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CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÊN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2022:

Thí sinh 
cần lưu ý gì?

Kiểm tra, giám sát thường xuyên, 
toàn diện, dân chủ và chặt chẽ
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CHUNG KẾT LƯỢT ĐI AFF CUP 2020, 
INDONESIA - THÁI LAN:

Sức trẻ có hóa giải 
được sự tinh quái? 
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BÌNH ĐỊNH ỨNG PHÓ VỚI LŨ LỤT:

Theo sát diễn biến, chủ động 
phòng chống, giảm thiểu thiệt hại 

Kỳ 1: Đồng bộ nhiều giải pháp

Thời tiết ngày càng cực đoan, diễn biến mưa lũ cũng phức tạp hơn qua từng 
năm. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó cần kết hợp 3 yếu tố quan trọng: Sự 
chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện các giải pháp công 
trình và phi công trình; người dân chủ động hơn trước hiểm họa thiên tai.

Sau khoảng 3 tháng triển khai khẩn 
trương, ngành BHXH Bình Định đã hoàn 
tất việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
người lao động và đơn vị sử dụng lao 
động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo 
Nghị quyết 116/NQ-CP. u 3

Trong tháng 12.2021, nhiều trường đại học trên cả nước và tại Bình Định đã 
dự kiến các phương án tuyển sinh năm 2022, với những điều chỉnh cách thức 
tuyển sinh, thêm ngành mới, để không phụ thuộc quá nhiều tình hình dịch 

Covid-19, đồng thời tuyển người học phù hợp với tiêu chí riêng. u5

u4

Truyền thông 
giảm thiểu tảo hôn 
ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số

Thay vì chỉ là một chuyên ngành, kỳ tuyển sinh đại học năm 2022, Trường ĐH Quy Nhơn chính thức mở ngành mới Khoa học dữ liệu (thuộc khoa Toán và Thống kê).

Tăng cường quản lý, bảo vệ những 
trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao

Tái định cư cho 
117 hộ dân trong 
vùng nguy hiểm 
dưới chân núi Cấm

Hoàn thành hỗ trợ người lao động 
từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 28.12, Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh họp giao ban 
về tình hình phòng, chống dịch 
với các địa phương. Cuộc họp 
do Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang chủ trì. 

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
tính đến 6 giờ ngày 27.12, toàn 
tỉnh ghi nhận 13.791 ca mắc 
Covid-19. Trong tuần, toàn tỉnh 
ghi nhận 3.555 ca, tăng 1.035 ca 
so với tuần trước; trung bình có 
508 ca mắc/ngày, tăng 148 ca/
ngày so với tuần trước. 

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở 
Y tế Lê Quang Hùng lưu ý, đến 
nay, toàn tỉnh có 59 trường hợp 
tử vong do Covid-19. Tuổi tử 
vong nhỏ nhất là bé sơ sinh 
25 ngày tuổi, tuổi tử vong lớn 
nhất là 95 tuổi. Trong 59 trường 
hợp tử vong có 75% trường hợp 
chưa tiêm mũi vắc xin nào. Tuy 
nhiên, đặc biệt có 6 trường hợp 
(chiếm 10,1%) đã tiêm đủ 2 mũi 
vắc xin, trong đó có 2 trường 
hợp trên 60 tuổi và không có 
bệnh nền tử vong do Covid-19. 

Để đảm bảo an toàn phòng 
dịch, Giám đốc Sở Y tế đề nghị 

TP Quy Nhơn tiếp tục cho các 
cơ sở kinh doanh ăn uống thực 
hiện bán mang về, huyện Tuy 
Phước cũng nên như vậy vì đây 
cũng là vùng nguy cơ rất cao. 
Các cơ quan, đơn vị nên tự tổ 
chức test nhanh cho nhân viên 
với tần suất 3 - 5 ngày/lần. Đặc 
biệt, để giảm tải cho ngành Y 
tế, các địa phương nên tổ chức 
điều trị từ 80 - 85% F0 tại nhà vì 
tỷ lệ bệnh nặng rất thấp. 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
yêu cầu các địa phương tăng 
cường quản lý, bảo vệ những 
trường hợp thuộc nhóm nguy 
cơ cao. Cụ thể, các địa phương 
phải nắm chặt danh sách các 
đối tượng này để tiêm vắc xin 
đầy đủ; tuyên truyền từng gia 
đình, cá nhân thuộc nhóm nguy 
cơ cao tự bảo vệ cho mình; khi 
đối tượng này mắc Covid-19 
phải được ưu tiên điều trị tại 
các cơ sở y tế. Các địa phương 
cũng phải nhanh chóng chốt 
số liệu người được tiêm vắc 
xin dựa trên số liệu thực tế 
người dân có mặt trên địa bàn; 
đẩy mạnh công tác tiêm mũi 1  

vắc xin cho các trường hợp từ 
12 đến dưới 18 tuổi. Bên cạnh 
đó, phải tiếp tục kiên trì thực 
hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch như khoanh vùng, 
truy vết, khống chế các ổ dịch, 
đặc biệt là tầm soát các trường 
hợp và vùng nguy cơ cao. Đặc 
biệt, sắp đến tết Dương lịch 
năm 2022, các địa phương, các 
ngành có liên quan phải tăng 
cường kiểm tra các cơ sở kinh 
doanh, dịch vụ; xử lý nghiêm 
các cơ sở, cá nhân không chấp 
hành quy định phòng, chống 
dịch, đảm bảo dịch bệnh không 
tăng nhanh sau kỳ nghỉ lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 
đạo ngành Y tế tiếp tục nâng cao 
năng lực điều trị, chuẩn bị đầy 
đủ trang thiết bị vật tư y tế, trong 
đó có hệ thống ô xy y tế. Các địa 
phương phải phối hợp chặt chẽ, 
điều phối phù hợp F0 để không 
có tình trạng quá tải cục bộ. 

Đối với việc xảy ra ca nhiễm 
Covid-19 tại DN, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu các DN 
phải báo cho địa phương nơi 
DN đứng chân để xử lý. 

                          THẢO KHUY

Tăng cường quản lý, bảo vệ những 
trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao

(BĐ) - Ngày 28.12, Hội Nông 
dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban 
Chấp hành lần thứ 8, nhiệm 
kỳ 2018 - 2023 (mở rộng) tổng 
kết công tác Hội và phong trào 
nông dân năm 2021, triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; 
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Hội Nông 
dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm 
kỳ 2018 - 2023 và tổng kết 
hoạt động Quỹ Hội Nông dân 
năm 2021. Đồng chí Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - 
dự và phát biểu chỉ đạo tại  
hội nghị.

Năm 2021, các cấp hội và 
hội viên nông dân toàn tỉnh 
đã nỗ lực thực hiện mục tiêu 
kép phòng, chống dịch và đẩy 
mạnh phát triển KT-XH. Nhờ 
đó, tình hình nông dân, nông 
thôn của tỉnh vẫn ổn định và 
có bước phát triển. Các cấp Hội 
bám sát các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương, kịp thời động 
viên hội viên nông dân thi đua 
sản xuất, kinh doanh, tích cực 
tham gia các phong trào do 
hội và địa phương phát động; 
thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch. Các 
mô hình phát triển KT-XH ở 
địa phương được chú trọng 
xây dựng, triển khai thực hiện, 
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong 

cán bộ, hội viên nông dân. Các 
phong trào thi đua yêu nước 
được các cấp hội duy trì, lan 
tỏa và phát triển, có nhiều mô 
hình mới, hiệu quả được nhân 
rộng. Kết quả, năm 2021, Hội 
thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu 
Trung ương Hội giao.

Năm 2022, Hội Nông dân 
tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng 
tâm: Tiếp tục thực hiện chương 
trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Hội Nông dân 
tỉnh lần thứ XVI; chuẩn bị đề 
án nhân sự Đại hội đại biểu 
Hội Nông dân tỉnh lần thứ 
XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 
tiếp tục thực hiện Kết luận 61-
KL/TW về đề án “Nâng cao vai 
trò, trách nhiệm của Hội Nông 
dân Việt Nam trong phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới và xây dựng giai cấp 
nông dân Việt Nam giai đoạn 
2010 - 2020”; tổng kết phong 
trào nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững...

Tại Hội nghị, Hội Nông dân 
tỉnh đã trao kỷ niệm chương Vì 
giai cấp nông dân Việt Nam cho 
99 cá nhân; Ban Chấp hành Hội 
Nông dân tỉnh tặng bằng khen 
cho 25 tập thể, 33 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác hội và phong trào nông dân 
năm 2021.

NGỌC QUỲNH

Các phong trào thi đua  
yêu nước trong nông dân 
được lan tỏa, phát triển

Trao kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho các cá nhân. 
                                                                                                                                    Ảnh: NGỌC QUỲNH

(BĐ) - Chiều 28.12, Sở 
KH&CN tổ chức chương trình 
“Bình Định 2021 Demo Day”, 
bao gồm chuỗi sự kiện: Pitching 
(thuyết trình gọi vốn) đầu tư 
cho các dự án khởi nghiệp 
thuộc Chương trình tuyển chọn 
và ươm tạo các ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp và các dự án của 
Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới 
sáng tạo tỉnh Bình Định năm 
2021; trao thưởng cho các dự 
án đạt giải của hai cuộc thi. 
Chương trình được tổ chức 
theo hình thức bán trực tuyến, 
với sự tham gia của các chuyên 
gia, mentor, nhà đầu tư từ đầu 
cầu TP Hồ Chí Minh.

Chương trình tuyển chọn và 
ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp do Sở KH&CN phối hợp 
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp 
và đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí 
Minh (SIHUB), Quỹ đầu tư 
khởi nghiệp Expara, Chương 
trình SWISS EP tổ chức trong 
năm 2021, thu hút 20 dự án 
tham gia. Sau vòng sơ khảo, 
Ban tổ chức đã chọn 11 dự án và 
tiến hành ươm tạo. Tại sự kiện 
Demo Day, tác giả của 11 dự án 
của chương trình cùng các dự 
án vào vòng chung kết Cuộc thi 
Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 

Demo Day - Ngày hội kết nối đầu tư

tỉnh Bình Định năm 2021 đã có 
bài thuyết trình và giải đáp thắc 
mắc từ hội đồng chuyên môn 
cùng các nhà đầu tư.

Các dự án được đánh giá 
theo những tiêu chí như: Tính 
bền vững, kế hoạch hoạt động 
và phát triển cụ thể, tính lan 
tỏa mang lại giá trị cho cộng 
đồng... Kết quả, Ban tổ chức 
chương trình đã trao biểu trưng 
và chứng nhận cho nhóm dự án 
xuất sắc và nhóm dự án hoàn 
thành ươm tạo. Mỗi dự án 
xuất sắc được nhận gói hỗ trợ 
dịch vụ trị giá 10.000 USD từ 
Công ty Amazone Web Service 
(AWS). Ngoài ra, các dự án 
tham dự Chương trình tuyển 

chọn và ươm tạo các ý tưởng, 
dự án khởi nghiệp năm nay đều 
nhận được gói hỗ trợ dịch vụ 
trị giá 5.000 USD cũng từ AWS.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ 
chức Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi 
mới sáng tạo tỉnh Bình Định 
năm 2021 đã trao 6 giải thưởng, 
gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 
giải ba, 2 giải khuyến khích 
cho các tác giả đạt giải. Trong 
đó, giải nhất được trao cho 
nhóm tác giả Trần Nhật Thiên 
Thanh, Võ Thị Bích Ty, Trương 
Văn Thành, Phạm Như Nhật 
Huy với dự án Xưởng sản xuất 
đồ chơi bằng gỗ, an toàn cho  
trẻ em.

HỒNG HÀ

Tác giả dự án nông trại Yuki Farm thuyết trình dự án.                           Ảnh: HỒNG HÀ

Ngày 28.12, đại diện Công 
ty CP Nông nghiệp Trường 
Hải  Bình Định (Thagrico 
Bình Định) đã đến thăm và 
trao hỗ trợ 200 triệu đồng 
cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh 
thông qua Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh.

Ông Phạm Đức Vũ - Giám 
đốc điều hành Thagrico Bình 
Định - cho biết mặc dù trong 
năm 2021, tình hình sản xuất, 
kinh doanh gặp nhiều khó 
khăn do bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 nhưng công ty vẫn 
cố gắng trích 200 triệu đồng để 
ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để 

hỗ trợ quà tết cho các hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn 
tình cảm và sự chia sẻ của lãnh 
đạo, cán bộ, công nhân viên 
Thagrico Bình Định và cho 
biết Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh đang khẩn trương rà soát 
danh sách các đối tượng thuộc 
diện hộ nghèo, hộ có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 
tỉnh để kịp thời hỗ trợ trong 
dịp tết Nguyên đán 2022.

ANH PHƯƠNG

Thagrico Bình Định hỗ trợ  
200 triệu đồng cho  
Quỹ Vì người nghèo tỉnh

(BĐ) - Sáng 28.12, tại FLC 
Zoo Safari Park Quy Nhơn (xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn), Chi 
cục Kiểm lâm phối hợp Hạt 
Kiểm lâm huyện Hoài Ân tổ 
chức bàn giao một cá thể trăn 
đất, thuộc danh mục động vật 
rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 
IIB cho Công ty CP Đầu tư và 
Phát triển vườn thú Faros. 

Hạt Kiểm lâm huyện Hoài 
Ân ngày 25.12 tiếp nhận cá thể 
trăn đất này (trọng lượng 7 kg, 
dài 2,2 m) do người dân ở xã Ân 
Tường Đông tự nguyện giao 
nộp cho Nhà nước, nhưng đơn 
vị không có đủ điều kiện chăm 
sóc, nuôi dưỡng.

