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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19
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Tập trung tầm soát vùng lõi, 
hoàn thiện kịch bản sống chung với dịch

Chuẩn bị 
chu đáo, hiệu quả, 
bảo đảm an toàn 

ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIV: 

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 19.9.2021)

l Số ca trong ngày   30

l Tổng số ca mắc   
(Quy Nhơn: 188, Hoài Nhơn: 137, 
Hoài Ân: 95, An Nhơn: 166,  
Phù Cát: 304, Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 57, 
các khu cách ly tập trung: 68)

l Số điều trị khỏi   745
l Số tử vong  12
l Cách ly tại bệnh viện   319
l Cách ly tập trung        2.422

1.076

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LẦN THỨ XII (2020 - 2021): 

Ngày càng sâu rộngl . . . . . . . . .u5

u8

Đảm bảo dịch vụ y tế cho 
người dân vùng phong tỏa
l

ĐVTN Chi đoàn khu phố 7 (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) 
đến từng hộ gia đình để tuyên truyền phòng, chống dịch 
Covid-19 và nhắc nhở mọi người khi đi test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2.                                                  Ảnh: QUANG NHẬT

THÔNG TIN 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH Đưa

đến tận 
nhà dân

u7

Thanh niên Phù Cát 
giúp dân thu hoạch lúa

l
u4
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 19.9, đồng chí Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 
tỉnh - làm việc với Thường trực 
Thị ủy Hoài Nhơn về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Cùng dự buổi làm việc có Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang.

Thông tin từ UBND TX Hoài 
Nhơn cho biết: Từ ngày 1 - 19.9, 
toàn thị xã đã ghi nhận 91 ca mắc 
Covid-19; trong đó có 70 ca tại 
cộng đồng, 2 ca từ vùng dịch về 
và 19 ca trong khu cách ly. TX Hoài 
Nhơn đã triển khai và hoàn thành 
kế hoạch tầm soát toàn dân, lấy 
mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2 đối 
với 100% đối tượng thuộc diện 
xét nghiệm tại các khu phố xuất 
hiện F0, các khu phố nguy cơ rất 
cao thuộc 3 phường: Tam Quan 
Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan.

Qua kết quả tầm soát, thị xã 
đã đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh 
biện pháp giãn cách xã hội trên địa 
bàn 3 phường Tam Quan Bắc, Tam 
Quan Nam, Tam Quan từ thực hiện 
Chỉ thị 16/CT-TTg sang thực hiện 
Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ; UBND thị xã tiếp tục 

duy trì giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị 16 đối với các khu phố: Tân 
Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2, 
Thiện Chánh, Thiện Chánh 1, Thiện 
Chánh 2 (phường Tam Quan Bắc); 
khu phố 3 và 4 (phường Tam Quan), 
khu phố Cửu Lợi Tây (phường Tam 
Quan Nam) đến ngày 25.9.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn yêu cầu TX Hoài Nhơn tiếp 
tục thực hiện giãn cách nghiêm 
trong vòng 7 ngày ở các khu vực 
thực hiện Chỉ thị 16 để tầm soát 
ít nhất 1 lần test nhanh và 1 lần 
xét nghiệm RT-PCR ở vùng lõi; 
đến ngày 25.9, đánh giá lại kết 
quả tầm soát ở khu vực này. Nếu 
tình hình ổn thì dỡ bỏ giãn cách, 
còn không thì tiếp tục phong tỏa, 
tránh lây lan. Sau khi kiểm soát 
vùng lõi, với các địa bàn còn lại, 
thị xã phải xây dựng kế hoạch cụ 
thể, chi tiết để tầm soát định kỳ, 
xác định đây là việc làm thường 
xuyên. Đặc biệt là phải quan tâm 
đến khu vực nguy cơ (chợ, DN, 
trường học, khu vực mật độ dân 
cư cao) và đối tượng nguy cơ (tiểu 
thương, lái xe, công nhân…) tránh 
trùng lắp và bỏ sót.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy cũng yêu cầu TX Hoài Nhơn 

