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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

CHỦ TỊCH UBND TP QUY NHƠN NGÔ HOÀNG NAM:

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 15.9.2021)

970

l Số ca trong ngày   31
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 139, Hoài Nhơn: 127, 
Hoài Ân: 90, An Nhơn: 164,  
Phù Cát: 283, Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 43, 
An Lão: 1, các khu cách ly 
tập trung: 62)

l Số điều trị khỏi   700
l Số tử vong  10
l Cách ly tại bệnh viện   260
l Cách ly tập trung    1.508

Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính 
triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kiểm tra công tác 
phòng,chống dịch 
tại TX An Nhơn và 
TP Quy Nhơn

u 2&3

u 2&3

u2

Thêm nhiều chính sách nâng cao chất lượng
chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội u7

Nắm chắc dân cư, vận động 
tham gia xét nghiệm đầy đủ

u5

u3

Tận dụng
giờ phong tỏa48

Sáng 15.9, UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định áp dụng 
biện pháp phong tỏa tạm thời tại 5 phường để tầm soát toàn 
dân phòng, chống dịch Covid-19...

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH BỆNH:

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU 
NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 
LẦN THỨ VIII (2020 - 2021): 

Nhiều ý tưởng 
mới mẻ, sáng tạo

u6

để tầm soát dịch hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên phải) kiểm 
tra danh sách nhân khẩu ở khu phố 5, phường Đống Đa 
chuẩn bị cho việc xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 diện 
rộng trên địa bàn phường. Ảnh: N.V.T
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Bình Định

CHỦ TỊCH UBND TP QUY NHƠN NGÔ HOÀNG NAM:

Tận dụng 48 giờ phong tỏa  
để tầm soát dịch hiệu quả

Sáng 15.9, UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời tại 
5 phường để tầm soát toàn dân phòng, chống dịch Covid-19. Liên quan đến sự kiện này, phóng 
viên Báo Bình Định có cuộc trao đổi nhanh với Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam.

 Ông NGÔ HOÀNG NAM

● Theo quyết định của UBND 
TP Quy Nhơn, việc phong tỏa thực 
hiện trong 48 giờ kể từ 0 giờ ngày 
16.9 tại 5 phường Hải Cảng, Trần 
Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô 
Mây và Đống Đa. Xin ông cho biết, 
chế độ phong tỏa tạm thời và xét 
nghiệm tầm soát dịch được thực 
hiện đối với toàn bộ các phường 
hay chỉ với các khu vực nguy cơ?

- Việc phong tỏa tạm thời bắt 
đầu từ 0 giờ ngày 16.9 thực hiện 
với toàn bộ 5 phường, chứ không 
chỉ áp dụng cho một số khu vực 
dân cư có nguy cơ cao. 

Tương tự, hoạt động test nhanh 
tầm soát sẽ thực hiện với 100% 
dân cư, chứ không phải thực hiện 
theo hình thức đại diện hộ gia đình 
như trước. Với các vùng lõi, khu 
vực nguy cơ cao sẽ triển khai xét 
nghiệm RT-PCR để đảm bảo kết 
quả chính xác nhất.

● Một trong những vấn đề được 
người dân đặc biệt quan tâm khi 
tham gia thực hiện test nhanh là 
khâu đảm bảo an toàn, tránh lây 
nhiễm chéo trong quá trình thực 
hiện. Về vấn đề này, thành phố sẽ 
có giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

Một điểm phong tỏa để chống 
dịch Covid-19 trên đường  

Bạch Đằng, phường Hải Cảng,  
TP Quy Nhơn. Ảnh: N.V.T

- Trên cơ sở lực lượng tăng 
cường từ Sở Y tế và nhân lực hiện 
có của thành phố, chúng tôi tổ chức 
60 tổ phụ trách 60 điểm xét nghiệm 
tại trụ sở, khu sinh hoạt nhân dân 
và một số địa điểm khác của các 
khu vực, tổ dân phố trên địa bàn 
các phường. Cụ thể, phường Đống 
Đa có 20 điểm, phường Ngô Mây 
có 13 điểm, phường Hải Cảng có 
10 điểm, phường Nguyễn Văn Cừ 
có 10 điểm và phường Trần Hưng 
Đạo có 7 điểm.

Tại mỗi điểm xét nghiệm đều 
bố trí lực lượng phục vụ và đảm 
bảo ANTT, gồm đại diện khu vực, 
tổ dân phố, tổ giám sát Covid-19 
cộng đồng, dân quân, CA...

Đặc biệt, hoạt động test nhanh 
sẽ được tiến hành chặt chẽ theo 
khung giờ cho từng tổ dân phố; 

người dân sẽ được thông báo 
thời điểm test để tránh tập trung 
đông người. Đây cũng là cơ sở 
để địa phương nắm được danh 
sách người đã thực hiện test, giám 
sát, kiểm tra, nhắc nhở toàn dân 
tham gia đầy đủ. 

Trường hợp người dân không 
đi hoặc cố tình chống đối hoạt động 
xét nghiệm tầm soát thì sẽ bị cưỡng 
chế hoặc bị xử phạt vi phạm hành 
chính trên lĩnh vực y tế. Trường 
hợp nếu làm phát sinh ổ dịch do 
không tham gia test nhanh để tầm 
soát thì sẽ bị khởi tố hình sự theo 
quy định.

● Rất nhiều người dân lo lắng 
trước thông tin TP Quy Nhơn sẽ 
thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ...

- Tôi khẳng định, đến giờ này 

vẫn chưa có thông tin chính thức 
nào về việc thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ đối với TP Quy Nhơn.

TP Quy Nhơn là trung tâm 
chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, 
có vị trí rất quan trọng. Việc áp 
dụng các hình thức giãn cách xã 
hội cao hơn sẽ tác động rất lớn 
không chỉ đối với thành phố.

Việc quyết định hình thức 
phòng, chống dịch tiếp theo sẽ 
căn cứ vào kết quả tầm soát diện 
rộng trong 48 giờ đến; và do UBND 
tỉnh cân nhắc, quyết định.

● Trong thời điểm hết sức nhạy 
cảm này, ông có gì muốn nhắn gửi 
với người dân toàn thành phố?

- 3 tháng trước, toàn TP Quy 
Nhơn chỉ ghi nhận 90 ca mắc 
Covid-19, nhưng chỉ trong 3 
ngày (từ 12.9 đến 15.9) đã có đến 
58 ca, với ổ dịch nguy hiểm trong 
cộng đồng. Có thể nói, thành phố 
chúng ta đang đứng trước nguy 
cơ bùng phát dịch Covid-19  
rất lớn.

Chúng tôi chia sẻ với nỗi lo 
lắng, bất an của bà con trước diễn 
biến phức tạp của dịch bệnh. Lãnh 
đạo thành phố rất mong người 
dân thật sự bình tĩnh, hết sức hợp 
tác với lực lượng chức năng để 
tận dụng tốt 48 giờ phong tỏa tạm 
thời lần này để tầm soát hiệu quả. 

● Xin cảm ơn ông! 
NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

Chiều 15.9, UBND TP Quy Nhơn ban hành hướng 
dẫn thực hiện một số quy định tham gia giao thông 
trong 48 giờ phong tỏa tạm thời tại 5 địa phương: 
Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô 
Mây và Đống Đa.
Theo đó, người đang sinh sống ngoài 5 phường bị 
phong tỏa được phép lưu thông qua chốt phong tỏa 
nếu có một trong các loại giấy tờ: Minh chứng đã 
thực hiện tiêm 2 mũi vắc xin phòng, chống dịch; giấy 
do UBND thành phố cấp dành cho cán bộ truy vết, 

tầm soát phòng, chống dịch, các lực lượng tuyến 
đầu của thành phố, phường, xã.
Đối với địa bàn 5 phường bị phong tỏa, các cơ quan, 
đơn vị tổ chức làm việc tại cơ quan không quá 30% 
nhân lực (trừ các đơn vị đặc thù); thủ trưởng cơ quan 
ký giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên và gửi danh 
sách về UBND xã, phường sở tại để theo dõi quản 
lý. Người ra khỏi địa phương bị phong tỏa phải có 
giấy đi đường của cơ quan, đơn vị ký ban hành và 
có xác nhận đã hoàn thành test nhanh âm tính.

Người ra khỏi nơi phong tỏa phải có giấy đi đường và test nhanh âm tính 

(BĐ) - Ngày 15.9, tại Hà Nội, 
dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan 
nội chính Trung ương phối hợp 
tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc triển khai Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng đến 138 
điểm cầu tại các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; các quân 
khu, quân chủng, binh chủng, bộ 
tư lệnh và các đơn vị tương đương 
thuộc Bộ Quốc phòng, với hơn 
4.600 đại biểu tham dự. 

Cùng dự hội nghị tại điểm cầu 
Trung ương có các đồng chí Ủy 
viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính, 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ 
Văn Thưởng.

Tham dự hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo 
các cơ quan nội chính tỉnh; Đoàn 
ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; cùng 
các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
ghi nhận và đánh giá cao kết 
quả đạt được của các cơ quan 
nội chính trong nhiệm kỳ XII của 
Đảng. Về triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 
Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan 
nội chính phải luôn nắm vững, 
nắm chắc và thực hiện đúng chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình, phải “đúng vai, thuộc bài”, 
thực sự am hiểu pháp luật, nắm 
vững, nắm chắc các nguyên tắc, 

quy chế, quy định. Nâng cao hơn 
nữa chất lượng và hiệu quả phối 
hợp giữa các cơ quan nội chính 
và giữa các cơ quan nội chính 
với các cấp, ngành, bảo đảm chặt 
chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, 
kịp thời, hiệu quả.

Trong thực thi nhiệm vụ, 
các cơ quan nội chính phải công 
tâm, khách quan, tuân thủ pháp 
luật, có dũng khí, có bản lĩnh, 
động cơ trong sáng, đặt lợi ích 
của quốc gia, dân tộc, lợi ích của 
nhân dân lên trên hết. Tập trung 
xây dựng nền tư pháp Việt Nam 
chuyên nghiệp, hiện đại, công 
bằng, nghiêm minh, liêm chính, 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 
dân. Các cơ quan nội chính phải 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
mình, kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực, không có vùng 
cấm, không có ngoại lệ, không bị 
tác động không trong sáng bởi bất 
cứ tổ chức, cá nhân nào…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng tin tưởng, với truyền thống 
đoàn kết, tinh thần trách nhiệm 
cao, các cơ quan nội chính sẽ triển 
khai thực hiện có hiệu quả nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng.
  Chiều cùng ngày, Thủ 

tướng Phạm Minh Chính đã dự 
và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ 
trí thức KH&CN Việt Nam triển 
khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng”. Hội 
nghị do Liên hiệp các Hội KHKT 
Việt Nam (VUSTA) tổ chức với sự 
tham dự của 140 đại biểu tham dự 
trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và 
khoảng 2.000 đại biểu tham gia 

trực tuyến qua điểm cầu tại 62 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang tham dự tại điểm 
cầu Bình Định.

Hội nghị nhằm đánh giá kết 
quả hoạt động 5 năm (2015 - 2020); 
giới thiệu mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội VIII của 
Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam 
giai đoạn 2021 - 2025, thể hiện 
quyết tâm của đội ngũ trí thức 
KH&CN Việt Nam phấn đấu thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
nghe 11 báo cáo và tham luận 
nhằm chia sẻ kết quả hoạt động, 
đánh giá vai trò của VUSTA và 
đội ngũ trí thức KH&CN, đồng 
thời đưa ra các định hướng cốt 
lõi nhằm triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội VIII của 
VUSTA trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của KH&CN cũng 
như đội ngũ trí thức đối với sự 
phát triển của đất nước, nhất là 
trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0. Chính phủ xác định 
phát triển đất nước dựa vào 
KH&CN và đầu tư cho đội ngũ 
trí thức là đầu tư cho phát triển 
bền vững. Điều đó đã được khẳng 
định khi đội ngũ trí thức khoa học 
đã phát huy được vai trò đi đầu 
trong cuộc chiến phòng, chống 
dịch hiện nay.

       NGUYỄN HÂN - HỒNG HÀ

Hội nghị toàn quốc các cơ quan 
nội chính triển khai Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng (BĐ) - Đó là yêu cầu do Bí thư 

Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng - Trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh đặt ra khi kiểm tra 
tình hình công tác chuẩn bị phong 
tỏa, tầm soát diện rộng tại địa bàn 
phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) 
vào chiều 15.9.

Cụ thể, làm việc với lãnh đạo, 
các lực lượng chức năng phường 
Đống Đa và đại diện các tổ 
Covid-19 cộng đồng của khu phố  
5, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của 
khâu nắm chắc tình hình nhân 
khẩu, nhất là những người thực 
tế có mặt tại từng hộ gia đình. Đây 
là yếu tố quyết định đến thành 
công của chiến dịch tầm soát diện 
rộng lần này. 

“Trừ những người già yếu 
nằm một chỗ lâu ngày và trẻ 
nhỏ, tất cả đều phải test hết. Nếu 
không làm kỹ, làm hết, tầm soát 
xong vẫn sót ca bệnh trong cộng 
đồng thì công sức, tiền của bỏ ra 

để phong tỏa, xét nghiệm coi như 
bỏ phí. Phải tập trung cao nhất 
cho đợt phong tỏa, tầm soát lần 
này, thành phố vỡ trận thì tỉnh 
cũng vỡ trận theo”, Bí thư Tỉnh 
ủy nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, các lực lượng 
chức năng của phường phải tăng 
cường tinh thần trách nhiệm, 
quản lý chặt chẽ dân cư trên địa 
bàn, nhất là tài xế lái xe đường 
dài. Cán bộ phải bám sát cơ sở, 
phát huy vai trò của tổ Covid-19 
cộng đồng và ý thức tự giác, cảnh 
giác của người dân để kịp thời 
phát hiện, xử lý tài xế ghé nhà mà 
không khai báo, gây lây lan dịch.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh 
cũng cảm ơn thành viên các tổ 
Covid-19 cộng đồng đã tích cực 
tham gia vào công cuộc chống 
dịch. Đồng thời, bày tỏ mong 
muốn các tổ tiếp tục đoàn kết, ra 
sức vận động người dân có mặt 
đầy đủ để tầm soát hiệu quả. 