Sau khi được Hạt Kiểm lâm 
huyện Hoài Ân báo cáo, Chi cục 

Kiểm lâm đã đề nghị Công ty 
CP Đầu tư và Phát triển vườn 
thú Faros tiếp nhận trăn đất để 
chăm sóc, cứu hộ trong thời 
gian chờ cấp thẩm quyền quyết 
định xác lập quyền sở hữu toàn 
dân và phương án xử lý tài sản 
là động vật rừng tự nguyện 
giao nộp Nhà nước theo  
quy định.                     HOÀI THU

Bàn giao một cá thể trăn đất cho vườn thú  
FLC Quy Nhơn chăm sóc, cứu hộ
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Bình Định

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

TIN VẮN

Hoàn thành hỗ trợ người lao động 
từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Sau khoảng 3 tháng triển khai khẩn trương, ngành BHXH Bình Định đã hoàn tất việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 
theo Nghị quyết 116/NQ-CP. 

Cơ bản hoàn tất
Ngày 20.12 vừa qua là hạn 

cuối cùng để người lao động 
(NLĐ) thuộc nhóm đã dừng 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) nhưng vẫn bảo lưu 
thời gian đóng, nộp hồ sơ đề 
nghị nhận hỗ trợ từ nguồn Quỹ 
BHTN. BHXH tỉnh đã khẩn 
trương giải quyết chi trả cho 
các trường hợp nộp hồ sơ trong 
thời hạn cuối đủ điều kiện thụ 
hưởng chính sách. 

Tính đến ngày 27.12, BHXH 
tỉnh đã chi hỗ trợ hơn 99.700 
NLĐ đang tham gia BHTN, 
lao động nghỉ việc thuộc diện 
thụ hưởng chính sách với số 
tiền hỗ trợ hơn 242,9 tỷ đồng. 
Đồng thời, thực hiện giảm đóng 
vào Quỹ BHTN cho 3.179 đơn 
vị, đạt tỷ lệ 100% với tổng số 
86.964 lao động, số tiền giảm 
đóng trên 12 tỷ đồng. 

Theo BHXH tỉnh, một bộ 
phận lớn DN, NLĐ thực hiện 
các thủ tục thụ hưởng chính 
sách qua phương thức trực 
tuyến, trên ứng dụng VssID 
giúp tiết kiệm thời gian, hạn 
chế đi lại, tiếp xúc đông người 
và bảo đảm tuân thủ các quy 
định về phòng, chống dịch 
Covid-19. BHXH tỉnh cũng 
thực hiện chi tiền hỗ trợ cho 
NLĐ qua tài khoản cá nhân 
người hưởng nhằm kiểm soát 
được nguồn tiền, đảm bảo tính 
công khai. Chỉ một vài trường 
hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, không có tài khoản cá 
nhân được BHXH thực hiện 
chi trả trực tiếp. Trong tháng 

12.2021, BHXH tỉnh đã thực 
hiện chi trả trực tiếp tại nhà cho 
một trường hợp NLĐ ở TP Quy 
Nhơn bị tai biến nặng, chưa có 
tài khoản ngân hàng. 

Đảm bảo tính nhân văn 
của chính sách

Để có được kết quả nhanh 
chóng, toàn bộ cán bộ, viên 
chức, nhân viên của ngành 
BHXH Bình Định đã làm việc 
liên tục, tranh thủ cả ngày cuối 
tuần để giải quyết kịp thời 
hồ sơ của NLĐ. Đội ngũ viên 
chức, nhân viên BHXH nhận 
thức rõ: Trong thời điểm khó 
khăn, công việc và thu nhập bị 
tác động bởi đại dịch Covid-19, 
việc có được khoản hỗ trợ có ý 
nghĩa lớn đối với NLĐ, giúp họ 
khắc phục khó khăn. 

Chị Tô Thị Hòa (41 tuổi, 
ở xã Phước Hòa, huyện Tuy 
Phước), công nhân một DN tại 
Khu công nghiệp Phú Tài, tâm 
sự: “Dịch bệnh làm mọi thứ 
khó khăn, thu nhập cũng bấp 
bênh vì công ty bị ảnh hưởng 
về nguồn nguyên liệu, không 
sản xuất thường xuyên; chưa 
kể, một số giai đoạn phải tạm 
dừng hoạt động để phòng, 
chống dịch Covid-19. Chính vì 
vậy, khi nhận được tiền hỗ trợ 
từ các chính sách của Nhà nước, 
tôi rất biết ơn. Tôi được nhận hỗ 
trợ từ tháng 10 và đã sử dụng 
để trang trải việc nhà, lo cho 
các con”. 

Là đơn vị hoạt động trong 
lĩnh vực dịch vụ du lịch, Công 
ty CP Khách sạn Hoàng Yến 

chịu tác động nặng nề của đại 
dịch. Được thụ hưởng chính 
sách theo Nghị quyết 116/NQ-
CP, khoảng 100 lao động của 
đơn vị đã nhận hỗ trợ từ Quỹ 
BHTN. DN được giảm đóng 
vào Quỹ BHTN. Ông Nguyễn 
Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty 
CP Khách sạn Hoàng Yến, chia 
sẻ: “Lĩnh vực dịch vụ du lịch 
cho đến nay vẫn chưa thể khôi 
phục lại như trước bởi không có 
du khách và diễn biến dịch tại 
TP Quy Nhơn vẫn hết sức phức 
tạp. Chính sách hỗ trợ người 
lao động và đơn vị sử dụng 
lao động từ Quỹ BHTN đã tạo 
động lực, chia sẻ khó khăn với 
NLĐ nói chung và lao động 
tại DN trong bối cảnh hiện tại. 
NLĐ tại DN của tôi đã rất phấn 
khởi khi nhận được hỗ trợ để 
trang trải cuộc sống”. 

Tại Nghị quyết 116/NQ-CP, 
mức hỗ trợ từ Quỹ BHTN chia 
làm 6 mức tùy thời gian NLĐ 
tham gia đóng BHTN, thấp 
nhất là 1,8 triệu đồng/người 
và cao nhất là 3,3 triệu đồng/
người. Theo lãnh đạo BHXH 
tỉnh, Nghị quyết 116/NQ-CP 
là chính sách hết sức nhân văn 
khi tạo điều kiện hỗ trợ cho 
DN, NLĐ. Theo quy định, NLĐ 
đóng BHTN trên 12 tháng mới 
được hưởng trợ cấp nhưng với 
gói hỗ trợ này, người đóng dưới 
12 tháng vẫn được nhận hỗ trợ 
1,8 triệu đồng. DN nợ BHXH 
vẫn được giảm mức đóng vào 
quỹ, giúp đơn vị có thêm kinh 
phí duy trì hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.          NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Đây là nội dung trong 
quyết định công bố tình huống 
khẩn cấp về việc sạt lở tại núi 
Cấm (thôn Chánh Thắng, xã 
Cát Thành, huyện Phù Cát) do 
UBND tỉnh vừa ban hành.

Theo quyết định này, cần 
khắc phục khẩn cấp hậu quả 
thiên tai sạt lở tại núi Cấm 
và xây dựng khu tái định cư 
di dời khẩn cấp các hộ dân 
sống trong vùng sạt lở bằng 
biện pháp đào dọn toàn bộ 
khối lượng đất, đá sạt lở, vận 
chuyển đến bãi thải theo quy 
định và tổ chức di dời 117 
hộ dân ra ngoài vùng nguy 
hiểm. Đồng thời, nghiên cứu 
các giải pháp hạn chế sạt lở; 
chuyển đổi rừng sản xuất 
sang rừng phòng hộ, từng 
bước khôi phục hiện trạng núi 
Cấm (không cho khai thác cây 
trồng hiện trạng). Xây dựng 
khu tái định cư cho 117 hộ dân 
nằm trong vùng nguy hiểm. 
Trong đó, xây dựng mới công 
trình hạ tầng kỹ thuật, quy mô 
cấp IV (diện tích san lấp mặt 
bằng khoảng 4,5 ha).

Để thực hiện nội dung này, 
UBND tỉnh giao UBND huyện 

Phù Cát thông báo, cảnh báo 
cho người dân biết vị trí trên 
đường giao thông dưới chân 
núi Cấm bị ảnh hưởng do sạt 
lở của núi Cấm; thường xuyên 
theo dõi quá trình sạt lở núi 
Cấm để thông báo cho người 
dân được biết để phòng tránh; 
tổ chức sơ tán 117 hộ dân ra 
ngoài vùng sạt lở, nguy hiểm. 
Tạm thời dừng các hoạt động 
khai thác gỗ keo, ngăn chặn 
việc khai thác các loại cây phía 
trên núi. Tổ chức thực hiện dự 
án khắc phục khẩn cấp hậu quả 
thiên tai sạt lở tại núi Cấm và 
xây dựng khu tái định cư di dời 
khẩn cấp các hộ dân sống trong 
vùng sạt lở tại núi Cấm. 

Như Báo Bình Định đã 
thông tin, giữa tháng 11.2021, 
trên địa bàn huyện Phù Cát có 
mưa to đến rất to (tổng lượng 
mưa hơn 1.450 mm) đã gây sạt 
lở núi Cấm. Lượng đất, đá bồi 
lấp hơn 35.000 m3, vùi lấp hơn 
40 nhà dân và hệ thống giao 
thông, thủy lợi dưới chân núi, 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
tính mạng và tài sản của 117 hộ 
dân sống trong vùng sạt lở.

HỒNG PHÚC

Tái định cư cho 117 hộ dân  
trong vùng nguy hiểm  
dưới chân núi Cấm

(BĐ) - Ngày 27.12, Ban quản 
lý dự án các công trình điện 
miền Trung (CPMB) phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức 
nghiệm thu và đóng điện dự án 
lắp máy biến áp số 2 trạm biến 
áp 220 kV Phù Mỹ (thuộc thôn 
Trung Hội, xã Mỹ Trinh, huyện 
Phù Mỹ).

Dự án do Tổng công ty 
Truyền tải điện quốc gia làm 
chủ đầu tư, CPMB quản lý điều 
hành, có tổng mức đầu tư hơn 
83 tỷ đồng, quy mô lắp mới 1 
máy biến áp có công suất 125 
MVA, nâng tổng công suất trạm 

lên 250 MVA, lắp mới 1 ngăn 
lộ tổng 220 kV, 1 ngăn lộ tổng  
110 kV và 2 ngăn lộ 110 kV. 

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ 
đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày 
càng tăng cao trên địa bàn tỉnh, 
đảm bảo cung cấp điện ổn định, 
lâu dài cho sự phát triển KT-XH 
trong khu vực. Được biết, sau 
khi đóng điện máy biến áp số 
2, trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ 
sẽ góp phần giải phóng công 
suất Nhà máy điện mặt trời Phù 
Mỹ 1, 2, 3 và Nhà máy điện mặt 
trời Mỹ Hiệp đã được đấu nối  
vào trạm.           ĐÌNH PHƯƠNG

Đóng điện máy biến áp số 2 
trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ

 Sáng 28.12, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Định công bố 
quyết định thành lập Tiểu đoàn 
Huấn luyện chiến sĩ mới và 
khai mạc lớp tập huấn cán bộ 
khung huấn luyện chiến sĩ mới 
năm 2022. Tiểu đoàn có chức 
năng, nhiệm vụ huấn luyện 
170 chiến sĩ mới năm 2022 cho 
BĐBP tỉnh Bình Định, Phú Yên 
và Hải đoàn Biên phòng 48.

                            THANH BÌNH
 Tại Chương trình “Chia 

sẻ cùng em thơ” năm 2021 
tổ chức sáng 28.12, Hội đồng 
Đội tỉnh phối hợp với Trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí 
Minh trao tặng 100 suất quà 
cho 50 em tại Làng trẻ em SOS 
Quy Nhơn và 50 em thiếu nhi có 
hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và 
lũ lụt tại TX Hoài Nhơn. Tổng giá 
trị các suất quà là 20 triệu đồng. 

                         CHƯƠNG HIẾU
 Hưởng ứng chương trình 

“Sóng và máy tính cho em”, 
sáng 28.12, CA TP Quy Nhơn 
trao tặng 2 máy tính xách tay 
trị giá 20 triệu đồng cho 2 chị 
em ruột: Đoàn Thuận An, học 
sinh lớp 9 và Đoàn Ngọc Ảnh, 
học sinh lớp 11, ở KV 8, phường 
Nhơn Phú. Hai chị em mồ côi 
cha mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng 
bà ngoại. Thời gian qua, việc 
học tập của 2 em gặp nhiều khó 
khăn do không có máy tính, 
điện thoại để học online.

                                         T.LONG
 Chiều 28.12, Sở LĐ-

TB&XH đã đến chia buồn, động 
viên và trao hỗ trợ đột xuất cho 
gia đình hai trẻ em tử vong do 
đuối nước ở xã Phước Thuận 
(huyện Tuy Phước), mỗi suất trị 
giá 800 nghìn đồng. Trước đó, 
chiều 24.12, hai em Trương Văn 
Ninh và Trần Đoàn Dự xuống 
tắm ở đập thủy lợi An Thuận (xã 
Phước Thuận) và bị nước cuốn 
trôi. NGỌC TÚ

Trong thời điểm khó khăn, công việc và thu nhập bị tác động bởi đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN có ý 
nghĩa lớn, giúp NLĐ khắc phục khó khăn.
 - Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại một DN ngành gỗ trên địa bàn huyện Vân Canh.                                                      Ảnh: NGUYỄN MUỘI 
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Bình Định

Truyền thông giảm thiểu tảo hôn 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Năm 2021, tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chiều hướng giảm. Đề án “Giảm 
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” 
đang được triển khai, nhằm từng bước thay đổi nhận thức, nếp nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số 
về hôn nhân, gia đình. 

