũng
xây dựng như vậy nhưng không bị nguy
hiểm gì nên tôi cũng làm theo.
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần
Anh Khương, Giám đốc Điện lực Tuy
Phước cho hay, những năm qua, tai nạn
thương tâm và sự cố lưới điện gây thiệt
hại lớn cho ngành điện đã từng xảy ra
do người dân xây dựng các công trình
vi phạm hành lang an toàn lưới điện
(HLATLĐ). Ngành điện cùng các cấp
chính quyền địa phương đã có nhiều
cố gắng thực hiện giải tỏa các trường
hợp vi phạm HLATLĐ. Song tình trạng
vi phạm này vẫn còn tồn tại dai dẳng.
Ông Khương cho biết thêm: “Nguyên
nhân chính dẫn tới vi phạm HLATLĐ
trên địa bàn khu vực chợ Diêu Trì là

Bình Định

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nên vận chuyển
bình gas đúng quy
định về an toàn
Hiện nay, nhiều người chở bình gas từ các
cửa hàng kinh doanh tới các hộ gia đình bằng
xe máy với nhiều cách như: Đặt nằm ngang
trên yên xe, đặt trên xe kéo, đặt trên xe tự chế
rồi lai dắt theo, còn người điều khiển phương
tiện thường di chuyển với tốc độ khá nhanh.

Một người vận chuyển bình gas không đúng quy
cách, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về cháy nổ và mất
ATGT (ảnh chụp tại đoạn gần ngã ba đường Trần Hưng
Đạo - Tháp Đôi, TP Quy Nhơn).

Hàng trụ điện bị các hộ trên đường số 10 cho xây dựng “ôm” trọn trong mái hiên trước nhà.
do địa phương quản lý chưa tốt trong
công tác xây dựng. Sắp đến, chúng tôi sẽ
phối hợp với chính quyền địa phương
kiểm tra, xử lý. Đồng thời tăng cường
tuyên truyền, cảnh báo để nhân dân ý
thức hơn về những tai nạn chết người
do điện gây ra”.
Theo ông Phạm Văn An, Phó Chủ tịch
UBND thị trấn Diêu Trì, cho biết: Hiện
tại khu vực xung quanh chợ có vài chục
hộ tham gia đấu giá mặt bằng trước nhà
để kinh doanh mua bán. Theo đó, người
dân chỉ được che chắn, xây dựng một
phần mái hiên trước nhà, trong phạm vi
đã được quy định. Tuy nhiên, một số hộ
trên đường số 3, số 4 và số 10 (khu vực

xung quanh chợ Diêu Trì) đã lén lút xây
dựng mái hiên bằng tôn “ôm” cả trụ điện
vào bên trong, nên có nguy cơ xảy ra tai
nạn do điện là rất cao. Có thể gây ra hậu
quả thiệt hại đến tính mạng, tài sản của
chính người dân nhưng họ chưa nghĩ
đến. “Thời gian tới, UBND thị trấn Diêu
Trì sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền,
vận động nhân dân tự tháo dỡ phần vi
phạm, trả lại mặt bằng để huyện tiến
hành lát lại vỉa hè. Sau đó, sẽ buộc các hộ
dân phải cam kết không được tái phạm.
Nếu họ không chấp hành chúng tôi sẽ
cưỡng chế, không cho tiếp tục tham gia
đấu giá mặt bằng để kinh doanh”, ông
An nói.
Bài, ảnh: VĂN LƯU

BẠN ĐỌC VIẾT

Cộng đồng trách nhiệm trong bảo vệ di tích
Một số hành vi xâm phạm di tích phổ
biến lâu nay như chăn thả gia súc vào
ăn trong khuôn viên di tích và khu vực
thuộc khoanh vùng bảo vệ; tình trạng đổ,
xả rác bừa bãi, viết vẽ bậy; lấn chiếm, tụ
tập buôn bán… gây mất mỹ quan, phản
cảm cho du khách; nghiêm trọng hơn là
sản xuất nông nghiệp, khai thác khoáng
sản, xây dựng khu vực ảnh hưởng di tích,
có nguy cơ khiến di tích thêm xuống cấp,
thay đổi hiện trạng gốc. Nguyên nhân xâm
hại đến di tích từ sự thiếu hiểu biết hay ý
thức kém của người dân và sự thờ ơ, đứng
ngoài cuộc của chính quyền địa phương.
Tổ chức UNESCO khẳng định: “Theo
nghĩa rộng nhất, di sản thiên nhiên và
văn hóa thuộc về mọi người, bổn phận
của toàn thể cộng đồng là phải tham gia
vào việc bảo vệ”. Ở nước ta, Luật Di sản
văn hóa (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy
định rõ quyền, nghĩa vụ của cá nhân,
tổ chức đối với di sản văn hóa (DSVH).
Trong đó bao gồm quyền được tham quan,
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Án ngữ ngay sau bia Di tích lịch sử chiến thắng Đệ
Đức (phường Hoài Tân, TX Hoài Nhơn) là đống cát
cao, dài, gây phản cảm.
Ảnh minh họa
nghiên cứu DSVH; có quyền và nghĩa vụ
tôn trọng, bảo vệ, phát huy giá trị DSVH;
có quyền và nghĩa vụ ngăn chặn hoặc đề
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi
phá hoại DSVH.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 133 di tích.
Trong nhiều năm qua, công tác bảo tồn,

phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung,
nhất là hoạt động trùng tu tôn tạo di tích
cho thấy vai trò, trách nhiệm của Nhà
nước và cộng đồng. Cùng với ngân sách
của Nhà nước là nguồn xã hội hóa được
huy động từ nhân dân, đã giúp tăng cường
nguồn lực, nhờ đó di tích được bảo vệ,
phát huy tốt hơn. Tuy nhiên bên cạnh
đó vẫn còn những hạn chế trong việc gìn
giữ, phát huy di tích. Do vậy, công tác
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức
cho cộng đồng dân cư sống gần di tích
và người dân địa phương là cần thiết, để
mọi người nhận thức đầy đủ về quyền,
nghĩa vụ, cùng tham gia bảo vệ. Đồng
thời, chính quyền địa phương cũng cần
chủ động phối hợp cùng các ngành chức
năng trong công tác quản lý di tích.
Có thể nói DSVH được bảo vệ bằng
tình yêu, lòng tự hào, trách nhiệm không
chỉ của ngành, đơn vị chức năng, chính
quyền địa phương và mà còn của cả cộng
đồng thì mới vững.		
SAO LY

Theo quy định tại Điều 10, Quy chuẩn
Việt Nam QCVN 04:2013/BCT, xe gắn máy
(hai bánh) vận chuyển bình gas phải có giá
đỡ chắc chắn, bình gas phải luôn ở vị trí thẳng
đứng, van hướng lên trên; số lượng chuyên
chở không được vượt quá 2 bình. Nhưng phần
lớn nhân viên chở gas bằng xe gắn máy bỏ qua
quy định này, thường đặt bình nằm ngang
hoặc bằng nhiều kiểu khác. Việc vận chuyển
không đúng quy định tạo ra mối nguy hại
cho người đi đường và bản thân người chở.
Liên quan đến xử lý vi phạm trên, tại
Điều 32, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của
Chính phủ quy định về xử lý vi phạm trong
vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy,
nổ, cơ quan chức năng có thể phạt tiền từ
1 - 2 triệu đồng đối với hành vi sắp xếp chất,
hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện
vận chuyển không đúng theo quy định; phạt
tiền từ 2 - 5 triệu đồng đối với hành vi không
duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn PCCC
khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới
vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy,
nổ trong thời gian vận chuyển…
Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong việc
vận chuyển, hạn chế tối đa sự cố cháy, nổ, các
cửa hàng kinh doanh gas và người dân cần
tuân thủ nghiêm các quy định về buôn bán,
vận chuyển khí gas. Đồng thời, các cơ quan
chức năng cần quản lý chặt và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm.
DUY ĐĂNG

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Một gia đình khó khăn,
cần giúp đỡ
Chị Lê Thị Ngọc Giàu (44 tuổi), ở hẻm
đường Hoàng Văn Thụ (phường Quang Trung,
TP Quy Nhơn) làm thuê, thu nhập không ổn
định. Chồng chị là anh Văn Công Bình (49
tuổi), bị tai biến đã 6 năm hiện không đi lại
được. Con là Văn Thị Mỹ Dung (26 tuổi), bị
bại não, mất khả năng nhận biết. Trong thời
gian chữa bệnh cho chồng và nuôi con tàn
tật, gia đình chị nay đã kiệt quệ, không có
nhà ở, hàng xóm cho ở nhờ trong một căn
phòng phía sau.
Hoàn cảnh gia đình chị Giàu rất khó
khăn, mong những tấm lòng nhân ái, tổ
chức từ thiện giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia
đình chị Lê Thị Ngọc Giàu hoặc Tòa soạn
Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định:
4300201006894, Ngân hàng NN&PTNT Việt
Nam - Chi nhánh Bình Định, 58010000052522,
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định (vui
lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ).
Báo Bình Định xin cảm ơn. HƯƠNG GIANG