Phường Đống Đa hiện có 13 

Nắm chắc dân cư, vận động   tham gia 
xét nghiệm đầy đủ

(BĐ) - Chiều 15.9, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
kiểm tra công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 tại TX An Nhơn 
và TP Quy Nhơn

Theo báo cáo của TX An 
Nhơn, tính đến ngày 15.9, tình 
hình dịch Covid-19 trên toàn 
thị xã về cơ bản được kiểm soát 
và có những kết quả tích cực. 
Đã qua 21 ngày TX An Nhơn 
không phát sinh ca dịch trong 
cộng đồng. Thôn Thanh Giang, 
xã Nhơn Phong là địa phương 
cuối cùng của An Nhơn sẽ hoàn 
thành giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 
vào 0 giờ ngày 17.9 và dự kiến sẽ 
chuyển sang thực hiện Chỉ thị 14 
của UBND tỉnh. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long ghi nhận những kết quả 
bước đầu trong công tác phòng, 
chống dịch của thị xã. Đồng thời 
đề nghị TX An Nhơn cần tiến 
hành đánh giá, rút kinh nghiệm 
để xây dựng kế hoạch phòng, 
chống dịch hiệu quả từ đây đến 
cuối năm 2021. 

Về giải pháp trong thời gian 
tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long đề nghị TX An Nhơn 
cần phát huy vai trò trung tâm 
của người dân trong công tác 
phòng, chống dịch. Tăng cường 
kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm quy định 
phòng, chống dịch; đồng thời 
tăng cường quản lý chặt địa bàn, 
nhất là người về từ vùng dịch, 
tài xế đường dài; thường xuyên 
tầm soát những đối tượng và 
khu vực có nguy cơ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long cũng nhấn mạnh quan 
điểm phòng, chống dịch theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ: 
“Phòng dịch tốt thì không phải 
chống dịch”, “một đồng phòng 
dịch hiệu quả thì không mất 
hàng triệu đồng cho chống dịch, 
nhất là sự mất mát về tinh thần 
và tính mạng của người dân”. Do 
đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
thị xã không chủ quan với những 
kết quả đã đạt được; tránh việc 
chưa chuẩn bị tốt, chưa đảm bảo 
an toàn nhưng có tâm lý lơ là, 
chủ quan. Đối với việc tổ chức 

Kiểm tra công tác phòng,   chống dịch 
tại TX An Nhơn và TP Quy    Nhơn

(BĐ) - Chiều 15.9, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh, chủ trì cuộc họp 
trực tuyến với 11 huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng ghi nhận sự nỗ lực 
của các sở, ngành, các địa phương 
trong tỉnh trong việc kiểm soát 
dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, 
tình hình dịch bệnh hiện đang 
diễn biến phức tạp, tại một số 
địa phương trong tỉnh đã xuất 
hiện nhiều ổ dịch mới từ nguồn 

lây trong cộng đồng có nguy cơ 
bùng phát thành dịch trên diện 
rộng nếu không có các biện pháp 
quyết liệt hơn. Chính vì vậy, các 
sở, ngành, các địa phương trong 
tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc chỉ đạo của Chính phủ, của 
tỉnh trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh; khắc phục những 
tồn tại, hạn chế trong thời gian  
chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 
đạo Sở Y tế sớm tham mưu UBND 
tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 như 
một kịch bản chung để áp dụng 
cho tất cả các tình huống, làm 
mẫu chung cho các địa phương 

áp dụng. Giao CA tỉnh phối hợp 
Sở GTVT, Sở Y tế rà soát các chốt 
kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh 
để bố trí hợp lý, đảm bảo lưu 
thông hàng hóa được thuận tiện. 
Sở Công Thương báo cáo cụ thể 
số lượng DN, công nhân, người 
lao động trong khu kinh tế, cụm 
công nghiệp để triển khai tiêm  
vắc xin đúng đối tượng; Sở Du lịch 
thống kê người lao động, hướng 
dẫn viên du lịch tại các nhà hàng, 
khách sạn, DN lữ hành để lập 
danh sách tiêm vắc xin; đặc biệt, 
các địa phương phải nắm chắc 
nhân khẩu hiện có trên địa bàn, 
quản lý chặt dân cư để kiểm soát 
dịch bệnh.             NGỌC NHUẬN

Ngành Y tế phải xây dựng kịch bản chung
về phòng, chống dịch Covid-19

(BĐ) - Ngày 15.9, Bộ KH&ĐT 
tổ chức Hội nghị trực tuyến Xây 
dựng kế hoạch phát triển KT-XH 
và đầu tư công năm 2022 vùng 
miền Trung và Tây Nguyên. Hội 
nghị do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT 
Trần Duy Đông chủ trì. Dự tại 
điểm cầu Bình Định có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng.

Theo Bộ KH&ĐT, thời gian 
qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 

không nhỏ đến các hoạt động 
KT-XH. Dù vậy, tình hình phát 
triển KT-XH 8 tháng đầu năm của 
vùng Trung bộ và Tây Nguyên 
đã đạt được những kết quả khả 
quan, như: Tốc độ tăng trưởng 
bình quân 6 tháng của 2 vùng đều 
cao hơn mức bình quân chung của 
cả nước. Một số địa phương có tốc 
độ tăng trưởng cao như: Thanh 
Hóa (8,66%), Nghệ An (7,58%), 
Quảng Nam (11,72%), Ninh Thuận 
(14,57%); xuất khẩu của 2 vùng 

đạt 12,5 tỷ USD (tăng 15% so với 
cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, 
trong 8 tháng đầu năm 2021, thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn 
của 2 vùng là 162 nghìn tỷ đồng 
(đạt 87% dự toán thu cả năm của 
2 vùng). Đồng thời, 2 vùng đã thu 
hút được 66 dự án với tổng vốn 
đăng ký 1,5 tỷ USD.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy 
Đông đề nghị các địa phương cần 
khẩn trương xây dựng đề án khôi 

phục kinh tế; đẩy mạnh giải ngân 
vốn đầu tư công, nhất là những 
công trình trọng điểm. Đồng thời 
xây dựng kế hoạch phát triển KT-
XH năm 2022 theo Chỉ thị 20/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Thứ trưởng cũng yêu cầu các 
địa phương trong quá trình xây 
dựng kế hoạch và triển khai cần 
ưu tiên ngành, lĩnh vực, chương 
trình trọng tâm, thực hiện có hiệu 
quả các mục tiêu kế hoạch phát 
triển KT-XH.                  ĐỖ THẢO

Khẩn trương xây dựng đề án khôi phục kinh tế, 
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

(BĐ) - Tin từ Sở LĐ-TB&XH, 
dịp tết Trung thu năm nay, Quỹ 
Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ hỗ trợ 1.420 
suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt: Trẻ em thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo; trẻ em là người dân 
tộc thiểu số; trẻ em là F0; trẻ đang 

thực hiện cách ly tập trung (F1); 
trẻ là con của những người đang 
ở tuyến đầu chống dịch; trẻ mắc 
bệnh hiểm nghèo hoặc bị bệnh phải 
điều trị dài ngày... Mỗi suất quà trị 
giá 200 nghìn đồng, trích từ Quỹ 
Bảo trợ trẻ em tỉnh. 

Nhằm bảo đảm các quy định 
về phòng, chống dịch Covid-19, Sở 
LĐ-TB&XH ủy quyền phòng LĐ-
TB&XH các huyện, thị xã, thành phố 
chuẩn bị quà và tổ chức trao tặng 
cho các em phù hợp tình hình thực 
tế phòng, chống dịch.    NGỌC TÚ

Tặng 1.420 suất quà trung thu cho trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long yêu cầu TX An Nhơn không chủ quan với 
những kết quả đã đạt được.                                                                             Ảnh: THẢO KHUY

khu phố, 9.220 hộ dân với hơn 
33.000 nhân khẩu - thuộc diện 
đông dân nhất TP Quy Nhơn. 
Theo Bí thư Đảng ủy phường 
Phan Thanh Đạm, liên quan đến 
ổ dịch phường Hải Cảng, đến 
nay trên địa bàn phường Đống 
Đa đã ghi nhận 5 F0, đã truy vết 
19 F1, 60 F2. Công tác truy vết 
vẫn đang tiếp tục nhưng rất khó 
khăn bởi dân cư đông, nhiều 
người không cư trú cố định; địa 
bàn phức tạp như ở khu phố 5 có 
nhiều người sống trên núi Bà Hỏa 
không đăng ký tạm trú.

Trên địa bàn phường Đống 
Đa hiện có 128 lái xe đường dài, 
gia đình đều ký cam kết khi tài 
xế về nhà phải khai báo y tế theo 
quy định. Tuy nhiên, theo Trưởng 
Trạm Y tế phường Đống Đa Trà 
Văn Trinh, không ít tài xế không 
hợp tác trong quá trình khai báo y 
tế và thực hiện cách ly sau khi từ 
vùng dịch về địa phương. 

NGUYỄN VĂN TRANG

hoạt động lại của các khu công 
nghiệp, các DN, thị xã cần tăng 
cường kiểm tra, giám sát và phải 
đảm bảo các biện pháp phòng, 
chống dịch tại các DN.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
kiểm tra tình hình công tác chuẩn 
bị phong tỏa, tầm soát diện rộng 
tại địa bàn phường Đống Đa 
và phường Hải Cảng (TP Quy 
Nhơn). Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 
đạo: Dịch Covid-19 tại TP Quy 
Nhơn đang có những diễn biến 
phức tạp với nhiều ca bệnh xuất 
hiện trong cộng đồng. Là những 
địa phương có số lượng dân cư 
đông, tỷ lệ lây nhiễm cao, điều 
cần thiết lúc này là các biện pháp 
phòng, chống dịch phải được 
triển khai nhanh hơn một bước, 
cao hơn một bước để bảo vệ sức 
khỏe người dân và đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch chung cho 
toàn TP Quy Nhơn. Quan trọng 
là đã tiến hành phong tỏa thì 
phải phong tỏa thực chất, toàn 
diện và đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
UBND phường Hải Cảng và 
phường Đống Đa trong thời gian 
phong tỏa tạm thời cần tập trung 
toàn lực để tầm soát, truy vết, 
kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng 
đồng. Tầm soát đến đâu khoanh 
vùng đến đó, đến trưa 17.9 phải 
hoàn thành việc tầm soát trong 
cộng đồng, để từ đó có phương 
án chống dịch phù hợp với từng 
địa bàn. 

Về việc tổ chức các điểm test 
nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh lưu 
ý trong quá trình triển khai cần 
đảm bảo giãn cách và đảm bảo 
các yêu cầu phòng dịch theo 
quy định. Đặc biệt cần tổ chức 
xét nghiệm 100% người dân, 
đảm bảo không được bỏ sót 
đối tượng. 

THẢO KHUY
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Bình Định

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, 
xã Phước Hòa đã xuất hiện nhiều nhóm 
thiện nguyện, cá nhân chủ động đứng ra vận 
động quyên góp hoặc tự đóng góp nguồn 
lực của mình để mua lương thực, thực phẩm 
trao tặng cho lực lượng đang làm nhiệm 
vụ ở tuyến đầu chống dịch, cũng như giúp 
người dân trong khu phong tỏa bảo đảm 
cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Anh Phan Văn Phát, chủ shop dày dép 
Hưng Phát, thôn Tân Giản (xã Phước Hòa), 
cho biết: Biết thời gian thực hiện giãn cách 
xã hội dài ngày, đời sống hằng ngày của 
nhiều gia đình bị ảnh hưởng, nhất là các hộ 
nghèo, nên tôi đã đứng ra kêu gọi bạn bè 
cùng đóng góp tiền và các nhu yếu phẩm 
để giúp đỡ bà con. Với 4 đợt kêu gọi các nhà 
tài trợ trong và ngoài địa phương đóng góp 
hơn 178 triệu đồng mua lương thực, nhu yếu 
phẩm hỗ trợ cho các hộ trong khu dân cư 
bị phong tỏa. Trước đó, các nhà tài trợ còn 
đóng góp 142,8 triệu đồng mua lương thực, 
thực phẩm tặng đồng bào khó khăn ở TP Hồ 
Chí Minh và tặng 350 suất cho bà con vùng 
phong tỏa thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát).

Anh Ngọc Linh, cùng nhóm bạn ở thôn 
Kim Xuyên (xã Phước Hòa) cũng đứng 
ra vận động các đơn vị, cá nhân trong và 
ngoài địa phương ủng hộ tiền mặt được 
88 triệu đồng và quà trị giá 70 triệu đồng, 
mua lương thực, thực phẩm tổ chức phát 
quà cho 100 % số hộ trong thôn Kim Xuyên.

Để vận chuyển quà cứu trợ đi cấp phát 

Thời gian gần đây, tuyến đường đèo 
Quy Hòa đoạn từ cổng Khu du lịch Ghềnh 
Ráng đến giáp với QL 1D và đoạn từ  
QL 1D đến cổng Bệnh viện Phong - Da liễu 
Trung ương Quy Hòa ở KV 2, phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn), xuất hiện tình trạng 
xói lở đất dọc 2 bên lề tràn ra bồi lấp mặt 
đường, gây nguy hiểm cho người tham gia 
giao thông.

Anh K, một người dân địa phương phản 
ánh: Việc đất, đá dọc hai bên lề đường sạt lở 
phủ lên mặt đường nhựa là do mới đây đơn 
vị thi công đã sử dụng đất đồi để đắp phụ lề 
hai bên đường. Do chỉ đắp đất rồi dùng xe 
lu lu qua mà không sử dụng chất phụ gia, 
chất kết dính, trong khi đoạn đường này rất 
dốc nên chỉ sau những trận mưa lớn, đất bị 
xói lở, một phần trôi xuống vực, một phần 
tràn lên trên bề mặt đường nhựa.

Ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường 
Ghềnh Ráng thừa nhận phản ánh trên của 
người dân là đúng. UBND phường cũng đã 
nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của người 
dân về vấn đề này và đã liên hệ với Phòng 
Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn để có hướng 
khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho người 
dân lưu thông trên tuyến đường này.