Hoạt động 
truyền thông 
giảm thiểu tảo 
hôn, hôn nhân 
cận huyết thống 
tại xã Canh Hòa 
(huyện Vân 
Canh) do Ban 
Dân tộc tỉnh 
phối hợp với Tỉnh 
đoàn thực hiện.  
Ảnh: VĂN LƯU

Tình trạng tảo hôn 
có chiều hướng giảm

Năm 2021, tình trạng tảo 
hôn vẫn còn diễn ra trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số (DTTS), đặc biệt là ở các xã 
đồng bào DTTS vùng sâu, vùng 
xa, với tổng số 51 trường hợp. 
Huyện Vĩnh Thạnh có 11 trường 
hợp chỉ có vợ hoặc chồng chưa 
đến tuổi kết hôn. Huyện An 
Lão có 18 trường hợp, gồm 4 
cặp cả vợ và chồng chưa đến 
tuổi kết hôn; 14 trường hợp 
chỉ có vợ hoặc chồng chưa đến 
tuổi kết hôn. Huyện Vân Canh 
có 17 trường hợp; trong đó có 
10 trường hợp cả vợ và chồng 
chưa đến tuổi kết hôn và 7 cặp 
chỉ có vợ hoặc chồng chưa đến 
tuổi kết hôn. Huyện Hoài Ân 
có 3 trường hợp; trong đó, có 
2 trường hợp cả vợ và chồng 
chưa đến tuổi kết hôn. Huyện 
Tây Sơn có 2 trường hợp; trong 
đó, cả 2 trường hợp vợ và chồng 
chưa đến tuổi kết hôn. 

Tuy nhiên, so với năm 
2020, tình trạng tảo hôn trong 
đồng bào DTTS trên địa bàn 
tỉnh năm 2021 có chiều hướng 
giảm. Năm 2020, Bình Định có 
79 trường hợp tảo hôn trong 
vùng đồng bào DTTS. Điều 
này cho thấy nỗ lực giảm thiểu 
tảo hôn trong cộng đồng DTTS 
thời gian qua. 

Ông Đinh Văn Lung, Trưởng 
Ban Dân tộc tỉnh, nhận định: 
“Tình trạng tảo hôn nhìn chung 
vẫn còn diễn ra ở một số xã và 
các trường phổ thông dân tộc 
nội trú, bán trú trên địa bàn 
tỉnh; trong đó, tình trạng kết 
hôn sớm do quan hệ tình dục 
và mang thai trước hôn nhân 
đang có chiều hướng gia tăng. 
Một số địa phương chưa thực 
sự quan tâm trong công tác 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bố 
trí kinh phí để tuyên truyền, 
ngăn chặn tình trạng tảo hôn 

Bị xã “giam” sổ đỏ 7 năm
Gửi đơn tới Báo Bình Định, bà Hồ Thị 

Lan, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân (huyện 
Phù Cát), trình bày: Năm 2014, ngành chức 
năng quy hoạch xây dựng khu tái định cư 
(TĐC) Nam cầu Kiều An - nằm ở phía Đông 
QL 1A, thuộc thôn Hòa Dõng - để phục vụ 
TĐC dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL 1A 
đoạn qua địa phận xã Cát Tân. Thời điểm 
đó, gia đình bà có 2 thửa đất ruộng bị ảnh 
hưởng, phải thu hồi đất để xây dựng khu 
TĐC. Đó là thửa đất có tục danh Đám Cát, 
diện tích 564 m2, bị thu hồi 70 m2 và thửa 
đất Đám Ngang diện tích 910 m2, bị thu hồi  
910 m2. Theo thông báo của UBND xã Cát 
Tân, bà Lan nộp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất (sổ đỏ) 2 thửa ruộng này để xã tiến 
hành bồi thường và chỉnh lý lại diện tích. 

Đến thời điểm nhận tiền bồi thường, bà 
Lan được UBND xã Cát Tân thông báo do 

và hôn nhân cận huyết thống 
tại địa phương. Ngoài ra, công 
tác nắm bắt tình hình, phát hiện 
các trường hợp tảo hôn, xử lý vi 
phạm pháp luật tại một số địa 
phương còn chưa kịp thời, thiếu 
kiên quyết”. 

Tiếp tục truyền thông
Thực hiện đề án “Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong 
vùng DTTS trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Dân 
tộc tỉnh đã phối hợp với các tổ 
chức, đơn vị liên quan triển khai 
các hoạt động tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức pháp luật 
về hôn nhân, gia đình. Trong 
năm 2021, có 10 pa nô tuyên 
truyền về giảm thiểu tảo hôn và 
hôn nhân cận huyết thống được 
lắp tại 10 thôn, làng của các xã: 
Canh Thuận (huyện Vân Canh), 
An Vinh (huyện An Lão), Vĩnh 
Kim (huyện Vĩnh Thạnh). Ban 
Dân tộc tỉnh phối hợp với các 
huyện, Tỉnh đoàn, Hội LHPN 
tỉnh tổ chức các diễn đàn về 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống tại 15 xã khu vực III, xã 
có đông đồng bào DTTS sinh 
sống và các trường phổ thông 
dân tộc nội trú, bán trú trên địa 
bàn tỉnh.

Xác định đây là một nhiệm 
vụ có tính lâu dài, từng bước 
góp phần nâng cao nhận thức, 
đời sống đồng bào DTTS, đề án 
“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống 
trong vùng DTTS trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025” cần 
được tiếp tục triển khai sâu 
rộng trong thời gian tới. 

Năm 2022 và những năm 
tiếp theo, Ban Dân tộc tỉnh và 
Sở GD&ĐT tiếp tục đưa nội 
dung giáo dục giới tính; các 
quy định pháp luật về hôn nhân 
và gia đình; tác hại, hậu quả 
của tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống vào tuyên truyền, 
giáo dục trong các trường phổ 
thông dân tộc nội trú, bán trú; 
tăng cường công tác hướng 
nghiệp, hoạt động ngoại khóa, 
sinh hoạt Đoàn, Đội, CLB, tổ, 
nhóm... trong trường học để 
tuyên truyền, cung cấp thông 
tin, nâng cao nhận thức và ý 
thức pháp luật về hôn nhân và 
gia đình đối với học sinh, đặc 
biệt là học sinh người DTTS. 
Các sở, ngành liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao 
phối hợp, lồng ghép các hoạt 
động để thực hiện có hiệu quả 
đề án “Giảm thiểu tình trạng 
tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống trong vùng DTTS giai 
đoạn 2021 - 2025” (giai đoạn II). 

UBND các huyện: Vĩnh 
Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài 
Ân, Tây Sơn và Phù Cát cần tập 
trung chỉ đạo các phòng, đơn 
vị chức năng kiểm tra các thôn, 
làng, khu phố chưa đưa nội 
dung tảo hôn vào hương ước, 
quy ước và chưa thực hiện cam 
kết không tảo hôn để tiếp tục 
đôn đốc thực hiện. Đồng thời, tổ 
chức thực hiện có hiệu quả Quyết 
định số 25/2021/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh về Quy định thang 
điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét 
tặng danh hiệu “Gia đình văn 
hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng 
văn hóa”, “Khu phố văn hóa” 
trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện 
tình trạng tảo hôn, chính quyền 
địa phương phải phối hợp với 
ủy ban MTTQ Việt Nam và các 
hội, đoàn thể kịp thời giải thích, 
vận động, lập biên bản đình chỉ, 
không cho tổ chức kết hôn, sống 
chung với nhau như vợ chồng; 
đồng thời, xử phạt hành chính 
các trường hợp không chấp hành 
theo quy định pháp luật, hương 
ước, quy ước khu dân cư và có 
biện pháp xử lý các địa phương 
còn để xảy ra tình trạng tảo hôn 
và hôn nhân cận huyết thống…  

NGUYỄN MUỘI

Giúp nữ công 
nhân bệnh 
hiểm nghèo lại 
mắc Covid-19

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Kịp cứu người 
và dập nhanh 
đám cháy

(BĐ) - Đến 5 giờ 30 phút 
ngày 28.12, đám cháy tại nhà 
ông T.H.B. (KV 7, phường Bùi 
Thị Xuân, TP Quy Nhơn) đã 
được lực lượng chức năng 
dập tắt hoàn toàn và kịp đưa 
1 người dân ra khỏi đám cháy 
an toàn.

Trước đó, hồi 3 giờ 41 
phút cùng ngày, Đội Chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ khu 
vực số 2, Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH, CA tỉnh nhận 
tin báo xảy ra vụ cháy nhà dân 
ngay trên đường Âu Cơ, tổ 4, 
KV 7, phường Bùi Thị Xuân. 
Ngay lập tức, Đội đã bố trí lực 
lượng, phương tiện tiếp cận 
hiện trường chỉ sau 5 phút từ 
thời điểm nhận tin báo.

Tại hiện trường, cửa sắt 
phía trước căn nhà bị khóa 
chặt, lực lượng Cảnh sát 
PCCC&CNCH phải tiếp cận từ 
lối cửa sau, nhanh chóng dập 
tắt đám cháy tại phòng chụp 
ảnh (nhà ở kết hợp làm tiệm 
chụp ảnh).                      K.ANH

Chị Trần Thị Thưởng (SN 1993) 
ở thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, 
TX An Nhơn, làm công nhân giày 
da, mang bệnh hiểm nghèo, đang 
có con nhỏ, hoàn cảnh rất khó 
khăn, giờ lại mắc Covid-19.

Tháng 6.2021, chị Thưởng 
phát đau ở bụng và bụng chướng 
lên rất to, được cấp cứu tại BVĐK 
tỉnh, sau đó chuyển tuyến vào 
Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ đó đến nay, 
chị Thưởng được điều trị bằng 
phương pháp hóa trị 9 chu kỳ, chi 
phí hơn 100 triệu đồng. Hiện tại, 
khối u đã di căn màng phổi, hạch, 
chị phải tiếp tục hóa trị 6 chu kỳ 
nữa nhưng không may lại mắc 
Covid-19, chi phí điều trị rất cao 
mà gia đình thì kiệt quệ về kinh tế.

Chồng chị Thưởng là anh Võ 
Quang Triều phải nghỉ việc chăm 
sóc vợ nên không có thu nhập. 
Con chị là cháu Võ Trần Gia Kiên 
(5 tuổi) phải gửi nhờ người thân 
chăm sóc. 

Hoàn cảnh gia đình chị 
Thưởng, anh Triều quá khó khăn, 
rất cần sự giúp đỡ của những tấm 
lòng hảo tâm và các tổ chức từ 
thiện để được tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ 
gia đình chị Trần Thị Thưởng (ĐT 
0382791201, anh Võ Quang Triều) 
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!                            DƯƠNG LIỄU

quy hoạch nhầm nên thửa đất tục danh Đám 
Ngang không bị thu hồi. Tuy nhiên, khi san 
lấp mặt bằng khu TĐC và làm đường bê 
tông thì Đám Ngang bị ảnh hưởng 1 góc 

có diện tích khoảng 20 m2. Diện 
tích này đến nay hộ bà Lan chưa 
nhận được tiền bồi thường. Đặc 
biệt, từ năm 2014 đến nay, 2 sổ 
đỏ bà Lan đã nộp cho UBND xã 
Cát Tân vẫn “bặt vô âm tín”. 

Ông Trần Công Tòng, Chủ 
tịch UBND xã Cát Tân, cho biết: 
“Đúng là đến nay bà Lan chưa 
nhận lại sổ đỏ đã nộp trước kia. 
Nguyên nhân có thể do bị thất 
lạc. Còn thất lạc ở UBND xã hay 
ở Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện Phù Cát chúng 
tôi chưa rõ. Tới đây, UBND xã sẽ 

gửi văn bản cho Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện Phù Cát để phối hợp làm 
việc, trả lại sổ đỏ cho bà Lan trong thời gian 
sớm nhất”.                                          VĂN LỰC

Khu TĐC Nam cầu Kiều An hình thành gần 10 năm, nhưng bà Lan 
chưa được UBND xã Cát Tân trả lại sổ đỏ đã nộp trước kia. Ảnh: VĂN LỰC



5GIÁO DỤCTHỨ TƯ, 29.12.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÊN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2022:

Thí sinh cần lưu ý gì?
Trong tháng 12.2021, nhiều trường đại học trên cả nước và tại Bình Định đã dự kiến các phương án tuyển sinh 

năm 2022, với những điều chỉnh cách thức tuyển sinh, thêm ngành mới, để không phụ thuộc quá nhiều tình hình 
dịch Covid-19, đồng thời tuyển người học phù hợp với tiêu chí riêng.

Thay vì chỉ là một chuyên ngành, kỳ tuyển sinh đại học năm 2022, Trường ĐH Quy Nhơn chính thức mở ngành mới Khoa 
học dữ liệu (thuộc khoa Toán và Thống kê).                       Ảnh: THU HIỀN

Đến thời điểm này, Bộ 
GD&ĐT chưa công bố phương 
án tuyển sinh năm 2022 để thí 
sinh tham khảo. Nhưng theo 
quan điểm của Bộ GD&ĐT công 
bố tại hội nghị triển khai nhiệm 
vụ năm học 2021 - 2022, quy chế 
tuyển sinh sẽ cơ bản được giữ 
ổn định như các năm trước; theo 
định hướng này, các trường đã 
xây dựng đề án tuyển sinh năm 
2022 và hiện nhiều trường đã 
công bố phương án dự kiến.