Bình Định
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Vĩnh Thạnh & mục tiêu
thành xứ rau xanh

Nông dân chăm sóc
vườn rau ở Vĩnh Sơn.
Ảnh: PHẠM TẤN PHÁT
Năm 2020 là năm thứ 4,
2 nhóm cùng sở thích trồng rau
an toàn (RAT) xã Vĩnh Sơn, huyện
Vĩnh Thạnh gồm 38 thành viên
huyện được Dự án RAT tỉnh hỗ
trợ sản xuất các loại rau ôn đới,
trên quy mô hơn 4 ha. Nhờ được
hỗ trợ tích cực, trong năm nhóm
bán được gần 70 tấn rau (bắp
cải, cải thảo, súp lơ, xà lách, củ
cải...) cho các siêu thị Big C và
Co.opmart Quy Nhơn, quầy RAT
ở chợ Định Bình và một số chợ
khác trong tỉnh.
Ông Đặng Văn Khánh, người
tham gia nhóm cùng sở thích
trồng RAT, chia sẻ: “Các kỹ thuật
viên của huyện, tỉnh trực tiếp đến
hiện trường kiểm tra, theo dõi
và hướng dẫn biện pháp phòng
trừ sâu bệnh theo từng giai đoạn,
thích ứng với từng loại rau. Nhờ
nắm vững kỹ thuật, năm 2021, tôi
được Phòng NN&PTNT huyện
hỗ trợ để sản xuất cây giống cung
cấp cho các thành viên sản xuất”.
Ông Nguyễn Văn Long,
Trưởng Phòng NN&PTNT huyện
Vĩnh Thạnh, cho hay: Phòng
NN&PTNT sẽ lên kế hoạch sản
xuất RAT năm 2021, dự toán kinh
phí gửi Văn phòng Dự án RAT tỉnh
xem xét, phê duyệt. Phòng đã chỉ
đạo tổ kỹ thuật, UBND xã Vĩnh
Sơn hướng dẫn người dân dọn vệ
sinh vườn rau; hỗ trợ khâu làm đất,

chuẩn bị giống; các thành viên thảo
luận và chọn loại rau phù hợp để
sản xuất trong năm 2021 là bắp cải
và súp lơ. Dự tính đến đầu tháng
2.2021 xuống giống.
Năm 2021 là năm cuối cùng
các nhóm cùng sở thích trồng
RAT ở xã Vĩnh Sơn được Dự án
RAT tỉnh hỗ trợ. 4 năm qua, cùng
với sản lượng, chất lượng rau do
bà con Vĩnh Sơn cung cấp đã tăng
lên từng năm. Năm 2017 chỉ đạt
3 tấn, năm 2018 đạt 12,5 tấn. Đến
tháng 10.2019, Dự án RAT tỉnh
hỗ trợ bổ sung 2 ha, nâng tổng
diện tích canh tác được hỗ trợ lên
4 ha, kết quả năm 2019 tổng sản
lượng đạt 28 tấn. Năm 2020 đạt
gần 70 tấn! - ông Phạm Tấn Phát,
Điều phối viên Dự án RAT tỉnh
phấn khởi cho biết.
Không chỉ ở xã Vĩnh Sơn, năm
2020, Sở NN&PTNT còn phối hợp
với UBND huyện Vĩnh Thạnh
thành lập mới 2 nhóm cùng
sở thích trồng rau tại HTXNN
Định Bình (thị trấn Vĩnh Thạnh)
và HTXNN Định Quang (xã
Vĩnh Quang); mở lớp học hiện
trường FFS dạy nông dân trồng
rau. Được Dự án RAT tỉnh hỗ
trợ, Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp huyện triển khai nhân
rộng mô hình sử dụng bã Protein
phòng trừ ruồi đục trái trên cây
khổ qua tại khu phố Định Bình.

Theo Trung tâm việc áp dụng kỹ
thuật sử dụng bã Protein phòng
trừ ruồi đục quả khổ qua mang
lại hiệu quả cao, không gây ảnh
hưởng đến quá trình phát triển
cây khổ qua, không để lại dư
lượng thuốc trên quả.
Nhằm từng bước xây dựng
vùng chuyên sản xuất và tiêu thụ
RAT, tháng 4.2020, Trung tâm
Khuyến nông tỉnh phối hợp với
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Vĩnh Thạnh thực hiện mô
hình tổ chức liên kết sản xuất rau
VietGAP dưa leo - khổ qua tại khu
phố Định Bình, với 8 hộ tham gia,
quy mô 0,5 ha. Đến tháng 7.2020,
Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp
tục phối hợp với Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp huyện thực hiện
mô hình ứng dụng công nghệ
cao sản xuất thâm canh cây kiệu
theo hướng VietGAP sử dụng hệ
thống tưới bán tự động tại xã Vĩnh
Quang, quy mô 2 ha, có 5 hộ tham
gia. Bà Nguyễn Thị Sang (thôn
Định Quang) có 8 sào đất chuyên
canh rau màu và cây kiệu chia sẻ:
“Gia đình tôi trồng kiệu được hơn
5 năm và đã áp dụng quy trình sản
xuất an toàn. Nay làm theo tiêu
chuẩn VietGAP cũng không phức
tạp gì thêm nhưng giá trị nông
sản tăng cao, thương lái nghe kiệu
VietGAP rất ưng bụng”.
ĐÌNH PHƯƠNG

Nghị lực của một
thợ làm nón khuyết tật
Sinh ra trong một gia đình
có nghề làm nón lâu đời, bà
Phùng Thị Đính (70 tuổi,
ở thôn Xuân Quang, xã Cát
Tường, huyện Phù Cát) sớm
thạo nghề từ khi còn rất nhỏ.
Năm 25 tuổi, do dẫm phải
bom mìn còn sót lại sau chiến
tranh, bà Đính mất đi bàn chân
phải, thị lực suy giảm nặng.
Bị khuyết tật khi tuổi đời còn
rất trẻ, trở thành gánh nặng
cho gia đình như vậy, có lúc
bà Đính rất bi quan. Bà tâm
sự: “Chồng tôi là thương binh,
nhìn cảnh ông ấy một mình
chăm sóc đàn con nhỏ, còn tất
bật ngược xuôi kiếm tiền chữa
bệnh cho tôi. Xót xa lắm! Vì
thế, tôi quyết tâm vượt qua
khó khăn, nỗ lực tập luyện
phục hồi chức năng”.
Sau 3 năm kiên trì tập
luyện, bà Đính có thể di
chuyển bằng nạng quanh quẩn
trong sân nhà. Vừa phục hồi
sức bà nghĩ ngay đến việc trở
lại với nghề nón của gia đình.
Đầu tiên bà Đính tự đi mua lá
kè tươi đem về nhà tự xử lý để
làm ra thành phẩm. Bằng kinh
nghiệm do bố mẹ truyền lại, bà
phơi lá kè khô vừa đủ rồi hong
trên bếp lửa để lá đạt độ bóng
và lên màu đẹp; đồng thời giữ
độ bền cho nón lá. Bà Đính
tự hào: “Nón tôi làm được bà
con chuộng vì sử dụng được
lâu, chịu được nắng mưa, phù
hợp với công việc đồng áng”.
Tuy mắt kém nhìn không rõ
nhưng nhờ thói quen từ nhỏ
nên đôi tay bà Đính thoăn
thoắt chêm từng lớp lá kè lên
khung vành với khoảng cách
giữa mỗi phiến lá đều tăm tắp.
Bà cẩn thận xếp chồng 3 lớp
để nón cứng cáp và tăng khả
năng chống thấm nước mưa.
Những đường chỉ chằm nón
thẳng tắp, đủ chắc chắn để giữ
các lớp lá không xô lệch nhưng
cũng đủ mềm mại để không

tạo vết hằn lên lá.
Tin tưởng tay nghề và tính
cẩn thận, tỉ mỉ của bà Đính nên
nhiều thương lái trong vùng
tìm đến nhà bà mua nón. Bà
Đính cho biết: Nón của tôi có
giá nhỉnh hơn các hàng nón
khác trên thị trường, dao động
từ 20.000 - 25.000 đồng/cái; bù
lại chất lượng hơn hẳn. Nhờ
đó, thu nhập của gia đình khá
ổn định.