tiếp tục củng cố dữ liệu dân cư 
đến từng thôn, xóm, trên cơ sở 
đó hoàn thiện phần mềm dịch tễ. 
“Thị xã đã giãn cách, phong tỏa 
rất nghiêm túc, triển khai nhanh 
và đạt được nhiều kết quả tích 
cực. Nhưng tinh thần mới hiện 
nay là chúng ta phải sẵn sàng 
sống chung với dịch, không thể 
“zero Covid” được. Nên dù dịch 
đã được kiểm soát, nhưng phải 
đẩy mạnh tuyên truyền đến 
người dân, liên tục xét nghiệm 
và chuẩn bị kỹ phương án điều 
trị F0, vắc xin phòng dịch. Muốn 
đạt được mục tiêu này, TX Hoài 
Nhơn phải hoàn thiện kịch bản, 
kế hoạch đề ra các giải pháp cụ 
thể để có phương án sống chung 
với dịch, phù hợp tình hình thực 
tế tại địa phương”, đồng chí Lê 
Kim Toàn lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy đề nghị TX 
Hoài Nhơn tiếp tục khảo sát các 
khu vực an toàn, đảm bảo triển 
khai hiệu quả các biện pháp phòng 
dịch mới, thành lập các khu cách 
ly tập trung. Đồng thời, thay đổi 
cách quản lý cho phù hợp, với 
phương châm bảo vệ vùng xanh, 
thu hẹp vùng vàng, vùng đỏ. 

HỒNG PHÚC

Tập trung tầm soát vùng lõi, hoàn thiện 
kịch bản sống chung với dịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu cầu TX Hoài Nhơn hoàn thiện kịch bản, kế hoạch, đề ra các giải pháp  
cụ thể để có phương án sống chung với dịch.                Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Ngày 18.9, UBND 
TP Quy Nhơn đã ban hành Kế 
hoạch 146/KH-UBND triển khai 
xét nghiệm tầm soát Covid-19 
trên địa bàn thành phố kết hợp  
RT-PCR vùng lõi có ca F0 của các 
địa phương để xây dựng biểu 
đồ dịch tễ, đánh giá tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn  
thành phố.

Theo kế hoạch, thời gian tầm 
soát từ ngày 19 - 24.9.2021; phạm 
vi tầm soát là tất cả các phường, 
xã trên địa bàn thành phố; đối 
tượng xét nghiệm là người dân, 
hộ gia đình thường trú, tạm trú 
trên địa bàn thành phố; kết hợp 
xét nghiệm RT-PCR và test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2.

Đối với các phường có ca F0 
cộng đồng từ ngày 12.9 đến nay, 
như: Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, 
Đống Đa, Nguyễn Văn Cừ, Ngô 
Mây, Quang Trung, Ghềnh Ráng, 
Thị Nại, Nhơn Bình: Thực hiện lấy 
mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với 
người dân sinh sống trong phạm 
vi phong tỏa có ca F0 liên quan  
3 lần, với tần suất 3 ngày/lần. Đối 
với các tổ dân phố có nhiều ca F0 
thì phạm vi lấy mẫu RT-PCR là 
toàn bộ người dân tổ dân phố với 
hình thức mẫu đơn hoặc mẫu gộp 
phù hợp. Thực hiện lấy mẫu xét 
nghiệm test nhanh toàn bộ người 
dân sinh sống trong khu phố có 
ca F0 liên quan 3 lần, với tần suất 
3 ngày/lần. Thực hiện lấy mẫu xét 

nghiệm test nhanh đại diện hộ gia 
đình mẫu gộp các khu phố còn lại 
trên địa bàn phường 2 lần, với tần 
suất 5 ngày/lần.

