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Đó là yêu cầu quan trọng 
do Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Trương Hòa 
Bình đặt ra tại Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc tổng kết 
Chiến lược phát triển thanh 
niên Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2020, Đề án 500 trí 
thức trẻ và Đề án 567, được 
tổ chức ngày 19.1. 

Tạo điều kiện cho thanh niên 
cống hiến, sáng tạo
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TOPENLAND BÌNH ĐỊNH - SÀI GÒN FC 
(VÒNG 2 V-LEAGUE 2021):

“Tiếp lửa” 
trên sân Nha Trang
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Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc, quyền 
làm chủ của nhân dân

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị, 
địa phương và gia đình chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, khảo sát 
tuyến đường Xuân Sơn -  Đắk Mangu2 u3

Chị Ngô Dạ Liêu, đội viên Đề án 
500 trí thức trẻ hiện đang làm 
công chức Văn phòng - Thống kê của 
UBND xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh)  
                                             Ảnh: HỒNG PHÚC
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NGUYỄN PHÙNG MINH ANH - GIẢI NHẤT MÔN LỊCH SỬ, 
KỲ THI HỌC SINH GIỎI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2020 - 2021: 

Học Lịch sử thật thú vị !
Ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2020 - 2021, 
Bình Định có mặt trong số các tỉnh, thành có học sinh đạt giải 
nhất. Theo đó, em Nguyễn Phùng Minh Anh, học sinh Trường THPT 
chuyên Chu Văn An, đạt giải nhất môn Lịch sử với 17,75 điểm.
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Bình Định

Thực hiện Chiến lược phát 
triển thanh niên Việt Nam giai 
đoạn 2011 - 2020 (Chiến lược); 
Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 
22.4.2014 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng 
nâng cao năng lực quản lý nhà 
nước cho cán bộ, công chức trẻ 
ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Đề 
án 567) và Quyết định số 1758/
QĐ-TTg ngày 30.9.2013 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề 
án thí điểm tuyển chọn trí thức 
trẻ tình nguyện về các xã tham 
gia phát triển nông thôn, miền 
núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 
500 trí thức trẻ), Bộ Nội vụ đã chủ 
trì, phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương tổ chức triển khai 
Chiến lược và các đề án đạt nhiều 
kết quả quan trọng.

Nhiều dấu ấn lớn
Kết quả tổng hợp báo cáo 

thực hiện Chiến lược của các bộ, 
ngành, địa phương cho thấy, 
về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt 
kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 
12.2020, tổ chức bộ máy làm công 
tác thanh niên của cả nước có 
13.242 người. Theo Thứ trưởng 
Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, đến 
nay, công tác quản lý nhà nước về 
thanh niên đã cơ bản khắc phục 
được tình trạng chồng chéo về 
chức năng, nhiệm vụ với tổ chức 
Đoàn thanh niên hoặc “khoán 
trắng” cho tổ chức Đoàn thanh 
niên so với giai đoạn đầu thực 
hiện Chiến lược. 

“Dấu ấn lớn nhất trong giai 
đoạn này là việc Quốc hội khóa 
XIII thông qua Luật Thanh niên. 

  Tạo điều kiện  cho thanh niên 
        cống hiến,   sáng tạo
Đó là yêu cầu quan trọng do Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hòa Bình đặt ra tại Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 
giai đoạn 2011 - 2020, Đề án 500 trí thức trẻ và Đề án 567, 
được tổ chức ngày 19.1. 

Đây chính là nền tảng, là cơ sở 
quan trọng để các cấp, các ngành 
tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về thanh 
niên”, ông Tuấn cho biết.

Về Đề án 567, trong giai 
đoạn 2015 - 2020 đã bồi dưỡng 
cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ 
của 2.293 xã/42 tỉnh trong phạm 
vi Đề án với tổng kinh phí triển 
khai thực hiện gần 29,8 tỷ đồng, 
đạt 87,8% kinh phí được cấp và 
đạt 53,7% kinh phí được phê 
duyệt. Tại Bình Định, năm 2019, 
tỉnh đã mở 10 lớp đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà 
nước, kế toán ngân sách, thống 
kê, phổ biến giáo dục pháp luật 
và bồi dưỡng kỹ năng về công 
nghệ thông tin cho 594 lượt cán 
bộ, công chức trẻ. Qua đào tạo, 
bồi dưỡng, các cán bộ, công chức 
trẻ được bổ sung kiến thức, trang 
bị mới phương pháp tiếp cận về 
chính trị, pháp luật và quản lý 
nhà nước, năng lực tham mưu 
đạt hiệu quả hơn, nâng cao khả 
năng nắm bắt, tháo gỡ, xử lý, giải 
quyết những vướng mắc phát 
sinh trong thực thi nhiệm vụ. 

Với Đề án 500, Bộ Nội vụ đã 
phối hợp với các địa phương 
hoàn thành công tác tuyển chọn 
đội viên Đề án của 34 tỉnh với 
tổng số 500 đội viên. Sau 5 năm 
về xã, các đội viên đã đề xuất xây 
dựng, triển khai các đề án phát 
triển KT-XH, xóa bỏ hủ tục lạc 
hậu, xây dựng đời sống văn hóa 
mới cho bà con nhân dân. Hằng 
năm, phần lớn đội viên được 
cấp ủy, chính quyền địa phương 
đánh giá hoàn thành tốt và hoàn 

Cần có giải pháp căn cơ, bền vững, chính sách thiết thực, phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên cống hiến, sáng tạo.
- Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện khám bệnh cho người dân xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến 
nay, sau 5 năm về xã công tác, đã 
có 393/500 đội viên là đảng viên, 
90 đội viên đã tham gia lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng. Tại 
Bình Định, đã có 11/15 đội viên 
là đảng viên, trong đó có 10 đội 
viên được kết nạp sau khi về xã 
công tác.

Cần giải pháp căn cơ, 
bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Trương Hòa Bình 
yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng, 
trình Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Chiến lược thanh niên Việt 
Nam giai đoạn 2021 - 2030; tiếp 
tục nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của cấp ủy, chính quyền 
các cấp trong việc tổ chức thực 
hiện Chiến lược và hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật 
nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát 
triển toàn diện thanh niên. 

“Phải đề ra những giải pháp 
căn cơ, bền vững, chính sách thiết 
thực, phù hợp để thu hút, tập 
hợp thanh niên, tạo điều kiện tốt 
nhất cho thanh niên cống hiến, 
sáng tạo, đóng góp hết mình để 
xây dựng quê hương”, Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh.

Đối với Đề án 567, Phó Thủ 
tướng đề nghị các cấp ủy, chính 
quyền các cấp cần tuyên truyền, 
thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi 
dưỡng toàn thể đội ngũ cán bộ, 
công chức cấp xã nói chung, đội 
ngũ cán bộ, công chức trẻ nói 
riêng. Trong đó, đặc biệt quan 
tâm bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực 
công tác cho cán bộ, công chức 
trẻ đang được phân công thực 

hiện nhiệm vụ tại các xã thuộc 
vùng có điều kiện KT-XH đặc 
biệt khó khăn; cần xác định rõ 
nội dung, tập trung ưu tiên các 
chương trình phù hợp với đặc 
thù từng địa phương...

Đối với Đề án 500 trí thức trẻ, 
Bộ Nội vụ và các địa phương cần 
quan tâm giải quyết chế độ chính 
sách đối với đội viên. “Đội viên 
là những người trẻ xung phong 
về vùng khó, có nhiều tâm huyết. 
Các địa phương xét tuyển phù 
hợp với nhu cầu thực tiễn, đúng 
quy định của pháp luật nhưng 
cũng phải tính toán đến yếu tố 
đặc thù. Trước mắt, Chính phủ 
sẽ nghiên cứu phương án kéo dài 
Đề án đến tháng 12.2025 để gỡ 
khó cho các địa phương chưa bố 
trí được phương án tiếp nhận đội 
viên”, Phó Thủ tướng nói. 

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN TRANG

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021, ngày 18 và 19.1, 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, 
chúc Tết các đơn vị, địa phương 
và gia đình chính sách trên địa 
bàn tỉnh.
l Đồng chí Nguyễn Phi Long - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh - đã đến thăm, chúc 
Tết  Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân xã Đắk Mang; thăm, 
tặng quà tết cho các già làng, 
người có uy tín, các hộ gia đình 
chính sách tại xã Đắk Mang, xã 
Ân Đức, thị trấn Tăng Bạt Hổ 
(huyện Hoài Ân).
l  Đồng chí Nguyễn Tuấn 

Thanh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, đi thăm, chúc 
Tết các đơn vị: Báo Bình Định, 
BVĐK tỉnh, Đài phát sóng Vũng 
Chua, Trạm V75 - Binh chủng 
Thông tin liên lạc, Hải đoàn Biên 
phòng 48 và Quân cảng Hải quân 
Quy Nhơn; thăm, chúc Tết Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân xã 
Cát Tài, xã Cát Minh và một số 
gia đình chính sách trên địa bàn 
huyện Phù Cát.
l  Đồng chí Huỳnh Thanh 

Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy - đến thăm, chúc Tết Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân xã 
Mỹ Cát và Mỹ An; thăm, tặng quà 
tết 10 hộ gia đình chính sách trên 
địa bàn huyện Phù Mỹ.
l Đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó 

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đi thăm, 

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết 
các đơn vị, địa phương và gia đình 
chính sách

chúc Tết và tặng quà cho 26 hộ 
gia đình chính sách trên địa bàn 
huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát; 
thăm và chúc Tết các trường Mầm 
non xã Mỹ Hiệp, Mỹ Trinh, Mỹ 
Phong (huyện Phù Mỹ); Trường 
Mầm non 19.5 (thị trấn Ngô Mây), 
Trường Mầm non Cát Thắng, 
Trường Tiểu học Cát Tài (huyện 
Phù Cát).

Tại các địa phương, đơn vị đến 
thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đã ghi nhận, đánh giá cao những 
kết quả mà địa phương, đơn vị 
đã được trong năm 2020, qua đó 
góp phần cùng tỉnh hoàn thành 
tốt chỉ tiêu phát triển KT-XH của 

năm; chúc các địa phương, đơn 
vị năm mới đạt được nhiều thành 
tích mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao. 

Đến thăm, tặng quà tết các 
gia đình chính sách, các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh ân cần hỏi thăm sức 
khỏe, hoàn cảnh gia đình, động 
viên các cá nhân, gia đình sống 
vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy 
truyền thống, luôn gương mẫu, 
động viên con cháu thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Đảng, Nhà nước và các 
quy định của địa phương.

T.SỸ - H.PHÚC - T.KHUY - 
T.DỊU - V.LỢI - C.HIẾU

(BĐ) - Ngày 19.1, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
cùng các lãnh đạo các sở, ngành 
của tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát 
tuyến đường Xuân Sơn thuộc địa 
bàn xã Ân Hữu đến xã Đắk Mang, 
huyện Hoài Ân. 

Theo UBND huyện Hoài Ân, 
tuyến đường liên xã Xuân Sơn - 
Đắk Mang hiện hữu dài 14 km đã 
được đầu tư xây dựng bằng bê 
tông xi măng, tạo điều kiện thuận 
lợi về giao thông, phát triển sản 
xuất. Tuy vậy, lưu lượng người và 
phương tiện tham gia giao thông 
ngày càng nhiều, trong khi tuyến 
đường nhỏ hẹp, mặt đường chỉ 
rộng 3,5 m, trên tuyến có 2 chiếc 
cầu Đá Bạc và Nhơn Hiền đã 
bị xuống cấp. Để đáp ứng nhu 
cầu về giao thông, kết nối các xã 
vùng cao với thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, thúc đẩy KT-XH phát triển, 
huyện Hoài Ân kiến nghị tỉnh hỗ 
trợ 62,48 tỷ đồng để đầu tư nâng 

cấp, mở rộng mặt đường lên 6,5 m 
bằng bê tông xi măng; xây dựng 
lại cầu Đá Bạc và cầu Nhơn Hiền. 

Sau khi đi kiểm ra thực tế, 
nghe chính quyền địa phương, 
các ngành chức năng báo cáo về 
thực trạng và kiến nghị đề xuất 
nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
Xuân Sơn - Đắk Mang, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long yêu 
cầu UBND huyện Hoài Ân phối 
hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT, Sở 
GTVT kiểm tra, khảo sát lại toàn 
tuyến, đồng thời xây dựng dự án, 
sớm trình UBND tỉnh xem xét bố 
trí nguồn vốn trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 để thực hiện.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long cũng đến dự 
lễ khánh thành công trình thanh 
niên (tuyến đường bê tông dài 
700 m, rộng 3 m) tại xã Ân Phong, 
huyện Hoài Ân, do Tỉnh đoàn 
thực hiện bằng nguồn vốn xã hội 
hóa.                                    TIẾN SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, 
khảo sát tuyến đường 
Xuân Sơn -  Đắk Mang

(BĐ) - Chiều 19.1, tại Công ty 
In Nhân dân Bình Định (TP Quy 
Nhơn) diễn ra Hội nghị tổng kết 
phong trào thi đua, công tác khen 
thưởng năm 2020 của Khối thi đua 
sản xuất - kinh doanh và dịch vụ 1.

9 đơn vị trong Khối (Công ty In 
Nhân dân Bình Định làm Trưởng 
khối) đã bám sát các chủ trương, 
nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh để kịp thời cụ thể hóa thành 
các giải pháp, tổ chức chỉ đạo, điều 
hành. Bên cạnh việc thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển KT-XH, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh, 
các phong trào thi đua yêu nước 
và công tác khen thưởng tiếp tục 
được triển khai mạnh mẽ trên 
các lĩnh vực, tạo động lực để các 
DN trong khối nỗ lực khắc phục 
khó khăn, thúc đẩy phát triển 
sản xuất kinh doanh, đảm bảo an 
sinh xã hội cho người lao động, 
hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phần lớn 
các đơn vị đều có doanh thu, lợi 
nhuận trước thuế đạt và vượt kế 
hoạch. Trong năm 2020, các đơn 

vị trong khối đã ủng hộ công tác 
xã hội - từ thiện với tổng số tiền 
hơn 6,2 tỷ đồng.   