Với nghị lực lớn lao, bà Phùng Thị
Đính đã sống tốt với nghề làm nón.
Câu chuyện về nghị lực
vươn lên trong cuộc sống của
bà Đính đã lan rộng, khiến
người dân không chỉ ở thôn
Xuân Quang mà còn ở các thôn
làng lân cận biết tới và tìm đến
học nghề làm nón của bà. Bà
Lê Thị Hiếu (60 tuổi, ở thôn
Phú Lộc, xã Cát Tường, huyện
Phù Cát), cho biết: Vì có tiền
sử đột quỵ nên sức khỏe giảm
sút, nửa người tôi không thể
cử động. Biết được hoàn cảnh
của chị Đính, tôi quyết định
học tập theo và nhờ chị bày
cách làm nón để tiếp tục lao
động. Ngoài bà Hiếu, một số
phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt
cũng noi gương bà Phùng Thị
Đính, quyết tâm vượt lên số
phận.
MINH THƯ

Sống được với nghề bắt hàu
Nghề bắt hàu làm thực phẩm
đã có từ lâu quanh khu vực đầm
Đề Gi. Nhưng tầm 10 năm trở
lại đây đã thành nghề chính của
nhiều hộ dân ở thôn Trung Xuân,
xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.
Bà Phạm Thị Liên, một người
làm nghề bắt hàu ở thôn Trung
Xuân, cho biết: “Từ khi còn là
con gái, tôi đã theo cha mẹ đi
bắt hàu ở các vùng nước quanh
khu vực đầm Đề Gi. Đến khi tôi
có chồng, sinh con vẫn làm nghề
này. Nghề này vất vả, phải dậy
sớm, cả ngày dầm mình trong
nước nhưng chịu khó cũng kiếm
được kha khá. Hiện nay, giá hàu
vỏ vào khoảng 40.000 - 45.000
đồng/kg, trung bình mỗi ngày tôi
cũng kiếm được vài trăm nghìn
đồng, có thương lái vào tận nhà
để mua. Tôi đi bắt hàu quanh
năm suốt tháng. Hàu bắt được,
tôi bán những con lớn, lựa những

con nhỏ bỏ vào ao nuôi. Nuôi
hàu không phải tốn nhiều công
chăm sóc, cũng không phải tốn
tiền mua thức ăn cho hàu nên có
thêm thu nhập đáng kể”.
Cũng là một người ở thôn
Trung Xuân có thâm niên cao
trong nghề bắt hàu, bà Bùi Thị
Kim Dung chia sẻ: “Đây là nghề
chính của gia đình tôi. Cũng nhờ
nghề này mà nhiều năm qua,
cuộc sống của gia đình tôi ổn
định hơn, tôi có tiền để chăm lo
cho 4 đứa con. Nhưng khác với
nhiều người, tôi có mở quán ăn
nên lợi ích từ con hàu nhiều hơn
bình thường một chút nữa”.
Trong khi đó, nói về chất
lượng hàu, ông Trần Thanh Tân,
một người dân trong thôn Trung
Xuân kể rằng: “Rất nhiều nơi có
hàu nhưng tôi hay gửi hàu ở quê
vô cho con gái sống trong TP Hồ
Chí Minh. Cháu nó bảo, bạn bè,

Người dân cho vẹm vào bao sau một chuyến đánh bắt.
lối xóm khen ngon hơn hàu nơi
khác, có lẽ vì môi trường nước ở
đầm Đề Gi tốt hơn nên hàu xứ
mình ngon hơn”.
Ông Nguyễn Thành Đạt,
trưởng thôn Trung Xuân, cho
biết: Bên cạnh nghề nông, nghề

nuôi trồng thủy sản thì bắt hàu
là nghề chính của người dân
nơi đây. Tầm 10 năm nay, do có
nhiều nhà hàng mở ra, sức tiêu
thụ lớn hơn, con hàu có giá, có
thêm người theo nghề bắt hàu,
phát triển kinh tế gia đình. Trước

đây, nhiều người bắt về ăn, dùng
để đãi khách trong các buổi tiệc,
cúng giỗ là chính. Hiện nay có
khoảng 20 - 30 hộ trong thôn làm
nghề này. Nhiều hộ vừa bắt vừa
nuôi. Nhiều người làm nông lúc
rảnh rỗi cũng đi bắt hàu. Nhiều
người ở thôn khác cũng đến đây
bắt hàu như ở thôn An Hoan, An
Lương, Lương Trung…
Nhiều năm gần đây, bên cạnh
việc bắt hàu thì nhiều hộ dân ở
thôn Trung Xuân còn bắt vẹm để
bán. Ông Đạt cho biết thêm: Từ
khi người nuôi tôm hùm ở Phú
Yên, Khánh Hòa có nhu cầu thu
mua vẹm về cho tôm hùm ăn thì
người ở thôn đi bắt vẹm nhiều
hơn, cứ hai tạ vẹm sẽ kiếm được
khoảng một triệu đồng. Tuy
nhiên, giá vẹm lên xuống thất
thường vì phụ thuộc vào nhu cầu
của người nuôi tôm hùm.
Bài, ảnh: HUỲNH THÀNH
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“SAO THÁNG GIÊNG” ĐOÀN THỊ TRÚC MY:

Cân bằng tốt giữa việc học và hoạt động phong trào
Cân bằng tốt giữa học tập và hoạt động phong trào, sinh
viên Đoàn Thị Trúc My (lớp Giáo dục Tiểu học K40, Trường ĐH
Quy Nhơn) đã xuất sắc vượt qua nhiều sinh viên khác để đoạt
giải thưởng “Sao Tháng Giêng” duy nhất của tỉnh. Ðây là giải
thưởng cấp Trung ương dành cho những sinh viên có thành tích
học tập xuất sắc và hoạt động Ðoàn, Hội tốt.
Cố gắng hết mình

Gia đình My ở TP Quy Nhơn.
Ba My làm thợ cắt tóc, mẹ làm thợ
may để nuôi hai chị em ăn học. Ý
thức được điều kiện gia đình nên
khi vào đại học, My nhận đi dạy
thêm để vừa học hỏi thêm kỹ năng
sư phạm vừa kiếm thêm thu nhập
phụ giúp ba mẹ. Vừa học vừa làm,
nhưng chưa năm nào điểm học
tập của My dưới 8 chấm.
My chia sẻ rằng, mình xem
danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và
“Sao Tháng Giêng” là động lực và
bắt đầu lên kế hoạch, xác định mục
tiêu để đạt các tiêu chí. “Ngoài
vạch ra mục tiêu rõ ràng, bạn luôn
phân cấp mức độ quan trọng, ít
quan trọng cho từng việc và sắp
xếp chúng vào những khoảng thời
gian hợp lý; đặc biệt luôn có tinh
thần, thái độ học tập tốt”, My chia
sẻ. Liên tiếp là sinh viên (SV) giỏi,
có điểm tổng kết cao nhưng chưa
bao giờ My hài lòng với thành
tích của mình. Học tập mỗi ngày,
tích lũy, trau dồi kiến thức, đặc
biệt không quên giúp đỡ các bạn
khác cùng tiến bộ.
Hội nhập là một trong những
yếu tố chủ đạo của hai danh hiệu
trên; trong đó giỏi tiếng Anh là
việc cốt lõi. Với nền tảng cơ bản
từ THPT và lợi thế là môi trường
đại học đã giúp My trau dồi tiếng
Anh tốt. Hơn nữa, việc My tham
gia phong trào trong nhiều năm
phần nào giúp em tự tin khi nhắc
đến hội nhập. Mê tiếng Anh, My

cũng dành hẳn một không gian
lớn trên kệ sách của mình để trưng
bày, xếp đặt những quyển sách
liên quan. My khoe rằng: “Giờ
em có thể giao tiếp thuần thục
bằng tiếng Anh với người bản địa.
Dĩ nhiên em thấy mình cũng cần
phải học thêm nhiều nữa. Nhất
là việc giỏi tiếng Anh cũng sẽ là
lợi thế lớn để sau này ra trường
có thể xin đi dạy tại các trường
quốc tế”.

Thử thách bản thân

Trúc My hiện là Chủ nhiệm
CLB “Hành trang vào nghề”
của khoa Giáo dục Tiểu học và
Mầm non. Đây là CLB học thuật
với khoảng 60 SV. CLB thường
xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt,
các chương trình tọa đàm mang
phong cách rất SV, gần gũi và
chia sẻ. Tất cả các nội dung liên
quan đến các môn học chuyên
ngành đều được các bạn mang
ra mổ xẻ để hướng đến mục đích
bổ trợ kiến thức, nhất là kỹ năng
nghiệp vụ sư phạm. “Tham gia
CLB, các thành viên sẽ cùng vươn
lên trong học tập và rèn luyện.
Đặc biệt, mỗi thành viên sẽ là
những tấm gương sáng truyền
cảm hứng cho các bạn SV khác
trong trường cùng phấn đấu vươn
lên”, My bày tỏ.
Tự thử thách bản thân mình ở
nhiều hoạt động và chương trình
Đoàn, Hội, mỗi SV sẽ rút ra nhiều
bài học thú vị mà có lẽ sẽ không

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Xuân trao biểu trưng tuyên dương Trúc My đạt “SV 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.
Một số thành tích nổi bật của SV Đoàn Thị Trúc My: Điểm trung
bình học tập học kì 2, năm học 2019 - 2020: 8,39; xếp loại rèn
luyện xuất sắc. Bằng khen của Hội SV Việt Nam tỉnh về thành tích
xuất sắc trong công tác Hội và phong trào SV năm học 2019 2020; giấy khen của Hội CTĐ tỉnh về thành tích xuất sắc trong công
tác vận động hiến máu tình nguyện chương trình “Hành trình đỏ” lần
thứ VII năm 2020; đạt “SV 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2018 - 2019;
giải ba Hội thi tiếng Anh trong ĐVTN, SV toàn tỉnh năm 2019; giải
nhất cuộc thi trực tuyến Thanh niên với mùa dịch Covid-19 do khoa
Ngoại ngữ tổ chức.
được học trên giảng đường. Với
My cũng thế, từ làm tình nguyện
viên của chương trình “Hành trình
đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”, cho đến
chiến dịch tình nguyện “Mùa hè
xanh” là một niềm đam mê, giúp
bạn năng động, tự tin và học hỏi