Thơm thảo những tấm lòng 
giữa mùa dịch

từng nhà, anh Trần Đăng Khoa, chủ cửa hàng 
vật liệu xây dựng Long Trung, thôn Kim Tây 
(xã Phước Hòa) cùng nhân viên đảm nhận 
khâu vận chuyển phân phát cho người dân 
trong xã, bình quân mỗi ngày anh thực hiện 
2 chuyến, chở miễn phí hàng nghìn trứng 
gà, vịt của các hộ chăn nuôi đến nơi tiêu thụ. 
Anh còn đóng góp 25 triệu đồng mua lương 
thực, thực phẩm giúp các hộ khó khăn trong 
khu phong tỏa. Anh Khoa, chia sẻ: Mình có 
gì ủng hộ nấy, biết dịch bệnh nguy hiểm nên 

càng xông pha, anh em cùng chung tay chia 
sẻ những phần quà từ những tấm lòng nhân 
ái đến tận các gia đình đang cần sự giúp đỡ.

Đánh giá về hoạt động thiện nguyện của 
các tổ chức, đơn vị, cá nhân, ông Huỳnh 
Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa, ghi nhận: Những việc làm nghĩa tình 
của các nhà tài trợ đã góp phần giúp bà 
con trong xã Phước Hòa gặp lúc khó khăn 
đã ổn định cuộc sống trong phòng, chống 
dịch bệnh”.                   XUÂN THỨC

Quà lương thực, thực phẩm được chuyển dến hỗ trợ người dân xã Phước Hòa.                                Ảnh: X.T

Tình trạng xói lở đất đá trên tuyến đường đèo Quy Hòa

Trao đổi với phóng viên Báo Bình Định, 
ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng Phòng Quản 
lý Đô thị TP Quy Nhơn, cho hay: Việc đắp 
đất cấp phối phụ lề tuyến đường đèo Quy 
Hòa, nhằm bảo dưỡng hàng năm tuyến 
đường thuộc Dự án LRAMP, đảm bảo lề 
đường bằng phẳng với mặt đường, tránh 
sạt lở, nguy hiểm cho người đi đường. Tuy 
nhiên, sau khi đắp đất phụ lề gặp mưa lớn, 
hệ thống thoát nước rãnh dọc và cống thoát 

(BĐ) - Thông tin từ BHXH tỉnh, toàn 
tỉnh đã có 3.134 đơn vị sử dụng lao động 
với 75.499 người lao động được giảm đóng 
vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. Tổng số tiền tạm tính được 
giảm trong 12 tháng (từ ngày 1.7.2021 đến 
30.6.2022) trên 21 tỷ đồng. 

BHXH tỉnh cũng thực hiện xác nhận 
danh sách người lao động ngừng việc do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cho 32 

đơn vị, với 1.262 lao động để hỗ trợ DN 
vay vốn, trả lương ngừng việc cho người 
lao động. Đồng thời, xác nhận danh sách 
lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương cho 101 đơn 
vị, với 2.016 lao động; xác nhận danh sách 
lao động ngừng việc 20 đơn vị, với 278 
lao động; xác nhận danh sách người lao 
động tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc 

làm cho 3 đơn vị, với 271 lao động; và xác 
nhận danh sách 93 người lao động cho 1 
đơn vị sử dụng lao động đề nghị vay vốn 
để trả lương phục hồi sản xuất. 

Các xác nhận này là một trong những 
cơ sở để xét duyệt, thực hiện các chính sách 
hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 
động khó khăn do đại dịch Covid-19 theo 
Nghị quyết 68 và Quyết định 23.                                                                          

AN PHƯƠNG

3.134 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng vào 
quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

nước ngang đường bị bồi lấp, 
không đảm bảo khả năng tiêu 
thoát nước nên nước chảy tràn 
trên mặt đường, kết hợp độ 
dốc lớn gây xói lở lớp đất đắp 
phụ lề vừa mới thi công. Sau 
khi nhận được phản ánh của 
người dân và chính quyền địa 
phương, Phòng Quản lý đô 
thị TP Quy Nhơn đã yêu cầu 
đơn vị thi công dọn dẹp ngay 
lượng đất, đá bồi lấp trên mặt 
đường để đảm bảo giao thông 
được an toàn.

“Để khắc phục tình trạng 
sạt lở dọc tuyến đường đèo Quy 
Nhơn, Phòng Quản lý đô thị đã 

có văn bản đề xuất UBND TP Quy Nhơn xem 
xét, cho chủ trương xây dựng mới hệ thống 
thoát nước rãnh dọc và sửa chữa, khơi thông 
các tuyến cống ngang để đảm bảo khả năng 
tiêu thoát nước. Tiến hành gia cố lề đường 
bằng kết cấu bê tông xi măng để hạn chế tình 
trạng xói lở; xây dựng tường hộ lan tại các vị 
trí có độ dốc lớn, khúc khuỷu, góc cua nguy 
hiểm để đảm bảo ATGT trên toàn tuyến”, ông 
Nguyễn Thái Diễn nói.              NGUYỄN QUÍ

Tại những khu vực bị sạt lở đất gây bồi lấp mặt  đường đèo Quy 
Hòa, đơn vị chức năng đã tiến hành dọn dẹp sạch sẽ để tránh xảy 
ra TNGT.                                                                                                    Ảnh N. QUÍ

 Ngày 15.9,  Hội LHPN huyện  
Tây Sơn phối hợp với Qũy thiện nguyện 
Từ Tâm tổ chức tặng 123 suất quà, tổng 
trị giá 39,7 triệu đồng cho hội viên phụ 
nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất 
quà trị giá 322 nghìn đồng (bao gồm 
trứng, gạo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm 
khác).  MỘC MIÊN

 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây An 
(huyện Tây Sơn) phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt nam huyện, Hội LHPN huyện 
đã triển khai xây dựng, sửa chữa 4 nhà 
ở đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo, với tổng 
số tiền hỗ trợ 85 triệu. Trong đó, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 45 triệu, 
Hội LHPN huyện hỗ trợ 25 triệu; quỹ vì 
người nghèo của xã hỗ trợ 15 triệu đồng.                         

TÍN TRỌNG
 Huyện đoàn Hoài Ân phối hợp với 

Đoàn xã Ân Đức vừa mới tổ chức ra quân 
thực hiện công trình thanh niên cấp 
huyện “Thắp sáng đường quê”, với chiều 
dài 1,2 km tại tuyến đường thôn Phú 
Thuận, xã Ân Đức. Với tổng trị giá hơn 30 
triệu đồng được vận động từ ĐVTN và 
người dân. DUY ĐĂNG
 Hội LHPN TP Quy Nhơn đã trao 

hỗ trợ sinh kế 18 triệu đồng cho 4 hộ gia 
đình hội viên phụ nữ phường Nhơn Phú, 
Nhơn Bình, Bùi Thị Xuân và xã Nhơn Lý, 
tạo cơ hội để phụ nữ vươn lên phát triển 
kinh tế hộ gia đình. 

NGỌC PHƯỚC - CÔNG HOÀI

TIN VẮN

Theo phản ánh của người dân thị 
trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), đường 
Trần Bá, thị trấn Diêu Trì được đầu tư, 
nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa đã 
xong từ nhiều tháng nay, nhưng nhiều 
trụ điện, trạm biến áp vẫn “án ngữ” 
giữa đường gây cản trở lưu thông, tiềm 
ẩn tai nạn cho người đi đường, nhất là 
ban đêm (ảnh).

 Bà Nguyễn Thị Ánh, người dân ở 
đường Trần Bá, cho hay: “Đã có nhiều 
trường hợp người đi đường gặp tai nạn 
khi đâm phải cột điện rồi. Nhân dân 
cũng có phản ánh đến các cấp có thẩm 
quyền cần di chuyển các cột điện này ra 
vị trí phù hợp nhưng tới nay vẫn chưa 
được giải quyết”. 

Theo ông Phạm Văn An, Chủ tịch 
UBND thị trấn Diêu Trì, do địa phương 
tập trung chống dịch, nhất là thời gian 
gần đây thị trấn Diêu Trì thực hiện Chỉ 
thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên đơn 
vị thi công dừng xây dựng, các trụ điện 
chưa thể di dời kịp thời. “Sắp đến, chúng 
tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công phối hợp 
với Điện lực Tuy Phước sớm tổ chức di 
dời các trụ điện và trạm biến áp đến nơi 
quy định”, ông An nói.     

VĂN LƯU

Chưa thể di dời 
trụ điện do địa phương 
tập trung chống dịch

THƯ ĐI - TIN LẠI



5KINH TẾTHỨ NĂM, 16.9.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Theo đánh giá chung của 
UBND huyện Tuy Phước, các 
HTXNN đã góp phần phát triển 
sản xuất nông nghiệp và kinh tế 
hộ thành viên thông qua việc tổ 
chức thực hiện các dịch vụ thiết 
yếu phục vụ sản xuất; làm cầu 
nối trong việc tiếp nhận chuyển 
giao các chính sách hỗ trợ, ứng 
dụng KHKT, công nghệ mới, 
phương thức tổ chức sản xuất 
tiên tiến. Một số HTXNN đã tổ 
chức hiệu quả liên kết với các 
DN trong, ngoài tỉnh và nông 
dân tổ chức chuỗi sản xuất lúa 
giống hàng hóa, tiêu thụ tốt sản 
phẩm làm ra của thành viên 
HTXNN, tăng giá trị sản xuất 
trên đơn vị diện tích… Qua đó, 
nâng dần khả năng cạnh tranh 
và hiệu quả hoạt động trong cơ 
chế mới hiện nay.

Tiêu biểu như HTXNN Phước 
Sơn 1 đã tổ chức thành công mô 
hình cánh đồng mẫu lớn với tổng 
diện tích 176 ha, kết quả bước đầu 
đã cho năng suất 76 - 80 tạ/ha, 
tăng 4 tạ/ha so với những thửa 
ruộng truyền thống. Đơn vị cũng 
giữ ổn định quy hoạch vùng sản 
xuất lúa giống, hằng năm liên 
kết sản xuất khoảng 100 ha với 
các DN, tiêu thụ 500 - 1.000 tấn 
lúa giống, thu được từ 1 - 1,5 tỷ 
đồng. Ngoài ra HTXNN Phước 
Sơn 1 thực hiện hiệu quả các dịch 
vụ như cung ứng vật tư nông 
nghiệp. Đặc biệt, còn kết hợp với 
DN triển khai tổ chức các hoạt 

CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TUY PHƯỚC:

Đã có chuyển biến tích cực 
Qua 10 năm thi hành Luật 
Hợp tác xã năm 2012, các 
HTXNN ở huyện Tuy Phước 
đã nâng cao năng lực tổ chức 
quản lý và điều hành, phát 
huy quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Lãnh đạo HTXNN Phước Sơn 1 họp bàn công việc sáng 14.9.2021.                                                                                                        Ảnh: HOÀI THU

động sản xuất, cung ứng thuốc 
bảo vệ thực vật, mạnh dạn đưa 
mô hình phun thuốc bằng thiết 
bị bay không người lái vào quản 
lý, chăm sóc đồng ruộng.   

Ông Hồ Ngọc Dũng, Giám 
đốc HTXNN Phước Sơn 1, tâm 
đắc: Dù gặp khó khăn do ảnh 
hưởng dịch bệnh nhưng năm 2020 
tổng doanh thu của đơn vị vẫn đạt 
hơn 8,834 tỷ đồng, tăng 10,56% 
so với năm 2019 (lợi nhuận trước 
thuế gần 350 triệu đồng, tăng  
9,69% so với năm 2019); tổng 
doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 

hơn 7,968 tỷ đồng, tăng 27,42% so 
với cùng kỳ năm trước.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả 
đạt được, các HTXNN hoạt động 
dịch vụ chưa phong phú, lợi ích 
kinh tế mang lại cho thành viên 
chưa nhiều; đa số các HTXNN 
không có vốn để đầu tư sửa 
chữa và xây mới cơ sở vật chất, 
kỹ thuật... Do đó, trong số 14 
HTXNN, huyện Tuy Phước chỉ có  
3 HTXNN đạt loại tốt (Phước 
Hưng, Phước Quang, Phước 
Sơn 1); còn lại 5 HTXNN loại 
khá, 2 HTXNN loại trung bình, 

4 HTXNN loại yếu. 
Ngay cả số ít HTXNN xếp loại 

tốt cũng đang đối mặt với những 
khó khăn, thử thách. Trao đổi với 
chúng tôi về hướng phát triển 
của đơn vị trong thời gian tới, 
ông Trần Tăng Long, Giám đốc 
HTXNN Phước Hưng, khá dè 
dặt cho biết các hoạt động dịch 
vụ đang vận hành tốt nhưng khi 
cần thêm vốn đầu tư phát triển 
sản xuất kinh doanh theo kịp nhu 
cầu thị trường thì việc huy động 
không lại hề dễ dàng. 

Theo ông Phan Văn Khiêm, 
Trưởng Phòng NN&PTNT huyện 
Tuy Phước, để khắc phục trong 
thời gian tới thì việc tiếp tục đổi 
mới, tổ chức lại hoạt động các 
HTXNN theo hướng nâng cao 
năng lực cho cán bộ quản lý, kỹ 
thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động 
của HTXNN trong tình hình mới 
cần phải được tiến hành nhanh 
chóng và hiệu quả hơn. 

HOÀI THU - TẤN HÙNG

Các HTXNN ở huyện Tuy Phước đang tổ chức quản lý theo mô 
hình Hội đồng quản trị kiêm Ban Giám đốc, đạt hiệu quả vì giảm được 
chi phí cho bộ máy, thống nhất trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Cán 
bộ quản lý HTXNN ở 3 chức danh (Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát 
và kế toán trưởng) có trình độ trung cấp trở lên là 31/42 người, đạt 
73,8%. Trong đó, Giám đốc HTXNN có trình độ đại học là 12/18 người, 
đạt 66,6%. Tổng vốn hoạt động 14 HTXNN đến ngày 31.12.2020 là 
44,422 tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2013 là 14,285 tỷ đồng. 

Mới đây, Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh phối hợp với Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
Phù Mỹ thực hiện mô hình chăn 
nuôi gà đặc sản theo hướng an 
toàn sinh học. 