Hội nghị đã đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2021 
của khối, hướng đến tiếp tục 
tổ chức tốt phong trào thi đua 
thường xuyên, chuyên đề; đăng 
ký các công trình trọng điểm, sản 
phẩm, sáng kiến mới… để góp 
phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
đưa hoạt động đơn vị thêm bước  
phát triển.                       HOÀI THU  

(BĐ) - Đây là nội dung chính 
của Hội thảo do Trung tâm ươm 
tạo khởi nghiệp Sông Hàn (TP Đà 
Nẵng) phối hợp Sở KH&CN tổ 
chức sáng 19.1 tại TP Quy Nhơn. 
Tham gia Hội thảo có đại diện các 
sở, ban, ngành, đoàn thể và DN 
trong tỉnh.

Tại Hội thảo, đại diện Sở 
KH&CN đã giới thiệu bức tranh 
chung về hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở Bình 
Định; các cơ chế, chính sách định 
hướng cho hoạt động khởi nghiệp 
ĐMST. Dù đã được hình thành và 
đang từng bước phát triển, song 
hoạt động khởi nghiệp ĐMST của 
tỉnh thời gian qua chưa có gì nổi 
bật, chưa thể gắn kết các nguồn 
lực tham gia.

Cũng tại Hội thảo, các đại 
biểu đã cùng thảo luận về các cơ 
chế chính sách, kinh nghiệm hỗ 
trợ cho các startup và DN khởi 
nghiệp sáng tạo tại địa phương.

Giám đốc Trung tâm ươm tạo 
khởi nghiệp Sông Hàn, ông Lý 
Đình Quân cho biết: Hội thảo là 
một hoạt động nhằm triển khai 
Đề án 844 của Bộ KH&CN về 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST quốc gia. Thời gian qua, 
Bình Định đã có nhiều hoạt động 
về khởi nghiệp ĐMST, nhưng các 
hoạt động chưa được xây dựng 
một cách hệ thống. Hội thảo 
nhằm giúp các địa phương, đơn 
vị, DN tìm giải pháp trong việc 
nâng cao năng lực hỗ trợ khởi 
nghiệp ĐMST.               HỒNG HÀ

(BĐ) - Ngày 19.1, các tổ chức, 
đơn vị, DN đã đến thăm, tặng 
quà tết cho các hội viên, hộ gia 
đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó 
khăn trên địa bàn tỉnh.
l Bà Đặng Kim Hồng (ở TP 

Quy Nhơn) đi thăm, trao tiền 
phụng dưỡng và quà tết cho 15 
mẹ Việt Nam anh hùng tại các 
huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy 
Phước; với tổng chi phí là 165 
triệu đồng, trích từ nguồn đóng 
góp của các nhà hảo tâm. 
l Hội Cựu tù chính trị cách 

mạng TP Quy Nhơn phối hợp 
với Hội CTĐ tỉnh đến thăm và 
tặng quà tết cho 50 hội viên tuổi 
cao, sức yếu, ốm đau không đi 
lại được trên địa bàn thành phố. 
Tổng trị giá quà tặng gần 18 triệu 
đồng.
l  Siêu thị Điện máy Xanh (xã 

An Hòa, huyện An Lão) phối hợp 

với Hội CTĐ huyện An Lão tổ 
chức trao tặng 250 suất quà, mỗi 
suất là 20 kg gạo, cho các hộ chính 
sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn tại các xã An Hòa, An 
Quang, An Tân, An Hưng, An 
Trung, An Dũng, thị trấn An Lão.
l Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh phối hợp với Hội CTĐ 
tỉnh tổ chức thăm, tặng 75 suất 
quà tết cho đồng bào dân tộc 
thiểu số thôn M6 (xã Bình Tân, 
huyện Tây Sơn), với tổng giá 
trị gần 38 triệu đồng. CLB thiện 
nguyện Nhân Đức miền Trung - 
Tây Nguyên cũng thăm tặng 72 
suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, người gặp khó khăn tại 
thôn M6, xã Bình Tân; mỗi suất 
quà 200 nghìn đồng.
l Công ty CP may An Nhơn 

đã đến thăm và trao tặng 50 suất 
quà tết cho các hộ dân có hoàn 

       Tặng quà tết cho đối tượng chính  sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn 

cảnh khó khăn ở trên địa bàn xã 
Phước Thắng, huyện Tuy Phước; 
thăm và tặng 100 suất quà cho 
các hộ dân khó khăn ở phường 
Nhơn Hòa và xã Nhơn Hậu (TX 
An Nhơn). Mỗi suất, gồm bánh, 
kẹo, nước ngọt, cà phê, dầu ăn, 

bột ngọt, đường… và 150 nghìn 
đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 
tặng quà là 67,5 triệu đồng.
l Nhóm thiện nguyện Thiện 

Tuệ (Ban Từ thiện xã hội Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh) phối 
hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo tỉnh về làng Canh Lãnh (xã 
Canh Hòa, huyện Vân Canh) trao 
tặng 118 suất quà tết (mỗi suất 
600 nghìn đồng) với tổng giá trị 
70,8 triệu đồng cho người dân 
khó khăn của làng. Ngoài hoạt 
động này, nhóm thiện nguyện 
Thiện Tuệ còn hỗ trợ một bệnh 
nhân bị TNGT 1 triệu đồng và gửi 
tặng chương trình tặng quà Xuân 
yêu thương của Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh 6 triệu đồng.
l Nhóm thiện nguyện Dung 

Vespa Quy Nhơn tổ chức phát 60 
kg gạo, 60 thùng mì tôm và 52 bao 
lì xì cho toàn bộ bệnh nhân chạy 
thận đang ở trong Nhà lưu trú 
bệnh nhân chạy thận (BVĐK tỉnh). 
Tổng số tiền phát quà tết lần này 
gần 22 triệu đồng, do nhóm vận 
động nhà hảo tâm ủng hộ.

L.DƯƠNG - Đ.VIỆT - T.PHƯƠNG - 
M.MIÊN - X.VINH - N.TÚ

Tặng quà tết cho người dân thôn M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn.          Ảnh: LINH DƯƠNG

l Sáng 19.1, CA phường Thị 
Nại phối hợp với Đội CSGT, Đội 
CSĐT tội phạm về ma túy (CA TP 
Quy Nhơn) tổ chức tuyên truyền 
pháp luật cho thanh thiếu niên 
trong diện quản lý, giáo dục tại 
địa phương.

Nội dung phổ biến gồm: Nội 
dung cơ bản của pháp luật về 
phòng chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội; trật tự ATGT; quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính, 
xử lý hình sự đối với các hành 
vi vi phạm, nhất là cờ bạc, cố ý 
gây thương tích, gây rối trật tự 
công cộng, trộm cắp tài sản, đua 
xe trái phép, đốt pháo nổ… Sau 
buổi tuyên truyền, các thanh thiếu 
niên đã viết cam kết chấp hành 
nghiêm quy định của pháp luật, 
không vi phạm, nhất là trong thời 
điểm trước, trong và sau tết Tân 
Sửu 2021.
l  Sáng cùng ngày, CA huyện 

Phù Mỹ phối hợp với CA xã và 
Ban giám hiệu Trường THCS Mỹ 
Lộc tổ chức tuyên truyền Nghị 
định 137/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng pháo, 
về ATGT và phòng, chống ma 
túy cho hơn 400 học sinh nhà 
trường.
l Ngày 18.1, Trường THPT 

Bình Dương phối hợp với Ban 
ATGT huyện Phù Mỹ tổ chức 
tuyên truyền pháp luật về ATGT 
cho hơn 900 cán bộ, giáo viên 
và học sinh nhà trường. Hoạt 
động nhằm nâng cao nhận thức 
của học sinh về Luật Giao thông 
đường bộ để vận dụng khi tham 
gia giao thông, góp phần kiềm 
chế TNGT và ùn tắc giao thông, 
đồng thời vận động gia đình, 
người thân tham gia chấp hành 
nghiêm túc pháp luật về giao 
thông.

MINH NGỌC - VĂN TỐ

l Thị đoàn An Nhơn phối 
hợp với Trung tâm hoạt động 
Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Hội 
thi kể chuyện “Bác Hồ với thiếu 
nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” vào 
chiều 19.1. Tham gia Hội thi có 
19 thí sinh đến từ các trường tiểu 
học trên địa bàn thị xã, thi kể một 
câu chuyện xoay quanh chủ đề về 
đạo đức, lối sống giản dị của Bác; 
ngợi ca lòng yêu nước và đức tính 
quý báu của Người... 

                                THANH MINH
l Ngày 19.1, Đoàn công tác 

Sở Công Thương bắt đầu tổ chức 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
phương án bán hàng bình ổn giá 
một số mặt hàng thiết yếu trước, 
trong và sau tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 tại các địa phương 
trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm 
tra, giám sát của đoàn được tiến 
hành trong 4 ngày, từ ngày 19 
đến 22.1. VIẾT HIỀN
l Tổ công tác của UBND xã 

Phước Thắng (huyện Tuy Phước) 
vừa phát hiện và tạm giữ 4 xe độ 
chế (loại xe máy cày có kéo rơ 
moóc) và 1 bộ máy bơm hút cát 
của 4 đối tượng đang thực hiện 
hành vi khai thác cát trái phép 
tại khu vực hạ lưu đập Văn Mối, 
thuộc địa bàn thôn Lạc Điền. 

                                THIÊN PHÚC
l Ngày 19.1, CA tỉnh cho 

biết đang tạm giữ hình sự để tiếp 
tục điều tra làm rõ hành vi tàng 
trữ trái phép chất ma túy đối với 

đối tượng Nguyễn Phượng Hoàng 
(21 tuổi, ở  TX An Nhơn).

Trước đó, tối 18.1, tại phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn, tổ tuần 
tra giao thông, Phòng CSGT phối 
hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm 
về ma túy, CA tỉnh phát hiện đối 
tượng Hoàng điều khiển xe mô 
tô mà không đội mũ bảo hiểm và 
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên 
đã dừng xe kiểm tra hành chính. 
Qua kiểm tra, phát hiện trong 
người Hoàng cất giữ 2 gói ny 
lông chứa các hạt tinh thể màu 
trắng và 6 viên nén màu xanh. 
Hoàng khai nhận tất cả tang vật 
mà lực lượng CA thu giữ trong 
người Hoàng đều là ma túy. 

                                              K.ANH

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tuyên truyền pháp luật 
cho thanh thiếu niên và học sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long thăm hỏi và tặng quà tết cho Mẹ Việt 
Nam anh hùng Đặng Thị Kiếm, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân.                 Ảnh: TIẾN SỸ
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Nỗ lực vượt khó, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh
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Doanh nghiệp chây ỳ
Đầu tháng 1.2021, chúng tôi có mặt tại 

tiểu khu 252b (tục danh là Gò Ninh Heo, 
thuộc khu vực giáp ranh giữa hai thôn 
Hòa Mỹ và Thuận Nhứt, xã Bình Thuận, 
huyện Tây Sơn). Đây là khu vực có khu 
đất được UBND tỉnh cho Công ty CP Chế 
biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định thuê 
để xây dựng vùng sắn giống làm mô hình 
trình diễn. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi 
là một ruộng đậu phụng rộng lớn.

Ông N.V.T, một người dân địa 
phương, cho biết: “Hầu hết đất này là do 
người ngoài địa phương đến thuê với giá 
200 nghìn đồng/sào/năm. Năm ngoái, họ 
trồng dưa hấu, trồng mì, nghe đâu trúng 
lắm, còn năm nay thì chuyển sang trỉa đậu 
phụng. Trừ khoảnh đất ở sát chân núi, hầu 
hết diện tích đất của công ty này tương đối 
tốt, có mương thủy lợi sát bên, chủ động 
nước tưới nên trồng cây gì cũng đạt hiệu 
quả. Không biết họ thuê qua “kênh” nào 
mà được khu đất tốt này, nhiều người địa 
phương đi khắp xã mà không có đất trống 
để thuê làm”.

Đây không phải là lần đầu tiên Công 
ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu 
Bình Định sử dụng sai mục đích đất được 
UBND tỉnh cho thuê. 

Theo tìm hiểu, ngày 28.1.2005, UBND 
tỉnh có Quyết định số 282 về việc cho 
thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho Công ty CP Chế biến tinh 
bột sắn xuất khẩu Bình Định để xây dựng 
vùng sắn giống làm mô hình trình diễn 
với diện tích 58,1 ha, thuộc tiểu khu 252b. 
Qua hai lần thu hồi, công ty này còn quản 
lý và sử dụng 40,25 ha. 

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ 
tịch UBND xã Bình Thuận: Từ khi được 
UBND tỉnh cho thuê đất rồi thu hồi một 
phần, công ty này đã sử dụng toàn bộ 
diện tích để trồng cây hằng năm (trồng 
sắn thương phẩm) làm nguyên liệu cho 
nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu 
tại huyện Phù Mỹ chứ không xây dựng 
vùng sắn giống làm mô hình trình diễn để 

Theo phản ánh của nhiều lái xe ô tô, 
biển hướng dẫn giao thông cắm tại dải 
phân cách giữa trên tuyến QL 1D từ Bến 
xe khách Quy Nhơn đến ngã ba Long Vân 
(TP Quy Nhơn) bị cây xanh che khuất, 
khiến họ không nhìn thấy, dễ vi phạm lỗi 
đi sai làn đường. Việc biển báo “núp lùm” 
như vậy chẳng khác nào đánh đố người 
đi đường (ảnh).

Được biết, trên đoạn đường này mỗi 
bên có 3 làn xe, làn sát dải phân cách phía 
bên trái là dành cho xe ô tô con, xe khách; 
làn giữa dành cho xe tải, xe khách; làn 
trong cùng bên phải dành cho xe thô sơ. 

Về vấn đề này, lãnh đạo Phòng CSGT, 
CA tỉnh, cho biết: Biển báo được lắp đặt 
bởi Chi cục quản lý đường bộ III.2, thuộc 
Tổng cục đường bộ (Bộ GTVT). Trong 
quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu thấy 
bất cập thì CA Quy Nhơn - đơn vị được 
phân cấp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 
phạm trên tuyến đường này - có trách 
nhiệm kiến nghị cơ quan chức năng khảo 
sát tại hiện trường để có sự điều chỉnh 
cho hợp lý. Theo quy định, biển báo phân 
làn xe nằm trong khu dân cư phải được 
đặt trên cổng chào bắc ngang qua đường 
để người điều khiển phương tiện tham 
gia giao thông nhìn thấy ngay, không thể 
đặt ngay giữa dải phân cách, cây cối che 
khuất tầm nhìn. 

Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng 
Phòng CSGT, CA tỉnh, cho hay: “Biển báo 
tại đoạn đường này đúng theo quy định, 
nhưng vị trí đặt biển báo chưa tốt. Để kịp 
thời đảm bảo ATGT, sau khi nhận được 
thông tin phản ánh từ người dân, chúng 
tôi đã đề nghị Ban ATGT tỉnh sớm kiến 
nghị với các cơ quan chức năng có biện 
pháp khắc phục”.       Bài, ảnh: VĂN LƯU 

Theo Phòng CSGT, CA tỉnh, sau 1 tháng triển khai 
đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, tình hình giao thông 
trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT 
tiếp tục giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và 
số người bị thương. 

Cụ thể, từ ngày 15.12.2020 - 15.1.2021, toàn tỉnh xảy 
ra 3 vụ TNGT, làm chết 3 người và bị thương 8 người, 
so tháng liền kề trước đó, giảm 11 vụ, giảm 6 người chết 
và giảm 3 người bị thương; so cùng kỳ năm trước giảm 
9 vụ, giảm 10 người chết và giảm 3 người bị thương. 

Có được kết quả này là nhờ lực lượng CSGT toàn tỉnh 
đã xác định đúng tuyến, địa bàn trọng điểm để bố trí lực 
lượng tuần lưu tăng từ 2 - 3 ca/ngày. Như trên tuyến QL 
19 mới, thường xảy ra tình trạng vi phạm về tải trọng, 
quá tốc độ không chỉ với ô tô, xe tải mà còn có cả mô 
tô, xe gắn máy, vì vậy CSGT đã bố trí một tổ tuần tra 
lưu động dọc tuyến, bố trí lực lượng xử lý từng chuyên 
đề riêng kết hợp tuyên truyền nên người tham gia giao 
thông ý thức hơn. 

Ngoài kết hợp việc tuần tra, xử lý trực tiếp trên đường, 
lực lượng CSGT cũng đang tăng cường xử phạt nguội các 
hành vi vi phạm qua camera di động và gắn trên tuyến. 

VIẾT TIẾP BÀI “DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH”:

Doanh nghiệp chây ỳ, 
tiếp tục vi phạm

Qua xác minh của cơ quan chức năng, Công ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định đã có hành vi sử dụng 
đất không đúng mục đích. Tuy nhiên, hơn 1 năm sau khi Báo Bình Định có bài phản ảnh, vi phạm vẫn chưa được 
xử lý rốt ráo. Công ty này vẫn chây ỳ, tiếp tục vi phạm, khiến chính quyền cũng như người dân địa phương bức xúc.

Khu đất của Công ty CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định đang được cho thuê để trồng đậu phụng.

phát triển nguyên liệu cho nhà máy như 
trong quyết định của UBND tỉnh. “Vừa rồi, 
chúng tôi đi kiểm tra thực tế và đo đạc lại 
thì phát hiện trong quá trình quản lý, sử 
dụng đất, công ty này đã để người dân lấn 
chiếm gần 2 ha để trồng keo, diện tích còn 
lại đang trồng đậu phụng và mì. Nghịch 
lý là rất nhiều cá nhân ở địa phương khác 
đến thuê đất của công ty để sản xuất. Vì 
vậy, chúng tôi mong các ngành chức năng 
sớm thu hồi diện tích đất này giao lại cho 
xã để người dân địa phương có đất sản 
xuất”, ông Dũng nói.

Bất hợp tác với cơ quan chức năng
Về sự việc trên, Sở TN&MT xác nhận: 

Qua kiểm tra và đối chiếu các tài liệu liên 
quan cùng ý kiến của chính quyền địa 
phương thì trong thời gian qua, Công ty 
CP Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình 
Định không còn nhu cầu sử dụng đất vào 
mục đích xây dựng vùng sắn giống làm mô 
hình trình diễn, không trực tiếp sử dụng 
đất mà giao khoán cho cá nhân sử dụng 
(trồng đậu phụng, dưa hấu, mì) không 
đúng mục đích UBND tỉnh cho thuê đất.

Ông Trần Kỳ Quang, Phó Giám đốc 
Sở TN&MT, cho biết: “Sở cũng đã có văn 
bản yêu cầu công ty này có báo cáo giải 

trình gửi về Sở để báo cáo UBND tỉnh xem 
xét xử lý nhưng công ty không thực hiện. 
Sau đó, Thanh tra Sở đã 2 lần mời công ty 
và chính quyền địa phương làm việc giải 
trình về tình hình quản lý, sử dụng đất của 
DN nhưng công ty tiếp tục không hợp tác, 
không cử người tham dự”.

Theo ông Quang, Công ty đã vi phạm 
pháp luật về đất đai quy định tại điểm a, 
khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (Sử 
dụng đất không đúng mục đích đã được 
Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền 
sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi sử dụng đất không đúng 
mục đích mà tiếp tục vi phạm); không hợp 
tác với cơ quan chức năng và chính quyền 
địa phương trong quá trình xử lý vi phạm. 
Theo quy định về trình tự, thủ tục thu 
hồi đất tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ thì UBND tỉnh (hoặc ủy quyền 
cho Sở TN&MT) thông báo cho người vi 
phạm biết và đăng thông báo trên trang 
thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh. Sở 
đã có văn bản báo cáo và tham mưu UBND 
tỉnh giải quyết việc này. Sau khi có văn bản 
thông báo, Sở TN&MT sẽ lập thủ tục đề 
nghị UBND tỉnh thu hồi đất giao cho địa 
phương quản lý theo quy định.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

Kiểm soát về nồng độ cồn và chất kích thích, góp phần hạn chế TNGT

Lực lượng CSGT tuần tra khép kín tuyến, địa bàn trọng điểm, 
kiểm soát chặt, xử lý nghiêm phương tiện giao thông vi phạm.

Cần điều chỉnh vị trí 
biển báo giao thông 
cho phù hợp

Theo thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT, 
CA tỉnh, lực lượng CSGT còn kết hợp với CA các địa 
phương kiểm soát việc vận chuyển hàng lậu, hàng giả 
và vận chuyển người từ vùng dịch về trái phép nhằm kịp 
thời ngăn chặn và xử lý nghiêm. Trong tháng của đợt cao 
điểm, CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 4.900 

trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng; trong đó 
vi phạm nồng độ cồn là hơn 400 trường hợp, phạt tiền 391 
triệu đồng; đáng chú ý có không ít trường hợp bị phạt ở 
mức cao nhất là từ 35 đến 40 triệu đồng. 

Dịp tết Nguyên đán là thời điểm hoạt động vận tải 
đang sôi động nhất trong năm. Thời điểm này thường 
xảy ra tình trạng mất trật tự ATGT do mật độ phương 
tiện tăng cao trên các tuyến giao thông. Do vậy, lực lượng 
CSGT toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
duy trì lực lượng tuần lưu kết hợp các thiết bị nghiệp vụ 
để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Cùng với đó 
là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, phòng 
ngừa nguy cơ mất an toàn. 

“Chúng tôi bố trí lực lượng tuần tra công khai từ 12 
giờ đến 24 giờ, nhất là từ 18 - 24 giờ vì đây là khung giờ 
xảy ra TNGT nhiều nhất trong thời gian qua và kết hợp 
hóa trang, ghi hình qua hệ thống camera di động và trên 
đường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quán triệt, các địa 
phương phải bố trí 1 ca trực/ngày kiểm soát về nồng độ 
cồn và chất kích thích, vì kiểm soát tốt vấn đề này góp 
phần hạn chế TNGT”, thượng tá Hoài cho biết thêm.

Bài, ảnh: KIỀU ANH
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Bình Định

CHỮ & NGHĨA
            

Người Việt kính trọng người dạy học, 
trong tâm trí, thầy dạy học chỉ đứng sau 
cha mẹ. Tết đến xuân về không chỉ là lúc 
sum vầy với gia đình mà còn là dịp tri ân 
thầy cô giáo. Không phải tự dưng mà dịp 
tết Nguyên đán lại có một ngày riêng 
dành cho thầy cô, vì lẽ tự xa xưa ngạn 
ngữ Việt đã có câu “Mùng một tết cha 
mùng ba tết thầy”. 

Nhắc đến tri ân thầy cô trong mỗi 
dịp Tết đến xuân về, xưa chuyện ngụ 
ngôn rằng có anh học trò nghèo mắc 
kẹt khi ai cũng có quà tết biếu thầy mà 
anh không có, nên anh đánh liều mang 
hai chai nước lã gói ghém thật kỹ lưỡng, 
tươm tất như là rượu đem biếu thầy. 
Nhận gói quà của anh học trò nghèo, 
người thầy lấy làm lạ lắm, khi khui 
dùng, thầy vỡ lẽ và hiểu tấm lòng học 
trò mình. Chuyện đến đấy thì chỉ có trò 
biết thầy biết. Mùng ba Tết năm ấy, khi 
có đông học trò đến thăm, thầy sai anh 
trưởng tràng (tên gọi học trò làm nhiệm 
vụ như lớp trưởng bây giờ) rót “rượu” 
cho mọi người cùng uống. Nhấp chén 
rượu ai cũng xôn xao ngạc nhiên nhưng 

không ai dám hỏi. Đợi học trò mình tĩnh 
lại, người thầy mới thủng thẳng kể lại 
nguồn cơn… Có thể thấy, tình thầy trò 
cốt ở tấm lòng chứ không phải ở giá trị 
vật chất. Và đã làm thầy thì ắt sẽ hiểu 
lòng trò. 

Tết thầy là một nét đẹp trong văn 
hóa được người Việt giữ gìn và phát huy 
cho đến ngày hôm nay. Vào những dịp 
như thế này, học trò đến thăm hỏi để tỏ 
lòng kính trọng, biết ơn đối với thầy cô. 
Tuy nhiên, hiện nay một số học sinh tặng 
quà là để mong muốn có sự đối xử đặc 
biệt hơn, nên họ thường chọn những 
món quà có giá trị lớn để biếu tặng thầy 
cô. Điều này làm mất đi giá trị truyền 
thống tốt đẹp bao đời nay.

Tục ngữ ta có câu: “Của cho không 
bằng cách cho”, vì vậy quà gì không thật 
quá quan trọng mà quan trọng là tấm 
lòng chân thành biết ơn của học sinh 
được gửi gắm trong món quà đó. Phải 
chăng chăm ngoan, học giỏi để sau này 
trở thành một người có ích cho xã hội, 
đó mới chính là món quà lớn nhất dành 
tặng cho thầy cô.                                T. YÊN

Tết Thầy

Học sinh chuyên Hóa  
đạt giải môn Lịch sử

Ba mẹ đều làm bác sĩ, Minh 
Anh sớm được gia đình định 
hướng theo ngành Y. Em thi vào 
lớp chuyên Hóa, Trường THPT 
chuyên Chu Văn An. Tuy nhiên, 
từ khi còn nhỏ, Minh Anh đã 
thích môn Lịch sử. Do vậy, sau 
thời gian tập trung cho môn 
chuyên và tham gia cuộc thi 
KHKT, Minh Anh xin chuyển 
sang học thêm môn Lịch sử để 
được trải nghiệm ở các kỳ thi 
học sinh giỏi của môn học mình 
yêu thích. Minh Anh chia sẻ: “Dù 
học bồi dưỡng môn Lịch sử, em 
không thấy nặng nề hay bị áp 
lực. Có lẽ một phần vì em quá 
yêu thích môn học này”.

Tham gia đội tuyển môn Lịch 
sử của trường, lớp 11, Minh Anh 
đạt giải ba ở Kỳ thi chọn học 
sinh giỏi cấp quốc gia năm học 
2019 - 2020. Ở kỳ thi năm nay, 
đề thi được giáo viên đánh giá 
lạ và nặng vì buộc học sinh phải 
đưa ra nhận định cá nhân, đây 
là yêu cầu rất hiếm. Minh Anh 
chia sẻ: “Khi đó, dù đã cố hết sức 
nhưng vì đề lạ nên em cũng nghĩ 
chắc chỉ đạt giải khuyến khích, 
không ngờ đạt giải nhất. Giờ biết 
kết quả rồi mà em vẫn rất run”.

Thầy Dương Trọng Anh, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Chu Văn An, cho biết: 
“Vì khó tuyển học sinh nên Sở 
chủ trương không mở lớp chuyên 
môn Lịch sử, Địa lý. Do vậy, để 
tuyển học sinh bồi dưỡng đi thi 
học sinh giỏi các nôn này, giáo 
viên bộ môn tự tìm kiếm thông 
qua các giờ dạy. Thường thì các 
em lớp chuyên Ngữ văn hoặc 

NGUYỄN PHÙNG MINH ANH - GIẢI NHẤT MÔN LỊCH SỬ, KỲ THI HỌC SINH GIỎI 
THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2020 - 2021: 

Học Lịch sử thật thú vị !
Ở Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2020 - 2021, Bình Định có mặt trong số các tỉnh, thành có học 

sinh đạt giải nhất. Theo đó, em Nguyễn Phùng Minh Anh, học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, đạt giải nhất môn 
Lịch sử với 17,75 điểm.

Học sinh chuyên Hóa nhưng Minh Anh rất yêu thích môn Lịch sử.                                                                                                   Ảnh: THẢO KHUY

không chuyên sẽ tham gia bồi 
dưỡng môn Lịch sử, Địa lý, chứ 
các em học môn tự nhiên rất ít. 
Phải nói Minh Anh là một trường 
hợp đặc biệt”. 

Đọc sách, xem phim tài liệu
Minh Anh kể, nhà có khá 

nhiều sách về lịch sử. Từ bé em 
đã cảm nhận, việc hiểu được lịch 
sử sẽ giúp mình có thể tự giải 
thích được nhiều vấn đề xã hội 
lan tỏa tới hôm nay, thậm chí có 
thể theo dõi lịch sử đến mức xa 
hơn trong tiến trình thời gian. 
Em không học Lịch sử theo cách 
đọc thuộc lòng hay ép mình phải 
nhớ các sự kiện một cách máy 
móc. Em đọc các câu chuyện 
lịch sử, xem phim tài liệu, hiện 

em theo dõi với niềm thích thú 
bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ 
Chí Minh - Biên niên sử truyền 
hình” đang chiếu trên VTV. Với 
những sự kiện lịch sử, em tìm 
cách liên tưởng, sắp xếp logic, 
nhờ vậy có thể kết nối và nhớ 
2 - 3 sự kiện liên quan cùng lúc. 
Ngoài ra, nhờ hiểu lịch sử, em 
có thể bổ túc kiến thức, hiểu 
các nội dung văn học sâu sắc 
hơn... Những điều đó làm em 
cảm thấy môn Lịch sử thật nhẹ 
nhàng, thú vị.