được nhiều điều. “Kỷ niệm đáng
nhớ nhất của em là đợt đi tình
nguyện ở làng M6 (xã Bình Tân,
huyện Tây Sơn). Trong 6 ngày
tình nguyện, nhóm em đã làm
nhiều công trình, phần việc tham
gia xây dựng nông thôn mới ở

“Clean up Việt Nam”: Hành động vì môi trường
Giảm thiểu rác thải nhựa là
vấn đề nhận được sự quan tâm
lớn của xã hội. Chung sức với
chính quyền, các hội, nhóm với
đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp đã
có những hành động thiết thực
để bảo vệ môi trường. Được
thành lập vào năm 2019, Xanh
Việt Nam được biết đến là một
tổ chức hoạt động về môi trường
và thiện nguyện. Trong số các dự
án đã thực hiện, “Clean up Việt
Nam” (tạm dịch: “Làm sạch Việt
Nam”) được biết đến với quy mô
toàn quốc.
Bằng cách kết nối các thành
viên thường xuyên hoạt động
vì môi trường trên cả nước, chị
Nguyễn Ngọc Ánh, người sáng
lập Xanh Việt Nam, đã cho ra đời
dự án “Clean up Việt Nam”. Dưới
sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và sự
đóng góp của người dân, những
dụng cụ như bao tay, kẹp rác, bao
đựng cùng chi phí vận chuyển rác
thải sẽ được chuẩn bị từ trước.
Rác sau khi được thu gom sẽ phân
thành hai loại: Tái chế và không
thể tái chế. Đối với loại có thể tái
chế, các tình nguyện viên (TNV)
sẽ đưa đến vựa ve chai, khu tái
chế để tái sử dụng. Loại rác không

Nhóm tình nguyện viên Bình Định thu gom được 50 bao rác tại xã Nhơn Hải trong
dự án “Clean up Việt Nam” ngày 20.12 vừa qua.
thể tái chế sẽ được đưa đến bãi
rác tập kết hợp pháp.
Với mục đích nâng cao nhận
thức của người dân trong việc
giảm thiểu rác thải nhựa, đồng
thời hưởng ứng Ngày Môi trường
Thế giới (5.6), “Clean up Việt
Nam” đã được tổ chức lần đầu
vào ngày 31.5.2020. 1.380 TNV đã
tham gia thu gom được 1.050 bao
rác, trong đó có 102 bao có thể tái
chế. Ngày 20.12, tại 68 địa điểm
trên 63 tỉnh, thành, 3.262 TNV đã
bắt tay thực hiện chiến dịch. 3.445
bao rác, trong đó, 217 loại rác có
thể tái chế đã được thu gom.
Bình Định là một trong các
tỉnh tham gia sôi nổi chiến dịch

“Clean up Việt Nam” ngày 20.12
vừa qua. Lần đầu đồng hành
cùng dự án, các TNV tỉnh nhà có
ít nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với
mong muốn hạn chế sự ô nhiễm
môi trường, đặc biệt ở nơi kênh
rạch ẩm ướt, nhóm đã nỗ lực thực
hiện, dưới tiết trời mưa và gió
lạnh. Tại xã Nhơn Hải (TP Quy
Nhơn), với sự tham gia của 32
TNV, 50 bao rác, trong đó, 1 bao
có thể tái chế, đã được thu gom.
Bạn Lê Thị Nhật Linh, Trưởng
nhóm TNV tại Bình Định, chia
sẻ: “Clean up Việt Nam” là nơi
mà tôi cùng các thành viên trong
nhóm có cơ hội được hành động
vì cộng đồng. Chúng tôi hy vọng

có thể góp một phần công sức để
giữ cho môi trường xanh - sạch đẹp, không chỉ tại tỉnh nhà mà
còn trên toàn quốc”.
Chị Nguyễn Ngọc Ánh nhận
xét: “Bình Định ra quân với thời
tiết không thuận lợi. 100% TNV
phải mặc áo mưa để tham gia
chiến dịch. Hơn nữa, địa điểm
được lựa chọn để thực hiện chiến
dịch là con kênh ngập rác, hôi
thối, nhiều mảnh sành, mảnh
chai, xác động vật... Cùng với
đó, quá trình kéo bao rác lên bờ
cũng khá khó khăn. Tuy nhiên,
các bạn vẫn quyết tâm dọn sạch
khu vực này”.
Tuy còn gặp một số khó khăn
nhưng với tinh thần quyết tâm
cùng mong muốn lan tỏa văn hóa
sống xanh, sống trách nhiệm đến
cộng đồng, Xanh Việt Nam cùng
các TNV vẫn đang góp sức mình
trong từng dự án. “Chúng tôi hy
vọng có thể thay đổi phần nào ý
thức và trách nhiệm của mỗi cá
nhân về việc bảo vệ môi trường.
Đồng thời, có thể cùng các cơ quan,
ban, ngành các cấp chung tay giữ
gìn, xây dựng một Việt Nam xanh sạch - đẹp”, chị Ánh nói.
Bài, ảnh: LINH DƯƠNG

địa phương. Trên này không có
internet, chúng em coi như cách
ly mạng xã hội, cảm giác rất thú
vị”, My nói.
Trực tiếp theo dõi các hoạt
động Đoàn, Hội và phong trào
SV của trường, anh Bùi Tuấn Kiệt,
chuyên viên Văn phòng Đoàn
Trường ĐH Quy Nhơn, nhận xét:
“Để vừa học tập giỏi vừa tham
gia các hoạt động, phong trào rất
nhiều áp lực. Vì vậy, không nhiều
SV biết lên kế hoạch và sắp xếp
khoa học để cân bằng thời gian
học tập, hoạt động phong trào
tốt như Trúc My. Năm 2020, My
cũng được Đoàn trường tặng giấy
khen đạt danh hiệu “Thanh niên
tiên tiến làm theo lời Bác””.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

Thực hiện hiệu
quả phương châm
“lấy chuyên môn
làm tình nguyện”
(BĐ) - Đó là đánh giá của Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn về Đoàn
Khối các cơ quan tỉnh tại hội nghị
tổng kết công tác Đoàn và phong
trào thanh niên năm 2020, tổ chức
chiều 4.1, tại TP Quy Nhơn.
Năm 2020, Đoàn Khối các cơ
quan tỉnh đã thực hiện được 67
công trình, 27 phần việc thanh
niên; nhiều hoạt động được tổ
chức ở địa bàn vùng sâu, vùng
khó khăn. Tiêu biểu là đã xây
dựng 1 nhà nhân ái cho ĐVTN
khó khăn tại huyện Tây Sơn; tổ
chức khám bệnh phát thuốc miễn
phí cho 1.465 người với tổng trị giá
hơn 86 triệu đồng; thăm, tặng hơn
1.180 suất quà, học bổng trị giá
320 triệu đồng cho các đối tượng
chính sách, người dân, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời,
toàn Đoàn cũng đã tổ chức được
39 hoạt động TDTT, 17 hoạt động
văn hóa, văn nghệ thu hút hàng
nghìn lượt ĐVTN tham gia.
NAM KHÁNH
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Cảnh giác
nạn trộm cắp cuối năm

Những ngày cuối năm, tình hình tội
phạm trộm cắp tài sản thường diễn
biến phức tạp. Các đối tượng phạm
tội hoạt động liều lĩnh, manh động
hơn, lợi dụng mọi sơ hở của chủ tài
sản để thực hiện hành vi trộm cắp.
Liều lĩnh và manh động

Hiện các cơ quan tiến hành tố tụng
tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can và tạm giam 4 tháng về hành vi
trộm cắp tài sản đối với Lê Đại Hùng (SN
1998, ở tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và
Trần Minh Nam (SN 1990, trú tại huyện
Xuân Lộc, Đồng Nai). Trước đó, khoảng
22 giờ 20 phút ngày 18.12, khi đi qua
Showroom Peugeot trên đường Tây Sơn,
TP Quy Nhơn, 2 đối tượng này đã đột
nhập vào đây lấy trộm ô tô 7 chỗ hiệu
Peugeot. Là người trực tiếp chỉ huy lực
lượng đón lõng và bắt gọn 2 đối tượng
trộm khi đang trên đường lái xe tẩu thoát
ra Bắc, trung tá Trần Chí Dũng, Phó Trạm
trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, thuộc
Phòng CSGT, CA tỉnh cho biết: “Nhận tin
báo, chúng tôi lập tức bố trí 2 tổ công tác
để đón lõng đối tượng. Khi chúng đến vị
trí dự sẵn, chúng tôi nhanh chóng dồn xe
chặn đầu đồng thời khóa đuôi. Lúc này,
đối tượng cầm lái là Hùng và đồng bọn
mới chịu dừng xe”.
Theo lực lượng CA, gần tết Nguyên đán
là thời điểm đối tượng trộm cắp tài sản tăng
cường hoạt động để kiếm tiền tiêu xài. Để
thực hiện trót lọt 1 vụ trộm, chúng đi rảo các
tuyến đường, khu dân cư để nắm bắt tình
hình và lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác
của người dân để thực hiện hành vi trộm
cắp tài sản. Như mới đây, gia đình bà T.T.L.
(thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, TX
Hoài Nhơn) đi ăn giỗ, chỉ còn mẹ già bị
đãng trí ở nhà thì bị trộm. Khi về nhà, gia
đình phát hiện có dấu hiệu bị kẻ gian đột
nhập. Qua kiểm tra tủ gắn trên đầu giường
và tủ quần áo, bà L. phát hiện 7 miếng vàng
SJC cùng một số vàng nữ trang và 30 triệu

Chiếc xe do 2 đối tượng lấy trộm đã được CSGT kịp thời bắt giữ.
đồng đã biến mất. Tổng số tài sản ước tính
trên 360 triệu đồng.