Mô hình được triển khai từ 
đầu tháng 9.2021 với quy mô 
2.000 con tại hộ anh Phạm Minh 
Tấn, ở thôn Hòa Hội Nam và hộ 
anh Lê Thành Quy, ở thôn Tân 
An, xã Mỹ Quang. Tham gia mô 
hình hộ chăn nuôi được Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 
50% chi phí mua gà giống và 
50% chi phí thức ăn. Bên cạnh 
đó cán bộ kỹ thuật còn tập huấn 
cho các hộ tham gia mô hình về 
xây dựng chuồng trại, chọn lựa 
gà giống, chăm sóc nuôi dưỡng, 
phòng trị một số bệnh…

Anh Phạm Minh Tấn cho 
biết: Được Trung tâm hỗ trợ 
chu đáo nên gà sinh trưởng và 
phát triển tốt, tỷ lệ gà nuôi sống 
đạt trên 98%. 

Mô hình nuôi gà thả vườn 
theo hướng đặc sản

Việc xây dựng mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản nhằm giúp nông dân 
tiếp thu kỹ thuật nuôi mới, hiệu quả cao hơn.                                                                       Ảnh: M.T

Đánh giá sơ bộ hiệu quả mô 
hình, ông Huỳnh Việt Hùng, 
Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, chia sẻ: Giống gà 
sử dụng ở mô hình là giống 
gà dễ nuôi, phù hợp với điều 
kiện khí hậu tại địa phương, 
gà sinh trưởng phát triển tốt. 
Việc xây dựng mô hình nhằm 

giúp bà con nông dân tiếp thu 
kỹ thuật nuôi mới, đem lại năng 
suất, chất lượng sản phẩm cao 
hơn; hạn chế được tình trạng 
ô nhiễm môi trường, tạo thực 
phẩm sạch cho người tiêu dùng 
và nâng cao thu nhập cho các 
hộ gia đình.                    

MINH TIẾN

2 DN tham gia 
Giải thưởng Chất 
lượng quốc gia 
năm 2021

Đến nay, nông dân huyện Phù 
Cát đã thu hoạch gần 4.500 ha lúa 
vụ Thu, đạt gần 98% diện tích sạ, 
diện tích còn lại thuộc chân trũng 
ở thị trấn Cát Tiến và xã Cát Hưng. 
Trong vụ này, nông dân đã tập trung 
đầu tư thâm canh, chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh và thực hiện các biện 
pháp tưới tiết kiệm, đảm bảo nước 

tưới đến cuối vụ nên cây lúa sinh 
trưởng, phát triển tốt. Kết quả thu 
hoạch cho thấy năng suất lúa cả 
vụ Hè Thu khoảng 62,8 tạ/ha, tăng  
0,1 tạ/ha so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay nông dân huyện Phù 
Cát đang tập trung sản xuất và 
chăm sóc các loại cây trồng vụ 3, 
vụ mùa.               TRƯỜNG GIANG

Phù Cát thu hoạch 98% diện tích 
lúa vụ Thu

(BĐ) - Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, 
Cục Thuế tỉnh vừa ban hành văn 
bản đề nghị Sở GTVT thu hồi phù 
hiệu kinh doanh vận tải đối với 
Công ty TNHH Minh Trường Xuân 
và Công ty TNHH Thương mại 
Xuất nhập khẩu Phù Thịnh thuộc 
địa bàn quản lý thuế của Chi cục 
Thuế TP Quy Nhơn. Hiện Công ty 
TNHH Minh Trường Xuân có 21 
phương tiện vận tải, nhưng DN 
này không còn hoạt động tại địa 

chỉ đã đăng ký; Công ty TNHH 
Thương mại Xuất khẩu Phú Tịnh 
có 5 phương tiện cũng ngừng hoạt 
động và đang làm thủ tục chấm 
dứt hiệu lực mã số thuế đã được 
ngành Thuế cấp. 

Việc thu hồi phù hiệu kinh 
doanh vận tải của 2 DN nói trên 
vừa đảm bảo công bằng trong 
hoạt động kinh doanh vận tải, vừa 
chống thất thu ngân sách nhà nước 
trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.      

TIẾN SỸ

Đề nghị thu hồi 26 phù hiệu 
kinh doanh vận tải của 2 DN 

(BD) - Sáng 14.9, tại Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tỉnh (Sở KH&CN), Hội đồng sơ 
tuyển Giải thưởng Chất lượng 
quốc gia năm 2021 của tỉnh đã 
tiến hành xem xét, đánh giá và 
tuyển chọn các DN trên địa bàn 
tham dự giải thưởng.

Công nhân sản xuất cột bê tông ly tâm 
tại Công ty CP Xây dựng điện VNECO10.

Ảnh: H.H

Năm nay, có 3 DN trên địa 
bàn tỉnh gửi hồ sơ tham dự Giải 
thưởng. Sau các phiên họp để 
đánh giá, chấm điểm trên hồ sơ 
và đánh giá tại chỗ đối với các 
DN tham dự, Hội đồng sơ tuyển 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
năm 2021 của tỉnh đã thống nhất 
giới thiệu 2 DN lên Hội đồng Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia năm 
2021 để xét trao giải. Cụ thể, Công 
ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - 
Nhà máy thức ăn gia súc Bình 
Định tham gia Giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia và Công ty CP Xây 
dựng điện VNECO10 tham gia 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia là giải thưởng do Thủ tướng 
Chính phủ tặng cho các tổ chức, 
DN có thành tích xuất sắc trong 
việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng 
lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt 
động, hội nhập với nền kinh tế 
khu vực và thế giới.      HỒNG HÀ
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Bình Định

Theo Ban Tổ chức Cuộc 
thi, cuộc thi thu hút 130 thí 
sinh với 70 giải pháp, trong 
đó có 44 giải pháp đoạt giải. 
Cuộc thi đã trở thành sân chơi 
trí tuệ lôi cuốn học sinh từ 
tiểu học đến THPT và có sức 
lan tỏa sâu rộng. Nhiều giải 
pháp bắt nguồn từ cuộc sống 
và quá trình học tập, mang 
tính sáng tạo, có giá trị, có 
tính ứng dụng cao.

Hai em Đinh Thiện Nhân 
và Nguyễn Lê Châu Tùng, học 
sinh lớp 4A và 5A Trường Tiểu 
học số 3 Hoài Hương, TX Hoài 
Nhơn là 2 thí sinh nhỏ tuổi 
nhất tham gia cuộc thi với giải 
pháp “Game em yêu lịch sử 
Bình Định”. Đây là một trò chơi 
trắc nghiệm vui nhộn được lập 
trình bằng phần mềm Scratch 
3.0, với nội dung các câu hỏi 
và trả lời liên quan đến lịch 
sử của địa phương. Giải pháp 
được hội đồng giám khảo đánh 
giá cao bởi sự chịu khó, ham 
tìm tòi của các em khi nỗ lực 
chinh phục ngôn ngữ lập trình 
Scratch 3.0 vốn chưa được dạy 
trong chương trình sách giáo 
khoa; đặc biệt, giải pháp góp 
phần hỗ trợ việc dạy và học 
môn lịch sử. 

Cuộc thi lần này còn có 
nhiều sáng kiến hay về đổi mới 
phương pháp học tập như: Sáng 
kiến ứng dụng công nghệ dựng 
hình 3D, thị giác máy tính để tạo 
ra sách pop-up để học môn lịch 
sử và tiếng Anh; khai thác các 

(BĐ) - Sở KH&CN đang lên 
kế hoạch thành lập phòng thí 
nghiệm công nghệ sinh học tại 
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm 
KH&CN thuộc Trung tâm Thông 
tin - Ứng dụng KH&CN (Sở 
KH&CN). Dự kiến đây là phòng 
thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, 
nghiên cứu chuyên sâu về mảng 
sinh học phân tử và công nghệ gen.

Th.S Lê Hồng Linh, phụ trách 
Trạm Nghiên cứu thực nghiệm 
KH&CN, cho biết: Thông qua các 
dự án triển khai thời gian qua, 
Trạm đã đầu tư gần 30 tỷ đồng để 
trang bị hạ tầng và trang thiết bị 
đồng bộ, hiện đại trong lĩnh vực 

công nghệ sinh học như: Phòng 
thí nghiệm về vi sinh vật với tổng 
diện tích gần 1.000 m2, hệ thống 
Realtime PCR, tủ thao tác PCR, 
máy PCR tốc độ cao, tủ an toàn sinh 
học cấp 2... Sắp tới, Trạm sẽ tiếp 
tục chuẩn hóa một số trang thiết 
bị sẵn có để đảm bảo đạt phòng 
thí nghiệm an toàn sinh học cấp 2.

Ngoài ra, việc hình thành và 
chuẩn hóa phòng thí nghiệm công 
nghệ sinh học sẽ giúp xây dựng và 
phát triển Trạm nghiên cứu thực 
nghiệm KH&CN đủ năng lực trong 
việc xét nghiệm khẳng định vi rút 
SARS-CoV-2, góp phần tầm soát, 
kiểm soát dịch bệnh. KHÁNH LINH

(BĐ) - Cuộc thi Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định 
năm 2021 đã chính thức khởi 
động và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ 
đến hết ngày 30.10.2021. 

Đây là cuộc thi thường niên 
dành cho cộng đồng khởi nghiệp 
tỉnh nhằm tìm kiếm, phát hiện các 
dự án khởi nghiệp xuất sắc để 
đưa vào ươm tạo hướng đến hình 
thành DN khởi nghiệp (startup). 
Cuộc thi nằm trong chuỗi các nội 
dung hoạt động của nhiệm vụ 

“Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định 
năm 2021”, là nhiệm vụ chiến 
lược đóng góp tích cực cho sự 
phát triển Hệ sinh thái khởi 
nghiệp của tỉnh.

Người tham gia là cá nhân 
hoặc nhóm không quá 5 người 
đang sinh sống và làm việc tại 
Bình Định. Nội dung thi gồm các 
ý tưởng, dự án đã hình thành mô 
hình kinh doanh, sản phẩm cụ thể 
hoặc có mô hình sản phẩm mẫu 

trên địa bàn tỉnh. Hình thức thi 
gồm 2 vòng: Dự kiến vòng sơ tuyển 
tổ chức vào tháng 11.2021 và vòng 
chung kết trong tháng 12.2021. 

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức 
trao tối đa 6 dự án xuất sắc đạt 
giải gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 
2 giải ba và 2 giải khuyến khích. 
Ngoài ra, các dự án đạt giải sẽ 
nhận được các hỗ trợ về chuyên 
môn, pháp lý để hoàn thiện sản 
phẩm, mô hình kinh doanh.

H.H

(BĐ) - Theo thông tin từ Sở 
KH&CN, có 4 DN trên địa bàn 
tỉnh được hưởng chính sách hỗ 
trợ phát triển KH&CN của tỉnh 
trong đợt 2.2021.

Cụ thể: Công ty CP tư vấn 
Đạt Phương được hỗ trợ 25 triệu 
đồng để xây dựng, áp dụng 
thành công hệ thống quản lý 
chất lượng. Công ty TNHH Yến 
Sào Đại Việt được hỗ trợ 3 triệu 
đồng để xây dựng và xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp đối 
với nhãn hiệu thông thường. 

Công ty TNHH P Design được 
hỗ trợ 3 triệu đồng để xây dựng 
và xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp đối với nhãn hiệu thông 
thường. Công ty TNHH Thương 
mại - Xây dựng T.M.N được 
nhận hỗ trợ 3 triệu đồng để xây 
dựng và xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp đối với nhãn hiệu 
thông thường.

Trước đó đợt 1 đã có 4 DN 
được hỗ trợ với tổng kinh phí 
61 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ phát triển 

KH&CN được HĐND tỉnh thông 
qua vào tháng 7.2020, trong đó 
quy định 4 đối tượng thuộc chính 
sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng và đổi 
mới công nghệ; hỗ trợ xây dựng 
và áp dụng hệ thống quản lý theo 
tiêu chuẩn tiên tiến, đạt các giải 
thưởng về chất lượng quốc gia và 
quốc tế; hỗ trợ xây dựng và xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp; 
hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị 
trường KH&CN.              

  THÁI HÀ

(BĐ) - Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, 
Trưởng Phòng GD&ĐT TX Hoài 
Nhơn cho hay, theo sự điều động 
của UBND thị xã, ngành GD&ĐT 
thị xã đã bố trí 280 giáo viên tham 
gia thực hiện lấy mẫu test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 14 
xã, phường trên địa bàn.

Tất cả giáo viên tham gia được 
chọn từ các trường mầm non, tiểu 
học và THCS, ưu tiên những giáo 
viên đã được tiêm 2 mũi vắc xin 
phòng Covid-19 và đều được tập 
huấn về lấy mẫu test nhanh và 
công tác đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch.                 MAI HOÀNG

ứng dụng trên smartphone phục 
vụ cho việc học môn Toán trong 
mùa dịch... Chia sẻ về ý tưởng 
của giải pháp về sách pop-up, 
em Nguyễn Ngô Diễm Quỳnh 
(lớp 10 Chuyên Anh, Trường 
THPT chuyên Chu Văn An, TX 
Hoài Nhơn), cho biết: “Chúng 
em muốn làm một điều gì đó để 
cải thiện việc học tập trước hết 
là cho bản thân mình, sau đó là 
giúp các bạn khác học tốt hơn”.

Điểm đáng lưu ý nữa là các 
thí sinh đã biết tận dụng các 

vật liệu sẵn có ở địa phương 
để tạo ra những sản phẩm mới 
và hữu dụng, phục vụ đời sống 
hằng ngày như: Mô hình máy 
xay đa năng chế tạo thức ăn 
chăn nuôi và phân hữu cơ, hệ 
thống cho gà ăn tự động, hệ 
thống lọc rác ở cống tự động... 
Chứng kiến nhiều gia đình phải 
trả thêm rất nhiều tiền nước 
sinh hoạt do sự cố vỡ đường 
ống ngầm, nhóm học sinh đến 
từ Trường THCS Phước Thuận 
(huyện Tuy Phước) đã nghiên 

cứu tạo ra một thiết bị giúp 
phát hiện sớm tình trạng rò rỉ 
và vị trí rò rỉ. Thiết bị có cấu 
tạo đơn giản với chi phí tầm 1 
triệu đồng. Khi bộ phận cảm 
biến dòng nước (đặt ở phía 
sau đồng hồ nước) phát hiện 
có dòng nước chảy sẽ tự động 
truyền tín hiệu đến van điện 
từ để ngắt nước. Đây là giải 
pháp mới được chính cán bộ kỹ 
thuật của Công ty CP Cấp thoát 
nước Bình Định đánh giá cao. 
Giải pháp được trao giải đặc 

biệt và chọn tham dự Cuộc thi 
Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 
đồng toàn quốc. 