Riêng phường Hải Cảng, người 
dân sinh sống trong phạm vi phong 
tỏa có ca F0 thực hiện lấy mẫu xét 
nghiệm RT-PCR 3 lần, với tần suất 3 
ngày/lần và toàn bộ người dân còn 
lại trên địa bàn phường thực hiện 
lấy mẫu xét nghiệm test nhanh 3 
lần, với tần suất 3 ngày/lần.

Đối với các phường, xã còn lại, 
gồm: Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Trần 
Phú, Lý Thường Kiệt, Phước Mỹ, 
Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, 
Nhơn Phú, Nhơn Hội, Nhơn Hải, 
Nhơn Lý: Thực hiện lấy mẫu xét 
nghiệm test nhanh đại diện hộ gia 
đình mẫu gộp các thôn, khu phố 
trên địa bàn phường, xã 2 lần, với 
tần suất 5 ngày/lần.

Theo UBND TP Quy Nhơn, 
mục tiêu tầm soát diện rộng là 
để sớm phát hiện các trường 
hợp mắc Covid-19 trong cộng 
đồng qua đó triển khai kịp thời 
các biện pháp, giải pháp phòng, 
chống dịch phù hợp với tình hình 
thực tế địa phương. Đồng thời, trên 
kết quả tầm soát, xây dựng biểu 
đồ dịch tễ đánh giá chính xác các 
vùng dịch trên địa bàn thành phố 
để có phương hướng, giải pháp 
phù hợp vừa đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch bệnh vừa 
thúc đẩy phát triển KT-XH của  
địa phương.                               N.P

TP Quy Nhơn triển khai 
tầm soát Covid-19 diện rộng 
trong cộng đồng

UBND huyện Phù Cát vừa 
quyết định thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ đối với thôn 
Hòa Đại và Tùng Chánh (xã Cát 
Hiệp), thôn Tân Hóa Nam (xã Cát 
Hanh) và khu phố An Phong (thị 
trấn Ngô Mây) để triển khai các 
biện pháp phòng chống, ngăn chặn 

dịch lây lan ra cộng đồng. Thời 
gian: 7 ngày, kể từ 0 giờ ngày 19.9.

Trước đó, tại các địa phương 
trên, qua test nhanh tầm soát 
trong cộng đồng và truy vết các 
trường hợp liên quan đã phát hiện 
nhiều ca dương tính với vi rút  
SARS-CoV-2.    

 TRƯỜNG GIANG

Phù Cát áp dụng Chỉ thị 16 
đối với 4 thôn, khu phố

(BĐ) - Trong ngày 18 và 19.9, 
các đơn vị, tổ chức đã trao những 
phần quà là lương thực, thực phẩm 
hỗ trợ người dân khó khăn vùng 
dịch trên địa bàn tỉnh.
 Tại TP Quy Nhơn, phường 

Lê Hồng Phong phối hợp với 
nhà hảo tâm trao 15 phần quà 
hỗ trợ hộ dân khó khăn ở tổ 58, 
khu phố 8; mỗi phần quà trị giá 
250 nghìn đồng (gồm gạo và thực 
phẩm tươi sống). Phường Nguyễn 
Văn Cừ trao quà hỗ trợ 3 hộ dân 
khó khăn đang cách ly tại khu 
phố 7; mỗi suất trị giá 250 nghìn 
đồng. Phường Ngô Mây trao 31 
phần quà cho người dân tại tổ 
9, khu phố 8; mỗi phần trị giá  
350 nghìn đồng (gồm gạo, mì 
tôm, thịt, trứng, nhu yếu phẩm). 
Phường Thị Nại hỗ trợ 19 gia đình 
đang thực hiện cách ly tại nhà trên 
địa bàn phường; mỗi phần có giá 

trị 300 nghìn đồng (gồm gạo, mì 
tôm và một số nhu yếu phẩm).
 Thị đoàn Hoài Nhơn, Hội 