Minh Anh nhìn nhận, việc 
nhiều bạn trẻ không thích môn 
Lịch sử có lẽ là do cách tiếp cận. 
Nếu các bạn được nghe những 
câu chuyện lịch sử trước những 
bài học sẽ “bén lửa” nhanh hơn. 

Mai một không phải là từ láy như không 
ít người nhầm. Đây là một từ Hán Việt được 
hình thành bằng phương thức ghép. Trong 
đó, mai (bộ thổ, liên quan tới đất) có nghĩa 
“chôn, vùi xuống đất”, như trong mai táng 
(“táng bằng cách chôn), mai danh ẩn tích 
(chôn tên giấu vết). Một (bộ thủy, liên quan 
tới nước) nghĩa là “chìm, lặn dưới nước”. 
Nghĩa gốc của mai một là “bị vùi, bị chìm 
đi”. Từ đó mới có nghĩa chuyển là “mất dần 
hoặc mất hẳn, không còn ai biết đến, do 
không được phát huy, sử dụng (nói về vốn 
quý tinh thần)” như Từ điển tiếng Việt đã 
giảng (Hoàng Phê chủ biên, 1992, tr.602).

Ngoài chữ mai bộ thổ trên, còn chữ mai 
bộ mộc (liên quan tới cây) cũng khá quen 
thuộc. Chữ mai này gắn liền với hoa mai. 
Bình Định là địa phương nổi tiếng cả nước 
về mai. Cây mai để lại dấu ấn trong nhiều 
địa danh ở Bình Định. Núi Huỳnh Mai (tức 
hoàng mai - mai vàng) là một địa danh như 
vậy. Đây là nơi mà sinh thời, cụ Đào Tấn 
(hiệu là Mộng Mai, biệt hiệu Mai Tăng đều 
liên quan đến hoa mai) chọn đặt sinh phần 
và có đề thơ. Bài thơ này là Đề Mai sơn thọ 

viên, tạm dịch là “đề thơ tại/cho sinh phần 
trên núi [Huỳnh] Mai”.

Lâu nay, ta cứ nghĩ chữ mai bộ mộc là 
“cây mai vàng”. Thật ra, trong tiếng Hán, 
chữ mai này có nghĩa là “cây mơ”, là loài 
cây “đầu xuân nở hoa, có hai thứ trắng và 
đỏ […], nở hết hoa rồi mới nẩy lá, quả chua, 
chín thì sắc vàng” (Thiều Chửu, Hán Việt tự 
điển, NXB Thanh Niên, tr.355) rất phổ biến ở 
Trung Quốc. Ở nước ta, vùng rừng núi động 
Hương Tích cũng có nhiều cây mơ. Điều này 
được Nguyễn Bính nhắc đến trong bài Cô 
hái mơ: “Thấp thoáng rừng mơ, cô hái mơ”.  

Do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, ở 
Trung Quốc và cả miền Bắc nước ta, không 
phù hợp để cây mai vàng phát triển. Cây 
mai nở hoa vàng dịp tết Nguyên đán mà 
ta gọi là hoàng mai (hay gọn hơn là mai) 
chỉ phát triển tầm từ Quảng Trị trở vào. Cho 
nên, mai trong thơ văn Trung Quốc chính 
là “hoa mơ”, một loài hoa của xứ lạnh (nên 
mới có cách nói hàn mai - cây mơ chịu lạnh), 
không phải “mai vàng” là cây của xứ nóng. 
Để chỉ cây mai vàng của nước ta, tiếng Trung 
gọi là kim liên mộc. Th.S PHẠM TUẤN VŨ 

Mai và mai một

Trường ĐH 
Quy Nhơn được 
Bộ GD&ĐT 
khen thưởng

(BĐ) - Trường ĐH Quy Nhơn 
là một trong 34 trường đại học 
được Bộ GD&ĐT khen thưởng 
vì có nhiều bài báo được đăng 
trên tạp chí khoa học quốc tế uy 
tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE 
năm 2020.

Trong năm 2020, các trường 
này đã công bố tổng cộng 3.627 
bài báo. Riêng Trường ĐH Quy 
Nhơn có 103 bài báo và là một 
trong những trường đại học có 
thành tích công bố quốc tế tốt 
nhất ở khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên, nếu không tính 3 đại 
học vùng là ĐH Huế, ĐH Đà 
Nẵng, ĐH Tây Nguyên vốn là 
những trường có nhiều trường 
đại học thành viên.

T. YÊN

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH:

62% gia đình 
đạt danh hiệu 
“Gia đình học tập”

Theo thông tin từ Hội 
Khuyến học tỉnh, năm 2021, 
các cấp hội cố gắng phấn đấu 
đạt các mục tiêu, gồm: 62% 
gia đình đạt danh hiệu “Gia 
đình học tập”, 80% dòng họ 
đạt danh hiệu “Dòng họ học 
tập”, 77% cộng đồng (thôn, 
làng, khu phố, khối phố) đạt 
danh hiệu “Cộng đồng học tập 
cấp thôn”, 60% cộng đồng (cấp 
xã, phường, thị trấn) đạt danh 
hiệu “Cộng đồng học tập cấp 
xã”, 72% số đơn vị thuộc xã 
quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị 
học tập”, 62% số đơn vị thuộc 
huyện quản lý đạt danh hiệu 
“Đơn vị học tập”.

T. YÊN

Theo đại diện Trường 
THPT chuyên Chu Văn An, 
nhà trường mong muốn 
có thể mở lớp chuyên môn 
Lịch sử, Địa lý vì học sinh 
nơi đây thật sự có nhu cầu 
và học tốt 2 môn này.

Thực tế ở lớp em, nhiều bạn 
cũng than phiền bài học Lịch 
sử dài, khó nhớ, nhưng khi có 
bạn nào kể chuyện lịch sử hay, 
các bạn cũng xúm nhau nghe, 
hay khi bàn luận về một sự kiện 
lịch sử các bạn cũng rất sôi nổi.

Bài, ảnh: THẢO KHUY
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

TIN VẮN

Tìm lại sự gắn kết
Mặt SVĐ Quy Nhơn chưa 

hoàn thành như dự kiến, do đó, 
trước mắt hai trận đấu đầu tiên 
của Topenland Bình Định trên 
sân nhà được tổ chức ở sân 19.8. 
Đây được coi là điều bất lợi với 
đội bóng đất Võ, bởi lượng cổ 
động viên đến cổ vũ cho thầy trò 
HLV Nguyễn Đức Thắng không 
thể nhiều bằng “chảo lửa Quy 
Nhơn”. Để làm quen điều kiện 
sân bãi, hôm nay (20.1), toàn đội 
Topenland Bình Định di chuyển 
vào Nha Trang tập luyện đến 
ngày thi đấu.

Trong cuộc gặp nhau ở Giải 
bóng đá tứ hùng - Tranh cúp 
Truyền hình TP Hồ Chí Minh 
năm 2020 diễn ra đầu tháng 1 
vừa qua, Topenland Bình Định 
và Sài Gòn FC đã hòa nhau 
với tỷ số 1 - 1. Nhưng đó chỉ là 
một trận đấu để các HLV thử 
nghiệm đội hình. Dẫu có nhiều 
xáo trộn về đội hình, khi thanh 
lý hợp đồng với hàng loạt cầu 
thủ cũ nhưng đội bóng của HLV 
Vũ Tiến Thành vẫn thể hiện sự 
mạnh mẽ. Ở lượt trận đầu tiên, 
họ đã vượt qua CLB Hoàng Anh 
Gia Lai với tỷ số 1 - 0. 

Trong khi đó, đội bóng của 
HLV Đức Thắng chỉ giành được 
kết quả hòa trên sân Vinh. Thực 
ra, 1 điểm giành được trước 
Sông Lam Nghệ An không 
phải là kết quả tồi, nhất là phải 
thi đấu trên sân đối phương. 
Nhưng trong tình thế đối thủ 
chỉ còn chơi với 10 người trong 
hơn 70 phút, lại có bàn dẫn trước 
nhưng bị gỡ hòa là điều hết sức 
đáng tiếc. Điều khiến người 

TOPENLAND BÌNH ĐỊNH - SÀI GÒN FC (VÒNG 2 V-LEAGUE 2021):

“Tiếp lửa” trên sân Nha Trang
Chiều 23.1, CLB Topenland Bình Định sẽ gặp Sài Gòn FC trên sân 19.8 (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đây được dự 

báo là trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Đức Thắng, nhưng khác với trận khai mạc, họ sẽ được “tiếp lửa” từ các khán 
đài, dù phải thi đấu trên sân “trung lập”.

hâm mộ đất Võ lo lắng hơn là 
tuyến giữa của Topenland Bình 
Định tỏ ra lép vế trước đối thủ. 
Do đó, chơi thiếu người nhưng 
các học trò của HLV Ngô Quang 
Trường vẫn tỏ ra lấn lướt, gây 
sức ép trong phần lớn thời gian 
của hiệp 2.

Gặp Sài Gòn FC, các cầu thủ 
Topenland Bình Định sẽ đối 
đầu với một trong những tiền 
vệ giữa hay nhất Việt Nam hiện 
nay là Cao Văn Triền. Đây được 
coi là thử thách thú vị của Văn 
Triền khi gặp đội bóng quê 
hương. Nhiều khả năng, HLV 
Nguyễn Đức Thắng sẽ sử dụng 

Mấy năm gần đây, phong trào 
tập luyện môn cầu lông ở hai xã 
Tây Bình, Tây Vinh (huyện Tây 
Sơn) phát triển khá mạnh, thu hút 
đông đảo những người đam mê 
tham gia tập huyện, rèn luyện 
sức khỏe. 

Từ tầm cuối giờ chiều, có 
nhiều người đến Nhà VH-TT xã 
Tây Bình tập luyện cầu lông. Có 
mặt trên sân, bà Đặng Thị Ngọc 
Bích, ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình, 
chia sẻ: “Tôi tập luyện cầu lông 
khoảng 10 năm nay. Môn thể 
thao này phù hợp với tôi, vừa 
rèn luyện sức khỏe vừa dễ chơi 
và cũng vừa sức. Lúc trước tôi 
cùng mọi người chơi cầu lông ở 
khoảnh sân trước Trường Tiểu 
học Tây Bình. Từ ngày có sân 
của Nhà VT-TT xã, chất lượng 
lại tốt hơn nhiều nên không khí 
tập luyện cũng sôi nổi hẳn lên”. 

Hiện nay, nhóm cầu lông xã 
Tây Bình có khoảng 20 người 
thường xuyên tập luyện và 
điểm đáng mừng là ngày càng 
có thêm nhiều em nhỏ tham gia. 

Chấn thương của Đình Kha (ngoài cùng bên trái) không quá nghiêm trọng, nên anh vẫn có thể được tung ra sân trong trận 
đấu với Sài Gòn FC.                                                                                                                                                                                                        Ảnh: VPF

Để nắm bắt lối chơi của đối thủ, ngày 17.1, HLV Nguyễn Đức Thắng 
đã có mặt trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) để dự khán trận đấu 
giữa Sài Gòn FC và Hoàng Anh Gia Lai. Ông cho biết đã có cách để khắc 
chế đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành. 

những cái tên như Nguyễn Tấn 
Tài, Lê Tiến Anh ngay từ đầu 
để vừa tạo được sự chắc chắn, 
vừa có sự phối hợp mạch lạc 
trong những tình huống tấn 
công. Bởi họ đều đã thể hiện 
được là cầu nối khá hữu hiệu 
tại Giải bóng đá tứ hùng - Tranh 
cúp Truyền hình TP Hồ Chí 
Minh năm 2020. 

Lợi thế từ “cầu thủ thứ 12”
Ngày 16.1, Hội Cổ động viên 

bóng đá đất võ Bình Định đã 
làm lễ xuất quân, diễu hành 
quanh một số tuyến đường 
chính ở TP Quy Nhơn, tập 
trung cổ vũ từ xa cho CLB 
Topenland Bình Định trong 
trận khai mạc gặp CLB Sông 
Lam Nghệ An. Hiện việc hợp 

l MU quyết tranh giành 
Mbappe. Theo báo chí Anh, MU 
đã sẵn sàng nhảy vào cuộc đua 
giành chữ ký của Kylian Mbappe, 
cùng với những tên tuổi lớn 
khác như Liverpool, Real Madrid 
hay Barcelona. Với việc Sancho 
bị Dortmund đòi giá trên trời, 
không loại trừ khả năng đội chủ 
sân Old Trafford sẽ chuyển hướng 
sang Mbappe, siêu sao đang 
được Transfermarkt định giá đắt 
nhất thế giới, lên tới 180 triệu 
euro. (Theo TTVN)
l Timothy trở lại với bóng 

đá Việt Nam. Vua phá lưới 
Nigerian Premier League 2005 
và V-League 2012 đang cách ly ở 
TP Hồ Chí Minh và háo hức trong 
lần trở lại Việt Nam đầy hứa hẹn. 
Cầu thủ sinh năm 1987 được đồn 
đoán là đang cân nhắc khoác áo 
một trong ba đội bóng V-League. 
Thanh Hóa, Quảng Ninh và HAGL 
là những điểm đến lý tưởng. 
Timothy từng chơi cho đội bóng 
xứ Thanh vào mùa giải 2015 - 
2016 trước khi trở về nước. Anh 
cũng từng chơi cho HAGL vào 
mùa giải 2014 - 2015.  

  (Theo bongdaso)

Sôi nổi phong trào cầu lông ở Tây Bình, Tây Vinh

nhất các nhóm cổ động viên 
đang được thực hiện để tạo 
thành một khối thống nhất, quy 
củ và ngày càng chuyên nghiệp. 