Ông Dương Trọng Anh, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
Chuyên Chu Văn An, TX Hoài 
Nhơn, chia sẻ: “Cuộc thi từ lâu 
đã trở thành sân chơi lý thú của 
các em học sinh. Đây là dịp để 
các em phát huy tư duy sáng 
tạo, làm quen với phương pháp 
làm việc khoa học, giao lưu và 
học tập kinh nghiệm. Qua đó, 
hình thành kỹ năng nghiên cứu 
khoa học và có những định 
hướng đúng đắn trong học tập 
cũng như lựa chọn nghề”.

Về phần mình, ông Lê Văn 
Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội KHKT tỉnh, Trưởng ban 
Tổ chức Cuộc thi đánh giá: “Các 
giải pháp năm nay có sự chuẩn 
bị chu đáo, nhiều ý tưởng mới, 
sáng tạo và có sức sống. Trong 
đó, nhiều mô hình sản phẩm 
có giá trị KT-XH, khả năng ứng 
dụng rộng rãi trong đời sống và 
học tập”.                         HỒNG HÀ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ VIII (2020 - 2021): 

Nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ VIII đã thu hút nhiều học sinh tham gia với nhiều 

ý tưởng mới mẻ, sáng tạo. Qua đó, góp phần tạo ra những sản phẩm hữu ích phục vụ cho cuộc sống và học tập.

Hội đồng giám khảo chấm điểm và góp ý để hoàn thiện mô hình ứng dụng vào cuộc sống.                                               Ảnh: HỒNG HÀ 

Phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo năm 2021 

4 doanh nghiệp nhận hỗ trợ phát triển 
KH&CN đợt 2

Thành lập phòng thí nghiệm 
công nghệ sinh học

280 giáo viên tham gia 
lấy mẫu test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2

Để cuộc thi đạt kết quả 
tốt hơn rất cần sự chung tay 
của các cấp ngành, đặc biệt 
là vai trò của nhà trường trong 
việc đưa tiến bộ KH&CN vào 
phục vụ giảng dạy và Liên hiệp 
các Hội KHKT trong việc tăng 
cường nguồn lực từ xã hội hóa 
để có hình thức tôn vinh xứng 
đáng về vật chất, tinh thần đối 
với các tác giả, nhóm tác giả 
đạt giải cao.
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l Thưa ông, được biết so với 
Nghị định cũ, Nghị định 20 có 
đến 6 điểm mới. Đề nghị ông nói 
rõ hơn về những điểm mới này?

Đúng vậy! Nghị định 20 bổ 
sung một số nhóm đối tượng 
được hưởng chính sách. Cụ thể: 
Người từ 75 - 80 tuổi thuộc diện 
hộ nghèo, cận nghèo, đang sống 
tại địa bàn các xã, thôn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi đặc biệt khó khăn; trẻ 
em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ 
nghèo, cận nghèo đang sống tại 
địa bàn các xã, thôn vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi 
đặc biệt khó khăn. 

Nghị định mới cũng nâng 
mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 
270 nghìn đồng/tháng lên 360 
nghìn đồng/tháng và có sự 
điều chỉnh tăng đối với hệ số hỗ 
trợ tối thiểu dành cho đối tượng 
ở trong cơ sở trợ giúp xã hội, chế 
độ hỗ trợ chi phí mai táng, hỗ trợ 
sửa chữa nhà ở bị đổ, sập, trôi, 
cháy do thiên tai, hỏa hoạn.

Nghị định 20 thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính theo 
hướng hợp nhất, trong đó cắt 
giảm 5 thủ tục, tạo thuận lợi để 
người dân đăng ký, kê khai thông 
tin hưởng chính sách và tạo điều 
kiện để các địa phương ứng dụng 
công nghệ thông tin trong tiếp 
nhận đăng ký và giải quyết chính 
sách trực tuyến. Nghị định quy 
định chi tiết về phương thức, cách 
thức thực hiện chi trả chính sách 
thông qua cơ quan cung cấp dịch 
vụ, trong đó hướng tới chi trả 
điện tử thông qua tài khoản 
ngân hàng.

So với trước đây, Nghị định 20 
phân công, phân cấp trách nhiệm 

rõ trong quá trình thực hiện chính 
sách. Bỏ quy định thành lập hội 
đồng xét duyệt chính sách ở cấp 
xã, giao trực tiếp trách nhiệm cán 
bộ công chức và UBND cấp xã. 
Ngoài ra, quy định cụ thể về kinh 
phí, cơ chế lập dự toán, phân bổ, 
chấp hành và quyết toán kinh phí, 
tạo thuận lợi để các địa phương 
huy động nguồn lực trong quá 
trình thực hiện.

l Đối với khó khăn lâu nay 
của các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc 
biệt là công tác nhận nuôi dưỡng 
những đối tượng ngoài chính sách 
tại các cơ sở, Nghị định 20 đã tháo 
gỡ những gì, thưa ông? 

Nghị định 20 đã tháo gỡ được 
hai khó khăn lớn liên quan đến 
các cơ sở trợ giúp xã hội trong tỉnh. 
Đó là nâng mức chuẩn và hệ số 
trợ cấp xã hội lên. Việc này góp 
phần đảm bảo chế độ dinh dưỡng 
cũng như giúp công tác lo hậu sự, 

mai táng khi đối tượng bị đau 
ốm bệnh tật qua đời được chu 
đáo hơn. Trước đây, khi thực hiện 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, có 
những thời điểm giá cả tăng cao, 
để đảm bảo chế độ dinh dưỡng 
cho đối tượng, có những thời 
điểm các cơ sở phải sử dụng kinh 
phí từ những nguồn viện trợ để 
chi thêm vào khẩu phần ăn của 
đối tượng. 

Nghị định 20 nâng mức chuẩn 
trợ giúp xã hội từ 270 nghìn 
đồng/tháng lên 360 nghìn đồng/
tháng, với hai hệ số trợ cấp là 4.0 
và 5.0. Kinh phí trợ cấp hàng tháng 
cho 1 đối tượng từ 1,44 triệu đồng 
đến 1,8 triệu đồng/tháng/người. 
Tiền ăn đối với đối tượng bảo vệ 
khẩn cấp từ 40.000 đồng/người/
ngày lên 60.000 đồng/người/ngày. 
Mai táng phí từ 5,4 triệu đồng/
người lên 18 triệu đồng/người. 
Tôi cho như vậy là phù hợp với 

điều kiện thực tế hiện tại. 
Một số nội dung chi khác như: 

thuốc thông thường, tư trang vật 
dụng, dụng cụ học tập, chi phí 
quản lý…, Nghị định 20 cũng 
nêu cụ thể và hiện nay Bộ Tài 
chính đang dự thảo hướng dẫn. 
Theo dự thảo thì nhiều khả năng 
sẽ thực hiện cơ chế mở với việc 
này, tức là cho đơn vị chủ động 
xây dựng số lượng vật dụng phù 
hợp với tình hình của đơn vị (căn 
cứ trên danh mục vật dụng quy 
định). Những nội dung này trước 
đây chỉ nói chung chung. 

Liên quan đến công tác xã hội 
hóa hoạt động của các cơ sở, Điểm 
6 của Nghị định đã quy định cụ 
thể về kinh phí, cơ chế lập dự 
toán, phân bổ, chấp hành và quyết 
toán kinh phí. Điều này tạo thuận 
lợi để các cơ sở trợ giúp thuận lợi 
xây dựng phương án xã hội hóa 
trong trợ giúp các đối tượng. Nghị 

định cũng đưa ra mức hỗ trợ các 
tổ chức, cá nhân đang thực hiện 
việc tiếp nhận và chăm sóc đối 
tượng bao gồm những cơ sở trợ 
giúp xã hội ngoài công lập, hộ 
gia đình và cá nhân.

l Nghị định mới tạo điều kiện 
khắc phục những khó khăn lâu 
nay và đưa ra nhiều thuận lợi. 
Vậy cần phải làm gì để việc triển 
khai đạt được kết quả tốt nhất, 
thưa ông?   

Để triển khai Nghị định 20 
đạt hiệu quả, tháng 6.2021 - trước 
khi Nghị định có hiệu lực, Sở đã 
có văn bản đề nghị UBND cấp 
huyện rà soát lại tất cả các đối 
tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, 
khảo sát nhóm đối tượng mới 
theo Nghị định cùng khoản kinh 
phí sẽ tăng theo những quy định 
trong Nghị định. 

Sau khi UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 45/2021/QĐ-
UBND triển khai thực hiện Nghị 
định trên địa bàn tỉnh, Sở tiếp tục 
có văn bản hướng dẫn việc triển 
khai thực hiện, đề nghị UBND 
cấp huyện chỉ đạo các phòng liên 
quan, UBND cấp xã triển khai 
việc thực hiện chính sách cho đối 
tượng theo quy định. Đồng thời, 
thực hiện công tác tuyên truyền, 
kiểm tra giám sát theo quy định.

Ngày 27.8, Sở đã tổ chức Hội 
nghị triển khai thực hiện Nghị 
định bằng hình thức trực tuyến 
cho cấp huyện, cấp xã. Thời gian 
tới, Sở sẽ tiến hành kiểm tra giám 
sát công tác triển khai thực hiện 
tại một số huyện để kịp thời chấn 
chỉnh những sai sót (nếu có) ngay 
từ đầu. Đồng thời, có kế hoạch 
ban hành sổ tay tài liệu hướng 
dẫn nghiệp vụ thực hiện chính 
sách trợ giúp xã hội để các đơn vị, 
địa phương tham khảo, nghiên 
cứu, triển khai thực hiện đúng 
quy định. 

l Xin cảm ơn ông!
NGỌC TÚ (Thực hiện)

Thêm nhiều chính sách nâng cao chất lượng 
chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15.3.2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 
trợ xã hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021) đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn, thúc đẩy công tác xã hội hóa hoạt 
động này. Báo Bình Định đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH về công tác phối hợp 
với các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương trong việc thực hiện cụ thể Nghị định này trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà cho trẻ em Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021).                                  Ảnh: N.T

(BĐ) - Trong 2 ngày 13 - 14.9, 
tại xã An Hòa (huyện An Lão), 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 
tình nguyện tỉnh phối hợp với 
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu 
tình nguyện huyện An Lão tổ chức 
đợt hiến máu tình nguyện thứ 
hai trong năm 2021 trên địa bàn 
huyện; tiếp nhận được 222 đơn vị 
máu (vượt chỉ tiêu 22 đơn vị máu). 

Theo bác sĩ Phạm Văn Dư, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban 
Chỉ đạo huyện đã thực hiện rất 
tốt các khâu, từ tuyên truyền, vận 
động người đăng ký hiến máu, 
bố trí lực lượng đón tiếp, hướng 
dẫn người hiến máu thực hiện 
5K. Tất cả những người đến hiến 
máu đều được xét nghiệm sàng 
lọc SARS-CoV-2. 

Do diễn biến dịch bệnh còn 
phức tạp, Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp 
tục việc kéo dài thời gian tổ chức 

(BĐ) - Thực hiện chỉ đạo của 
Bộ LĐ-TB&XH về việc hỗ trợ trẻ 
em là con của sản phụ bị nhiễm 
Covid-19 và Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam về việc hỗ trợ trẻ em bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch, Sở LĐ-
TB&XH đã có văn bản đề nghị 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho 

trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch trên 
địa bàn tỉnh theo đúng đối tượng 
và định mức đã được quy định. 

Cụ thể, trẻ em là con của sản 
phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh 
ra trong khoảng thời gian từ ngày 
27.4 - 31.12.2021 được hỗ trợ 1 triệu 
đồng/trẻ. Trẻ mồ côi do cả cha và 
mẹ chết vì Covid-19 từ ngày 27.4- 
31.12.2021, cha hoặc mẹ chết vì dịch 

bệnh Covid-19 trong khoảng thời gian 
trên và gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ. 
Định mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em.

Sở đề nghị các địa phương gửi 
danh sách trẻ em được đề nghị 
nhận hỗ trợ về Quỹ Bảo trợ trẻ em 
tỉnh để Quỹ tổng hợp và chuyển 
kinh phí để địa phương thực hiện 
hoạt động hỗ trợ.   KHÁNH HUÂN

(BĐ) - Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn đã có văn bản yêu cầu Phòng 
GD&ĐT thành phố phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tích cực tuyên truyền về vai 
trò của chính sách BHYT và trách 
nhiệm tham gia BHYT của học 
sinh; phổ biến chính sách BHYT 
đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 
nhất là phụ huynh và học sinh; tập 
trung tuyên truyền, vận động để 
năm học 2021 - 2022 đạt chỉ tiêu 
100% học sinh tham gia BHYT. 
Các cơ quan liên quan phối hợp 

với UBND các phường, xã chỉ đạo 
các trường học trực thuộc kịp thời 
thống kê, tổng hợp tình hình tham 
gia BHYT học sinh năm học 
2020 - 2021 chưa đạt tỷ lệ 100%, 
xác định nguyên nhân và có giải 
pháp tuyên truyền, vận động để 
năm học 2021-2022 đạt tỷ lệ 100% 
học sinh tham gia BHYT. 

Phòng Y tế, LĐ-TB&XH phối 
hợp với Phòng GD&ĐT, BHXH 
thành phố tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến chính sách 
pháp luật về BHYT, trong đó mục 

tiêu đảm bảo năm học 2021 - 2022 
có 100% học sinh tham gia BHYT. 
TTYT TP Quy Nhơn nâng cao chất 
lượng công tác khám, chữa bệnh; 
đồng thời, thực hiện đảm bảo các 
chính sách liên quan đến BHYT 
cho học sinh. 