Nếu như trước đây, các 
trường đại học chủ yếu tuyển 
sinh dựa trên 2 phương thức 
chính là điểm thi tốt nghiệp 
THPT hằng năm và kết quả học 
bạ THPT, thì những năm gần 
đây, nhiều trường còn có thêm 
phương thức tuyển sinh mới là 
dùng chung kết quả kỳ thi đánh 
giá năng lực, tư duy của các đại 
học quốc gia và các trường đại 
học khác. 

Một thông tin mà học sinh 
khối 12 năm nay nên lưu ý, một 
số trường đại học lớn tại TP Hồ 
Chí Minh công bố sẽ tổ chức 
tuyển sinh theo hình thức hoàn 
toàn mới, theo đó không chỉ căn 
cứ vào kết quả học tập bằng 
học bạ hay điểm thi tốt nghiệp 
THPT, mà còn phải vượt qua 
các phần thi khác như phỏng 
vấn trực tiếp, bài luận, đóng góp 
xã hội, hoạt động văn thể mỹ…

Tại Bình Định, thông tin từ 
các trường đại học: Quy Nhơn, 
Quang Trung, FPT Quy Nhơn 
cho hay về cơ bản 3 trường này 
vẫn giữ phương án tuyển sinh, 
hình thức tuyển sinh xét tuyển 
kết quả thi tốt nghiệp THPT và 
xét tuyển học bạ THPT, tuyển 
thẳng theo quy chế tuyển sinh 
của Bộ GD&ĐT. Riêng Trường 
ĐH Quy Nhơn, TS Lê Xuân 
Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo, 
cho biết, ngoài 3 phương thức 
xét tuyển nói trên, nhà trường 
đồng thời sử dụng phương thức 

tuyển sinh sử dụng chung kết 
quả kỳ thi đánh giá năng lực, 
tư duy của các đại học quốc gia 
và trường đại học khác. Cụ thể, 
chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt 
nghiệp THPT và xét tuyển thẳng 
khoảng 50%; xét tuyển theo học 
bạ và kết quả kỳ thi đánh giá 
năng lực, tư duy là 50%. 

Đáng chú ý, Hội đồng 
Trường ĐH Quy Nhơn định 
hướng tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu 
đại học hệ chính quy, ngoài các 
ngành đã có sẽ mở 3 ngành mới, 
gồm: Khoa học dữ liệu, Logistics 
và Quản lý chuỗi cung ứng, Trí 
tuệ nhân tạo. Việc mở các ngành 
mới theo chia sẻ của PGS.TS 
Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng nhà 
trường, là gắn với xu thế số hóa 
đang diễn ra mạnh mẽ. Đồng 
thời, định hướng đào tạo nhóm 
ngành này cũng góp phần giải 
bài toán nhân lực giỏi chuyên 
môn - thạo công nghệ hiện nay.

PGS.TS Lê Công Trình, 
Trưởng khoa Toán và Thống kê, 
cho hay: Chúng tôi đã đào tạo 
chuyên ngành Khoa học dữ liệu 

(ngành Toán ứng dụng, thuộc 
khoa Toán và Thống kê) từ năm 
2019, đến nay đã tuyển sinh 3 
khóa (mỗi khóa 30 - 35 sinh viên 
trúng tuyển). Khoa học dữ liệu 
là ngành học kết hợp giữa các 
kiến thức về Toán và Thống kê, 
cùng với các kỹ năng về lập 
trình, phân tích dữ liệu.  Do đó, 
để học tốt ngành này, học sinh 
cần có nền tảng Toán ở mức độ 
từ khá trở lên, cùng với sự ham 
thích lập trình, khám phá, tìm 
tòi làm việc trên máy tính. Hơn 
nữa, người học phải có ý thức 
học tập và cập nhật thông tin về 
công nghệ mới liên tục, nhất về 
Khoa học dữ liệu… 

Những thay đổi trên buộc 
học sinh phải có sự chủ động 
chuẩn bị từ sớm, không chỉ 
trong năm lớp 12 mà thậm chí 
còn rèn luyện kỹ năng của bản 
thân tại nhiều lĩnh vực từ nhiều 
năm trước, nếu muốn nâng cao 
cơ hội trúng tuyển vào những 
trường đại học như mong 
muốn. Em Phan Tâm Như, 
học sinh lớp 12 Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, bày tỏ: Em 
chọn ngành sư phạm Ngữ văn, 
nguyện vọng vào Trường ĐH 
Quy Nhơn. Dù không quá lo 
lắng, nhưng em vẫn theo dõi 
cập nhật các thông tin tuyển 
sinh và những điều chỉnh trong 
tuyển sinh 2022 của các trường 
đại học khác để có sự đối chiếu, 
lựa chọn phù hợp nhất.

Theo ông Mai Anh Dũng, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, dự kiến 
phương án tuyển sinh của các 
trường đại học nhìn chung theo 
hướng ngày càng giảm đi sự 
phụ thuộc vào kết quả thi tốt 
nghiệp THPT. Với việc ngày 
càng có nhiều trường đa dạng 
hóa hình thức tuyển sinh, các 
học sinh phải gia tăng việc rèn 
luyện kỹ năng cộng thêm. Ngay 
cả các trường phổ thông cũng 
cần tính toán thay đổi phương 
pháp dạy và học để phù hợp 
với công tác thi và tuyển sinh 
của các trường đại học trong 
những năm tới. 

THU HIỀN

Hoài Nhơn: 208 
học sinh lớp 9 
đạt giải thi 
học sinh giỏi 

(BĐ) - Phòng GD&ĐT  
TX Hoài Nhơn đã công bố kết 
quả Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 
cấp thị xã năm học 2021 - 2022, 
gồm 208 giải thưởng ở 9 môn 
thi (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, 
Tin học, Hóa học, Vật lí, Sinh 
học, Lịch sử, Địa lí). Trong đó, 
có 11 giải nhất, 27 giải nhì, 
65 giải ba và 105 giải khuyến 
khích. Trường THCS số 2 Bồng 
Sơn có số thí sinh đạt giải cao 
nhất là 23 giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi 
lớp 9 cấp thị xã năm học 2021- 
2022 được Phòng GD&ĐT TX 
Hoài Nhơn tổ chức giữa tháng 
12.2021.                  HOÀNG ANH

Công đoàn 
ngành Giáo 
dục chung tay 
phòng, chống 
dịch Covid-19

Cùng với sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, thời gian 
qua, Công đoàn ngành Giáo 
dục tỉnh đã chủ động phối hợp 
với Sở GD&ĐT kêu gọi đoàn 
viên công đoàn có những việc 
làm thiết thực chung tay cùng 
với các ngành, các cấp trong 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. 

Hưởng ứng lời kêu gọi 
“Vận động toàn dân tham gia 
ủng hộ quỹ phòng, chống dịch 
Covid-19” của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, Công đoàn 
ngành đã tuyên truyền, vận 
động các công đoàn cơ sở, cán 
bộ, giáo viên, người lao động tự 
nguyện, tham gia ủng hộ tiền, 
nhu yếu phẩm thiết yếu phục 
vụ công tác phòng, chống dịch 
với hơn 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị 
đã đứng ra vận động quyên góp 
hoặc tự đóng góp nguồn lực để 
tạo ra những sản phẩm, nhu 
yếu phẩm trao tặng cho công 
dân đang thực hiện cách ly và 
lực lượng đang làm  nhiệm vụ 
tại các khu cách ly cùng đội 
ngũ y, bác sĩ, nhân viên tuyến 
đầu chống dịch. Điển hình như 
công đoàn cơ sở Trường THPT 
Lý Tự Trọng và nhà trường 
phối hợp nấu cơm tình nguyện 
một tuần với số tiền tự đóng 
góp và vận động hơn 25 triệu 
đồng, ủng hộ 500 kg gạo, tham 
gia Gian hàng 0 đồng do Ban 
CHQS TX Hoài Nhơn và LĐLĐ 
TX Hoài Nhơn tổ chức; Trường 
THPT Nguyễn Du ủng hộ các 
chốt kiểm dịch TX Hoài Nhơn 
số tiền 8,7 triệu đồng; Trường 
THPT Trưng Vương ủng hộ 
300 kg gạo; Trường THPT Trần 
Quang Diệu ủng hộ quỹ phòng 
chống dịch xã Ân Tường Tây 
(Hoài Ân) 5,5 triệu đồng…

H. ANH

Cơ hội học tập và việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên 

Trường ĐH Quang Trung ký kết hợp tác với Công ty JVMCHR.          Ảnh: MAI HOÀNG

Ngày 27.12, Trường ĐH 
Quang Trung ký kết hợp tác với 
Công ty TNHH Tư vấn MCHR 
Nhật Việt (JVMCHR). 

PGS.TS Nguyễn Đình 
Phư, Hiệu trưởng Trường ĐH 
Quang Trung, cho biết: Nhà 
trường đang đào tạo 13 ngành 
học, trong đó có nhiều ngành 
phù hợp có thể hợp tác với đối 
tác Nhật Bản như: Y tế công 
cộng, Điều dưỡng, Sinh học 
ứng dụng… Việc hợp tác này 
sẽ mang lại nhiều cơ hội về học 
tập và việc làm tại Nhật Bản 
cho sinh viên nhà trường.

Phía đại diện Công ty 
JVMCHR, Phó Giám đốc Tạ 
Thị Hiền Hạnh thông tin, việc 
ký kết hợp tác đào tạo và tuyển 
dụng giữa Công ty JVMCHR 
và Trường ĐH Quang Trung 

sẽ mang lại nhiều cơ hội giúp 
sinh viên được học tập và làm 
việc tại Nhật Bản. Ngoài việc 
tìm kiếm nguồn nhân lực chất 
lượng cao về chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi, trong thời 
gian gần nhất tới đây, JVMCHR 
cũng sẽ xây dựng các chương 
trình hợp tác đào tạo và tuyển 
dụng đối với các ngành khác.

Công ty TNHH Tư vấn 
MCHR Nhật Việt là đại diện 
của Tập đoàn Y tế Aoyama tại 
Việt Nam, một trong những 
tập đoàn y tế hàng đầu tại 
vùng Kansai (Nhật Bản). Việc 
ký kết hợp tác giữa Công 
ty JVMCHR và Trường ĐH 
Quang Trung mang lại nhiều 
chương trình học bổng hấp 
dẫn cho sinh viên. 

Khởi động cho hợp tác hai 
đơn vị, chiều 27.12, Trường 
ĐH Quang Trung phối hợp với 
JVMCHR tổ chức tư vấn trực 
tuyến với chủ đề “Cơ hội học 
tập và làm việc tại Nhật Bản”, 
nhằm mang đến những thông 
tin thiết thực về cơ hội học tập 
và việc làm tại Nhật Bản dành 
cho sinh viên, học sinh.

MAI HOÀNG
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CHUNG KẾT LƯỢT ĐI AFF CUP 2020, INDONESIA - THÁI LAN:

Sức trẻ có hóa giải được 
sự tinh quái? 

Không được đánh giá cao khi giải khởi tranh, nhưng hiện đội tuyển Indonesia đã có mặt ở chung kết AFF 
Cup 2020. Lối chơi đầy nhiệt huyết của họ tạo nên những trận cầu sôi động, nhưng không dễ để các cầu thủ 
xứ Vạn đảo giải mã được một đội tuyển Thái Lan tinh quái và bản lĩnh.

Đội tuyển Indonesia (áo màu sáng) đang gây bất ngờ lớn khi góp mặt ở chung kết AFF Cup 2020.
 Ảnh: Getty Images

Từng nằm trong nhóm những đội 
hàng đầu Đông Nam Á, nhưng trong 
những năm gần đây bóng đá Indonesia 
gặp nhiều sự cố. Điều đó ảnh hưởng lớn 
đến chất lượng đội tuyển quốc gia xứ 
Vạn đảo. Tại AFF Cup 2020, đội bóng 
của HLV Shin Tae-yong không được coi 
là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch, 
thậm chí khả năng vào bán kết của họ 
còn bị đặt dấu hỏi, khi ở chung bảng 
với đương kim vô địch Việt Nam và á 
quân Malaysia.

Tuy nhiên, những gì các cầu thủ 
Indonesia làm được đã khiến nhiều 
người bất ngờ. Sau khi “tử thủ” để 
cầm chân tuyển Việt Nam, họ đè bẹp 
Malaysia, qua đó giành ngôi nhất bảng. 
Những tưởng sẽ gặp khó khăn trước 
đội chủ nhà Singapore, nhưng thầy 
trò HLV Shin Tae-yong đã cống hiến 
lối chơi rực lửa để tạo nên một trong 
những trận đấu kịch tính nhất lịch sử 
AFF Cup.

Đến với giải năm nay bằng lực lượng 
gồm nhiều cầu thủ trẻ, kinh nghiệm thi 
đấu là điều mà Indonesia thua kém so 
với các đối thủ trong nhóm ứng viên 
vô địch. Nhưng chính những thành 
viên của đội bóng xứ Vạn đảo lại làm 
rất tốt yêu cầu của HLV, đặc biệt là khi 
đứng vững trước sức tấn công của đội 
tuyển Việt Nam. Ở trận bán kết lượt về 
với Singapore, họ lại thể hiện sức tấn 
công mãnh liệt, bất kể khi đang bị dẫn 
bàn hay đã chiếm lợi thế cả về tỷ số lẫn 
quân số. Sự khó lường của Indonesia 
là ở chỗ đó, khi có thể chơi tấn công 
tổng lực hay phòng ngự triệt để theo 
từng đối thủ.