Thông tin từ Công ty CP Bình 
Định Sport cho biết, các thành 
viên Hội Cổ động viên bóng đá 
đất võ Bình Định được miễn phí 
vào sân cổ vũ cho Topenland 
Bình Định tại Nha Trang. Trong 
khi đó, vé xem trận đấu này 
dành cho những đối tượng khán 
giả khác có các mức giá: 80.000 
đồng (khu vực khán đài A1), 
60.000 đồng và 50.000 đồng (các 
khu vực còn lại của khán đài A), 
40.000 đồng (khán đài B), 30.000 
đồng (khán đài C, D).

Anh Phan Tiến Dũng, thành 
viên Ban cán sự Hội Cổ động 
viên bóng đá đất Võ Bình Định, 
cho biết: “CLB Topenland Bình 
Định đã hỗ trợ 6 xe loại 50 chỗ 
cho anh em trong Hội vào Nha 
Trang cổ vũ. Dự kiến sáng 23.1 
chúng tôi sẽ xuất phát, với đầy 
đủ kèn, trống, cờ. 300 thành viên 
tham gia cổ vũ đợt này đều đã 
được trang bị áo đồng phục và 
phổ biến những nguyên tắc để 
có cách ứng xử văn minh, đúng 
mực. Bên cạnh đó, chúng tôi 
cũng yêu cầu anh em cổ động 
viên tuân thủ các quy định 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Ngoài ra, theo thông tin tôi 
được biết thì có không ít cổ động 
viên từ TP Hồ Chí Minh, nhiều 
người khác từ Bình Định cũng di 
chuyển đến Nha Trang để cổ vũ 
cho đội bóng quê hương”.

Hy vọng với sự cổ vũ 
nhiệt tình từ các cổ động viên, 
Topenland Bình Định sẽ thi đấu 
khởi sắc, giành trọn 3 điểm để 
hiện diện trong nhóm đầu bảng 
xếp hạng, tạo đà thuận lợi cho 
những trận đấu tiếp theo.           

HOÀNG QUÂN

Người dân tập luyện cầu lông ở Nhà VH-TT xã Tây Bình.                           Ảnh: Đ. PHƯƠNG

Em Nguyễn Đức Trường, học 
sinh lớp 6A2, Trường THCS Tây 
Bình, cho hay: “Từ ngày chơi cầu 
lông, sức khỏe em tốt lên. Ngoài 
ra, còn giúp em chú ý quan sát 
và tăng khả năng tập trung nên 
việc học tập cũng tiến bộ hơn”.

Ông Nguyễn Thanh Giang, 
Phó Chủ tịch UBND xã Tây Bình, 
cho biết: Nhà VH-TT xã có 2 sân 
cầu lông, xã cũng khuyến khích 
việc thành lập CLB cầu lông Tây 
Bình, nâng cao chất lượng và quy 
mô, góp phần đưa phong trào 

TDTT xã Tây Bình ngày càng phát 
triển nên lượng người tham gia 
chơi môn này ngày càng đông.

Cạnh xã Tây Bình, phong trào 
tập luyện cầu lông ở xã Tây Vinh 
cũng phát triển rất mạnh. Hằng 
ngày, không chỉ có người dân 
trong xã, từ sáng đến chiều tối, tại 
Nhà VH-TT Tây Vinh - Hanyang, 
có nhiều người từ các xã Tây Bình 
và Nhơn Phúc (TX An Nhơn) đến 
giao lưu, tập luyện cầu lông. Ông 
Dương Ngọc Hiến, Phó Chủ tịch 
UBND xã Tây Vinh, cho hay: “Dân 

trong xã mê cầu lông từ lâu. Năm 
2015, Trường ĐH Hanyang Hàn 
Quốc hỗ trợ, xã cũng xuất ngân 
sách thêm vào xây dựng Nhà 
VH-TT Tây Vinh - Hanyang, từ 
đó phong trào chơi cầu lông có 
môi trường phát triển mạnh”. Ông 
Nguyễn Hữu Thành, 58 tuổi, ở 
thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, 
chia sẻ: “Nhà VH-TT Tây Vinh - 
Hanyang có 3 sân cầu lông mà 
nhiều khi không đủ để phục vụ 
do có nhiều người muốn chơi”. 

Hằng tháng, CLB cầu lông 
Tây Vinh đều tổ chức giao lưu 
với CLB cầu lông xã Nhơn Phúc 
và Hội cầu lông Trường CĐ Bình 
Định. Gần đây nhất, cuối tháng 
11.2020, CLB cầu lông Nhơn 
Phúc liên quân với CLB cầu 
lông Tây Vinh giao lưu với Hội 
cầu lông Trường CĐ Bình Định. 
“Tết này, CLB cầu lông Tây Vinh 
sẽ tổ chức giao lưu với các CLB 
cầu lông Nhơn Phúc và Hội cầu 
lông Trường CĐ Bình Định”, ông 
Dương Ngọc Hiến cho biết thêm.       

ĐÌNH PHƯƠNG
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Bình Định

Kết nối những tấm lòng
Nổi bật trong năm 2020 là các 

hoạt động an sinh xã hội, chăm lo 
cho người nghèo, gia đình chính 
sách khó khăn, người dân bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
và bị thiệt hại bởi bão lũ. Quỹ Vì 
người nghèo các cấp trong tỉnh 
đã vận động trên 10,1 tỷ đồng. 
Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận 
hơn 20,8 tỷ đồng tiền mặt và phối 
hợp cứu trợ trực tiếp với tổng trị 
giá hơn 3,5 tỷ đồng. MTTQ Việt 
Nam tỉnh phối hợp với các địa 
phương trao 27 con bê giống với 
tổng trị giá 405 triệu đồng cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ xây 
dựng mới 195 nhà, sửa chữa 30 
nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 
trên 6,22 tỷ đồng. 

Các tổ chức thành viên cũng 
tích cực hưởng ứng các hoạt 
động trên lĩnh vực an sinh xã 
hội của MTTQ Việt Nam tỉnh. 
Hội CTĐ tỉnh đã vận động và 
tặng trên 59.000 suất quà, tổng 
trị giá hơn 25,8 tỷ đồng. Tỉnh 
đoàn đã tặng 2.122 suất quà tết, 
400 áo ấm, 20 suất học bổng, lắp 
đặt 40 tấm pin năng lượng mặt 
trời, phát thuốc miễn phí cho 300 
người dân… tổng trị giá trên 2,4 
tỷ đồng. Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh tổ chức chương trình 
Xuân yêu thương, tặng 4.500 thẻ 
BHYT cho người dân thuộc hộ 
cận nghèo, vận động hỗ trợ 24 ca 
mổ tim, trao tặng 40 xe lắc, xây 
dựng mới 2 bếp ăn tình thương 
cấp huyện… 

Trước diễn biến phức tạp của 
đại dịch Covid-19, cộng đồng 
Phật giáo Bình Định đã ủng hộ 
công tác phòng, chống dịch 200 
triệu đồng, trên 10.000 khẩu trang 
y tế; đồng hành với Hội CTĐ 
tỉnh trong tổ chức “Phiên chợ 
0 đồng”, duy trì các “quán cơm 
2.000 đồng”, tặng quà cho người 
nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, 
Đại lễ Phật đản. Các chùa cũng 
thành lập chi hội khuyến học, 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân

Năm 2020, trước nhiều khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện các chương trình 
ý nghĩa, gắn với nguyện vọng, nhu cầu trong đời sống của nhân dân. Năm 2021, trong các nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đặc biệt nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 
tập thể có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận năm 2020.  

Năm 2017, UBND xã Phước 
Mỹ được UBND TP Quy Nhơn 
chọn làm điểm để triển khai thực 
hiện đề án liên thông các thủ tục 
hành chính (TTHC) trên địa bàn 
xã. Ông Lê Minh Thi - Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã - cho biết: 
“Thời điểm đó, lãnh đạo xã khá lo 
lắng vì đặc điểm của xã là cách xa 
khu vực trung tâm, số lượng công 
chức ít, trong khi số hồ sơ cần giải 
quyết thì nhiều, chủ yếu liên quan 
đến các lĩnh vực dễ xảy ra “điểm 
nóng” như quản lý tài nguyên, 
khoáng sản, khu công nghiệp… 
Tuy nhiên, với mục tiêu tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và 
cá nhân đến làm TTHC, xã tích cực 
triển khai các giải pháp”.

Theo đó, UBND xã Phước Mỹ 

Xã Phước Mỹ nhiều năm liền không có hồ sơ TTHC trễ hẹn

Người dân đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa UBND xã Phước Mỹ.

đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả theo cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông. Đồng thời, tiến 
hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh, 
ban hành quy chế làm việc, quy chế 
tiếp công dân, quy chế làm việc của 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
Lãnh đạo xã tập trung giải quyết 
kịp thời các vấn đề bức xúc của dân; 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC tiếp nhận hồ sơ, 
phân loại và chuyển đến bộ phận 

chuyên môn giải quyết ngay trong 
ngày. Việc làm này được người dân 
đồng tình, đánh giá cao. 

Ngoài ra, UBND xã còn chỉ 
đạo tuyên truyền rộng rãi trong 
nhân dân về quy trình, thủ tục, 
các loại giấy tờ cần thiết đối với 
từng loại TTHC, nhất là các TTHC 
mới được ban hành, thông qua các 
buổi sinh hoạt tại thôn, xóm, các 
hội nghị tiếp xúc, đối thoại với 
dân. Đặc biệt, Chủ tịch UBND 
xã định kỳ tiếp công dân vào thứ 
Năm hằng tuần, giải đáp kịp thời 
những thắc mắc, kiến nghị, đề 
xuất của nhân dân...

Theo số liệu thống kê, từ đầu 
năm 2020 đến nay, xã Phước Mỹ 
đã tiếp nhận và giải quyết trên 
1.100 hồ sơ; trong đó chủ yếu liên 

quan đến lĩnh vực tư pháp - hộ 
tịch, địa chính - xây dựng, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Tất cả hồ sơ đều được UBND 
xã giải quyết đúng thời gian quy 
định, không có hồ sơ tồn đọng, 
trễ hẹn. Trước đó, từ năm 2017, 
tình trạng trả hồ sơ trễ hẹn cũng 
đã không xảy ra. 

Ông Lê Minh Thi cho biết: 
“Có được kết quả đó là nhờ sự 
phân công công việc hợp lý, khoa 
học, đúng chức năng, nhiệm vụ 
của từng công chức trong giải 
quyết TTHC. Ngoài ra, chúng 
tôi quán triệt nghiêm Chỉ thị 26 
của Thủ tướng Chính phủ, công 
chức đảm bảo giờ giấc làm việc, 
giải quyết nhanh chóng TTHC 
cho công dân”. Bài, ảnh: MỸ MẠNH

quỹ hỗ trợ học bổng cho học sinh 
với tổng số tiền trong năm 2020 là 
520 triệu đồng. 

Hòa thượng Thích Nguyên 
Phước, Trưởng Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ: 
“Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tỉnh cũng đã nhanh chóng 
vận động ban trị sự giáo hội Phật 
giáo các huyện, các chùa, phật tử 
kịp thời tổ chức các đoàn cứu trợ 
bão lụt tại các tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam và ngay tại địa bàn 
tỉnh. Tổng số tiền thực hiện cứu 
trợ hơn 2,4 tỷ đồng. Ban Từ thiện 
Giáo hội tỉnh cũng đã thăm, chia 
sẻ với gia đình 23 thuyền viên gặp 
nạn và 3 ngư dân trở về với số tiền 
263 triệu đồng. Tổng số tiền trong 
năm 2020 mà Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh vận động 
và thực hiện công tác từ thiện hơn 
21,8 tỷ đồng”. 

Tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền 

Đóng góp vào việc tổ chức 
thành công đại hội đảng ở cấp 

mình, năm qua, MTTQ đã phối 
hợp với chính quyền cùng cấp 
nắm tình hình nhân dân, phát 
động đăng ký thực hiện những 
công trình, phần việc cụ thể có 
ý nghĩa thiết thực đối với địa 
phương, cơ sở. 

MTTQ phối hợp với Đoàn 
ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp 
tổ chức 2.883 điểm tiếp xúc giữa 
ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp 
với cử tri. Ban thường trực ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp tiếp nhận 
và xử lý 581 đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân; phối hợp tổ chức 
50 cuộc đối thoại giữa người đứng 
đầu cấp ủy đảng, chính quyền với 
nhân dân; 168 đoàn giám sát, 380 
cuộc phản biện…

Ông Nguyễn Văn Đẹp - 
Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TX Hoài Nhơn - cho biết thêm: 
“Các cuộc đối thoại giữa cấp 
ủy đảng, chính quyền thị xã với 
nhân dân thời gian qua đều liên 
quan đến những vấn đề bức xúc. 
Bằng tinh thần cầu thị, cởi mở, 
tôn trọng nhân dân, lãnh đạo Thị 

ủy, HĐND, UBND thị xã và lãnh 
đạo địa phương đã lắng nghe, 
tiếp thu các phản ánh, kiến nghị; 
trả lời, làm rõ ngay tại buổi đối 
thoại đối với những vấn đề có 
thể giải quyết ngay. Đồng thời, 
giao cơ quan chuyên môn tham 
mưu giải pháp với các vấn đề 
cần có thời gian; kiến nghị lên 
cấp trên đối với những vụ việc 
vượt quyền; tuyên truyền, giải 
thích đối với những vấn đề nhân 
dân chưa hiểu đúng. Từ phương 
thức làm việc này, TX Hoài Nhơn 
kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, 
giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội”. 

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 
cũng đóng góp bằng việc tiếp 
tục khơi dậy, phát huy sức sáng 
tạo của đội ngũ trí thức KH&CN 
đối với sự phát triển KT-XH, góp 
phần vào phong trào thi đua 
“Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và hội nhập quốc tế” do MTTQ 
Việt Nam phát động. Bà Nguyễn 
Thị Thanh Bình, Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội KHKT tỉnh, cho hay: 

“Một số đề tài được đánh giá 
xuất sắc, có tính ứng dụng cao từ 
những năm trước đang được tiếp 
tục áp dụng, triển khai ra nhiều 
địa bàn khác, như: Xây dựng mô 
hình xử lý rác thải tập trung, rác 
thải sinh hoạt và chăn nuôi tại xã 
Nhơn Lộc, TX An Nhơn bằng chế 
phẩm vi sinh AT-YTB; Chuyển 
giao kỹ thuật canh tác lúa thích 
ứng úng ngập và nhiễm mặn cho 
cộng đồng ở vùng ven đê Đông 
tỉnh Bình Định; Quản lý, bảo vệ 
hệ sinh thái rạn san hô vùng biển 
ven bờ gắn với phát triển du lịch 
sinh thái cộng đồng xã Nhơn Hải 
(TP Quy Nhơn)”.