Được biết, năm học 2020 - 
2021, số lượng học sinh tham 
gia BHYT của TP Quy Nhơn đạt 
98,92%; mạng lưới y tế học đường 
được duy trì, từng bước củng cố 
và phát triển.                  

   M.Q

Tiếp nhận 222 đơn vị máu 
hiến tình nguyện

Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quy Nhơn phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT
Cán bộ, người dân ở huyện An Lão tham 
gia hiến máu tình nguyện tập trung.

Ảnh: Hội CTĐ tỉnh
hiến máu trong 2 ngày tại mỗi địa 
phương, chia nhỏ khung giờ tiếp 
nhận máu và xét nghiệm sàng lọc 
người đến hiến máu.

Theo kế hoạch, Hoài Ân sẽ là 
huyện tổ chức đợt hiến máu tập 
trung tiếp theo, dự kiến vào ngày 
17 và 18.9, với chỉ tiêu 200 đơn 
vị máu.                         NGỌC NGA
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Những “hạt sạn” nguy hiểm
Cùng với diễn biến phức tạp 

của tình hình dịch Covid-19, 
thông tin về các trường hợp vi 
phạm các quy định về phòng, 
chống dịch cũng ngày càng nhiều 
lên, không khỏi khiến nhiều 
người sốt ruột, lo lắng.

Mới nhất, ngày 14.9, Chủ tịch 
UBND xã Phước Hiệp (huyện 
Tuy Phước) xử phạt vi phạm 
hành chính 3 triệu đồng đối với 
tài xế xe tải Nguyễn Thái Học (ở 
thôn Xuân Mỹ) về hành vi không 
thực hiện khai báo y tế theo quy 
định. Rạng sáng 13.9, ông Học 
bị phát hiện về nhà sau chuyến 
xe đường dài, đứng trước cửa 
chờ vợ đưa xe máy đi làm nhưng 
không thực hiện việc khai báo 
y tế. Đây cũng không phải lần 
đầu ông Học vi phạm (lần trước 
là ngày 2.9).

Tài xế đường dài “tạt ngang, 
ghé dọc” là nỗi ám ảnh thường 
trực trong công tác phòng dịch 
trong những ngày qua. Tại  
TP Quy Nhơn, 2 ổ dịch ở phường 
Lê Hồng Phong và Hải Cảng đều 
có liên quan đến... tài xế. Không 
khai báo y tế, không thực hiện 
cách ly theo quy định sau khi 
về từ vùng có dịch, các “bác 
tài” tự gây nguy hiểm trước hết 
cho những người trong gia đình 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH:

Trong bối cảnh cuộc chiến 
chống dịch Covid-19 căng 
thẳng như hiện nay việc 
mỗi người thực hiện tốt 
trách nhiệm công dân, nêu 
cao ý thức tuân thủ pháp 
luật về phòng, chống dịch 
là cách tốt nhất để đạt hiệu 
quả cao nhất.

CA TP Quy Nhơn tăng cường tuần tra vào ban đêm, nhắc nhở người dân không ra đường sau 21 giờ.                  Ảnh: KIỀU ANH

Thượng tá Nguyễn Văn Khánh, Trưởng Phòng 
Cảnh sát cơ động, CA tỉnh cho biết: 50 lượt cán 
bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị đã 2 lần xuất quân 
hỗ trợ, tăng cường về địa bàn huyện Phù Cát hỗ 
trợ địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Các CBCS đã 
phối hợp với CA huyện Phù Cát, CA các xã tổ 
chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các chốt 
kiểm dịch ở các địa bàn nhằm bảo đảm ANTT và 
phòng, chống dịch Covid-19. Trung sĩ Nguyễn 
Quốc Thắng được tăng cường lần này cho biết: 
“Tôi cùng đồng đội đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, khẩn trương chống dịch như chống giặc, 
đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về 
phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm sức khỏe, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Không chỉ tăng cường lực lượng cho các 
địa phương đang là điểm nóng về dịch bệnh, 
CBCS Phòng Cảnh sát cơ động, CA tỉnh đã làm 
tốt công tác tuần tra, đảm bảo ANTT cho chính 
quyền và nhân dân an tâm chống  dịch. Đơn vị 
đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp 
vụ, CA thành phố tổ chức các đợt ra quân thực 
hiện công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến, 
địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để phòng 
ngừa tội phạm, đặc biệt là tại các khu phong 
tỏa, cách ly tập trung, điều trị Covid-19. Qua 
công tác tuần tra vũ trang, lực lượng đã tuyên 
truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành 
phòng dịch của người dân; phát hiện, ngăn chặn 
kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật, không 

Ngày 15.9, CA TP Quy Nhơn 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 
với: Nguyễn Xuân Vương (SN 
1988), Nguyễn Thành Long (SN 
1986, cùng ở phường Trần Hưng 
Đạo), Nguyễn Hoàng Chương 
(SN 1988), Vũ Quốc Hùng (SN 
1992), Trương Sinh (SN 1979), Bùi 
Quang Đạt (SN 1984), Nguyễn 
Hữu Vinh (SN 1986, cùng ở 
phường Lê Lợi), Nguyễn Hải Đăng 
(SN1989, ở phường Hải Cảng) và 
Nguyễn Tấn Quang (SN 1997, ở 
phường Thị Nại) cùng về hành vi  
đánh bạc.

Trước đó, chiều 9.9, Đội Cảnh 
sát hình sự CA TP Quy Nhơn đã 
phát hiện bắt quả tang 9 đối tượng 
đang đánh bạc dưới hình thức 
xóc bầu cua thắng thua bằng tiền 
tại nhà Võ Thị Thanh Thương, 
phường Ghềnh Ráng. Tại hiện 
trường, lực lượng chức năng thu 
giữ 80 triệu đồng tiền mặt, điện 
thoại di động, xe máy và một số 
dụng cụ sử dụng để đánh bạc. 
Trong vụ án này, Vương là kẻ chủ 
mưu, các bị can liên lạc với nhau 
qua mạng zalo để hẹn địa điểm 

đánh bạc. 
Liên quan đến hành vi tụ tập 

đánh bạc trong thời gian diễn ra 
dịch bệnh, 9 bị can đã bị xử phạt 
hành chính 2 triệu đồng/người vì 
hành vi “Không thực hiện quyết 
định áp dụng biện pháp hạn chế 
tập trung đông người” quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế.
 Cũng trong ngày 15.9, nhận 

tin báo từ quần chúng nhân dân, 
CA phường Quang Trung (TP 
Quy Nhơn) đã bắt quả tang 7 đối 
tượng tụ tập đánh bạc, đa phần là 
phụ nữ, tại nhà bà Trần Thị Thọ  
(SN 1957, ở đường Thanh Niên). 
Bà Thọ rủ một số bạn bè gần nhà 
và một số người quen biết đến 
nhà mình, vào phòng kín đóng 
cửa lại cờ bạc. 

Tuy quy mô vụ cờ bạc không 
lớn nhưng đã vi phạm công tác 
phòng, chống dịch. Hiện CA  
TP Quy Nhơn đang củng cố tài 
liệu để xử lý nghiêm theo quy định  
pháp luật.         NGUYỄN GIANG

Khởi tố vụ đánh bạc trong lúc 
dịch bệnh

Cảnh sát cơ động tăng cường phòng, chống dịch 

Cảnh sát cơ động tuần tra tại địa bàn xã Cát Tường, huyện 
Phù Cát.                      Ảnh: HIỀN QUÝ

Là trách nhiệm, bổn phận của mọi người dân 

mình, sau đó là hàng xóm, cộng 
đồng dân cư; khiến thành quả 
chống dịch của bao người “đổ 
sông đổ bể”.

Bên cạnh những người vi 
phạm pháp luật một phần vì gánh 
nặng mưu sinh, vẫn có không ít 
trường hợp vì thú vui cá nhân 
mà bất chấp. Ngày 13.9, UBND 
huyện Tuy Phước ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính 90 triệu đồng đối 
với 9 đối tượng vì đã có hành 
vi “Không thực hiện quyết định 
áp dụng biện pháp hạn chế tập 
trung đông người” quy định tại 
Điều 12 Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế. Lúc  
18 giờ 30 phút ngày 27.8, CA xã 
Phước An (huyện Tuy Phước) 
kiểm tra tại khu vực nhà trọ 
thuộc thôn Ngọc Thạnh 2, xã 
Phước An phát hiện có 9 đối 

tượng tụ tập ăn nhậu.
Đây không phải là vụ việc 

mang tính cá biệt. Tối 22.8, tại 
bãi biển Đề Gi (thôn Chánh Lợi, 
xã Cát Khánh, huyện Phù Cát), 
11 thanh niên tụ tập ăn nhậu, 
hát karaoke trong thời điểm địa 
phương đang thực hiện biện 
pháp hạn chế tập trung đông 
người. Tại phường Bình Định 
(TX An Nhơn), tối 26.7, cơ quan 
CA đã phát hiện 7 thanh niên hát 
karaoke trong khi địa phương 
đang thực hiện giãn cách theo 
Chỉ thị 16. 

Cùng nhau vượt khó
Theo đánh giá của UBND 

tỉnh, bên cạnh nhiều kết quả tích 
cực trong công tác chống dịch 
Covid-19, vẫn xuất hiện một số 
ổ dịch lớn, diễn biến kéo dài mà 
nguyên nhân chính là thực hiện 
giãn cách xã hội không tốt, quản 
lý người đi từ vùng dịch về chưa 

chặt chẽ, nhiều ca bệnh lây lan 
cho cả gia đình, hàng xóm và 
cộng đồng. Việc giãn cách xã hội 
chưa thực sự bám sát vào số liệu 
dịch tễ F0 và chưa phân tích quá 
trình diễn biến của F0 theo từng 
địa bàn dẫn đến giãn cách xã hội 
tại một số ổ dịch được áp dụng 
trên phạm vi rộng và kéo dài. 

Đáng chú ý, trong quá trình 
thực hiện giãn cách xã hội, một số 
địa phương còn cứng nhắc trong 
việc kiểm soát phương tiện vận 
chuyển hàng hóa gây khó khăn 
cho DN, người dân... Một bộ 
phận người dân không chấp hành 
đúng quy định về phòng, chống 
dịch, làm lây lan dịch bệnh cho 
gia đình và cộng đồng. 

Không khó để nhận ra một 
thực tế rằng, dịch Covid-19 làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
thu nhập và đời sống của người 
dân; việc giãn cách, phong tỏa 
kéo dài, chấp hành các quy định 

về phòng, chống dịch dẫn đến 
sự mệt mỏi, bí bách của người 
dân. Theo dõi các con số thống kê 
về số vụ xử lý cùng số tiền phạt 
đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về phòng, chống dịch có thể 
thấy, bên cạnh nhiều hành vi rất 
đáng lên án của những kẻ ích kỷ, 
bất chấp, vẫn còn không ít người 
vi phạm trong tình thế “chẳng  
đặng đừng”.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp Phạm Dân, dự báo dịch 
Covid-19 sẽ còn kéo dài nên công 
tác phòng, chống sẽ được duy 
trì và đẩy mạnh hơn nữa. Công 
tác xử lý các hành vi vi phạm tới 
đây vẫn đóng vai trò quan trọng. 
Mục đích chính là xử lý nghiêm 
những trường hợp thiếu ý thức 
trách nhiệm, bất hợp tác, gây khó 
khăn cho công tác điều tra, truy 
vết, khoanh vùng, cách ly, làm 
lây lan dịch. 

Để phục vụ nhiệm vụ chính 
trị của địa phương, ngoài tuyên 
truyền, giáo dục về ý thức tuân 
thủ pháp luật cho người dân, các 
hành vi vi phạm (nhất là hành vi 
chống đối, bất hợp tác; gây khó 
khăn cho việc truy xuất nguồn 
gốc lây nhiễm, làm giảm đi tính 
hiệu quả của công tác phòng, 
chống dịch...) phải được xử lý 
nghiêm minh, kịp thời.

“Việc đảm bảo hiệu lực pháp 
luật nói chung, quy định về 
phòng, chống dịch nói riêng là 
rất quan trọng trong giai đoạn 
hiện nay. Chúng tôi hiểu người 
dân nhiều nơi đang đối mặt với 
rất nhiều khó khăn trong cuộc 
sống; song mỗi người cần phát 
huy ý thức công dân, tuân thủ 
nghiêm các quy định để chống 
dịch hiệu quả, đảm bảo lợi ích 
lâu dài của cả cộng đồng”, ông 
Phạm Dân chia sẻ.                        

              SAO LY

tuân thủ quy định phòng, chống dịch, lợi dụng 
dịch bệnh để tụ tập, gây án. 

Từ tháng 7.2021 đến nay, các tổ công tác của 
Phòng Cảnh sát cơ động, CA tỉnh đã phát hiện, 
bắt quả tang 13 vụ vi phạm pháp luật, trong đó 
có 5 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ có sử dụng ma túy, 
3 vụ băng nhóm đánh nhau và 31 trường  hợp vi 
phạm công tác phòng, chống dịch như không đeo 
khẩu trang, ra đường sau 21 giờ không rõ lý do… 
Từ khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, đơn vị 
đã triển khai công tác nắm tình hình, xây dựng 
phương án ứng phó với nhiều cấp độ, không để 
đột xuất, bất ngờ; thực hiện ứng trực 100% quân 
số, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, sẵn sàng nhận 
và hoàn thành nhiệm vụ. 

HIỀN QUÝ
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Bình Định

Cử hành trọng thể Lễ tang 
Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Sáng 15.9, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 
5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 
Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 
Chính phủ nư ớc Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ 
chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Phùng 
Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính 
trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, 
nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lễ viếng Đại tướng Phùng Quang 
Thanh được cử hành trong không khí trang 
nghiêm, xúc động. Trong niềm xúc động và 
tiếc thương vô hạn, các đoàn đại biểu đã 
vào viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. 

Đúng 12 giờ 30 phút cùng ngày, cử 
hành trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Đại 
tướng Phùng Quang Thanh. Trong không 
khí trang nghiêm, xúc động, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban 
Lễ tang, đọc Điếu văn nêu bật những công 
lao, đóng góp, cống hiến của Đại tướng 
Phùng Quang Thanh đối với sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc 
và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân 
dân Việt Nam.