Trái ngược với hình ảnh của đối thủ 
trong trận chung kết, đội tuyển Thái Lan 
vẫn luôn giữ vị thế của mình ở khu vực 
Đông Nam Á, bất kể có những thời điểm 
họ không có nhiều nhân tố nổi bật. Lối 
chơi điềm tĩnh, lì lợm và tinh quái của 
các cầu thủ xứ Chùa Vàng luôn gây khó 

chịu với các đối thủ của họ. “Voi chiến” 
không chơi theo kiểu áp đặt, nhưng họ 
luôn sẵn sàng trừng phạt đối phương 
khi phát hiện sơ hở.

Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển 
Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của 
Theerathon Bunmathan vì thẻ phạt. 
Bên cạnh đó, thủ môn số một Chatchai 
Budprom cũng không ra sân vì chấn 
thương. Đó đều là những nhân tố quan 
trọng, có thể ảnh hưởng đến sức mạnh 
của họ. Nhưng HLV Polking cho thấy 
ông hiểu các đội bóng trong khu vực 
như thế nào, khi đưa ra những đấu pháp 
cực kỳ hợp lý để vượt qua cả chủ nhà 
Singapore và cả đương kim vô địch 
Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 
2020 là cuộc đối đầu của hai phong 
cách bóng đá hoàn toàn khác nhau. 
Thể thức thi đấu 2 lượt có thể đem 

đến cho các HLV nhiều sự tính toán, 
ở trận đấu diễn ra tối 29.12 có thể cả 
hai đội đều không quá mạo hiểm, chủ 
yếu thăm dò đối thủ hơn là bung hết 
sức để chiếm ưu thế trước trận lượt 
về. Tuy nhiên, với ưu thế về thể lực 
cùng dàn cầu thủ trẻ, không loại trừ 
khả năng HLV Shin Tae-yong cho học 
trò dâng cao tấn công phủ đầu để gây 
hỗn loạn cho hàng phòng ngự chắp vá 
của Thái Lan.

Lối chơi “hồn nhiên” của Indonesia ở 
trận bán kết lượt về với Singapore phần 
nào đem lại sự thích thú cho nhiều khán 
giả Đông Nam Á, và những CĐV trung 
lập vẫn thường chờ đợi vào những bất 
ngờ trong bóng đá. Vì vậy, họ sẽ cùng 
cổ vũ để đội bóng xứ Vạn đảo làm nên 
“địa chấn” trước Thái Lan, dù cho chiếc 
cúp chưa hẳn thuộc về họ.

HOÀNG QUÂN

Tận dụng “khoảng lùi”!
Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã 

chính thức trở thành cựu vương tại sân 
chơi AFF Cup, nhưng nhiều CĐV vẫn 
chưa thể nguôi ngoai. Trận thua trước 
một đội tuyển Thái Lan chưa hẳn đã xuất 
sắc hơn là kỷ niệm buồn với các cầu thủ 
cùng người hâm mộ. Nhưng bóng đá 
là vậy, chỉ có điều đã khá lâu rồi người 
hâm mộ Việt Nam mới lại chứng kiến 
đội nhà thua một đối thủ Đông Nam Á, 
nên cảm giác không hề dễ chịu.

HLV Park Hang Seo đã đem đến khá 
nhiều điều mới mẻ cùng danh hiệu cho 
bóng đá Việt Nam trong 3 năm qua. 
Nhưng nói cho công bằng, ông thầy 
Hàn Quốc đến đúng thời điểm chúng ta 
có lứa cầu thủ tốt, đồng đều so với vài 
chục năm qua. Do đó, trong thành công 
của bóng đá Việt Nam cần phải kể đến 
công sức của bầu Đức, bầu Hiển trong 
việc dồn sức cho công tác đào tạo trẻ 

trong nhiều năm… Sự kết hợp đó đã 
giúp bóng đá Việt Nam tạo được tiếng 
vang không chỉ ở sân chơi khu vực mà 
ở cả đấu trường châu Á.

Nhưng “không có đội bóng nào chỉ 
biết đến chiến thắng”, các đội thuộc 
“vùng trũng” thì càng sớm hiểu rõ 
nguyên lý này. Và việc chưa giành được 
dù chỉ 1 chiến thắng ở vòng loại thứ 3 
World Cup cho thấy bóng đá Việt Nam 
đang ở cấp độ nào. Vì vậy, những người 
làm bóng đá cần nhìn nhận đúng về khả 
năng của cầu thủ cũng như đội tuyển 
để tiếp tục hoàn thiện, thay vì suốt ngày 
mơ mộng vươn tới đỉnh cao.

Ở thời điểm này, điều quan trọng là 
cần rút ra được điều gì sau thất bại, để 
không lặp lại ở những giải đấu sau. Đó 
phải chăng là sự mệt mỏi của các cầu 
thủ sau hành trình dài; sự “bội thực” đến 
mức chán bóng đá như HLV Kiatisak e 

ngại xảy ra với các học trò của ông ở 
CLB Hoàng Anh Gia Lai; hay sự thiếu 
đột biến vì có quá ít nhân tố mới trong 
đội bóng… Thất bại không đáng sợ, chỉ 
sợ rằng sau thất bại ở AFF Cup lần này, 
nội bộ đội tuyển Việt Nam có những 
xào xáo, làm mất đi sự đoàn kết. Ngay 
như cách HLV Park Hang Seo cho rằng 
Công Phượng hay Văn Toàn không chơi 
đúng ý đồ của ông, hay việc rút Tuấn 
Anh ra chỉ sau hơn 10 phút thi đấu cũng 
có thể là sự bắt đầu cho những rạn nứt.

Đội tuyển Việt Nam đang có rất 
nhiều thuận lợi để cải thiện phong độ, 
khi được thi đấu với nhiều đối thủ ở tầm 
châu Á. Vì vậy, nếu biết cách tận dụng, 
coi đó là cơ hội để thử nghiệm, thay 
đổi thì chắc hẳn trình độ của cầu thủ 
sẽ được nâng tầm, đội tuyển cũng có 
nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai.

ĐỨC MẠNH

GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP 
HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Không loại trừ 
khả năng đá trên sân 
không khán giả

(BĐ) - Ngày 28.12, Phó Giám đốc Sở 
VH&TT Bùi Trung Hiếu cho biết, đơn 
vị này vừa họp bàn với đại diện các sở, 
ngành và Công ty CP Bình Định Sport 
về công tác phối hợp tổ chức Giải bóng 
đá tranh cúp Hoàng đế Quang Trung 
năm 2022. Trong đó, vấn đề quan tâm 
nhất hiện nay là công tác phòng, chống 
dịch Covid-19.

Những ngày gần đây, số ca mắc mới 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 
tại TP Quy Nhơn tăng khá cao. UBND 
TP Quy Nhơn đã ban hành thông báo 
hạn chế tập trung đông người ngoài khu 
vực công sở; tạm dừng hoạt động một 
số loại hình kinh doanh dịch vụ; quán 
ăn, uống chỉ bán mang về… Do đó, để 
đảm bảo an toàn, hạn chế khả năng lây 
lan, các đơn vị đã thống nhất xây dựng 
kịch bản chi tiết 3 phương án tổ chức 
Giải bóng đá tranh cúp Hoàng đế Quang 
Trung năm 2022. 

Trong trường hợp TP Quy Nhơn 
chuyển thành “vùng xanh” trước ngày 
khai mạc giải, ban tổ chức có thể đón 
lượng khán giả tương đương 30% sức 
chứa SVĐ Quy Nhơn trong mỗi trận đấu, 
được bố trí ngồi giãn cách theo khu vực; 
trường hợp dịch cấp độ 2 chỉ đón 10% 
khán giả vào sân; nếu dịch diễn biến 
phức tạp (cấp độ 3 - 4), các trận đấu sẽ 
diễn ra trên sân không khán giả. Thành 
viên các CLB tham gia giải phải tuân thủ 
nghiêm các quy định phòng chống dịch 
do Ban tổ chức đưa ra. Ban tổ chức cũng 
đang cân nhắc việc truyền hình trực tiếp 
các trận đấu để phục vụ nhu cầu thưởng 
thức của khán giả.

Giải bóng đá tranh cúp Hoàng đế 
Quang Trung năm 2022 dự kiến diễn ra 
từ ngày 5 - 9.1.2022 trên SVĐ Quy Nhơn, 
với sự tham dự của 4 CLB gồm: Becamex 
Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh 
Gia Lai, Topenland Bình Định.

LÊ NA

Tây Sơn tập huấn 
chuyên môn 
võ thuật cổ truyền

Sáng 28.12, Trung tâm VH-TT&TT 
huyện Tây Sơn phối hợp với Hội Võ 
thuật cổ truyền huyện khai mạc lớp tập 
huấn chuyên môn võ thuật cổ truyền 
năm 2021 (ảnh). Tham gia lớp tập huấn 
có 45 học viên là võ sư, HLV của các võ 
đường, phòng tập, CLB thuộc Hội Võ 
thuật huyện Tây Sơn. 

Trong thời gian 3 ngày (28 - 30.12), 
các học viên sẽ được các HLV của Trung 
tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh truyền đạt 
các nội dung: Luật thi đấu đối kháng 
võ cổ truyền; kỹ thuật nội dung biểu 
diễn võ; phương pháp giám định - trọng 
tài; phương pháp huấn luyện VĐV đối 
kháng. Bên cạnh đó, các học viên sẽ trao 
đổi, thảo luận về các giải pháp để xây 
dựng phong trào võ thuật cổ truyền 
huyện Tây Sơn phát triển. ĐINH NGỌC

SỔ TAY
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Bình Định

Toàn diện, hiệu quả
Báo cáo của Ủy ban Kiểm 

tra (UBKT) Tỉnh ủy tại hội nghị 
đánh giá: Năm 2021, cấp ủy, 
UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ 
đạo, triển khai thực hiện toàn 
diện, có hiệu quả các nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ 
luật của Đảng theo đúng quy 
định, góp phần xây dựng Đảng 
bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. 
Cấp ủy các cấp kiểm tra 985 tổ 
chức đảng, 24.335 đảng viên 
(3.475 cấp ủy viên); giám sát 
530 tổ chức đảng, 1.437 đảng 
viên (449 cấp ủy viên). Qua 
kiểm tra, kết luận có 3 tổ chức 
đảng, 32 đảng viên có khuyết 
điểm, vi phạm, phải thi hành 
kỷ luật 14 đảng viên. Giám sát 
329 tổ chức đảng, 460 đảng viên 
(155 cấp ủy viên); phát hiện 
và chuyển sang kiểm tra khi 
có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức 
đảng, 3 đảng viên. 

Qua KTGS, cấp ủy và UBKT 
các cấp đã thi hành kỷ luật 214 
đảng viên (42 cấp ủy viên) bằng 
các hình thức: Khiển trách 162, 
cảnh cáo 24, cách chức 5, khai 
trừ 23. Ngoài ra, UBKT các cấp 
thi hành kỷ luật 11 đảng viên 
vi phạm các quy định của Nhà 
nước về phòng, chống dịch 
Covid-19. 

Phó Chủ nhiệm UBKT Thị 
ủy An Nhơn Nguyễn Thái Văn 
cho biết: Năm 2021, dù đại dịch 
Covid-19 diễn biến hết sức phức 
tạp, kéo dài, UBKT Thị ủy đã 
phân công các ủy viên bằng 
nhiều biện pháp nắm chắc địa 
bàn, xác định dấu hiệu vi phạm 
để xem xét, kiểm tra các tổ chức 
đảng và đảng viên khi có dấu 
hiệu vi phạm. Từ việc theo dõi, 
nắm chắc địa bàn, các ủy viên 
UBKT Thị ủy An Nhơn đã đề 
xuất UBKT Thị ủy và UBKT 

Kiểm tra, giám sát thường xuyên, 
toàn diện, dân chủ và chặt chẽ

Ngày 28.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

”

Những kết quả đạt 
được trong lãnh đạo, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện công tác 
KTGS và kỷ luật của Đảng năm 
2021 đã thể hiện sự đoàn kết 
thống nhất, quyết tâm, nỗ lực 
của cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh 
Bình Định. Cấp ủy, UBKT các 
cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục 
xây dựng chương trình KTGS 
sát với tình hình thực tiễn của 
địa phương, có trọng tâm, 
trọng điểm, mở rộng nhiều 
lĩnh vực, nhất là kiểm tra tổ 
chức đảng, đảng viên khi có 
dấu hiệu vi phạm”.

 Đồng chí VÕ THÁI NGUYÊN, 
Ủy viên UBKT Trung ương 

(Trích phát biểu tại Hội nghị)

đảng ủy cơ sở xem xét, quyết 
định kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm đối với 4 đảng viên. 
Qua đó, kết luận 3 đảng viên có 
vi phạm trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; 1 đảng 
viên vi phạm liên quan đến đất 
đai. UBKT Thị ủy đã thi hành kỷ 
luật 1 đảng viên, đề nghị Thị ủy 
thi hành kỷ luật 1 đảng viên và 
chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc 
rút kinh nghiệm 2 đảng viên.

Còn Chủ nhiệm UBKT 
Huyện ủy Tuy Phước Nguyễn 
Văn Á thì cho rằng, công tác 
giám sát đối với tổ chức đảng 
và đảng viên được cấp ủy, 
UBKT các cấp rất chú trọng. 
Năm 2021, UBKT Huyện ủy đã 
tiến hành giám sát 3 tổ chức 
đảng; UBKT cấp cơ sở tổ chức 
giám sát 19 tổ chức đảng. Qua 
giám sát đã kịp thời nhắc nhở 
cấp ủy, tổ chức đảng và đảng 
viên chấp hành nghiêm các chủ 
trương, nghị quyết, chỉ thị, quy 

định, quyết định, kết luận của 
Đảng, tránh dẫn đến những vi 
phạm lớn.