Triển khai thực hiện nghị 
quyết đại hội đảng các cấp

Hội nghị lần thứ V, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI đã 
xác định những nhiệm vụ trọng 
tâm công tác Mặt trận năm 2021, 
trong đó đặc biệt nhấn mạnh 
việc tổ chức quán triệt, xây dựng 
Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tham 
gia tuyên truyền, phối hợp tổ 
chức bầu cử ĐBQH khóa XV, đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. 

Phát biểu tại Hội nghị, 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 - cho rằng: Công tác tuyên 
truyền, vận động, tập hợp các 
tầng lớp nhân dân cần đổi mới 
hơn nữa nhằm xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân, tăng cường sự 
đồng thuận xã hội. Để phát huy 
vai trò đại diện, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
nhân dân, MTTQ các cấp cần tích 
cực trong giám sát, phản biện xã 
hội, tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền, tham gia đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. Đặc biệt là tiếp tục cùng với 
các tổ chức thành viên, các ban, 
ngành triển khai đồng bộ, sâu 
rộng các cuộc vận động, phong 
trào lớn của Mặt trận.          

 Bài, ảnh: NGUYỄN MUỘI 
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Bình Định

Từ nhỏ, chị Đinh Thị Co (ở thôn 2, xã 
An Hưng, huyện An Lão) đã phụ mẹ lên 
rừng lấy cây về làm men ủ rượu cần, nên 
chị sớm nổi tiếng là giỏi ủ được những ché 
rượu cần thơm ngon đúng hương vị H’rê. 
“Rượu cần H’rê làm từ cơm gạo lúa rẫy, 
ủ bằng men làm từ củ, thân, lá cây rừng. 
Đúng hương vị H’rê phải có đủ vị đắng, 
ngọt, chát và chút mùi thơm giống mật 
ong rừng, càng để lâu uống càng ngon”, 
chị Co cho biết. 

Trước đây, khi đời sống khó khăn, 
lương thực còn thiếu cho bữa ăn hàng 
ngày, rượu cần là một thứ xa xỉ, chỉ đến 
dịp lễ tết, sinh hoạt cộng đồng, cả làng 
mới có vài ché rượu để dành, sau khi cúng 
thần linh, mới cùng nhau quây quần uống, 
cùng nhau hát múa. Trong các dịp lễ hội, 
tế lễ, làng phải chuẩn bị nấu rượu cần từ 
trước ngày khai hội, mở lễ một hai tháng, 
ché rượu nhà nào ngon, phụ nữ nhà đó 

Cấp 337 giấy xác nhận 
nuôi thủy sản

(BĐ) - Thực hiện quy định về đăng ký 
hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Luật 
Thủy sản, năm 2020, Chi cục Thủy sản đã 
kiểm tra, cấp 336 giấy xác nhận nuôi  thủy 
sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ 
lực cho người nuôi thủy sản trong tỉnh. 
Trong đó, có 335 cơ sở nuôi tôm thẻ chân 
trắng được cấp giấy xác nhận với tổng diện 
tích là 377 ha, chiếm 17,6% tổng diện tích 
nuôi thủy sản cả tỉnh; 1 cơ sở nuôi cá lồng 
trong hồ chứa được cấp xác nhận với thể 
tích 21.600 m3, chiếm 29,4% tổng thể tích 
nuôi cá lồng trong hồ chứa cả tỉnh.

Ngoài ra, Chi cục cũng đã cấp 10 giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản trong tỉnh, 
gồm: Công ty CP Chăn nuôi CP. Việt Nam - 
Chi nhánh Bình Định 3; Trạm thực nghiệm 
nuôi trồng thủy sản Cát Tiến (thuộc Trung 
tâm Giống nông nghiệp tỉnh) và 8 cơ sở 
tại xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), xã 
Cát Tiến (huyện Phù Cát).

Năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy 
sản cả tỉnh gần 3.880 ha; sản lượng nuôi 
trồng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 11.680 
tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019.    

 ĐOAN NGỌC

Năm 2021, nâng độ che 
phủ rừng trên 56,5% 

(BĐ) - Đây là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng của ngành Lâm nghiệp tỉnh 
thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về 
tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng trong tỉnh. 

Cùng với việc tăng cường công tác bảo 
vệ đối với diện tích rừng hiện có và diện tích 
rừng được tạo mới trong giai đoạn 2016 - 
2020 của tỉnh, nhất là diện tích rừng thuộc 
3 loại rừng: Đặc dụng, phòng hộ và rừng 
sản xuất với tổng diện tích hơn 307.681 ha, 
tỉnh phấn đấu tăng độ che phủ rừng từ 
56% (năm 2020) lên hơn 56,5% trong năm 
2021. Đồng thời, tiếp tục khoán bảo vệ hơn 
121.216 ha rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái 
sinh 177,8 ha rừng tự nhiên; trồng 8.500 ha 
rừng; chăm sóc 19.750 ha rừng.  

BẢO MINH

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy 
Nhơn là DN đi đầu triển khai trồng 
rừng gỗ lớn, xây dựng phương án quản 
lý rừng bền vững. Năm 2019, Công ty 
phối hợp với Viện Quản lý rừng bền 
vững và Chứng chỉ rừng triển khai 
xây dựng phương án quản lý rừng 
bền vững và chứng chỉ FSC. Sau hơn 
một năm thực hiện, đến nay, Công ty 
đã được Tổ chức đánh giá cấp chứng 
chỉ rừng GFA (CHLB Đức - một trong 
những tổ chức được Hội đồng Quản lý 
rừng thế giới FSC - ủy nhiệm để thực 
hiện các dịch vụ đánh giá cấp chứng 
chỉ FSC trên toàn thế giới) cấp chứng 
chỉ rừng FSC cho gần 4.200 ha rừng 
trong tổng diện tích hơn 8.445 ha rừng 
và đất rừng đang quản lý.

Ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công 
ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, chia 
sẻ: “Chúng tôi là DN đầu tiên của tỉnh 
Bình Định được cấp chứng chỉ FSC cho 
rừng trồng. Chứng chỉ này sẽ giúp sản 
phẩm rừng trồng của Công ty có giá trị 

Việc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn được cấp chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững FSC không những giúp sản phẩm rừng trồng của công ty 
tăng cao hiệu quả kinh tế khi tiêu thụ thị trường nội địa và xuất khẩu, 
mà còn là hình mẫu để các đơn vị, chủ rừng khác trong tỉnh thực hiện, 
góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững.

kinh tế cao hơn trên thị trường trong 
và ngoài nước. Sắp tới, chúng tôi sẽ 
đầu tư một nhà máy chế biến để hoàn 
chỉnh chuỗi từ sản xuất cây giống chất 
lượng cao đến trồng rừng, quản lý rừng 
bền vững và chế biến gỗ!”.

Cùng với đó, Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn đã phối hợp với các 
đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ lâm nghiệp thông qua 
việc khảo nghiệm các giống keo mới, 
áp dụng tiến bộ KHKT trong trồng 
rừng keo thâm canh; khảo nghiệm, xây 
dựng vườn giống cho các loài keo lai, 
keo lá tràm, thông Caribe… Đặc biệt, 
Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác liên 
doanh, liên kết với Viện Nghiên cứu 
Giống và Công nghệ sinh học để sản 
xuất cây giống chất lượng cao bằng 
phương pháp nuôi cấy mô, giúp tăng 
năng suất, chất lượng rừng trồng.

Quản lý và phát triển rừng bền 
vững là một trong những định hướng 

phát triển lâm nghiệp của tỉnh. Năm 
2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án 
phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 
năm 2035; trong đó, phấn đấu đến năm 
2025, cả tỉnh có 10.000 ha rừng được cấp 
chứng chỉ FSC. Năm 2019, UBND tỉnh 
phê duyệt phương án quản lý rừng bền 
vững giai đoạn 2020 - 2025 của 3 Công 
ty lâm nghiệp Quy Nhơn, Hà Thanh, 
Sông Kôn với tổng diện tích rừng trồng 
xây dựng chứng chỉ FSC hơn 37.470 ha. 
Đến nay, 3 Công ty cũng đã thực hiện 
trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng 
gỗ nhỏ sang trồng gỗ lớn với tổng diện 
tích 334,3 ha, đạt 100% kế hoạch theo 
phương án trồng rừng gỗ lớn đã được 
UBND tỉnh phê duyệt. 

Bình Định là một trong 4 trung tâm 
chế biến, xuất khẩu lâm sản lớn trên 
cả nước. Song, hầu hết các DN chế 
biến đồ gỗ xuất khẩu của tỉnh đều phải 
nhập khẩu 70% gỗ nguyên liệu, bởi 
nguyên liệu trong tỉnh không đủ đáp 
ứng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: 
“Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh 
thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn, 
trồng rừng cấp chứng chỉ FSC, nhằm 
nâng cao chất lượng rừng trồng, góp 
phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo 
vệ môi trường”. ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Kiệu Phù Mỹ 
được mùa được giá

Tin từ Phòng NN&PTNT huyện Phù 
Mỹ, vụ kiệu tết năm nay, toàn huyện Phù 
Mỹ sản xuất 847,7 ha, tập trung nhiều tại 
các xã: Mỹ Trinh, Mỹ Hiệp, Mỹ Hòa, Mỹ 
Tài, Mỹ Chánh Tây; giảm 43 ha so với cùng 
kỳ năm ngoái. 

Nhờ chú trọng thâm canh, thời tiết 
thuận lợi, ít phát sinh sâu bệnh hại nên cây 
kiệu sinh trưởng và phát triển tốt, năng 
suất đạt 280 - 300 kg củ/sào, tăng 30 - 50 
kg/sào. Năng suất tăng nhưng giá kiệu lại 
ổn định, tương đương với năm ngoái, từ 
đầu tháng Chạp đến nay bình quân 30.000 -  
45.000 đồng/kg kiệu củ. Đến nay, người 
dân đã thu hoạch được hơn 50% diện tích. 

Tin, ảnh: ĐÌNH PHƯƠNG

Một cơ sở ở thị trấn Phù Mỹ mua gom kiệu, đóng 
bao đưa đi tiêu thụ.

Rượu cần H’rê của chị Co

được cả làng ngưỡng mộ.
Nhiều năm gần đây, mỗi mùa lễ, tết, 

trong nhà chị Co không bao giờ dưới 500 
ghè rượu cần. Từ tháng 10.2020 đến nay, chị 
Co cùng hai con làm được 520 ghè rượu. 
Sản phẩm rượu cần của gia đình chị Co nổi 

tiếng nên có đông khách trong 
tỉnh mua, gần đây còn có thêm 
nhiều khách từ Huế, Đà Nẵng, 
TP Hồ Chí Minh.

“Tôi tự làm men để ủ 
rượu dù ngoài thị trường sẵn 
có và rất rẻ. Men mình làm ủ 
2, 3 ngày mới thơm, men thị 
trường ủ 1 đêm là có rượu rồi. 
Nhưng rượu ủ men bán sẵn 
chất lượng không đều, khi 
chua quá, khi chát quá, phần 
nhiều không thơm. Bán loại 
rượu như vậy vừa mất khách, 
vừa làm xấu cái tiếng thơm của 

rượu cần H’rê. Nhờ kỹ lưỡng như vậy nên 
những dịp lễ tết, tôi bán được chừng 200 
ghè rượu mỗi tháng; giá mỗi ghè rượu cần 
của tôi dao động từ 250 - 500 nghìn đồng, 
tùy loại”, Chị Co chia sẻ.   

                                         DIỆP THỊ DIỆU

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG FSC: 

Nâng cao giá trị rừng trồng

Chăm sóc cây giống lâm 
nghiệp theo tiêu chuẩn 
FSC tại Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn.
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Bình Định

Ngày 19.1, PGS. TS Chử Văn Mến - 
Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng 
và Tương đương sinh học (Học viện Quân 
y) cho biết, ngày 20.1 đơn vị sẽ tiêm mũi 
2 vắc xin Nanocovax cho 17 tình nguyện 
viên còn lại thuộc nhóm 1.

Sức khỏe của 20 tình nguyện viên sau 
khi tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 đến nay 
đều ổn định. Ngoài ra, 3 trong tổng số 20 
người được tiêm mũi 2 Nanocovax tới 
thời điểm hiện tại cũng không có phản 
ứng bất thường.

Như vậy, 60 tình nguyện viên tiêm 
thử nghiệm vắc xin Covid-19 tại Học viện 
Quân y lần lượt các liều từ 25 mcg, 50 mcg 
và 75 mcg mũi 1 đều có sức khỏe ổn định.

Được biết, các tình nguyện viên sau 
khi tiêm thử nghiệm vắc xin sẽ được theo 
dõi sức khỏe thêm từ 6 tháng đến 1 năm 
để đánh giá lượng kháng thể có duy trì 
bền vững hay không và tồn tại bao lâu. 
Sau tiêm, các tình nguyện viên được lấy 
mẫu máu vào các ngày thứ 7, 14 và 21 để 
nhóm nghiên cứu đánh giá khả năng sinh 
miễn dịch và khả năng trung hòa vi rút.

Nanocovax là vắc xin phòng 
Covid-19 đầu tiên của Việt Nam thử 
nghiệm lâm sàng trên người. Đây cũng 

Hôm nay (20.1), tiêm vắc xin Covid-19 
liều thấp nhất cho 17 người còn lại

là vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên hoàn 
thiện quy trình nghiên cứu và đạt hiệu quả 
cao trong thử nghiệm lâm sàng, hứa hẹn 

sẽ là vắc xin Covid-19 “made in Vietnam” 
đầu tiên đưa ra thị trường.

(Theo VTC News)

Những người đầu tiên đăng ký tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam.

Dự kiến trong ngày cao điểm nhất dịp 
tết Nguyên đán Tân Sửu, số chuyến bay khai 
thác tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Vietnam Airlines và Vasco khai 
thác trung bình 379 chuyến/ngày, ngày cao 
điểm là 504 chuyến/ngày, tăng tương ứng 
35,5% và 31% so với Tết năm trước.

Vietjet khai thác trung bình 371 chuyến/
ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày, 
tăng tương ứng 17% và 28% so với Tết 
năm trước.