Lễ An táng Đại tướng Phùng Quang 
Thanh diễn ra từ 15 giờ 30 phút cùng ngày 
tại xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội.

(Theo laodong.vn)

Bình Dương cơ bản 
kiểm soát được dịch, 
khôi phục các 
hoạt động KT-XH 
sau ngày 15.9

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh Bình Dương, đến nay tỉnh 
đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, 100% 
người dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện 
sức khỏe đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin 
và dự kiến từ sau ngày 15.9, tình hình dịch 
tiếp tục chuyển biến khả quan, tạo thuận 
lợi sớm phục hồi nền kinh tế và mở cửa đi 
vào trạng thái bình thường mới.

Ở các khu vực nguy cơ, sau ngày 15.9, 
tỉnh Bình Dương tiếp tục xét nghiệm 100% 
dân để chuyển hóa các địa bàn vùng đỏ 
trong tháng 9.2021, từng bước tiến tới bình 
thường mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 
từng bước khuyến khích người dân tự xét 
nghiệm tại gia đình. 

Về phục hồi, phát triển KT-XH, tỉnh 
Bình Dương chia thành 3 giai đoạn, trong 
đó giai đoạn 1 từ ngày 15.9 đến 31.10 sẽ 
ưu tiên triển khai việc phục hồi các hoạt 
động KT-XH trên địa bàn các vùng xanh 
gồm các huyện phía Bắc: Phú Giáo, Dầu 
Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, TX Bến 
Cát và TP Thủ Dầu Một, đồng thời giai 
đoạn này tiếp tục tập trung thực hiện các 
giải pháp khóa chặt vùng đỏ, điểm đỏ và 
mở rộng vùng xanh. 

Trong giai đoạn từ sau ngày 31.10, tỉnh 
Bình Dương dự kiến sẽ hoàn thành tiêm 
đủ 2 mũi vắc xin cho toàn bộ người dân 
trong tỉnh và sau 31.10 sẽ cơ bản đạt miễn 
nhiễm cộng đồng. Trên cơ sở này, dự kiến 
tỉnh sẽ mở cửa lại các hoạt động KT-XH 
một cách có chọn lọc, ưu tiên các ngành 
công nghiệp, dịch vụ, thương mại, loại 
trừ một số ngành nghề nhạy cảm, dễ gây 
bùng phát dịch như: Karaoke, vũ trường, 
quán bar, massage...

Trong giai đoạn 3, tỉnh Bình Dương dự 
kiến mở cửa lại toàn bộ hoạt động KT-XH, 
trong đó một số ngành nghề nhạy cảm, 
dễ gây bùng phát dịch sẽ có tiêu chí điều 
kiện để hoạt động trở lại.      (Theo SGGP)

Đề xuất trích 
Quỹ bảo hiểm 
thất nghiệp hỗ trợ 
người lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị trích 
kinh phí từ kết dư hơn 89.000 tỷ đồng 
hỗ trợ người lao động trong bối cảnh 
đã có hơn 2 triệu người mất việc, dừng 
việc, nghỉ không lương do dịch Covid-19 
bùng phát.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam 
Nguyễn Đình Khang cho biết cơ quan 
này sẽ kiến nghị gửi Bộ LĐ-TB&XH về 
việc xem xét dùng nguồn kết dư quỹ Bảo 
hiểm thất nghiệp để động viên và hỗ trợ, 
giảm bớt khó khăn cho công nhân lao 
động. Điều kiện là người lao động đã và 
đang tham gia chính sách bảo hiểm thất 
nghiệp từ 6 tháng trở lên.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay 
mới có hơn 1,16 triệu công nhân được thụ 
hưởng chính sách từ Nghị quyết 68 (gói 
26.000 tỷ đồng). Trong khi đó, cơ quan 
này thống kê hiện hơn 2 triệu công nhân 
lao động đã bị mất việc, dừng việc, nghỉ 
luân phiên hoặc không lương từ khi dịch 
Covid-19 bùng phát.

 (Theo TTO)

Kết thúc lọc ảo, các trường đại học bắt đầu 
công bố điểm chuẩn

Ảnh minh họa

Ngày 15.9, Bộ GD&ĐT kết thúc quá 
trình xét tuyển và lọc ảo của đợt một tuyển 
sinh vào các trường đại học, cao đẳng sư 
phạm, theo hình thức xét tuyển dựa trên 
điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc 
gia năm 2021.

Quá trình xét tuyển và lọc ảo đã được 
Bộ tiến hành từ ngày 13.9, với 6 lần thực 
hiện và kết thúc trước 17 giờ chiều 15.9. 
Sau quá trình lọc ảo, các trường nhập mức 
điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển 
lên hệ thống, công bố điểm chuẩn và kết 
quả trúng tuyển đợt 1 cho thí sinh. Các 

trường phải công bố điểm chuẩn trước  
17 giờ ngày 16.9.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập 
học trước 17 giờ ngày 26.9 (tính theo dấu 
bưu điện). Dự kiến, từ ngày 3.10, các cơ sơ 
đào tạo xét tuyển bổ sung (các cơ sở đào 
tạo chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ 
sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển). 
Từ tháng 9 đến tháng 12.2021, các cơ sở 
đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập 
nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và 
nhập học theo quy định.

 (Theo Vietnam+)

Viettel là một trong những nhà mạng có tốc độ 5G 
nhanh nhất châu Á

Tốc độ truyền của mạng 5G Viettel cao gấp 40 lần mạng 4G.

Ngày 15.9, Viettel, Tập đoàn Ericsson và 
Tập đoàn Qualcomm Technologies,Inc đã 

chính thức tuyên bố hợp tác nghiên cứu, 
thử nghiệm và thiết lập thành công tốc độ 
truyền dữ liệu 5G đạt hơn 4,7Gb/giây. Tốc 
độ này cao gấp 40 lần tốc độ 4G và gấp hơn 
2 lần tốc độ 5G hiện có.

Trong quá trình thực hiện giải pháp 
kỹ thuật tại phòng thí nghiệm Viettel 
Innovation Lab, Viettel sử dụng thiết bị 
vô tuyến của Ericsson và thiết bị di động 
sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon® X60 của 
Qualcomm.

Đây là một giải pháp dễ cài đặt, hứa 
hẹn sẽ tăng tốc triển khai 5G rộng rãi tại 
các khu đô thị có mật độ dân cư cao với 
nhiều tính năng ưu việt, đảm bảo mang 

đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. 
Kết quả của cuộc thử nghiệm khẳng định 
hạ tầng 5G của Viettel đã sẵn sàng để cung 
cấp các dịch vụ và trải nghiệm 5G vượt trội, 
đồng thời thúc đẩy tầm nhìn về số hóa các 
ngành công nghiệp ở Việt Nam.

Nghiên cứu, triển khai mạng 5G là một 
trong 6 định hướng phát triển trong chiến 
lược “Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội 
số” mà Viettel đặt ra vào năm 2019. Đến 
nay, Viettel vừa là đơn vị tiên phong trong 
việc triển khai 5G tại Việt Nam và cũng là 
nhà mạng duy nhất trên thế giới có năng 
lực nghiên cứu phát triển thiết bị 5G.

 (Theo Chinhphu.vn)

Hai người bị sét đánh tử vong khi đang lưu thông trên đường
Ngày 15.9, CA huyện Gia Lâm (Hà 

Nội) cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng 
ngày, một đôi nam nữ đi xe máy biển 
kiểm soát 22B2-584.30 trên đường 179 
thuộc địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thì bất ngờ bị sét đánh trúng và 
ngã ra đường. Mặc dù người dân phát 
hiện và sơ cứu nhưng cả 2 người đã 
tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh 

N.V.L (sinh năm 1993) và chị N.T.N 
(sinh năm 2003, cùng ở Tuyên Quang). 
Cơ quan CA đã làm các thủ tục khám 
nghiệm hiện trường, liên hệ với gia 
đình nạn nhân.

Ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch 
UBND xã Kiêu Kỵ cho biết, thi thể hai 
nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh 
viện chờ bàn giao cho người nhà.

(Theo HNM)
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
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Bình ĐịnhTHỨ NĂM, 16.9.2021

CÔNG TY BẢO HIỂM MIC BÌNH ĐỊNH THÔNG BÁO 
Mất 12 quyển ấn chỉ xe máy tự nguyện và bắt buộc
Từ liên : 202135001 đến liên: 202135050
Từ liên: 202135451đến liên: 202135500
Từ liên: 201397481đến liên: 201397490
Từ liên: 201397531 đến liên: 201397540
MIC Bình Định xin thông báo đến quý khách hàng được biết các ấn chỉ 

trên không còn giá trị sử dụng, MIC Bình Định không chịu trách nhiệm 
bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.

   

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 38/2021 
từ ngày 21.9.2021 đến ngày 27.9.2021

THỨ BA, NGÀY 21.9.2021: TP Quy Nhơn; 6h45-11h45: TBA 
Phạm Hùng. 13h45-16h15: TBA Đại Phước. 7h15-11h30: Quốc lộ 
1A từ Nhà máy Trang phục ngoài trời đến trước UBND phường 
Bùi Thị Xuân. H. Tuy Phước: 5h-7h30: Các TBA Nhật Lâm, Quý 
Hiệp, ĐMT Thiên Long, ĐMT Hải Hà Sola - xã Phước An. TX 
An Nhơn: 7h-17h: TBA Đông Bàn Thành 2. H. Phù Mỹ: 7h30-
9h30: Lộ tây TBA Xuân Thạnh 4 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 
7h15-10h15: Khu phố Thiết Đính - phường Bồng Sơn. H. Hoài 
Ân 7h10-8h30: TBA Gia Trị - xã Ân Đức. 8h40-10h: TBA Đức 
Long 2 - xã Ân Đức. 10h10-11h30: TBA Vĩnh Hòa - xã Ân Đức. 
13h40-15h20: TBA Vĩnh Hòa 2 - xã Ân Đức. H. Tây Sơn: 7h45-
9h15: TBA Dương Long 2 - xã Tây Bình.

THỨ TƯ, NGÀY 22.9.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h30: Một 
phần Khu dân cư H1 và H2 - phường Trần Quang Diệu. TX An 
Nhơn: 7h-11h45: Các TBA Cây Bông 1, 2, An Thuận, Hiếu An 1, 2; 
Quang Quang 1, 2. H. Phù Mỹ: 8h15-10h15: TBA Xuân Phương - 
xã Mỹ An. 8h-9h: Lộ Tây TBA An Xuyên 2, Lộ Nam hướng Đông 
TBA Chánh An - xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu 
phố Ka Công 2 - phường Hoài Hương. 7h15-9h45: Công ty TNHH 
Kim Thành, Cơ sở sản xuất xơ dừa Miền Trung. 

THỨ NĂM, NGÀY 23.9.2021: TP Quy Nhơn: 8h30-12h45: 
TBA Lê Lai. TX Hoài Nhơn: 7h-9h: Công ty TNHH Đông Khang. 
9h15-11h15: Nhựa Đường Minh Thảo. 

THỨ SÁU, NGÀY 24.9.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-12h: TBA 
Mai Xuân Thưởng 3, Ga Quy Nhơn. H. Phù Cát: 7h45-11h15: 
TBA Chánh Hóa. H. Phù Mỹ: 7h30-8h45: Lộ Bắc TBA UBND 
Mỹ Thành - xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 7h15-13h30: Khu phố 
Thiện Đức Đông - phường Hoài Hương. 

THỨ BẢY, NGÀY 25.9.2021: H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: TBA Mỹ 
Phong - xã Mỹ Phong. 7h30-8h45: TBA Xuân Thạnh 3 - xã Mỹ 
An. 13h30-14h30: TBA An Trinh - xã Mỹ Hiệp. TX. Hoài Nhơn: 
7h15-11h45: Khu phố Nhuận An 1. 8h15-10h15: Khu phố Mỹ 
An. H. An Lão: 7h30-12h: Các TBA xã An Quang, An Toàn, An 
Nghĩa.

CHỦ NHẬT, NGÀY 26.9.2021: H. Phù Mỹ: 7h15-10h45: Lộ 
Nam TBA Trà Bình Đông - xã Mỹ Hiệp. TX. Hoài Nhơn: 7h10-
9h20: Khu phố Trường An, Trường An 2, Lâm Trúc - phường 
Hoài Thanh. 7h15-9h45: KH Công ty TNHH WASH HNC: H. An 
Lão: 8h-10h30: Các TBA An Hưng 2, 3, 5 và Khu sinh hoạt VHTT 
An Hưng - xã An Hưng.

THỨ HAI, NGÀY 27.9.2021: TP. Quy Nhơn: 5h-12h30: TBA 
Hoàng Văn Thụ 2, Mộc Ngô Mây 2, Liên cơ Ngô Mây 1, 2, Phạm 
Ngũ Lão, Bàu Sen 1, 2, Hỏa xa 2, Phan Quốc Tâm. H. Phù Mỹ: 
7h-9h: TBA Trà Lương - xã Mỹ Trinh. TX. Hoài Nhơn: 7h-11h30: 
Khu phố 8 - phường Tam Quan. 8h-10h30: Khu phố Trường 
Xuân - phường Tam Quan Bắc. H. Hoài Ân: 8h10-12h: TBA Bình 
Sơn 2 - xã Ân Nghĩa. 9h10-12h: TBA Bình Sơn 3 - xã Ân Nghĩa. 

 Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách 
hàng sử dụng điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động 
bố trí công việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố 
khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng 
khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909. 

   

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần tuyển nhân viên lái xe như sau:
1. Số lượng: 01 người (Nam).
2. Tiêu chuẩn:
- Độ tuổi: Từ 45 tuổi trở lại.
- Trình độ chuyên môn: Lái xe hạng D trở lên. Ưu tiên những người 

có kinh nghiệm.
3. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn xin việc;
- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương);
- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng;
- Bản sao công chứng các bằng cấp.
4. Quyền lợi được hưởng:
Tiền lương và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Nhận hồ sơ đến hết ngày 28.9.2021 tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn 
(02 Hồ Văn Huê, tổ 13 - khu vực 2, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định).
Trân trọng thông báo!