Cẩn thận với tài sản

Được biết, trong các vụ phạm pháp
hình sự thì trộm cắp tài sản chiếm trên
35%. Cụ thể, năm 2020, trên địa bàn tỉnh
xảy ra 177 vụ/221 đối tượng trộm cắp tài
sản, so cùng kỳ giảm 20 vụ. Có thể thấy,
trộm cắp tài sản là loại tội phạm không
mới, nhưng tình trạng trộm cắp thường
gia tăng một cách bất thường vào dịp giáp
Tết. Do đó, CA các địa phương đã và đang
đẩy mạnh các giải pháp đấu tranh, phòng
ngừa tội phạm nói chung, trong đó có tội
phạm trộm cắp tài sản. Thượng tá Nguyễn
Chí Linh, Trưởng CA huyện Phù Cát, cho
biết đa phần các đối tượng trộm cắp tài sản
thường không có nghề nghiệp, nghiện ma
túy, nghiện game… “Do đó, CA huyện đã
chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA các xã,
thị trấn tập trung lực lượng rà soát, quản
lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền
sự về tội trộm cắp tài sản; trực tiếp gọi
hỏi, kiểm danh, kiểm diện để nhắc nhở,
khuyên răn các đối tượng có nguy cơ phạm
tội hoặc tái phạm. Đặc biệt, CA huyện đã

Ảnh: Phòng CSGT, CA tỉnh

xây dựng và triển khai các tổ tuần tra hoạt
động vào những khung giờ linh hoạt, tập
trung tại các địa bàn trọng yếu”, thượng
tá Linh nhấn mạnh.
Trong khi đó, lãnh đạo CA TP Quy
Nhơn cũng đã chỉ đạo CA các phường,
xã và các đội nghiệp vụ đẩy mạnh công
tác điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài
sản, truy bắt nhiều nhóm đối tượng liên
quan. Đặc biệt, CA TP Quy Nhơn đã xây
dựng và triển khai các tổ tuần tra liên tục,
khép kín, hoạt động 24/24 giờ trên tất cả
các địa bàn của thành phố. Đại tá Phan
Sáu, Trưởng CA TP Quy Nhơn, cho biết:
“Đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp
thường nghiên cứu kỹ thời gian sinh hoạt
của người dân, nắm lịch trình đi, về để
chọn thời điểm thích hợp đột nhập trộm
cắp. Thường vào thời điểm chủ vắng nhà
hoặc đêm khuya vắng người qua lại để ra
tay. Do đó, CA thành phố sẽ tiếp tục tập
trung lực lượng, nỗ lực đấu tranh, phòng
chống các loại tội phạm, trong đó có tội
phạm trộm cắp tài sản với quyết tâm mang
lại cuộc sống bình yên cho người dân; song
người dân cũng cần tự mình nêu cao tinh
thần cảnh giác”.
KIỀU ANH

Bắt giữ tài xế gây tai nạn bỏ chạy
Sáng 3.1, CA TP Quy Nhơn đã nhanh
chóng xác định tài xế gây TNGT rồi bỏ
chạy tại khu vực cầu Thị Nại, TP Quy
Nhơn. Đó là Trần Văn Hiệu, 34 tuổi, ở
xã Cát Tài, huyện Phù Cát.
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày
3.1, Trần Văn Hiệu điều khiển ô tô tải chở

cát mang biển số 77C-16062 chạy tuyến
từ Nhơn Hội về trung tâm TP Quy Nhơn,
khi đến đoạn cầu Thị Nại thì gây tai nạn
với xe máy khiến tài xế xe máy bị thương
tích nặng và ngất xỉu tại chỗ. Tuy nhiên,
thay vì dừng lại và cùng với người dân
hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu thì Trần

Văn Hiệu bỏ mặc người bị nạn, tiếp tục
điều khiển phương tiện bỏ chạy, khiến
người dân rất bức xúc. Người đi đường
và CA TP Quy Nhơn đã nhanh chóng
đuổi theo, bắt giữ Trần Văn Hiệu. Hiện
Cơ quan CA đang tiếp tục xử lý.
T.LONG

Phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển, mua bán pháo lậu
l Từ ngày 30.12.2020 đến ngày 3.1, CA
huyện Phù Cát đã tiến hành kiểm tra kết
hợp với tuần tra kiểm soát trên tuyến phát
hiện, bắt giữ 6 vụ/7 đối tượng mang theo
15 kg pháo các loại đi tiêu thụ trái phép.
Cụ thể: Tối 3.1, Nguyễn Trọng Vỹ (17
tuổi) và Nguyễn Anh Duy (14 tuổi, đều
ở huyện Hoài Ân) mang theo 5 túi pháo
nổ và hộp pháo hoa với tổng cộng 2,7 kg.
Trước đó, tối 31.12.2020, Lê Thanh Bình
(25 tuổi, ở xã Phước Quang, huyện Tuy
Phước) mang theo 2 hộp pháo hoa mang
nhãn mác nước ngoài, với tổng cộng 5 kg.
Lúc 20 giờ 30 phút ngày 31.12.2020, CA
huyện đã phục bắt Phan Luân (18 tuổi, ở
xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) cùng
một số đối tượng khác thu giữ 5 kg pháo
hoa. Ngoài ra, lực lượng CA đã phục bắt

Nguyễn Như Hòa và tang vật.

Ảnh: HẰNG NGA

quả tang và thu giữ gần 1.200 viên pháo
nổ các loại.
Hiện CA huyện Phù Cát đang củng
cố hồ sơ xử lý 7 đối tượng về hành vi sử
dụng và tàng trữ pháo trái phép.

l Ngày 4.1, Đội Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã hội CA huyện
Phù Mỹ chuyển toàn bộ hồ sơ và tang
vật vụ mua bán pháo lậu vừa bắt được
cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh
tế - ma túy CA huyện để xử lý.
Trước đó, lúc 20 giờ 20 phút ngày
2.1, tại ngã tư thôn Chánh Trực, xã Mỹ
Thọ (huyện Phù Mỹ) lực lượng Cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội CA
huyện phối hợp CA xã Mỹ Thọ phát hiện
Nguyễn Như Hòa (ở thôn Chánh Trực)
đang mua bán pháo cho khách. Tổ công
tác đã lập biên bản tạm giữ 4 hộp pháo
có trọng lượng 7 kg, 1 xe mô tô biển kiểm
soát 77D1-524.86 và một chiếc điện thoại
Viettel của Hòa đang sử dụng.
DANH NHÂN - HẰNG NGA

Bình Định

Giao thông 3 ngày
nghỉ Tết an toàn,
thông suốt
(BĐ) - Theo thống kê của Ban ATGT
tỉnh, trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch
2021, toàn tỉnh không xảy ra TNGT, trật
tự ATGT toàn tỉnh an toàn và thông suốt.
Đáng chú ý, để đảm bảo trật tự ATGT
trên tất cả các tuyến, lực lượng CSGT
toàn tỉnh đã bố trí lực lượng đều khắp,
qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý 479
trường hợp vi phạm; tạm giữ 93 lượt
phương tiện; phạt tiền hơn 593 triệu
đồng. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ
cồn: 53 trường hợp; không đội mũ bảo
hiểm 125 trường hợp; dừng, đỗ không
đúng quy định 36 trường hợp...
Được biết, dịp cao điểm đảm bảo trật
tự ATGT tết Dương lịch, tết Nguyên đán
Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021
trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng
đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm
soát xử lý vi phạm trật tự ATGT, huy
động tối đa lực lượng cảnh sát (kể cả CA
xã, phường, thị trấn) và thanh tra giao
thông tập trung kiểm tra, phát hiện và
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật
tự ATGT. Tăng cường công tác quản lý
vận tải khách, chú trọng về tiêu chuẩn
an toàn kỹ thuật của phương tiện chở
khách, của người điều khiển phương
tiện, trọng tâm là vận tải khách đường
bộ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra về
ATGT tại các nhà ga, bến xe, bến đò;
kiên quyết đình chỉ ngay phương tiện
giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn an
toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số
người quy định hoặc người điều khiển
phương tiện không đủ điều kiện quy
định...
K.A