LHTN Việt Nam thị xã phối hợp 
CLB Máu Sống Hoài Nhơn thực 
hiện chương trình “Rau củ 0  
đồng - Đồng lòng chống dịch”, trao 
thêm 1 tấn rau, củ, quả đến các 
phường Tam Quan Bắc, phường 
Tam Quan Nam, xã Hoài Phú, 
phường Hoài Hảo - những địa 
phương chịu ảnh hưởng nặng bởi 
dịch Covid-19. Số rau, củ, quả trên 
được các thanh niên tình nguyện 
và Hội CTĐ tại địa phương phân 
loại, bổ sung thêm các mặt hàng 
thiết yếu để phân thành 150 túi an 
sinh và chuyển đến từng nhà dân, 
ưu tiên những hộ khó khăn. Trước 
đó, chương trình đã trao tặng 2 tấn 
rau, củ, quả đến các địa phương 
vùng lõi dịch trên địa bàn thị xã.       

  NGỌC TÚ - HUỲNH THÀNH  

Hỗ trợ nhu yếu phẩm 
cho người dân vùng dịch

(BĐ) - Chiều 19.9, CLB 25 
Bình Định (Hội CTĐ tỉnh) phối 
hợp với Chi đoàn Bệnh viện Y 
học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng tỉnh trao tặng quà trung thu 
cho toàn bộ 28 trẻ em F0 đang 
điều trị tại bệnh viện. Mỗi phần 
quà trị giá 200 nghìn đồng, gồm 
bánh trung thu, sữa, đèn lồng, 
khẩu trang, viên sủi vitamin C 
cùng một số bánh kẹo… Tổng số 
tiền quà do CLB 25 vận động nhà  
hảo tâm ủng hộ. 
 Chiều 19.9, Chi hội Bảo trợ 

bệnh nhân nghèo Tương chao 
đậu hũ 3 Phù Cát phối hợp với 
ĐVTN huyện Phù Cát trao 300 
phần quà trung thu cho trẻ em 
mồ côi, khuyết tật, trẻ ở các khu 
vực bị phong tỏa của một số xã 
và trẻ ở các nhà chùa trên địa 
bàn huyện Phù Cát. 
  Cùng ngày, Hội LHPN 

Tặng quà trung thu cho trẻ mắc Covid-19 
và ở khu vực phong tỏa 

huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với 
các cơ sở hội và lực lượng tại 
các chốt kiểm soát trao 9 phần 
quà trung thu cho các em nhỏ 
đang theo mẹ thực hiện cách ly 

tại khu cách ly tập 
trung của huyện; 
mỗi phần quà trị giá  
300 nghìn đồng, 
gồm bánh trung 
t h u ,  s ữ a  v à  
lồng đèn.  
 Trước đó, 

ngày 18.9, Trung 
tâm Hoạt động 
thanh thiếu nhi 
tỉnh, Huyện đoàn 
Vĩnh Thạnh đã trao 
tặng 418 suất quà 
trung thu, mỗi suất 
quà gồm bánh kẹo, 
lồng đèn, sữa… cho 
các thiếu nhi nghèo, 

mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh 
Sơn và Vĩnh Kim. Tổng giá trị 
các suất quà trên 42 triệu đồng.

NGỌC NGA - CHƯƠNG HIẾU

Trao quà trung thu cho các trẻ em là F0 đang điều 
trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức 
năng tỉnh.                                                                                      Ảnh: B.V
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Bình Định

ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XIV: 

Chuẩn bị chu đáo, 
hiệu quả, bảo  đảm an toàn 

Ngày 9.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy Trung đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình Định về việc triển khai 
Chỉ thị này.

  Theo yêu cầu của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn 
sẽ hướng dẫn, chỉ đạo ban chấp 
hành đoàn các cấp trong tỉnh xây 
dựng kế hoạch tổ chức đại hội, nội 
dung văn kiện, công tác nhân sự. 
Cụ thể, xin đồng chí cho biết nội 
dung trọng tâm thực hiện đối với 
3 khâu trên?

- Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây 
dựng Kế hoạch tổ chức đại hội 
đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Bình Định lần thứ XIV; đồng 
thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ 
Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng kế 
hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình.