NGÀY VÀ ĐÊM 16.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 
đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa 
giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 
đêm có mưa rào nhẹ. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 
giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5.

    (Nguồn: TTKTTV Bình Định)     

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
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Bình Định

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 
KCN Phú Tài (Ngân hàng) tổ chức đấu thầu - Hình thức chào 
hàng cạnh tranh thông thường:
- Tên gói thầu: Mua xe ô tô 7 chỗ (Toyota Fortuner 2.7AT 4 x 2)

- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 
Chi nhánh KCN Phú Tài 

- Địa chỉ: 218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nguồn vốn: Vốn chi phí của Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam

Ngân hàng kính mời: Các đơn vị nhà thầu tham gia gói 
thầu nêu trên. Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí trong 
giờ hành chính từ ngày 15.09.2021 đến hết ngày 17.09.2021 
tại Phòng Tổ chức Hành chính Ngân hàng. Địa chỉ: 218 Lạc 
Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Điện thoại: 0256.3941326

Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải được gửi đến Ngân hàng 
chậm nhất là trước 17 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22.09.2021.

Ngân hàng sẽ đánh giá Hồ sơ đề xuất của Quý đơn vị, 
nếu hồ sơ đề xuất đáp ứng các nội dung trong hồ sơ yêu cầu, 
Ngân hàng sẽ có văn bản mời Quý đơn vị đến thương thảo, 
hoàn thiện và ký hợp đồng.

Chúng tôi rất mong được sự hợp tác của Quý đơn vị.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI

ĐC: 218 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, TP  Quy Nhơn

THƯ MỜI THẦU
Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ NHÀ THẦU

Kính gửi: Quý khách hàng.
Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV Truyền Hình Cáp Quy Nhơn (QCATV) xin gửi đến quý 

khách hàng lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn sự ủng 
hộ và đồng hành của quý khách hàng trong thời gian vừa qua, cũng như thời gian sắp tới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-9 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang có nhiều 
diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm bệnh trong tỉnh không ngừng tăng lên trong thời 
gian gần đây. 

Nhằm thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định của cơ quan nhà nước đối với 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp khách hàng tiếp cận thêm kênh thanh 
toán dịch vụ của công ty qua việc chuyển khoản bên cạnh việc thu tiền mặt như hiện 
nay. Công ty thông báo đến quý khách hàng cách thực hiện thanh toán cước thuê 
bao truyền hình Cáp, internet qua tài khoản Công ty như sau:  

1. Thông tin số tài khoản của Công ty tại các ngân hàng như sau:

STT TÊN NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN

1 VIETCOMBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 0051000264791
CÔNG TY TNHH 

MTV TRUYỀN 
HÌNH CÁP 

QUY NHƠN

2 BIDV CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 58010000272843

3 AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 4300211100021
4 TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 006853820001
5 VIETTINBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 114000028646

2. Ngoài việc chuyển khoản thanh toán tiền công nợ trên phiếu thu. Khách 
hàng cũng có thể chuyển khoản đóng trước tiền thuê bao cho các tháng chưa sử 
dụng dịch vụ để được hưởng khuyến mãi theo chính sách của Công ty như sau:

- Khách hàng đóng trước thuê bao 3 tháng được khuyến mãi 1 tháng.
- Khách hàng đóng trước thuê bao 6 tháng được khuyến mãi 2 tháng.
- Khách hàng đóng trước thuê bao 12 tháng được khuyến mãi 4 tháng (đối với 

địa bàn TP Quy Nhơn).
- Khách hàng đóng trước thuê bao 12 tháng được khuyến mãi 3 tháng (đối với 

địa bàn tuyến huyện).
3. Quý khách hàng lưu ý phần nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ thông tin 

như sau:
Mã khách hàng (có trên giấy báo cước), Tên khách hàng, Số điện thoại, Tháng 

cước đóng thuê bao. 
Ví dụ: Ghi nội dung chuyển khoản là: MKH xxxxxxxxxxA, Nguyễn Văn A, Số điện thoại, 

T07.2021(trong đó T07.2021 là khách hàng đóng thuê bao của tháng 7 năm 2021).
Kính mong quý khách hàng quan tâm và tiếp tục ủng hộ các dịch vụ của 

Công ty. Mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán: 
0256.3811353 hoặc số di động: 0386023266. 

Trân trọng cám ơn! 

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký thanh toán cước thuê bao

truyền hình Cáp, internet qua tài khoản Công ty
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Chiều 15.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng 
Nhật Bản Suga Yoshihide. 

Vào đầu cuộc điện đàm, Thủ tướng Suga 
Yoshihide cho biết, sẽ không ứng cử Chủ 
tịch Đảng Dân chủ Tự do nhiệm kỳ tới để 
tập trung vào công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều 
quan tâm và hợp tác chặt chẽ phát triển 
quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 
thời gian qua; nhắc lại những kỷ niệm sâu 
sắc không thể quên về sự đón tiếp trọng 
thị, thân tình của Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc khi ông thăm chính thức Việt 
Nam tháng 10.2020.

Thủ tướng Suga thông báo Nhật Bản hỗ 
trợ thêm cho Việt Nam 400 nghìn liều vắc 
xin trong tháng 9 này và sẽ tiếp tục hỗ trợ 
Việt Nam phòng, chống dịch; cảm ơn Việt 
Nam đã quan tâm tiêm vắc xin cho công 
dân Nhật Bản và hỗ trợ DN Nhật Bản tại 
Việt Nam. Thủ tướng nhờ Chủ tịch nước 
chuyển lời chào và cảm ơn đến Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh 
đạo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm 
ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã 
tích cực ủng hộ Việt Nam trong phòng, 
chống dịch Covid-19, cảm ơn Thủ tướng 
Suga Yoshihide về công bố quyết định viện 
trợ bổ sung vắc xin cho Việt Nam. Đây là 
nghĩa cử cao đẹp, được người dân Việt 
Nam trân trọng và đánh giá cao. Chủ tịch 
nước cảm ơn Nhật Bản hỗ trợ cộng đồng 
gần 450 nghìn người Việt Nam tại Nhật 
Bản; mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp 
tác, hỗ trợ phòng, chống dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm
với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam 
chia sẻ những khó khăn của DN Nhật Bản; 
khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng 
hành cùng DN, tháo gỡ khó khăn cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì 
chuỗi cung ứng. Chủ tịch nước mong 
muốn tăng cường kết nối hai nền kinh 
tế hiệu quả, chất lượng gắn với chuyển 
đổi xanh, chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc 
mừng Nhật Bản đã tổ chức thành công 

Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 
2020. Sự kiện này đã trở thành biểu tượng 
về tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến 
ngày càng phức tạp trên thế giới.

Đáp lại, Thủ tướng Suga cảm ơn Việt 
Nam đã phối hợp tổ chức Thế vận hội, 
đánh giá cao sự tham gia tích cực của đoàn 
thể thao Việt Nam, góp phần vào thành 
công chung của Thế vận hội. 

(Theo chinhphu.vn)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan 
hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Thủ 
tướng Suga cho quan hệ hai nước.                                  Ảnh: chinhphu.vn

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung 
Quốc Vương Nghị ngày 15.9 tại Seoul, 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ 
hy vọng Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ tiến 
trình hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống 
Moon Jae-in khẳng định: “Chính phủ 
Hàn Quốc sẽ nỗ lực, cùng với cộng đồng 
quốc tế trong đó có Trung Quốc, theo 
đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo 
Triều Tiên và kiến tạo hòa bình”.

Ông cũng bày tỏ mong đợi quan hệ đối 
tác hợp tác chiến lược giữa Seoul và Bắc 
Kinh sẽ phát triển lên tầm cao hơn, trên 
cơ sở các nội dung đã được ông và Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in 
và Ngoại trưởng Trung Quốc diễn ra 
không lâu trước khi có thông tin Triều 
Tiên phóng vật thể không xác định về 
phía Biển Nhật Bản.    (Theo Vietnam+)

Hàn Quốc kêu gọi
Trung Quốc tiến trình
hòa bình cho Bán đảo 
Triều Tiên

Theo hướng dẫn được Liên ủy ban 
vắc xin và tiêm chủng Vương quốc Anh 
(JCVI) đưa ra ngày 14.9, mũi 3 nên dùng 
vắc xin Covid-19 do Pfizer/BioNTech sản 
xuất, bất kể trước đó người dân đã được 
tiêm vắc xin gì.

Hướng dẫn trên trang web của Chính 
phủ Anh cho biết nếu không có sẵn vắc 
xin Pfizer/BioNTech, có thể thay thế bằng 
nửa liều vắc xin Moderna.

Trong trường hợp cá nhân nào đó 
không thể tiêm vắc xin công nghệ mRNA, 

chẳng hạn vì dị ứng, có thể sử dụng vắc xin 
công nghệ vector vi rút như AstraZeneca.

Theo JCVI, điều kiện trước tiên để 
được tiêm tăng cường là đã tiêm đủ 2 
liều từ 6 tháng trước đó trở lên. Ngoài 
nhóm người trên 50 tuổi, những người từ 
16 - 49 tuổi có nguy cơ tử vong hoặc trở 
nặng cao nếu mắc Covid-19 cũng được 
tiêm tăng cường.

Danh sách đối tượng này còn bao gồm 
nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã 
hội, người trưởng thành sống chung với 

người bị ức chế miễn dịch, người làm 
việc trong các cơ sở chăm sóc người già.

Giáo sư Jonathan Van-Tam, Phó Giám 
đốc y tế xứ England, ước tính chương 
trình tiêm chủng đã ngăn được 24 triệu ca 
mắc Covid-19 và hơn 112 nghìn ca tử vong 
tính trên toàn Vương quốc Anh.

Theo ông Jonathan Van-Tam, chương 
trình tiêm tăng cường mũi 3 sẽ giúp người 
dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, trước 
mắt là an toàn trong mùa đông năm nay.

(Theo TTO)

Nhờ vắc xin, Anh ngăn được 24 triệu ca bệnh 
và 112 nghìn ca tử vong vì Covid-19

“Ưu tiên đầu tiên và cấp bách nhất của 
chúng tôi là tăng tốc tiêm chủng toàn cầu. 
Chúng tôi đã cam kết chia sẻ 250 triệu liều 
vắc xin. Tôi có thể thông báo rằng ủy ban 
sẽ bổ sung thêm khoản tài trợ 200 triệu 
liều vắc xin khác cho đến giữa năm sau”, 
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von 
der Leyen phát biểu tại phiên họp toàn 
thể của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, 
Pháp hôm 15.9

Lô vắc xin này sẽ được phân bổ cho 
các quốc gia thu nhập thấp, đặc biệt là các 
nước châu Phi. Bà Ursula von der Leyen 
nói số vắc xin này là “khoản đầu tư cho 
tình đoàn kết và sức khỏe toàn cầu”.

Bà thừa nhận có sự chênh lệch về tiêm 
chủng giữa các quốc gia phát triển như 
Mỹ, châu Âu với các nước nghèo hơn. 
Các nước giàu đã tiêm vắc xin cho phần 
lớn dân số, trong khi các quốc gia nghèo 
hơn đang phải vật lộn tìm nguồn cung 
vắc xin.

“Với chưa đến 1% số liều vắc xin toàn 
cầu được tiêm ở các nước thu nhập thấp, 
mức độ bất công và cấp bách là rất rõ ràng”, 
bà nhấn mạnh.           (Theo VnExpress.net)

Hàng loạt trường học ở Campuchia mở cửa trở lại
l Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 

15.9 thông báo nước này đã trở thành 
nước thứ 7 trên thế giới sở hữu tên lửa 
đạn đạo phóng từ tàu ngầm tự sản xuất 
sau khi phóng thử thành công từ một 
tàu ngầm. (Theo TTXVN)
l Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 

10 người khác bị thương trong một vụ 
đánh bom xe liều chết tối 14.9 ở thủ đô 
Mogadishu của Somalia. (Theo VOV.VN)
l Ngày 15.9, giới chức Mexico đã 

giải cứu hơn 20 người nước ngoài, hầu 
hết là người Cuba và Haiti, bị bắt cóc khi 
các tay súng xông vào một khách sạn ở 
bang miền Trung San Luis Potosi. 

(Theo VTV.VN)

Các trường THCS và THPT tại 
Campuchia đã chính thức mở cửa trở lại 
từ ngày 15.9 dưới sự cho phép của Bộ Giáo 
dục, Thanh niên và Thể thao nhằm tạo 
điều kiện cho các em học sinh hoàn thành 
tốt năm học 2020 - 2021. Quyết định này 
của ngành giáo dục Campuchia được đưa 
ra sau khi chiến dịch tiêm vắc xin ngừa 
Covid-19 cho trẻ em và thanh thiếu niên 
từ 12 đến 18 tuổi đã được tiến hành suốt 
45 ngày qua với 1.715.701 trong tổng số 
1.966.931 em đã được tiêm chủng (chiếm 
hơn 87%).

Riêng tại thủ đô Phnom Penh, tổng cộng 
có 227 trường học đã mở cửa trở lại đón 
139.578 học sinh từ ngày 15.9. Các tỉnh khác 

như: Kandal, Pailin, Banteay Meanchey, 
Sieam Reap, Kep cũng đã cho phép các 
trường học mở cửa trở lại. Trong khi đó, một 

số tỉnh lựa chọn phương án mở cửa thận 
trọng hơn như tỉnh Preah Sihanouk, tỉnh 
Kampong Cham khi chỉ cho phép mở lại 
một số ít trường học và sẽ tăng dần sau đó.

Việc mở cửa trở lại các trường học cũng 
được Bộ Giáo dục Campuchia yêu cầu tiến 
hành thận trọng, áp dụng các biện pháp 
nghiêm ngặt về y tế để đảm bảo tuyệt đối 
an toàn cho học sinh. 

Trong quá trình chuẩn bị mở lại trường 
học, TP Phnom Penh đã tổ chức xét nghiệm 
nhanh SARS-CoV-2 cho 10.443 giáo viên và 
nhân viên các trường học trên toàn thành 
phố, trong đó phát hiện 24 trường hợp 
dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

(Theo VOV.VN)

Hàng loạt các trường học tại Campuchia mở cửa 
trở lại.

EU tặng nước nghèo
thêm 200 triệu liều
vắc  xin ngừa Covid-19