Bắt đối tượng
trộm cắp

Cuối tháng
12 vừa qua, CA
TP Quy Nhơn
đã khởi tố, bắt
giam đối tượng
Trương Văn
Trung (SN 1994)
ở phường Đống
Đa, TP Quy
Nhơn về hành
vi trộm cắp tài
Đối tượng Trung.
sản.
Tối 22.10.2020, Trương Văn Trung
điều khiển mô tô hiệu Yamaha Sirius
màu đỏ đen, đi ngang qua lô đất trống
cạnh nhà đang xây của bà Nguyễn Thị
Sáu (ở đường Nguyễn Huệ, phường
Trần Phú, TP Quy Nhơn) thì thấy để
nhiều tài sản được phủ bạt che. Trung
lén đến mở bạt lấy được 1 điện thoại
hiệu Samsung GT-C3520, 1 máy tính
bảng hiệu Samsung Galaxy Tab A, 1 nồi
áp suất hiệu “Comet”, 1 bình giữ nhiệt
hiệu “Elmich”, 1 ổ cắm điện rồi đi đến
chỗ để xe. Do thấy tài sản cồng kềnh
nên Trung quay lại gần nhà bà Sáu vứt
lại nồi áp suất, bình giữ nhiệt và ổ cắm
điện. Lúc này, anh N.H.P. (ở phường
Trần Phú, TP Quy Nhơn) thấy Trung có
biểu hiện nghi vấn nên báo CA phường
Trần Phú đến kiểm tra, đưa về trụ sở
làm việc và Trung đã khai nhận hành
vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Trung nhờ
anh ruột tên Trương Văn Đức đến lấy
xe Sirius màu đỏ đen thì bị Cơ quan CA
tạm giữ. Chiếc xe này cũng bị Trung
trộm trước đó.
Tại Cơ quan CA, Trung khai nhận
còn thực hiện 4 vụ trộm xe máy khác.
Q.HIỀN

Bình Định
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Dự kiến quý III,
IV/2021, Việt Nam
sẽ mua được vắc xin
Covid-19

Họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và
Nghị quyết 02/NQ-CP.
Sáng 4.1, ngày làm việc đầu tiên của
năm mới 2021, Văn phòng Chính phủ
(VPCP) tổ chức họp báo thông tin về Nghị
quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQCP. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến
Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ,
chủ trì họp báo.
Tại họp báo, về quá trình đàm phán
mua vắc xin Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế
Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế đang
đàm phán mua vắc xin với 4 nước: Anh,
Mỹ, Nga và Trung Quốc. Cả 4 nước đều
yêu cầu ký thỏa thuận bảo mật thông tin.
Nhưng thời điểm hiện nay, một số thông
tin có thể công khai như đến thời điểm này,
Việt Nam đã ký với công ty vắc xin của
Anh mua 30 triệu liều vắc xin Covid-19,
bảo đảm cho 15 triệu dân, theo lộ trình sẽ
có vào quý III, IV/2021.
Mỹ thì sẽ cung cấp vắc xin Covid-19 vào
quý IV/2021; còn với Nga, ta có thể sản xuất
vắc xin Covid-19 theo công nghệ của Nga.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc
Cường cho biết, ngoài việc cung cấp thì
giá vắc xin chênh nhau không nhiều, phụ
thuộc vào điều kiện bảo quản, thanh toán,
giao hàng… Với kết quả thử nghiệm lâm
sàng, các vắc xin Covid-19 đang chênh
nhau về hiệu quả bảo vệ, cao nhất là 94%,
trung bình là khoảng 80%, thấp nhất là
65%. Hiện Bộ Y tế đang tiến hành các thủ
tục, ý kiến bộ ngành, Chính phủ, cần thiết
sẽ báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề mua vắc
xin Covid-19, vì vấn đề này chúng ta chưa
có tiền lệ.
(Theo SGGPO)

Một tàu cá Khánh Hòa
va đá ngầm, 2 người
chết và mất tích
Sáng 4.1, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP
tỉnh Khánh Hòa xác nhận, một vụ tai nạn
tàu cá va vào đá ngầm trên biển Cam Ranh
khiến 1 ngư dân tử nạn, 1 người mất tích
trên biển.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy
ra với tàu cá KH-00149-TS có 4 ngư dân,
do ông Phạm Tám (SN 1958, trú TP Nha
Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng.
Khoảng 1 giờ ngày 3.1, tàu cá của ông
Tám đang thả neo ngủ nghỉ tại khu vực
Hòn Se, thuộc vùng biển Cam Ranh (Khánh
Hòa) thì bị gió thổi cày neo, va vào đá ngầm
khiến tàu bị chìm.
Sau khi tàu chìm, cả 4 ngư dân bị rơi
xuống biển. Riêng ngư dân Võ Cư (SN
1972), thuyền viên trên tàu đã túm được áo
phao, thả trôi tự do, đến 6 giờ cùng ngày
thì được một tàu cá cứu được, đưa vào bờ
an toàn; 3 ngư dân khác mất tích.
Ngay sau vụ việc, Bộ chỉ huy BĐBP
tỉnh Khánh Hòa đã huy động tàu cá ngư
dân, tàu biên phòng địa phương ra hiện
trường tổ chức tìm kiếm người mất tích.
Đến trưa 4.1, lực lượng chức năng đã
cứu được 1 người trên tàu bị chìm và tìm
được 1 thi thể. Hiện vẫn còn 1 người mất
tích.
(Theo SGGPO)

Thủ tướng phát lệnh khởi công
cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ
Sáng 4.1, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự
án đầu tư xây dựng công trình đường
cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, là một
đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía
Đông, kết nối từ TP HCM - Cần Thơ dài
120 km cũng như nhiều tuyến khác ở
các tỉnh miền Tây.
Sau khi tuyến cao tốc này hoàn thành,
kết hợp với tuyến TP HCM - Trung Lương,
Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận
2, tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ
TP HCM - Cần Thơ. Thời gian đi từ TP
HCM đến Cần Thơ chỉ còn gần 2 tiếng so
với 3 - 4 tiếng hiện nay trong điều kiện
không kẹt xe, giảm áp lực giao thông,
TNGT trên QL 1.
Dự án được xây dựng với quy mô tuyến
chính đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận
tốc thiết kế 100 km/h để phù hợp với giai
đoạn xây dựng hoàn chỉnh đường cao tốc
6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án 4.826 tỷ
đồng với thời gian thi công 2 năm. Chiều
dài dự án gần 23 km, đi qua tỉnh Vĩnh
Long, Đồng Tháp.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa
chiến lược của dự án đối với ĐBSCL, theo
đó, tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương
- Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ hoàn chỉnh theo
tiến độ, là đến năm 2022.
Thủ tướng cho biết, trong thời gian
tới, sẽ triển khai hàng loạt dự án kết nối
giao thông ĐBSCL, góp phần nâng cao
đời sống cho hơn 20 triệu người dân trong

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
vùng. Ngay trong năm nay, Bộ GTVT sẽ
triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư,
dự án khả thi để tiếp tục khởi công cao tốc
Cần Thơ - Cà Mau. Trong thời gian tới, sẽ
triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường
ven biển của các tỉnh ĐBSCL với chiều dài
khoảng 400 km.
Trong thời gian ngắn vừa qua, nhất
là năm 2020, Chính phủ, Bộ GTVT và các
bộ, ngành, địa phương đã bố trí nhiều
nguồn lực để triển khai hiệu quả những
công trình có ý nghĩa. Theo đó, sẽ khánh
thành tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài trên
51 km, thông xe kỹ thuật cao tốc Trung
Lương - Mỹ Thuận, hoàn thành sửa chữa
mặt cầu Thăng Long (Hà Nội), sẽ khánh

thành cầu Cửa Hội kết nối Nghệ An - Hà
Tĩnh, sắp khởi công sân bay Long Thành
vào sáng 5.1…
Thủ tướng cho rằng việc triển khai các
dự án giao thông là một cố gắng rất lớn
thực hiện Nghị quyết 120 về phát triển
ĐBSCL.
Để đáp ứng yêu cầu, sự “ngóng trông”
của 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL với trên 20
triệu dân, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT,
chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát, thi
công phải bảo đảm tiến độ, chất lượng
công trình, không để tình trạng làm trước
hỏng sau, không phải chạy theo số lượng
mà không coi trọng chất lượng.
(Theo Chinhphu.vn)

Khánh thành phà biển giúp đi từ TP HCM đến Vũng Tàu
chỉ 30 phút
Sáng 4.1, Sở GTVT TP HCM phối hợp
Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức
lễ khánh thành tuyến vận tải hành khách,
hàng hóa phương tiện cố định bằng phà
biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu
hoạt động trên tuyến được thiết kế hai
thân, dài 45 m, rộng 10 m, công suất 2.900
mã lực, tốc độ tối đa 24 hải lý (hơn 43 km)
mỗi giờ, chở cả khách và hàng hóa.
Dự kiến thời gian đầu, hai phà cỡ lớn
hoạt động chở được 350 người, 20 ô tô, 100
xe máy cùng hàng hóa... Mỗi ngày có 24
chuyến, mỗi chuyến cách nhau 60 phút.
Mức giá vé trần dự kiến là 70.000 đồng/
lượt, hành trình khoảng 30 phút.
Phà biển khi hoạt động giúp người