Tiếp tục đẩy mạnh 
Bên cạnh những kết quả đạt 

được, công tác KTGS và kỷ luật 
của Đảng vẫn còn một số hạn 
chế cần sớm khắc phục. Đó là 
việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi 
phạm đối với tổ chức đảng cấp 
dưới và đảng viên thuộc diện 
cấp ủy quản lý thực hiện còn 
ít. Công tác nắm tình hình, phát 
hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm của một số UBKT cấp 
huyện và cơ sở có mặt còn hạn 
chế, hiệu quả chưa cao. Việc 
thực hiện quy chế phối hợp 
giữa UBKT các cấp với một số 
tổ chức đảng, cơ quan liên quan 
trong công tác KTGS và kỷ luật 
của Đảng có lúc, có việc chưa 
thường xuyên, nhất là phối hợp 
trao đổi thông tin về dấu hiệu 
vi phạm của tổ chức đảng và 

đảng viên…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh: 
KTGS, thi hành kỷ luật trong 
Đảng là trách nhiệm của mỗi 
cấp ủy, tổ chức đảng; có vị trí 
đặc biệt quan trọng trong công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị ngày càng 
trong sạch, vững mạnh. Do vậy, 
yêu cầu trong năm 2022, cấp ủy, 
UBKT các cấp tiếp tục nâng cao 
nhận thức về vị trí, vai trò, tầm 
quan trọng của công tác KTGS, 
thi hành kỷ luật trong Đảng. 
“Phải xác định rõ trách nhiệm 
của cấp ủy, người đứng đầu 
cấp ủy trong triển khai nhiệm 
vụ KTGS. Mỗi cấp ủy, UBKT 
cấp ủy 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. Trong đó, 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”, đồng chí Lê 
Kim Toàn yêu cầu.

Bên cạnh đó, cấp ủy các 
cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 
tổ chức thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, nghị quyết đại hội đảng 
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 
và các quy định, hướng dẫn của 
Đảng liên quan đến công tác 
KTGS, kỷ luật của Đảng. Chủ 
động tham mưu cấp ủy xây 
dựng, ban hành và thực hiện 
chương trình KTGS năm 2022 
đảm bảo thời gian, chất lượng, 
hiệu quả. Gắn KTGS tổ chức 
đảng với KTGS người đứng 
đầu các cấp trong thực hiện quy 
chế làm việc; thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao; rèn 
luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 
đức, lối sống; trách nhiệm nêu 
gương và thực hiện quy định 
về những điều đảng viên không 
được làm.            NGUYỄN HÂN

Thời gian qua, Đồn Biên 
phòng Tam Quan Nam  
(TX Hoài Nhơn) đã thường 
xuyên phối hợp chặt chẽ với 
các ban ngành, đoàn thể địa 
phương làm tốt công tác tuyên 
truyền pháp luật, từ đó nâng 
cao nhận thức, ý thức giữ 
vững an ninh chính trị trên địa 
bàn khu vực biên giới biển.

Để nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, đơn vị chủ 
động biên soạn giáo án, tài 
liệu, in tờ rơi, tờ gấp, tập huấn 
cho đội ngũ báo cáo viên. 
Trung tá Huỳnh Công Hợi, 
Chính trị viên Đồn Biên phòng 
Tam Quan Nam, cho biết: 
Biện pháp tuyên truyền hiệu 
quả nhất là bằng hình thức 
sân khấu hóa, lồng ghép vào 
các buổi sinh hoạt văn nghệ, 

Đổi mới tuyên truyền, giáo dục pháp luật biên giới biển

các cuộc họp dân. Trong tình 
hình dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, đơn vị đã sử dụng 
loa kéo và các phương tiện 

truyền thanh để tuyên truyền 
lưu động; tuyên truyền thông 
qua công tác vận động quần 
chúng, tuần tra, kiểm soát. 

Tổ chức cho ngư dân viết cam 
kết không vi phạm vùng biển 
nước ngoài trước khi xuất bến 
hành nghề trên biển; cam kết 
chấp hành nghiêm việc phòng, 
chống dịch Covid-19 và không 
xuất, nhập cảnh trái phép.

Ngư dân Trần Chiến, khu 
phố Cửu Lợi Đông, phường 
Tam Quan Nam, chia sẻ: 
Chúng tôi đã cam kết tuân 
thủ pháp luật, không vi phạm 
vùng biển nước ngoài để đánh 
bắt, khai thác cũng như đoàn 
kết, cùng nhau vừa khai thác 
vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc.

4 năm qua, đơn vị đã tổ 
chức tuyên truyền tập trung 
được 109 buổi/11.225 lượt 
người, tuyên truyền nhỏ lẻ cho 
hơn 4.160 lượt người; củng cố, 

duy trì 462 tổ tự quản an ninh 
trật tự/8.326 thành viên, 466 
tổ tàu thuyền an toàn/1.833 
tàu/13.796 thuyền viên, 1 bến 
bãi an toàn/2.965 người, 100% 
phương tiện đánh bắt xa bờ 
trước khi xuất bến đều ký 
cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài để đánh bắt  
thủy sản.

Có thể nói, nhờ các hoạt 
động đó, ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ và nhân 
dân khu vực biên giới biển 
được nâng lên. Quần chúng 
nhân dân tích cực tham gia 
đấu tranh tố giác tội phạm, 
đặc biệt là tham gia bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo, qua đó xây 
dựng tuyến “biên phòng lòng 
dân” vững chắc. 

THANH BÌNH

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tặng cờ Tổ quốc kết hợp tuyên truyền pháp luật 
biên giới biển cho ngư dân.                                                                           Ảnh: THANH BÌNH

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các đồng chí thuộc Đảng bộ tỉnh.                                         Ảnh: N. HÂN
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

BÌNH ĐỊNH ỨNG PHÓ VỚI LŨ LỤT:

Theo sát diễn biến, chủ động 
phòng chống, giảm thiểu thiệt hại 

Kỳ 1: Đồng bộ nhiều giải pháp

Thời tiết ngày càng cực đoan, diễn biến mưa lũ cũng phức tạp hơn qua từng năm. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó cần kết 
hợp 3 yếu tố quan trọng: Sự chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện các giải pháp công trình và phi công 
trình; người dân chủ động hơn trước hiểm họa thiên tai.

Đợt mưa cuối tháng 11. 2021, lưu vực sông Côn - Hà Thanh 
đón lượng mưa gần gấp đôi so với đợt mưa gây lũ lịch sử 
tháng 11.2013, cường độ mưa lớn tương đương năm 2013, 
nhưng mức ngập, diện tích ngập và thiệt hại do lũ lụt vùng 
hạ lưu thấp hơn rất nhiều so với năm 2013. Có được như vậy 
là nhờ lãnh đạo tỉnh, các ngành giám sát chặt chẽ, thường 
xuyên sâu sát với cơ sở và người dân đã được động viên, chủ 
động ứng phó.

Chủ động giám sát, 
vận hành hồ chứa lớn 

Ông Hồ Đắc Chương, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, Ủy 
viên Thường trực Ban chỉ huy 
Phòng chống thiên tai - Tìm 
kiếm cứu nạn và Phòng thủ 
dân sự tỉnh, Tổ trưởng Tổ Tư 
vấn vận hành liên hồ chứa trên 
lưu vực sông Côn - Hà Thanh, 
cho biết: Chúng tôi tính toán 
theo lượng mưa từ 69 trạm 
quan trắc lượng mưa tự động, 
34 trạm quan trắc mực nước tự 
động để liên tục điều chỉnh vận 
hành, khống chế lượng nước 
qua hồ về hạ lưu luôn nhỏ hơn 
lượng nước đến hồ. Kiểm soát 
nước lũ qua điều tiết nước từng 
thời đoạn của 3 hồ chứa nước 
Định Bình (dung tích thiết 
kế 226,3 triệu m3), Núi Một  
(110 triệu m3), Thuận Ninh 
(35,36 triệu m3), giữ nước lại 
trong hồ, làm chệch pha nước 
lũ lớn cùng dồn dập về sông 
Côn là nhân tố then chốt làm 
giảm ngập vùng hạ lưu. 

Khi xảy ra lũ ở vùng đồng 
bằng, mực nước sông ở Bình 
Nghi (huyện Tây Sơn), Thạnh 
Hòa (TX An Nhơn) đã ở mức 
gần báo động 3 mà mưa tiếp 
tục rất lớn, Sở NN&PTNT đề 
xuất UBND tỉnh chỉ đạo các chủ 
hồ sử dụng dung tích phòng lũ 
các hồ Định Bình (37 triệu m3), 
Núi Một (30 triệu m3), Thuận 
Ninh (5 triệu m3) để giảm áp 
lực xuống vùng hạ lưu. Ông Hồ 
Đắc Chương chia sẻ đề xuất này 
rất “cân não”, phải tính toán hết 
sức căn cơ vì còn phải đảm bảo 
an toàn hồ chứa... 

Từ ngày 27.11 - 3.12.2021, 
tổng lượng nước lũ đến 3 hồ 
Định Bình, Núi Một, Thuận 
Ninh là 420 triệu m3, trong 
đó đã giữ lại được ở 3 hồ là  
149 triệu m3 nước, góp phần 
làm chậm sự gia tăng mực nước 
lũ sông Côn. Ngày 3.12, khi về 
kiểm tra tại Bình Định, Thứ 
trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn 
Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban 
Chỉ đạo quốc gia về phòng Kỳ 2: Người dân chủ động 

l Ngày 15.12.2021, lần đầu tiên UBND tỉnh 
Bình Định ra quyết định thành lập Hội đồng 
thẩm định quy trình vận hành công trình thủy 
lợi lớn trên địa bàn, căn cứ theo các Luật Phòng 
chống thiên tai, Khí tượng thủy văn, Thủy lợi... 
Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở NN& PTNT phụ 
trách lĩnh vực thủy lợi, Chi cục trưởng Chi cục 
Thủy lợi làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng lãnh 
đạo các phòng của sở, ngành, địa phương, đơn 
vị liên quan tham gia thành viên hội đồng, ủy 
viên phản biện. Hội đồng này góp phần giám 

sát chặt chẽ việc vận hành các hồ, việc xả lũ… 
đảm bảo an toàn cho dân.
l Theo thống kê của Sở NN&PTNT: Năm 

2016, tỉnh Bình Định có 5 đợt lũ lớn liên tiếp, 
thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng; năm 2017 có 3 đợt 
lũ lớn liên tiếp, thiệt hại 1.154 tỷ đồng; năm 
2018 có 2 đợt lũ lớn, thiệt hại 520 tỷ đồng; năm 
2019 có 1 đợt lũ lớn, bão số 5, thiệt hại 368 tỷ 
đồng; năm 2020 có 1 đợt lũ lớn, thiệt hại 1.043 
tỷ đồng; năm 2021 có 3 đợt lũ lớn, thiệt hại 
378 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (bên trái), Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, kiểm tra 
công tác ứng phó thiên tai tại Bình Định đầu tháng 12.2021.                                                                                                                 Ảnh: HOÀI THU

chống thiên tai, đánh giá cao 
việc vận hành liên hồ chứa trên 
lưu vực sông Côn - Hà Thanh, 
nhất là chỉ đạo của UBND tỉnh 
Bình Định sử dụng dung tích 
phòng lũ, bởi thực tế hồ chứa 
nước lớn ở các tỉnh, thành khác 
còn e ngại chưa sử dụng dung 
tích phòng lũ lúc nguy cấp, 
khiến xả nước lũ nhiều hơn về 
vùng hạ lưu... Hồ chứa nước 
Đồng Mít (huyện An Lão) dù 
đang ở giai đoạn thi công hoàn 
thiện, nhưng cũng góp phần 
quan trọng điều tiết lũ năm 
nay. Quả thật nếu hồ Đồng 
Mít không tham gia cắt giảm 
lũ cho khu vực phía Bắc tỉnh, 
thì các huyện An Lão, Hoài Ân,  
TX Hoài Nhơn có lẽ ngập lụt 
nặng và thiệt hại đã gấp đôi…

Nâng cấp hồ chứa, 
tăng năng lực cắt lũ

Từ tháng 9 - 12.2021, tại 
hơn chục cuộc họp trực tuyến 
của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
quốc gia về phòng chống 
thiên tai, UBND tỉnh, Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai - 
Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thủ dân sự tỉnh, các cấp lãnh 
đạo luôn nhắc nhở tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là 
trước thiên tai, phải đặt vấn 
đề bảo vệ an toàn tính mạng và 
tài sản của người dân lên trên 
hết, trước hết. 

Đồng thời, lãnh đạo Bộ 
NN&PTNT, Chi cục Phòng 
chống thiên tai bão lụt miền 

Trung và Tây Nguyên (Tổng 
cục Phòng chống thiên tai, Bộ 
NN&PTNT), các đồng chí lãnh 
đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có 
nhiều chuyến kiểm tra công tác 
ứng phó, khắc phục thiệt hại 
ở các địa phương, kịp thời chỉ 
đạo thực hiện các giải pháp, 
tháo gỡ các khó khăn, hạn chế, 
bất cập nảy sinh theo thực tế 
ứng phó diễn biến mưa lũ phức 
tạp hơn. 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Nguyễn Hoàng Hiệp đã đề 
nghị tỉnh Bình Định có giải 
pháp cả về công trình và phi 
công trình; trong đó không chỉ 
ủng hộ mong muốn của tỉnh 
về việc nâng cấp hồ Định Bình 
mà còn định hướng nâng cấp 
hồ Núi Một. Sự quan tâm này 
tạo cơ sở quan trọng để sau đó 
tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ NN&PTNT 
nghiên cứu đầu tư nâng cấp 
hồ chứa nước Định Bình thêm 
150 triệu m3; nâng cấp hồ chứa 
nước Núi Một thêm 40 triệu m3 

để bảo đảm dung tích phòng 
lũ, cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu 
sông Côn; xây dựng mới hồ 
chứa nước Suối Lớn trên lưu 
vực sông Hà Thanh, dung tích 
khoảng 20 triệu m3 để cắt lũ, 
giảm lũ cho TP Quy Nhơn và 
vùng phụ cận.