Bamboo Airways khai thác trung bình 
180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 
chuyến/ngày, tăng tương ứng 27,5% và 
34% so với Tết năm trước.

Pacific Airlines khai thác trung bình 
124 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 130 
chuyến/ngày, tăng tương ứng 25% và 28% 
so với Tết năm trước.

Bên cạnh các chuyến bay vào khung 
giờ ban ngày, các hãng hàng không Việt 
Nam sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào 
khung giờ đêm từ 22 giờ đến 7 giờ sáng 
ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung 
bình khoảng 140 - 150 chuyến/ngày.

(Theo Báo Giao thông)

Tết Nguyên đán 
Tân Sửu có tới 1.200 
chuyến bay/ngày

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 
sẽ miễn vé tham quan các điểm di tích 
Huế trong 3 ngày Tết.

Theo đó, trong 3 ngày, từ ngày 16 - 
18.2 (tức mùng 1 -  mùng 3 tết Tân Sửu 
2021), các điểm di tích Huế sẽ mở cửa 
miễn phí tham quan đối với du khách 
là người Việt Nam.

Trong suốt thời gian này, tại Đại Nội 
sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa đặc 

sắc, tái hiện cung đình xưa như: Lễ đổi 
gác ở Ngọ Môn; múa lân sư rồng ở sân 
trước điện Thái Hòa; các trò chơi cung 
đình như xăm hường, bài vụ, đầu hồ... 
ở sân sau điện Thái Hòa; trình tấu Đại 
nhạc ở Thế Miếu. Trước đó, một hoạt 
động điểm nhấn là “Lễ thiết triều của 
Vua Nguyễn xưa” sẽ được tái hiện vào 
ngày 2.2 (tức 21 tháng Chạp) tại sân 
điện Thái Hòa.

 (Theo VOV.VN)

Di tích Huế miễn vé 3 ngày Tết cho du khách

Nhiều hoạt động phục vụ Tết sẽ được tổ chức 
trong Đại Nội Huế.

Ngày 19.1, Phòng CSĐT phòng chống 
tội phạm ma túy (CA tỉnh Thừa Thiên - 
Huế) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường 
dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ tỉnh 
Quảng Trị vào TP Huế, bắt giữ các đối 
tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 
18.1, trên đường Lý Thái Tổ, phường An 
Hòa, TP Huế, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT 
phòng chống tội phạm ma túy (CA tỉnh 
Thừa Thiên - Huế) đã bắt quả tang đối 
tượng Vũ Văn Đức (ở phường 5, TP Đông 
Hà, tỉnh Quảng Trị) đi trên xe ôtô mang 
biển kiểm soát 74A-118.27 do Nguyễn 
Hùng (ở TP Đông Hà) điều khiển có hành 
vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng CA đã thu giữ hơn 
995 g ma túy loại Ketamin; 2.688 viên 
hồng phiến có khối lượng hơn 271 g. Tổng 
khối lượng thu giữ là hơn 1.266 g ma túy 
tổng hợp.

Phòng CSĐT phòng chống tội phạm 
ma túy (CA tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang 
phối hợp với CA tỉnh Quảng Trị khám 
xét nơi ở của Vũ Văn Đức, mở rộng điều 
tra vụ án. 

(Theo TTXVN/Vietnam+) 

Thừa Thiên - Huế: 
Triệt phá đường dây 
vận chuyển ma túy 
tổng hợp

Ảnh minh họa.                                                 Ảnh: TTXVN

Ngày 18.1, Mitsubishi Việt Nam thông 
báo tiến hành triệu hồi tổng cộng 9.066 xe, 
trong đó 3.696 chiếc Xpander nhập khẩu, 
được sản xuất từ ngày 21.8 đến 20.9.2019 
và 5.370 chiếc Outlander được sản xuất từ 
ngày 15.1.2018 đến 21.7.2019.

Nguyên nhân là do hai mẫu xe trên có 
hiện tượng bơm bên trong bình xăng có 
thể ngừng hoạt động, dẫn đến không có 
khả năng khởi động động cơ hoặc động 
cơ ngừng hoạt động.

Theo Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi 
Việt Nam, tất cả xe Mitsubishi Xpander 
được bán ra từ ngày 25.9.2019 cho khách 

Hơn 9.000 ô tô ăn khách nhất của Mitsubishi bị triệu hồi

hàng Việt Nam đều đã được lắp đặt bơm 
xăng mới. Bên cạnh đó, tất cả xe Mitsubishi 

Outlander được lắp ráp sau ngày 21.7.2019 
cũng đã được lắp đặt bơm xăng mới.

Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ tiến 
hành chiến dịch thay thế với bơm xăng 
mới đã được cải thiện cho xe Outlander 
và Xpander hoàn toàn miễn phí tại tất cả 
các nhà phân phối ủy quyền của MMV 
trên toàn quốc. Thời gian cho việc thay 
thế là 1,2 giờ cho Xpander và 1,1 giờ cho 
Outlander.

Được biết trong tháng 12 vừa qua, 
hãng Mitsubishi đã bán được 2.349 chiếc 
Xpander, cao nhất trong những xe cùng 
phân khúc.                                 (Theo LĐO)

Hàng nghìn xe Xpander thuộc diện triệu hồi lần 
này.                                                               Ảnh: Mitsubishi

Ngày 19.1, UBND TP Vũng Tàu đã tổ 
chức khởi công xây dựng công trình đường 
Thống Nhất (nối dài). Đây là công trình 
trọng điểm của tỉnh được khởi công chào 
mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành 
lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991 - 2021).

Dự án tuyến đường Thống Nhất (nối 
dài) là đoạn đường cuối cùng thuộc trục 
lộ chính trung tâm của TP Vũng Tàu có 
tổng chiều dài 1,83 km, điểm đầu nối với 
đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối nối với 
đường Lê Hồng Phong và tuyến nhánh nối 

ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dài hơn 330 m.
Tổng mức đầu tư dự án là hơn 850 tỷ 

đồng, trong đó chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng hơn 605 tỷ đồng và chi 
phí xây dựng hơn 135 tỷ đồng. Thời gian 
thực hiện dự án dự kiến khoảng 24 tháng.

Khi tuyến đường hoàn thành, sẽ hình 
thành một trục giao thông xuyên tâm để 
kết nối từ cửa ngõ TP Vũng Tàu đến điểm 
cuối của thành phố, giao cắt với các tuyến 
đường nội đô, tạo thuận lợi cho du khách 
đến Vũng Tàu vui chơi, du lịch.

 (Theo TTXVN/Vietnam+) 

Hơn 850 tỷ đồng xây tuyến đường trục trung tâm 
TP Vũng Tàu

Đường Thống Nhất ở TP Vũng Tàu. 
Nguồn: Baria-vungtau.gov.vn

https://vtc.vn/suc-khoe-cac-tinh-nguyen-vien-tiem-vaccine-covid-19-lieu-cao-nhat-hien-the-nao-ar591409.html
https://vtc.vn/co-gai-dau-tien-dang-ky-tiem-thu-nghiem-vaccine-covid-19-toi-co-niem-tin-ar584714.html
https://vtc.vn/co-gai-dau-tien-dang-ky-tiem-thu-nghiem-vaccine-covid-19-toi-co-niem-tin-ar584714.html
https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%e1%bb%aba-Thi%c3%aan-Hu%e1%ba%bf.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%e1%bb%aba-Thi%c3%aan-Hu%e1%ba%bf.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c6%b0%e1%bb%9dng-d%c3%a2y-v%e1%ba%adn-chuy%e1%bb%83n-ma-t%c3%bay-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%a3p.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c6%b0%e1%bb%9dng-d%c3%a2y-v%e1%ba%adn-chuy%e1%bb%83n-ma-t%c3%bay-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%a3p.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c3%94t%c3%b4.vnp
https://laodong.vn/xe/loi-phan-mem-hon-3300-xe-ford-everest-phai-trieu-hoi-809309.ldo
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c3%b4ng-tr%c3%acnh-tr%e1%bb%8dng-%c4%91i%e1%bb%83m.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/C%c3%b4ng-tr%c3%acnh-tr%e1%bb%8dng-%c4%91i%e1%bb%83m.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%e1%ba%a1i-h%e1%bb%99i-%c4%90%e1%ba%a3ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Gi%e1%ba%a3i-ph%c3%b3ng-m%e1%ba%b7t-b%e1%ba%b1ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Gi%e1%ba%a3i-ph%c3%b3ng-m%e1%ba%b7t-b%e1%ba%b1ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Tr%e1%bb%a5c-giao-th%c3%b4ng.vnp
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 
có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có 
lúc cấp 4. 

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 
18 - 200C.

II-Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 
không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 250C; nhiệt độ thấp nhất từ 
19 - 210C.

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa 
rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có 
lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 20.1.2021

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN KHU SỐ 5 

THUỘC KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI NHƠN HỘI, TP QUY NHƠN
(Gần khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn)
Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

gồm 19 lô đất ở (khu B) tiếp giáp 2 mặt đường: Đường số 19, lộ giới 27 m 
và đường số 01 lộ giới 22 m, từ lô B1 đến B19 tại Phân khu số 5 thuộc Khu 
Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn; diện tích từ  
150,32 m2/lô đến 166,66 m2/lô; giá khởi điểm 14.400.000 đồng/m2 
(lô góc 17.280.000 đồng/m2).
v Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo đến ngày 

mở cuộc đấu giá.
v Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 

niêm yết Thông báo đến 16 giờ 30 phút thứ Ba ngày 02.02.2021 tại 
Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
v Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ thứ 

Sáu ngày 05.02.2021 tại Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, 
TP Quy Nhơn (trường hợp ít khách hàng thì được tổ chức tại Văn 
phòng Công ty).
v Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức 

đấu giá vào thứ Bảy hàng tuần (sau tết Nguyên Đán bắt đầu từ 
ngày 13.3.2021).
v Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia 

đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu 
giá vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu 
giá Hợp danh Bình Định, hồ sơ gồm: 01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu 
do Công ty phát hành); 01 chứng từ nộp tiền đặt trước; 01 bản sao 
giấy CMND; 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ; 01 phiếu trả giá vòng 
gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật 
do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng 
nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.
v Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào 

tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.
- Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn
- Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định
- Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn
v Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
v Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
v Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 

với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
v Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Bình Định.
v Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn.  ĐT (0256) 3521281 - 2468386

THÔNG BÁO MỜI THẦU
- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư
- Tên gói thầu: 
+ Gia cố bờ kè kênh mương.
+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét.
+ Cây xanh cảnh quan.
+ Kho lạnh.
- Tên dự án: Cơ sở chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm công 

nghệ cao Minh Dư tại An Nhơn và Vân Canh, tỉnh Bình Định
- Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.
- Thời gian phát hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 20.1.2021 đến 

trước 9 giờ, ngày 31.1.2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hồ sơ mời thầu: Công ty TNHH giống gia 

cầm Minh Dư. Địa chỉ: Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; số điện thoại: 0903177699 
(Huy), 0935524700 (Luận).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 31.1.2021.
- Bảo đảm dự thầu: 3% giá trị chào thầu bằng bảo đảm ngân 

hàng (hoặc thư tín dụng) không hủy ngang được phát hành 
bởi một ngân hàng tại Việt Nam theo mẫu quy định có giá trị 
30 ngày.

Kết quả đấu thầu sẽ được thông báo vào 9 giờ (giờ Việt 
Nam), ngày 05.2.2021, tại Công ty TNHH giống gia cầm Minh 
Dư - địa chỉ: Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định.

Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư kính mời các nhà 
thầu có năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia gói 
thầu nêu trên.
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1. Quyền sử dụng đất: 13 lô đất ở tại khu dân cư thị trấn Vĩnh 
Thạnh (khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND thị trấn và khu dân cư phía 
Tây bến xe chạy dọc đến giáp suối sau nhà ông Đừng), huyện Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 156,3 m2/lô đến 182,5 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 312.600.000 đồng/lô đến 474.500.000 đồng/lô. Ký 
hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: Theo Thông báo 
đấu giá tài sản số 11/TBĐGTS-ĐD ngày 14.01.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện  

Vĩnh Thạnh.
Địa chỉ: Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 28.02.2021, cụ thể  
như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ 
ngày niêm yết đến 15 giờ ngày 25.02.2021 tại Trụ sở Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương (không nhận hồ sơ tham gia đấu giá và 
phiếu trả giá); 

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá tại Trụ sở 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh 
Thạnh: Từ 08 giờ ngày 24.02.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 25.02.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 
25.02.2021; 

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

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 08 giờ ngày 28.02.2021 tại Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 
Vĩnh Thạnh.   

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Hai hàng tuần 
sau ngày 28.02.2021 (các lô đất còn lại do không có người tham gia 
đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
Liên tục đến 16 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ ngày thứ Sáu 
hàng tuần.

 - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 08 giờ ngày thứ Hai hàng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh.

7. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

8. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ 
chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể. 

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 
được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô 
đất 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

Tập thể dục đều đặn giúp nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cách phòng bệnh cho người cao tuổi vào mùa đông 
Qua rất nhiều nghiên cứu của các chuyên gia y khoa cho thấy thời tiết mùa đông làm gia tăng nguy 

cơ mắc bệnh trên con người đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Việc thường xuyên theo dõi và quan 
tâm đến tình trạng sức khỏe của những người cao tuổi trong mùa đông là rất quan trọng.

Với người cao tuổi, sức đề kháng và hệ miễn 
dịch suy giảm nên khi thời tiết thay đổi rất dễ bị 
nhiễm vi khuẩn, vi rút... Không khí lạnh tác động 
không tốt với đường hô hấp, từ đó làm bùng phát 
các bệnh hô hấp mạn tính ở người già. Ngoài ra, 
môi trường ẩm thấp cũng tạo thuận lợi cho các vi 
khuẩn, vi rút gây cúm, gây viêm phổi phát triển 
mạnh dễ tấn công người cao tuổi.

Một số bệnh mùa đông mà người già thường 
hay mắc phải như bệnh về hô hấp: Viêm mũi họng, 
viêm họng hạt, viêm phế quản, viêm phổi… hầu hết 
tất cả các bệnh này đều do thời tiết thay đổi, thân 
nhiệt thấp dẫn đến mắc bệnh.

Khi mắc bệnh người già dễ bị ho lâu ngày, nếu 
không lưu ý rất dễ tái phát trở lại chính vì vậy 
việc thường xuyên theo dõi và quan tâm đến tình 
trạng sức khỏe của những người cao tuổi trong 
mùa đông là rất quan trọng.