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh
thành tuyến vận tải hành khách, hàng hóa phương
tiện cố định bằng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.
Ảnh: Thành ủy TP HCM
dân, hàng hóa từ Cần Giờ ra Vũng Tàu
mất chừng 30 phút thay vì 3 giờ 30 phút

đi bằng đường bộ.
Theo Sở GTVT TP HCM, tuyến vận
tải này cũng rút ngắn thời gian từ Long
An, Tiền Giang đến Vũng Tàu, thay cho
đường bộ qua cao tốc TP HCM - Long
Thành - Dầu Giây. Người dân hai tỉnh
này có thể đi từ huyện Cần Giuộc, Long
An qua phà Cần Giờ - Cần Giuộc, đi tiếp
khoảng 40 km đến bến Tắc Suất, tổng thời
gian khoảng 2 giờ 30.
Đây là tuyến phà biển đầu tiên từ TP
HCM đi Vũng Tàu được đầu tư bằng
nguồn vốn xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu
đi lại, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, cũng
như tạo điều kiện phát triển du lịch đường
thủy.
(Theo VTC News)

Danh thắng Gành Đá Đĩa được xếp hạng
di tích quốc gia đặc biệt năm 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết
định xếp hạng 7 di tích, danh thắng trên
cả nước là di tích quốc gia đặc biệt.
Gành Đá Đĩa nằm bên bờ biển, thuộc
xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú
Yên. Cách trung tâm TP Tuy Hòa khoảng 35
km, đây là một danh thắng thiên nhiên kỳ
thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở
Việt Nam, luôn thu hút rất đông du khách
tới tham quan, chụp ảnh.
Cùng với Gành Đá Đĩa, các di tích được
xếp hạng đợt này theo Quyết định số 2280/
QĐ-TTg còn có Di tích lịch sử hệ thống di

tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Thừa Thiên - Huế (TP Huế và huyện Phú
Vang); Di tích lịch sử An toàn khu II Hiệp
Hòa (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang);
Di tích lịch sử căn cứ Cái Chanh (huyện
Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu); Di tích kiến trúc
nghệ thuật đền An Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh
Hưng Yên); Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Hạ Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP Hà
Nội); Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí (huyện
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại,

Gành Đá Đĩa (Phú Yên).
đã có 119 di tích được xếp hạng di tích
quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ.
(Theo VOV.VN)
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Bình Định

LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn
- Lãnh đạo Bộ Công an.
- Lãnh đạo các Cục, các đơn vị thuộc Bộ Công an.
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định,
tỉnh Phú Yên.
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định, tỉnh
Phú Yên.
- Lãnh đạo Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành
phố tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.
- Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.
- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, tỉnh
Phú Yên.
- Lãnh đạo cấp ủy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị, công an các huyện,
thị xã, thành phố tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.
- Đảng ủy, UBND xã Hòa Đồng, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh
Phú Yên.
- Các cơ quan, DN, bà con, họ tộc, anh em, bạn bè, sui gia, thân bằng
quyến thuộc và bà con khu phố, thôn, xóm đã tận tình giúp đỡ, chia
buồn, phúng viếng, tiễn đưa linh cữu của cha, ông chúng tôi là cụ ông
Nguyễn Năm, sinh năm 1933, tạ thế ngày 29 tháng 12 năm 2020 (tức
ngày 16 tháng 11 âm lịch) hưởng thọ 88 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng
tại Nghĩa trang Xuân Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin quý vị niệm tình
tha thứ.
Thay mặt gia đình
Trưởng nam: Thiếu tướng NGUYỄN BÁ NHIÊN
nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO

Kê khai nhận di sản thừa kế là đất tại khu phố Tài Lương,
phường Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Ông Phan Thanh Ngôn có miếng đất đã được cấp giấy chứng nhận của
UBND xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định vào sổ số: 02116QSDĐ/
A9, diện tích đất 2.306 m2, tại thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài
Nhơn, Bình Định.
Hiện nay ông Phan Thanh Ngôn đã mất, và trước khi mất ông đã làm
biên bản hội tề gia tộc đã cho ông Phan Thanh Hội, sinh ngày: 20.4.1967, số
CMND: 211528850 thừa kế thửa đất trên và đã có sự đồng ý ký tên vào biên
bản của các anh chị em trong nhà.
Nay ông Phan Thanh Hội thông báo công khai, để UBND phường Hoài
Thanh Tây, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thủ tục sang tên và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên cho ông Hội.
Thời gian thông báo 10 ngày kể từ ngày 05.01.2021 đến hết ngày
15.01.2021 là kết thúc. Nếu quá thời hạn 10 ngày, thông báo 03 lần liên tiếp
mà không có người tranh chấp nhận di sản thừa kế thì ông Hội sẽ đề nghị
UBND phường Hoài Thanh Tây và chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thủ tục cho ông Hội theo quy định.

“NHẬN NHÀ MỚI - VUI ĐÓN XUÂN”
Chung cư An Phú Thịnh Garden Tower

l Vị trí đắc địa, tầm nhìn hướng biển,

thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ.
l Chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn
hộ, nhận nhà ở ngay.
l 50% giá trị căn hộ còn lại được trả
góp không lãi suất trong vòng 24
tháng.
l Ưu đãi đặc biệt chỉ có 30 căn hộ.
Liên hệ:

CÔNG TY CP PT ĐT XD&DL AN PHÚ THỊNH

Địa chỉ: 161 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 02566.523.888/ 0979.276.409

THÔNG BÁO
Công ty Điện lực Bình Định có nhu cầu thuê kho để bảo quản vật tư
thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị với các yêu cầu cụ
thể như sau:

+ Một hoặc hai kho có tổng diện tích 2.000 m2.
+ Diện tích sân bãi ngoài trời 2.000 m2.
+ Một kho kín để bảo quản chất thải nguy hại có diện tích 200 m2.
+ Kho, bãi phải độc lập riêng biệt, có tường rào bao che để thuận
tiện công tác quản lý và bảo vệ tài sản, vật tư thiết bị của ngành điện.
+ Vị trí kho bãi cách TP Quy Nhơn không quá 15 km và có đường
giao thông thuận lợi cho phương tiện vận tải tiếp cận để giao nhận vật
tư thiết bị.
+ Thời gian thuê (dự kiến): 6 - 12 tháng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Kế hoạch & Vật tư - Công ty Điện lực Bình Định
Địa chỉ: Số 506 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn
Tel: Ông Đinh Long Vân - 0966 993 777
Thời gian tiếp nhận thông tin từ ngày đăng báo đến ngày 05.01.2021.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 5.1.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa và mưa
rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 240C; nhiệt độ thấp nhất từ
18 - 200C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa và
mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 240C; nhiệt độ thấp nhất từ
19 - 210C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa
rào rải rác và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm
xuống 4 -10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7;
biển động.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ BA, 5.1.2021

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 155 - 157 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256 - 3812827 « Fax: 0256 - 3812822

THÔNG BÁO

CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BIDV) - Chi nhánh Quy Nhơn xin thông báo
về việc chuyển địa điểm Phòng Giao dịch BIDV.
Theo đó, tên Phòng Giao dịch: Phòng Giao dịch
Đống Đa.
Địa điểm cũ: 01 Đống Đa, phường Thị Nại, TP
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Địa điểm kinh doanh mới: 560 đường Trần
Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định.
Khai trương và hoạt động tại địa điểm mới: Từ
ngày 04.01.2021.
Chi nhánh BIDV Quy Nhơn trân trọng thông
báo đến Quý khách hàng!
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Lễ nhậm chức của ông Biden
không có diễu hành, tổ chức “ảo”
Lễ nhậm chức tổng thống ngày 20.1
của ông Joe Biden sẽ bao gồm “diễu hành
ảo khắp nước Mỹ” nhằm đảm bảo hạn
chế tụ tập đông người, các nhà tổ chức
sự kiện cho biết.
Đài CNN ngày 3.1 dẫn thông tin từ
Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức thông báo
ông Biden sẽ không diễu hành dọc đại lộ
Pennsylvania ở thủ đô Washington như
truyền thống sau khi tuyên thệ. Tuy nhiên,
ông vẫn sẽ được hộ tống danh dự đến
Nhà Trắng.
Thay cho lễ diễu hành truyền thống,
một lễ diễu hành ảo sẽ được phát trên
truyền hình toàn quốc, bao gồm các màn
trình diễn nhằm tôn vinh những người
hùng trong cuộc chiến chống dịch và thể
hiện sự đa dạng, di sản và sức mạnh của
nước Mỹ để bước vào kỷ nguyên mới.
Danh sách người tham gia đoàn diễu hành
này sẽ được công bố trong thời gian tới.
“Đây là một cơ hội thú vị để làm việc
với người Mỹ trên khắp cả nước để thể hiện
cam kết vững chắc của Tổng thống đắc cử
Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala
Harris về một quốc gia đa dạng, toàn diện
và đoàn kết”, Ủy ban nhậm chức cho biết.
Trước đó, Ủy ban nhận chức thông báo
ông Biden và bà Harris sẽ tuyên thệ trong
một sự kiện quy mô nhỏ ở Washington

Lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ thu gọn quy mô tổ chức. 				
được đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về
an toàn và sức khỏe. Các thành viên quốc
hội, thay vì nhận được 200 nghìn vé mời
như trước đây, sẽ chỉ được một vé cho
mình và một vé cho khách mời.
Ủy ban này cũng khuyến cáo người
dân không nên đến Washington để xem
buổi lễ nhậm chức của ông Biden.
“Chương trình đổi mới này sẽ giúp
mọi người an toàn và sử dụng các cách

Ảnh: AP

mới để đưa người Mỹ trên toàn quốc, từ
các thị trấn nông thôn đến các đô thị, từ
người trẻ, người già đến mọi người ở khắp
mọi miền, tham dự”, lãnh đạo Ủy ban, ông
Maju Varghese, nói.
Sau lễ nhậm chức, ông Biden và bà
Harris sẽ duyệt đội danh dự có sự tham
gia của mọi binh chủng quân đội Mỹ trước
khi được hộ tống đến Nhà Trắng.
(Theo TTO, TTXVN)

khách hàng từ 6 giờ sáng đến 19 giờ và chỉ
bán đồ ăn để mang đi sau 19 giờ. Bên cạnh
đó, các nhà hàng phải thực hiện nghiêm
ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, bao
gồm khoảng cách 1,5 m giữa các bàn.
Theo người phát ngôn chính quyền
thủ đô Bangkok Pongsakorn Kwanmuang,
lệnh cấm này được áp dụng cho các cửa
hàng phục vụ tất cả các nhà hàng, bao gồm
cả quán bar và quán cà phê, có hiệu lực

từ thứ Ba ngày 5.1 đến hết tháng 1.2021.
Bangkok là một trong 28 tỉnh, thành
của Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề nhất
bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.
Chính quyền thành phố đang khuyến
khích mọi người ở nhà và tránh các hoạt
động xã hội quy tụ nhiều người. Tất cả các
đám cưới và lễ hội được khuyến cáo hoãn
lại, nếu muốn tổ chức phải xin cấp phép
của Sở Y tế.
(Theo VOV.VN)

Xung đột tại Nagorny - Karabakh: Nga vô hiệu hóa gần 19.000 thiết bị nổ

Binh sĩ Nga tham gia lực lượng giám sát lệnh ngừng
bắn gác tại trạm kiểm soát ở ngoại ô TP Stepanakert,
thủ phủ khu vực Nagorny - Karabakh. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.1 thông
báo kể từ khi bắt đầu hoạt động gìn giữ
hòa bình tại Nagorny - Karabakh, các đơn
vị công binh của Nga đã rà phá bom mìn
trên diện tích hơn 414 ha đất và vô hiệu
hóa khoảng 19.000 thiết bị nổ.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sử dụng
hệ thống robot hiện đại Uran-6, cho phép
duy trì tốc độ rà phá bom mìn cao ở địa
hình đồi núi và trong điều kiện thời tiết xấu.
Theo các thỏa thuận được nêu trong
tuyên bố chung của Tổng thống Liên bang

Nga, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan và
Thủ tướng Cộng hòa Armenia, từ 0 giờ
(giờ Matxcơva) ngày 10.11.2020, lệnh
ngừng bắn hoàn toàn và chấm dứt mọi
hành động thù địch ở Nagorno - Karabakh
đã được thiết lập. Nga sau đó nhanh chóng
cử lực lượng gìn giữ hòa bình giữ vai trò
bảo đảm an ninh tại khu vực.
Xung đột tái bùng phát ở khu vực vào
cuối tháng 9.2020 vừa qua, khiến khoảng
5.000 binh sĩ hai bên thiệt mạng.
(Theo TTXVN)

Ấn Độ: 23 người thiệt mạng vì sập mái nhà hỏa táng
Chiều 3.1 (giờ địa phương), ít nhất 23
người tham dự 1 đám tang ở phía Bắc Ấn
Độ đã thiệt mạng khi mái nhà nơi họ trú
mưa bị sập.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng,
có khoảng 40 người đang trú mưa tại 1
nhà hỏa táng ở thị trấn Muradnagar, quận
Ghaziabad, bang Uttar Pradesh thì nó đổ
sập. Các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống
đổ nát và lực lượng cứu hộ phải dùng chó
nghiệp vụ để tìm người sống sót. Họ lập
tức được đưa đến bệnh viện và một số

Lào bắt đầu tiêm
thử nghiệm vắc xin
ngừa Covid-19

Ảnh minh họa: Reuters

Bangkok cấm bán rượu trong nhà hàng để phòng, chống Covid-19
Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái
Lan đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm
ngặt để phòng chống đợt bùng phát dịch
Covid-19 đang diễn ra ở quốc gia Đông
Nam Á này.
Từ ngày 4.1, chính quyền thủ đô
Bangkok đã ra lệnh cấm không được phục
vụ đồ uống có cồn bên trong nhà hàng. Bên
cạnh đó, các nhà hàng và quán ăn đường
phố ở Bangkok sẽ được lệnh chỉ phục vụ

Bình Định

người đang trong tình trạng nguy kịch.
Có 23 người thiệt mạng và 20 người
bị thương trong vụ việc. Một quan chức
cảnh sát cấp cao cho biết nguyên nhân vụ
việc vẫn chưa sáng tỏ nhưng cơ quan chức
năng sẽ điều tra.
Truyền thông địa phương dẫn lời một
quan chức cấp cao của đảng Bharatiya
Janata cho biết những người gây ra bi kịch
này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc cho dù đó
là cơ quan nhà nước hay cá nhân.
(Theo NLĐO)

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Sau khi nhận được 2.000 liều vắc xin
Sinopharm do Trung Quốc hỗ trợ, Lào bắt
đầu triển khai tiêm thử nghiệm đợt đầu
cho các tình nguyện viên, chủ yếu là các
nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với
bệnh nhân. Bộ Y tế Lào cho biết, đến nay
chưa trường hợp nào có tác dụng phụ.
Ngay trong những ngày đầu năm này,
Nga đã hỗ trợ Lào đợt đầu 500 liều vắc xin
Sputnik V phòng Covid-19 để sử dụng
trong các trường hợp khẩn cấp.
Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong
cho biết, Lào đã liên hệ 4 nguồn cung vắc
xin chống Covid-19 và đã nhận được viện
trợ từ 3 nguồn gồm vắc xin Sinopharm của
Trung Quốc, vắc xin Sputnik V của Nga
và vắc xin do Cơ chế tiếp cận toàn cầu
vắc xin Covid-19 (COVAX) phân phối - 3
loại vắc xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) công nhận để sử dụng trong tình
huống khẩn cấp.
Dự kiến, Lào sẽ nhận và bắt đầu tiêm
vắc xin chống Covid-19 do COVAX viện
trợ vào tháng 4.2021, để tiêm phòng cho
khoảng 15 - 20% dân số, tương đương với
khoảng 1,4 triệu liều.
Ngoài việc kêu gọi viện trợ, chính phủ
Lào đang hợp tác với các tổ chức quốc tế
tính toán nguồn ngân sách mua vắc xin
tiêm phòng Covid-19 cho người dân
trong nước.
(Theo VOV.VN)

TIN VẮN
l Ngày 4.1, hàng nghìn người xếp
hàng chờ đợi được tiêm vắc xin tại thủ
đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong bối cảnh
nước này đang nỗ lực mở rộng chương
trình tiêm chủng trước kỳ nghỉ tết Âm
lịch vào tháng 2 tới. (Theo TTXVN)
l Thủ tướng Niger Brigi Rafini
ngày 3.1 cho biết, đã có 100 người bị
giết hại trong các vụ tấn công trước đó
1 ngày nhằm vào 2 ngôi làng ở miền Tây
nước này. Đây được xem là một trong
những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử
gần đây ở quốc gia châu Phi.
(Theo VTV.VN)
l Tổ chức CTĐ và quân đội Liban
cho biết ngày 3.1, ít nhất 10 người đã bị
thương trong vụ nổ xảy ra tại một nhà
kho chứa khí đốt gần biên giới với Syria.
Người phát ngôn của quân đội Liban cho
biết nguyên nhân gây nổ là do các thùng
chứa khí đốt trong nhà kho.
(Theo TTXVN)
l Hãng thông tấn Anadolu của Thổ
Nhĩ Kỳ dẫn tài liệu được Bộ Nội vụ công
bố cho biết cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ
đã bắt giữ 267 người bị tình nghi có liên
hệ với các tổ chức khủng bố, trong các
cuộc đột kích hồi tháng 12.2020 tại 33
tỉnh và thành phố, trong đó có 161 người
nước ngoài. (Theo VOV.VN)
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