Theo ông Hồ Đắc Chương, 
dù tỉnh đã đầu tư nhiều công 
trình thủy lợi, cùng nỗ lực 
phòng ngừa, chủ động ứng 
phó, nhưng ngập lụt vẫn xảy 
ra gây nhiều thiệt hại. Bên cạnh 
nguyên nhân thời tiết cực đoan, 
gây mưa nhiều đợt liên tiếp 
trên diện rộng, còn bởi nhiều 
nguyên nhân khác. Đó là: Một 
số đoạn sông vùng đồng bằng 
và ven biển bị thu hẹp, năng lực 
tải lũ của các sông kém. Một số 
đập công trình trên sông (đập 
dâng, cầu) có khẩu độ nhỏ 
không đáp ứng được với hình 
thái mưa gây lũ như thời gian 
vừa qua. Các công trình thoát lũ 
qua đường sắt, quốc lộ, đường 
tránh quốc lộ chưa đủ khẩu độ 

để đáp ứng yêu cầu thoát lũ. Hạ 
tầng nông thôn, đô thị, khu dân 
cư, giao thông ngày càng phát 
triển, thảm phủ thực vật thay 
đổi đã làm giảm diện tích trữ 
lũ, điều hòa lũ...

Tỉnh Bình Định cũng kiến 
nghị, đề xuất Chính phủ, Bộ 
NN&PNNT, Bộ GTVT… về 
nhiều giải pháp phòng chống 
lũ. Về phi công trình, triển khai 
cắm biên hành lang thoát lũ các 
sông lớn của tỉnh và di dời các 
hộ dân nằm trong hành lang 
thoát lũ; thông thoáng lòng 
sông, suối đáp ứng yêu cầu 
thoát lũ. Quy định nội dung 
kế hoạch quản lý lũ tổng hợp 
lưu vực sông kết hợp quy trình 
vận hành các hồ chứa giảm lũ 
cho hạ lưu. Bổ sung các trạm 
quan trắc tự động về mưa, mực 
nước, lưu lượng trên các sông. 
Xây dựng công cụ điều hành hồ 
chứa nước, liên hồ chứa hỗ trợ 
thông báo, ra quyết định nhanh 
hơn theo diễn biến thực tế, để 
điều tiết nước lũ tốt hơn... Về 
công trình, ngoài nâng cấp, xây 
mới hồ chứa, thực hiện kiểm 
tra, khắc phục hạn chế trong 
công trình thoát lũ trên các 
tuyến QL 1A, QL 19, đường 
tránh quốc lộ, các tuyến tỉnh 
lộ… Mở rộng 6 đập dâng trên 
các sông để tăng cường thoát lũ. 
Hỗ trợ xây dựng các nhà tránh 
trú cộng đồng, xây dựng các 
khu tái định cư để di dời dân ở 
các vùng bị ngập lụt nhiều, sạt 
lở đất...                         HOÀI THU 
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Bình Định

Hàng không tăng thêm tần suất, mở rộng mạng bay nội địa phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng dịp 
cao điểm Tết 2022.  

Ngày 28.12, Vietnam Airlines Group 
(gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, 
Vasco) cho biết từ ngày 1.1.2022 sẽ khai 
thác gần 50 đường bay nội địa, tăng 
thêm 10 đường bay so với tháng 12. 

Hãng sẽ khôi phục thêm các đường 
bay giữa TP HCM và Vân Đồn cùng 
nhiều đường bay địa phương như giữa 
Hải Phòng và Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, 
Nha Trang; giữa Thanh Hóa và Buôn 
Ma Thuột, Đà Lạt; giữa Vinh và Buôn 
Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt; giữa Huế 
và Đà Lạt. 

Các đường bay này dự kiến được 
mở lại từ ngày 16.1 với tần suất 3 - 4 
chuyến/tuần.

Đường bay trục đông đúc khách 
hàng đi lại như TP HCM và Hà Nội 
được các hãng tăng tần suất khá nhiều. 
Vietnam Airlines đặt kế hoạch tăng lên 
50 chuyến/tuần từ ngày 1.1 và tiếp tục 
tăng lên 112 chuyến/tuần từ ngày 19.1. 
Riêng đường bay giữa Đà Nẵng và  
TP HCM sẽ tăng lên gần 80 chuyến/tuần 

Mở rộng đường bay, 
tăng tần suất phục vụ Tết

để phục vụ Tết.
Giá vé máy bay dịp Tết năm nay 

không cao như mọi năm. Hiện một số 
chuyến bay vẫn còn hạng vé ưu đãi, tuy 
nhiên số lượng ngày càng ít. Còn hạng 

vé phổ thông, số lượng vẫn dồi dào. 
Giai đoạn từ ngày 29.1 (nhằm 27 tháng 
Chạp) chặng TP HCM - Hà Nội có giá từ 
2,1 - 3,5 triệu đồng/vé hạng phổ thông. 

 (Theo TTO)

Ngày 28.12, Bộ Y tế thông tin về 
trường hợp nhiễm biến thể Omicron 
đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam. Bệnh 
nhân là hành khách trở về từ Anh quốc 
ngày 20.12 và đã được cách ly, quản lý 
sau khi nhập cảnh. 

Cụ thể, khi về đến sân bay Nội Bài 
(tối 19.12), hành khách có kết quả xét 
nghiệm test nhanh dương tính với 
SARS-CoV-2. Hành khách được vận 
chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay 
về khu cách ly cho ca nhiễm Covid-19 
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
và được cách ly tại phòng riêng tại khu 
vực nhà lưu trú. Kết quả giải trình tự 
gene của Bệnh viện cho thấy bệnh nhân 
nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Đây là trường hợp nhiễm biến thể 
Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam, 
là người nhập cảnh đã được cách ly, 
quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh.

Bộ Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ 
tình hình dịch Covid-19 nói chung và 
khả năng nhiễm biến chủng Omicron 
nói riêng. Bộ khuyến cáo người dân 
tuân thủ các biện pháp, phòng chống 
dịch Covid-19 và tiêm chủng đầy đủ.

 (Theo Vietnam+)

Việt Nam ghi nhận 
ca đầu tiên nhiễm 
biến thể Omicron 
về từ Anh

Sáng 28.12, Hội Nạn nhân chất độc da 
cam/dioxin Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 
60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 
(10.8.1961 - 10.8.2021); đón nhận Huân 
chương Lao động hạng ba và Đại hội điển 
hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da 
cam lần thứ 4, giai đoạn 2016 - 2021.

Những năm qua, công cuộc khắc 
phục hậu quả chất độc hóa học, chăm 
sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da 
cam luôn được sự quan tâm sâu sắc 
của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các 
ngành và cả hệ thống chính trị. Phong 
trào “Hành động Vì nạn nhân chất độc 
da cam” do Ủy ban Trung ương MTTQ 

Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại 
lễ kỷ niệm 60 năm nạn nhân da cam

Việt Nam phát động tháng 6.2011 đã 
lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, 

hưởng ứng tích cực của cộng đồng xã 
hội, của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước, góp phần xoa dịu nỗi đau 
da cam.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua 
“Vì nạn nhân chất độc da cam” do 
Trung ương Hội phát động tháng 
2.2007 được các cấp hội và đông đảo 
cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, 
triển khai sâu rộng, đúng hướng, đạt 
hiệu quả thiết thực, toàn diện. Nhờ vậy, 
những nạn nhân chất độc da cam đã 
được sống trong tình thương yêu, đùm 
bọc, trong sự quan tâm chăm sóc chu 
đáo của cộng đồng.           (Theo VOV.VN)

Ngày 28.12, tại tỉnh Trà Vinh, Ban 
Quản lý Dự án Hàng hải khởi công dự án 
xây dựng công trình luồng cho tàu biển 
tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, 
với tổng kinh phí gần 2.600 tỷ đồng.

Dự án do liên danh nhà thầu  giữa 
Công ty CP xây dựng Trung Nam 18 
E&C với Công ty CP Fecon South thực 
hiện từ nay đến năm 2023. Dự án có 
tổng mức đầu tư 7.894 tỷ đồng, nhằm 
xây dựng luồng có độ sâu cho tàu biển 
trọng tải 10.000DWT đầy tải và tàu 

Khởi công xây dựng luồng tàu biển vào sông Hậu, 
kinh phí gần 2.600 tỷ đồng

20.000DWT giảm tải ra vào các cảng 
trên sông Hậu. Giai đoạn 1 của dự án 
được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 
5.290 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào 
khai thác sử dụng từ năm 2017.

Giai đoạn 2 của dự án gồm các hạng 
mục như xây dựng công trình bảo vệ bờ 
kênh Quan Chánh Bố và tại ngã ba kênh 
Quan Chánh Bố với tổng chiều dài hơn 
18 km, xây dựng 1 tuyến đường bộ dọc 
theo bờ Nam Kênh Tắt với tổng chiều 
dài gần 4,8 km.                  (Theo TTXVN) Nghi thức khởi công Dự án. 

UBND tỉnh Quảng Ninh vận động 
các DN kinh doanh bãi kiểm hóa ủng 
hộ giảm chi phí lưu bãi, lưu xe từ  
200 nghìn đồng xuống 100 nghìn đồng/
xe/đêm cho xe container bị ùn tắc tại 
các cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. Đây là 
một trong những giải pháp chính được 
triển khai trong cuộc họp giữa Bộ Tài 
chính và UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 
28.12 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó 
khăn cho hàng nghìn xe container bị 
ùn tắc tại cửa khẩu theo chỉ đạo của 
Chính phủ.

Không chỉ giảm 50% phí lưu bãi, 
lưu xe cho các xe container bị ùn tắc, 
UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo 
lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm 
tra thực tế, rà soát, phân loại hàng hóa; 
khẩn trương bố trí kho bãi để bảo quản 
hàng hóa xuất nhập khẩu tồn đọng trên 
địa bàn theo quy định và yêu cầu riêng 
của từng loại mặt hàng, chất lượng 
hàng hóa như: Hàng khô, hàng nông 
lâm thủy hải sản…

Đồng thời, trên địa bàn Móng Cái 
cũng được bố trí 3 khu có sức chứa đến 
6.000 container, 6 kho lạnh có sức chứa 
đến gần 800 container.

Được biết, chỉ trong 3 ngày qua, gần 
200 container thủy sản cấp đông đã 
được cho vào kho lạnh.

            (Theo VTV.vn)

Giảm 50% chi phí 
lưu bãi, lưu xe 
tại các cửa khẩu 
tỉnh Quảng Ninh

Bắt tạm giam nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA 
quận Đồ Sơn

Sáng 28.12, Cơ quan điều tra Viện 
KSND Tối cao cho biết đã tống đạt 

quá trình giải quyết vụ việc có dấu 
hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy” tại quán karaoke Hải Sơn 86, 
phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, ông 
Trần Tiến Quang đã có hành vi chỉ đạo 
làm sai lệch hồ sơ vụ việc và Vũ Hoàng 
Văn đã có hành vi làm lại hồ sơ vụ việc 
để không xử lý các đối tượng theo quy 
định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Điều tra Viện 
KSND Tối cao đã khởi tố bị can đối với 
một số cán bộ CA quận Đồ Sơn để điều 
tra làm rõ về vụ việc trên.

(Theo cand)

Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao điều tra vụ 
việc tại CA quận Đồ Sơn.

Các bãi kiểm hóa tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). 
Ảnh: VOV

quyết định khởi tố bị can và thi hành 
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông 
Trần Tiến Quang (SN 1966), nguyên 
Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA quận 
Đồ Sơn; và tống đạt quyết định khởi tố 
bị can đối với Vũ Hoàng Văn (SN 1991), 
cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, CA quận Đồ Sơn,  
TP Hải Phòng.

Các bị can bị khởi tố về tội “Làm 
sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc”, theo 
quy định tại khoản 2 Điều 375 Bộ luật 
Hình sự. 

Quá trình điều tra xác định, trong 
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Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ 
Tài sản đấu giá: Thanh lý các tài sản cố định, CCLĐ đợt 1, năm 2021 gồm: 

Xe ô tô chở tiền, máy phát điện và 05 máy ATM đã qua sử dụng. (Chi tiết về 
tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá, thời gian, địa điểm tổ 
chức,… khách hàng xem tại thông báo số 59/TB-ĐGKV ngày 24.12.2021 của 
Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt).

Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh 
Bình Định; địa chỉ: Số 66C Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định

Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 12.01.2022 (thứ Tư)
Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có trách 

nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham 
gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí tháo dỡ, vận 
chuyển, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

Địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 0256.350.2279 

Website: www.daugiakieuviet.com.vn

Tài sản thi hành án: 
* Tài sản gắn liền với đất: 
- Tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thế chấp: Nhà làm việc, 

diện tích  190,4m2; Xưởng bao bì, diện tích 2.208m2; Nhà ăn ca, diện 
tích 62,2m2; Kho vật tư, diện tích 38,8m2; Kho phế liệu, diện tích 
82,8m2; Xưởng sản xuất giấy, diện tích  896,2m2; Mái che hành lang, 
diện tích 135m2; Nhà vệ sinh, diện tích 12m2; Trạm xử lý nước thải, 
diện tích 83,9m2; Nhà bảo vệ, diện tích 9,4m2; Phân xưởng xay bột 
giấy, diện tích 190,7m2; San lấp mặt bằng, diện tích 6.581,5m2;

- Tài sản gắn liền với đất không thế chấp: Mái hiên sau lưng nhà 
làm việc, diện tích 529,35m2; Sân nền bê tông, diện tích 838m2; 
Tường rào, cổng ngõ: 353m; Nhà vệ sinh sau lưng nhà ăn, diện tích 
8m2; Hệ thống dây điện dẫn từ trạm biến áp vào nhà xưởng; 

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên thửa đất số: 
430; Tờ bản đồ số: 26; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 6.581,5m2; 
Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp (XD nhà máy sản xuất 
giấy và bao bì carton); Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 31.12.2048; 
Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Bình Định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 593059, số vào sổ cấp 
GCN: CT01519, cấp ngày 13.12.2012, nơi cấp: Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Định. 