Ngoài mắc các bệnh liên quan đến thời tiết kể 
trên, người già thường xuất hiện các bệnh mạn 
tính và dẫn đến biến chứng như tiểu đường, rối 
loạn nội tiết… cũng giống như các bệnh khác, 
người già không thể biết được bệnh tiểu đường 
nguy hiểm như thế nào cũng như các bệnh về hô 
hấp nguy hiểm ra sao chính vì vậy những người 
trong gia đình phải chủ động phòng tránh bệnh 
cho người già khi mùa đông về.

Để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông, người 
cao tuổi nên chú ý thực hiện một số biện pháp sau:

Giữ ấm cơ thể
Mặc đủ ấm ngay cả khi ở nhà và khi ra ngoài 

bằng áo len, dạ, áo khoác, khăn quàng cổ, mũ len, đi tất 
dày. Mặc đủ ấm giúp cơ thể tránh được sự mất nhiệt 
khi trời lạnh. Có thể dùng khăn len che mũi, miệng nếu 
phải đi ra ngoài trời có gió lạnh để tránh hít thở không 
khí lạnh và khô dễ bị viêm mũi họng, thậm chí viêm phế 
quản, viêm phổi, bệnh phổi mạn tính… Mặc ấm càng 
cần thiết đối với một số người bị chứng dị ứng do lạnh: 
Mẩn ngứa, hắt hơi, chảy nước mũi, khó thở kiểu hen.

Tạo một môi trường ấm áp khi làm việc, tập luyện 
và nghỉ ngơi. Phòng ở phải đảm bảo thông thoáng 
nhưng ấm và tránh bị gió lùa. Cửa ra vào, cửa sổ nên 
có rèm hoặc kính che bớt gió nếu phải mở ra đóng vào 
nhiều. Mùa lạnh nếu có thể, nên lắp lò sưởi hoặc sử 
dụng bóng điện đỏ cho ấm. Chú ý không đưa bếp than 
tổ ong hoặc than củi vào sưởi rồi đóng kín cửa sẽ gây 

ngộ độc khí CO2, một loại khí độc gây tử vong cao.
Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu không 

có việc cần thiết, nên tránh đi ra ngoài trời lạnh. 
Người già ban đêm hay thức dậy do khó ngủ hoặc 
do chứng tiểu đêm. Nếu không có nhà vệ sinh trong 
nhà, nên dậy trước, mặc đủ ấm, mở cửa từ từ cho 
quen với nhiệt độ thấp bên ngoài sau đó mới ra. 
Nếu dậy sớm tập thể dục hoặc có việc phải đi ra 
ngoài cũng làm như vậy. Nhiều trường hợp do thay 
đổi nhiệt độ quá nhanh, cơ thể người già không đáp 
ứng kịp dẫn đến tai biến mạch não, nhồi máu cơ 
tim… hết sức nguy hiểm.

Ăn đủ chất
Ăn đủ các chất đường, protein, đặc biệt là mỡ 

giúp cho cơ thể có cơ chất để sinh năng lượng 
chống rét. Mùa lạnh có thể ăn nhiều hơn mùa hè 
do cơ thể phải tiêu tốn calorie nhiều hơn để bù lại 
lượng nhiệt mất ra môi trường. Nên ăn thức ăn 
nấu chín kỹ, mềm, dễ tiêu, số lượng ít nhưng chất 
lượng phải đảm bảo như súp, cháo thịt, các món 
hầm… Chia thành nhiều bữa nhỏ, không nên dồn 
ép vào 1 - 2 bữa trong ngày sẽ làm cơ thể người 
già khó hấp thu. Buổi sáng và trưa nên ăn thức ăn 
giàu calori và bữa tối ăn nhẹ nhàng hơn kèm theo 
chút hoa quả. 

Tập luyện đều đặn
Tập luyện đều đặn giúp cho cơ thể giữ được 

khối lượng cơ, cơ không bị teo, nhão; giúp cho khí 
huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái; củng cố và 
tăng cường sự hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp; 
giảm đường huyết; giảm mỡ máu; ăn uống chóng 
tiêu và giúp cho cơ thể tăng khả năng chịu lạnh. 
Khi tập thể dục cũng phải chọn chỗ kín gió, ấm áp, 
thậm chí có thể tập ngay trong nhà khi thời tiết 
quá lạnh.                        (Theo https://moh.gov.vn/)
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Giám đốc cơ quan y tế Liên minh 
châu Âu (EU) hôm 19.1 cho biết EU muốn 
thiết lập một cơ chế cho phép chia sẻ các 
liều vắc xin chống Covid-19 dư thừa với 
các quốc gia láng giềng nghèo và các 
quốc gia châu Phi, trong một động thái 
có thể giảm tải cho mô hình phân phối  
vắc xin toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) lãnh đạo.

Với dân số 450 triệu người, EU đã đảm 
bảo gần 2,3 tỷ liều vắc xin với các loại  
vắc xin từ 6 công ty dược phẩm cho dù 
hầu hết còn đang trong quá trình chờ giấy 
phép lưu hành.

Phát biểu trước các nghị viện EU hôm 
19.1, Ủy viên Y tế EU, bà Stella Kyriakides, 
xác nhận: “Chúng tôi đang làm việc với 
các quốc gia thành viên để đề xuất một cơ 
chế chia sẻ vắc xin vượt ra ngoài biên giới 
của chúng ta”.

Bà nhấn mạnh cơ chế này sẽ giúp các 
quốc gia nghèo có được vắc xin “trước 
khi sáng kiến COVAX - chương trình 
toàn cầu do WHO đồng lãnh đạo từ mùa 
hè năm 2020 nhằm đảm bảo phân phối 
đồng đều các mũi tiêm Covid-19 trên 
toàn thế giới - có hiệu lực hoàn toàn”.

EU xem xét thiết lập cơ chế chia sẻ 
vắc xin Covid-19 với các nước nghèo

Theo bà Kyriakides, chương trình chia 
sẻ vắc xin của EU sẽ ưu tiên nhân viên 
y tế và những người dễ bị tổn thương 
nhất trong khu vực Tây Balkan, Bắc Phi 
và các nước nghèo ở khu vực châu Phi 

cận Sahara. Bà cũng cho biết thêm EU 
có thể cung cấp một số loại vắc xin cho 
sáng kiến COVAX để phân phối đến các 
nước nghèo.

 (Theo Vietnam+)

Người dân được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Petrinja, Croatia ngày 13.1.2021.               Ảnh: THX/TTXVN

Một biến thể mới của vi rút SARS-
CoV-2 đã được xác định tại một bệnh viện 
ở Garmisch-Partenkirchen, thị trấn nghỉ 
dưỡng tại Bavarian, Đức, truyền thông 
địa phương cho biết hôm 18.1.

Thứ Ba tuần trước (12.1), bệnh viện này 
đã lần đầu tiên phát hiện “sự bất thường” 
trong thiết bị xét nghiệm Covid-19 khi mà 
kết quả cho thấy đây không phải là một 
trong các biến thể từ Anh, Nam Phi hay 
Brazil, ông Clemens Stockklausner, Phó 
Giám đốc y tế của bệnh viện cho hay trong 
một cuộc họp báo.

Các mẫu vi rút đã được gửi tới bệnh 
viện Charité ở Berlin, chuyên gia này cho 
biết, đồng thời nhận định còn quá sớm để 
nói rằng liệu biến thể này có dễ lây nhiễm 
hơn hoặc mạnh hơn chủng vi rút SARS-
CoV-2 ban đầu hay không.

Theo chuyên gia Stockklausner, bệnh 
viện này hiện có khoảng 73 người mắc bệnh, 
trong đó có cả các nhân viên y tế. 35 người 
trong số này nhiễm biến thể SARS-CoV-2 
mới được phát hiện nói trên. Các biện pháp 
ngăn ngừa dịch bệnh tại cơ sở y tế này cũng 
đang được thắt chặt.               (Theo VOV.VN) 

Xuất hiện biến thể 
SARS-CoV-2 mới 
“bất thường” ở Đức

Ngày 19.1, nhằm hạn chế tốc độ lây 
nhiễm có nguy cơ gia tăng trở lại, TP 
Thạch Gia Trang, miền Bắc Trung Quốc, 
đang nỗ lực hoàn tất một trung tâm cách 
ly với quy mô hàng nghìn phòng ở ngoại ô 
thành phố để cách ly những người nhiễm 
vi rút SARS-CoV-2.

Trước đó, Trung Quốc đã cơ bản kiểm 
soát được dịch bệnh khi nhiều nước trên 
thế giới vẫn đang phải chật vật ứng phó 
tình trạng quá tải hệ thống y tế và số ca 
tử vong gia tăng ồ ạt.

Tuy nhiên, một loạt ổ dịch nhỏ bùng 
phát mới đây đã khiến nhà chức trách 
nước này phải tiến hành xét nghiệm hàng 

Trung Quốc xây dựng khu cách ly hàng nghìn buồng 
ở Thạch Gia Trang

loạt, phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn 
nguy cơ dịch lan rộng.

Kế hoạch xây dựng khu cách ly có 
sức chứa tới 4.000 người này được triển 
khai từ ngày 13.1, trong bối cảnh một số 
thành phố miền Bắc Trung Quốc tiến hành 
cách ly hàng triệu người do phát hiện 
hàng trăm ca nhiễm mới vi rút SARS-
CoV-2 trong những tuần gần đây.

Trung Quốc đang trong tình trạng 
báo động cao về nguy cơ xảy ra một làn 
sóng dịch mới khi kỳ nghỉ tết Nguyên 
đán đang cận kề, hàng trăm triệu người 
dân thành phố sẽ về quê ăn Tết, đặt ra 
những khó khăn lớn trong công tác 
phòng, chống dịch.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 
người dân tại TP Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 
Trung Quốc ngày 12.1. 

Trung Quốc vừa bổ sung một chiếc 
phao lớn vào mạng lưới giám sát biển 
nhằm hỗ trợ các hoạt động khẳng định 
yêu sách của nước này trên biển Hoa 
Đông, khu vực được mệnh danh là “nghĩa 
địa của những chiếc phao”.

Chiếc phao được Trung Quốc đưa ra 
một vị trí không được tiết lộ trên biển 
Hoa Đông, vùng biển nơi Hàn Quốc và 
Nhật Bản cũng có yêu sách. Chiếc phao 
mới sẽ giúp Trung Quốc chuẩn bị tốt hơn 
cho những thách thức như bảo vệ môi 
trường, thời tiết cực đoan hay tranh chấp 
chủ quyền với các nước láng giềng, đánh 
dấu chủ quyền ở nơi Trung Quốc đang 
tranh chấp với Nhật Bản và Hàn Quốc, 
đơn vị điều hành là Cục hải dương nhà 
nước Trung Quốc (SOA), cho biết.

Các camera và thiết bị cảm biến trên 
hệ thống phao ở khu vực tranh chấp sẽ 

Iran tập trận trên 
Vịnh Oman một 
ngày trước lễ nhậm 
chức của ông Biden

Iran tuyên bố tiến hành cuộc tập trận 
quân sự trên Vịnh Oman vào ngày 19.1, 
một ngày trước khi ông Joe Biden tuyên 
thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Tư lệnh lực lượng lục quân Iran - 
Chuẩn tướng Kiomars Heidari - thông 
báo cuộc tập trận bắt đầu ở khu vực xung 
quanh thành phố cảng Makran (tỉnh phía 
Đông Baluchistan, gần biên giới Pakistan). 
Mục đích chính của cuộc tập trận là “đánh 
giá khả năng cơ động và tính sẵn sàng 
chiến đấu của các đơn vị thuộc lực lượng 
lục quân”, trước “các cuộc tấn công giả 
định của kẻ thù”, Tướng Heidari nói.

Trước đó, hôm 16.1, Iran đã tiến hành 
bắn thử tên lửa đạn đạo đất đối đất, nhằm 
vào mục tiêu cách đó 1.800 km trên Vịnh 
Oman ở Ấn Độ Dương.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington 
đã gia tăng trở lại trong những tháng gần 
đây sau vụ ám sát chuyên gia hạt nhân 
hàng đầu Mohsen Fakhrizadeh ngày 
27.11.2020, được cho là do các điệp viên 
Israel thực hiện.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ sắp 
mãn nhiệm Donald Trump đã ra lệnh cho 
siêu tàu sân bay USS Nimitz ở lại vùng 
Vịnh sau khi tàu được lệnh quay trở lại Mỹ.

Hai máy bay ném bom chiến lược B-52 
của Không quân Mỹ đã bay qua Israel và 
Vịnh Ba Tư hồi cuối tuần trước, khiến giới 
chức Iran nổi giận.                     (Theo  TPO)

Trung Quốc đưa phao khổng lồ ra vùng biển tranh chấp
cảnh báo cho hải quân và lực lượng thực 
thi pháp luật Trung Quốc nếu các bên 
khác có hành động bị Bắc Kinh coi là xâm 
phạm, để lực lượng Trung Quốc có hành 
động đối phó, SOA nói.

Các nhà khoa học về biển coi biển 
Hoa Đông là “nghĩa địa của phao”. Trong 
nhiều thế kỷ qua, khu vực này là ngư 
trường nhộn nhịp của các tàu cá Nhật, 
Hàn Quốc và Trung Quốc. Một số nước, 
kể cả Mỹ, đã đưa những chiếc phao đắt 
tiền ra vùng biển này, nhưng chúng đều bị 
hỏng. Các nhà khoa học nói rằng nguyên 
nhân là do hoạt động đánh bắt hải sản, 
nhưng đôi khi cả do phá hoại để lấy thiết 
bị đắt tiền trên đó.

Nhưng trong những năm gần đây, 
mạng lưới giám sát trên biển của Trung 
Quốc được cho là đã vượt cả hiện diện 
của Mỹ ở khu vực. Số lượng phao được 

biết đến mà Trung Quốc thả ở biển Hoa 
Đông tăng gấp 3 lần trong thời gian từ 
năm 2014 đến 2019, lên 71 chiếc, trong 
đó có một nửa được thả vào vùng tranh 
chấp, SOA cho biết.

(Theo  TPO)

Chiếc phao khổng lồ vừa được Trung Quốc đưa ra 
biển Hoa Đông.                                                           Ảnh: CAS
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