* Hệ thống máy móc phục vụ sản xuất trong hợp đồng thế chấp: 
- Dây chuyền sản xuất giấy carton 03 lớp, 05 lớp, 07 lớp;
- Lò hơi Balong. 
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp 

Phát; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 11.900.257.692 đồng (Nộp khoản 
tiền đặt trước 2.000.000.000 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  TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu 

trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 
14.01.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời 
gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 
14.01.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc 
đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 17.01.2022 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham 
gia đấu giá là tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật quy định không 
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo 
quy chế cuộc đấu giá. 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

NHÀ - ĐẤT
Hưng Thịnh bán nhà phố, biệt thự xây sẵn tại khu đô 

thị sầm uất đẳng cấp bậc nhất ngay trung tâm phố biển  
Quy Nhơn giá từ 9 tỷ đồng/căn. Liên hệ: 0906147797

NGÀY VÀ ĐÊM 29.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

       

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa 
vừa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa và mưa rào. Gió  

Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  
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 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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1. Tên doanh nghiệp có cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh:  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định

2. Địa chỉ: Số 01 Đống Đa, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định

3. Điện thoại: (84-256) 3822415             Fax: (84-256) 3821052

4. Hoạt động kinh doanh chính hiện nay: Dịch vụ cho thuê kho, giao 
nhận và bảo quản hàng hóa.

5. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

6. Thông tin về lô cổ phần kèm nợ phải thu bán chào bán cạnh tranh: 

 - Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 1.517.275 cổ phần. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

 - Giá trị khoản nợ phải thu theo giá trị sổ sách tại ngày 31.03.2021: 
12.816.746.676 đồng (Trong đó: Nợ gốc: 5.283.272.727 đồng;  
Nợ lãi: 7.533.473.949 đồng)

7. Số lô cổ phần kèm nợ phải thu chào bán cạnh tranh: 01 lô (toàn bộ 
cổ phần và nợ phải thu được coi là 01 lô).

8. Giá khởi điểm lô cổ phần kèm nợ phải thu: 25.193.475.000 đồng/lô 
cổ phần kèm nợ phải thu, trong đó:  

 - Giá bán lô cổ phần: 13.655.475.000 đồng; 

 - Giá bán khoản nợ phải thu: 11.538.000.000 đồng.

9. Tổ chức chào bán cạnh tranh: Công ty cổ phần Chứng khoán  
Sài Gòn -  Hà Nội

10. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Theo quy định tại Quy chế 
chào bán cạnh tranh lô cổ phần kèm nợ phải thu của Công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu Bình Định do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 
sở hữu do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

11. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8 giờ  
30 phút ngày 29.12.2021 đến 15 giờ 30 phút ngày 12.01.2022  
(Sáng từ 8 giờ 30 phút - 11giờ 45 phút; chiều từ 12 giờ 45 phút - 17 giờ  
30 phút các ngày làm việc) tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán  
Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm 
nhất 16 giờ ngày 18.01.2022 tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán  
Sài Gòn - Hà Nội

13. Thời gian, địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh: 13 giờ 30 phút  
ngày 19.01.2022 tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

14. Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phần kèm nợ phải thu: Từ  
ngày 20.01.2022 đến 16 giờ ngày 26.01.2022.

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ 
ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh.                         

THÔNG BÁO 
CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu tham khảo tại địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; datc.vn/. 
Liên hệ trực tiếp: Ông Hoàng Mạnh Quảng  - Ban MBN1 - DATC; Số điện thoại: 024.39454738 (ex: 6007) - Mobile: 0913.113.379



n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3822279 n Quảng cáo: 0256.3812559 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n
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Theo Bloomberg, hơn 1,44 triệu ca 
nhiễm SARS-CoV-2 đã được ghi nhận 
trên toàn thế giới hôm 27.12. Con số 
này vượt qua kỷ lục ca mắc bệnh mới 
hằng ngày từng được ghi nhận vào  
tháng 12.2020.

Với số lượng đột biến chưa từng có và 
khả năng dễ lây truyền, Omicron đang 
nhanh chóng trở thành biến thể thống 
trị trên toàn cầu. Các nghiên cứu chỉ ra 
rằng, biến thể Omicron có khả năng né 
tránh miễn dịch nhờ tiêm chủng hoặc 
do từng mắc bệnh. Số ca mắc Covid-19 
mới trung bình trong tuần cũng ở mức 
cao kỷ lục, với 841 nghìn ca bệnh, tăng 
49% so với một tháng trước, thời điểm 
biến thể Omicron được phát hiện lần 
đầu tiên ở miền Nam châu Phi.

Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, dù 
Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh 
hơn 70 lần so với các biến thể trước 
đây, nhưng không gây ra tình trạng 
bệnh nghiêm trọng hơn, đặc biệt đối 
với những người đã tiêm chủng và tiêm 
mũi tăng cường. Tuy nhiên, khả năng 
lây lan nhanh chóng của Omicron và 
số ca mắc bệnh tăng vọt vẫn có thể gây 

Thế giới ghi nhận 
số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục

áp lực lớn lên các bệnh viện trên toàn 
thế giới, khiến những người chưa tiêm 
chủng và người cần được điều trị các 
bệnh lý khác gặp nguy hiểm.

Các quốc gia đã cảnh báo rằng số ca 
mắc Covid-19 và nhập viện có thể tăng 
cao sau kỳ nghỉ lễ.

Theo Bloomberg, điều đáng chú ý là 
số ca tử vong do Covid-19 hằng ngày 
không tăng đáng kể dù xuất hiện biến 
thể đáng lo ngại Omicron. Số người 
tử vong vì Covid-19 trung bình trong  
7 ngày dao động khoảng 7.000 người kể 
từ giữa tháng 10.               (Theo VOV.VN)

Tiêm phòng Covid-19 tại Israel.                                  Ảnh: AP

Ngày 28.12, Chánh Văn phòng Nội 
các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho 
biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản 
Nobuo Kishi đã đồng ý mở đường 
dây nóng quân sự với Trung Quốc vào 
năm 2022.

Theo Hãng tin Reuters, thông tin 
trên được cung cấp sau khi Bộ trưởng 
Kishi có cuộc trao đổi qua video với 
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 
Ngụy Phượng Hòa vào hôm 27.12. Hai 
bộ trưởng đã nhất trí mở đường dây 
nóng quân sự trong bối cảnh quan hệ 
hai nước căng thẳng về nhiều vấn đề.

“Chúng tôi xác nhận rằng việc sớm 
thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Quốc 
phòng Nhật Bản và Trung Quốc là điều 
quan trọng” - ông Kishi nói trước báo 
giới sau cuộc họp trực tuyến với người 
đồng cấp Trung Quốc vào hôm 27.12.

Đồng thời, theo Hãng tin Kyodo, 
ông Kishi bày tỏ “quan ngại cực độ” về 
các hoạt động của tàu hải cảnh Trung 
Quốc tại vùng biển xung quanh quần 
đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh 
chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa hai 
bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và 
Nhật Bản kể từ tháng 12.2020. Cuộc họp 
kéo dài khoảng 2 giờ.             (Theo TTO)

Nhật Bản - Trung Quốc 
mở đường dây nóng 
quân sự

Cuộc họp qua video giữa hai bộ trưởng quốc 
phòng Trung Quốc và Nhật Bản vào ngày 27.12. 

Ảnh: MAINICHI

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 28.12 thông 
báo việc nước này đã cấp phép sử 
dụng khẩn cấp có điều kiện cho 2 loại  
vắc xin ngừa Covid-19 là Corbervax 
và Covovax và một loại thuốc kháng 
vi rút dùng để điều trị cho bệnh nhân 
Covid-19 là Molnupiravir.

Cả hai dòng vắc xin vừa được phê 
duyệt đều được phát triển tại Ấn Độ. 
Theo Bộ trưởng Y tế Ấn Độ, Mansukh 
Mandaviya, vắc xin Corbervax do hãng 
dược phẩm Biological E sản xuất là 
vắc xin tiểu đơn vị protein RBD ngừa 

Ấn Độ phê duyệt cùng lúc 2 loại vắc xin, 1 loại thuốc 
điều trị Covid-19

Covid-19 đầu tiên do Ấn Độ tự nghiên 
cứu. Như vậy, Corbervax đã trở thành 

vắc xin ngừa Covid-19 thứ 3 do Ấn Độ 
tự phát triển thành công. Trong khi đó, 
Covovax, loại vắc xin dạng hạt nano do 
Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất.

Molnupiravir, thuốc kháng vi rút 
được sử dụng trong trường hợp khẩn 
cấp để điều trị cho người trưởng thành 
mắc Covid-19 và có nguy cơ trở nặng 
cao. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, sẽ có khoảng 
13 công ty dược Ấn Độ tham gia vào việc 
gia công sản xuất thuốc Molnupiravir để 
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong 
nước và thế giới.                (Theo VOV.VN)

Ảnh minh họa

Theo Reuters, ngày 27.12, Nhà 
Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe 
Biden đã ký phê chuẩn thành luật đối 
với Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng 
(NDAA) cho năm tài khóa 2022, qua 
đó phê duyệt khoản ngân sách 770 tỷ 
USD cho chi tiêu quốc phòng.

Trước đó trong tháng này, hai viện 
của Quốc hội Mỹ đã thông qua với tỷ 
lệ ủng hộ cao từ cả hai phe Cộng hòa 
và Dân chủ đối với dự luật ngân sách 
có vai trò định hướng chính sách của 
Bộ Quốc phòng trong năm tới.

NDAA 2022 tăng hơn 5% so với năm 
trước, gồm các khoản chi trả cho việc 
tăng 2,7% lương cho quân nhân, mua 
sắm thêm máy bay và tàu chiến bên 
cạnh việc xây dựng các chiến lược đối 
phó với những nguy cơ địa chính trị.

Ngân sách quốc phòng Mỹ 2022 
cũng bao gồm 300 triệu USD cho Sáng 
kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, 4 tỷ USD 
cho Sáng kiến phòng thủ châu Âu.

(Theo Vietnam+)

Tổng thống Mỹ 
ký thông qua 
dự luật quốc phòng 
trị giá 770 tỷ USD

“Tiêm kích Israel rạng sáng 28.12 
phóng tên lửa từ Địa Trung Hải, phía 
Tây Latakia, nhằm vào bãi container ở 
khu cảng thương mại của thành phố”, 
truyền thông nhà nước Syria đưa tin.

Một nguồn tin quân đội Syria cho 
biết cảng Latakia “chịu thiệt hại vật 
chất lớn”, song không nêu số thương 
vong trong vụ không kích. Video 
được công bố cho thấy lửa nhấn chìm 
cả khu cảng container, trong khi lực 
lượng cứu hỏa phun nước và di dời 
các thùng hàng chưa bốc cháy.

Thiếu tá Muhannad Jaafar, chỉ huy 
lực lượng cứu hỏa Latakia, cho hay 
các container trong khu vực bị Israel 
không kích “chứa dầu, phụ tùng máy 
móc và ôtô” nên bốc cháy dữ dội. 
Bệnh viện Al-Nada, một số tòa nhà 
và cửa tiệm gần đó bị hư hại trong vụ  
không kích.

Đây là lần thứ hai trong tháng 12 
Israel không kích cảng Latakia của 

Trúng tên lửa Israel, 
cảng Syria chìm trong lửa

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt các đám  
cháy lớn.                                                           Nguồn: SANA

Syria, nằm cách căn cứ không quân 
Khmeimim của Nga khoảng 25 km. 
Israel không nêu lý do không quân 
nước này tấn công cảng của Syria. 
“Chúng tôi không bình luận về thông 
tin của truyền thông nước ngoài”, 
một phát ngôn viên quân đội Israel  
cho biết.                    (Theo VnExpress.net)           

l Các quan chức Mỹ và Nga sẽ tiến 
hành các cuộc đàm phán an ninh vào ngày 
10.1.2022 trong bối cảnh hai bên đều quan 
ngại về sự gia tăng căng thẳng liên quan 
đến hoạt động tăng cường quân sự xung 
quanh Ukraine.
l Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27.12 

cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đang 
tham vấn khả năng tổ chức các cuộc đối thoại 
cấp bộ trưởng quốc phòng ba bên.
l Sri Lanka ngày 27.12 thông báo 

đóng cửa 3 cơ quan đại diện ngoại giao ở 
nước ngoài trong nỗ lực tiết kiệm ngoại tệ, 
sau khi ngân hàng trung ương của nước này 
kiểm soát chặt chẽ hơn đối với đồng USD 
để ưu tiên nhập khẩu hàng thiết yếu.
l Giới chức Indonesia ngày 28.12 cho 

biết nhà chức trách y tế nước này đang tiến 
hành truy vết tiếp xúc sau khi phát hiện 
ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong 
cộng đồng.
l Philippines sẽ dừng cập nhật số ca 

mắc và tử vong do Covid-19 hằng ngày 
trên truyền thông đại chúng, nhằm hướng 
đến việc xem đại dịch này là bệnh đặc hữu. 

(Theo TTXVN)
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