Trong đó, về văn kiện đại hội 
phải đánh giá đúng, thẳng thắn, 
trung thực, khách quan, toàn diện 
tình hình và kết quả thực hiện nghị 
quyết đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo 
kiểm điểm của ban chấp hành chỉ 
rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên 
nhân, rút ra những bài học kinh 
nghiệm sâu sắc trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện. Đồng thời, xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp nhiệm kỳ mới phải sát với 
tình hình thực tế, có tính khả thi 
cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trong quá trình xây dựng văn 
kiện đại hội, cần nghiêm túc tiếp 
thu các ý kiến chỉ đạo của cấp ủy 
cùng cấp; nghiêm túc tổ chức lấy 
ý kiến đóng góp của tổ chức đoàn 
cấp dưới, của cán bộ lão thành, 
các đồng chí nguyên là cán bộ 
đoàn các thời kỳ, các nhà khoa 
học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia 
và cán bộ đoàn, ĐVTN.

Bí thư Tỉnh đoàn HÀ DUY TRUNG

Các công trình, hoạt động chào mừng Đại hội sẽ thiết thực, hiệu quả hơn, gắn với công tác phòng, chống dịch tại từng 
địa phương, đơn vị. 
- Trong ảnh: Đoàn viên ở TX Hoài Nhơn tham gia phục vụ tại một điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19.                                   Ảnh: N.V.T

Các cấp ủy, tổ chức 
đảng trong tỉnh tập trung chỉ 
đạo tuyển dụng, quy hoạch, 
đào tạo, bố trí, điều động cán 
bộ để chuẩn bị một bước cho 
nhân sự đại hội đoàn các cấp; 
rà soát, quan tâm bố trí công 
tác phù hợp đối với cán bộ 
đoàn chuyên trách đến tuổi 
trưởng thành. Ban thường vụ 
cấp ủy cùng cấp phối hợp 
với đoàn cấp trên lãnh đạo 
việc chuẩn bị nhân sự tham 
gia ban chấp hành đoàn khóa 
mới bảo đảm điều kiện, tiêu 
chuẩn, phẩm chất chính trị, 
năng lực công tác, trình độ 
chuyên môn, uy tín, có số 
lượng và cơ cấu hợp lý, đảm 
bảo sự kế thừa và phát triển”.   
(Trích Chỉ thị số 11-CT/TU)

“

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
 Ngày 20.9: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc và giải 
pháp phục hồi hoạt động của các khu công nghiệp, 
khu kinh tế, cụm công nghiệp. Lãnh đạo UBND tỉnh 
làm việc với UBND TX An Nhơn về tình hình KT-XH  
9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2021. 
 Ngày 21.9: Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình 

hình triển khai dự án Đường vào sân bay Phù Cát, 
đoạn từ cổng đến Cảng hàng không Phù Cát; kiểm 
tra công tác phòng, chống dịch tại các đại phương.

 Ngày 22.9: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với 
UBND TX Hoài Nhơn về tình hình KT-XH 9 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ quý IV/2021. 
 Ngày 23.9: Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với 

UBND huyện Tuy Phước về tình hình KT-XH 9 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2021; kiểm tra các dự 
án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Quy Nhơn.
 Ngày 24.9: Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình 

hình triển khai dự án Đường ven biển (ĐT 639), đoạn 
Cát Tiến - Đề Gi và Đề Gi - Mỹ Thành. 

Đại hội đoàn cấp xã hoàn thành trong 
quý II/2022, cấp huyện trong quý III/2022

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tổ chức đại 
hội đoàn các cấp cần phải có sự tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu 
đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và có 
phương án cụ thể bảo đảm an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp. Thời gian tiến hành đại hội: Cấp cơ sở từ quý 
I/2022, hoàn thành trong II/2022; cấp huyện hoàn thành trong quý 
III/2022; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV/2022.

Về nhân sự đại hội, ban chấp 
hành nhiệm kỳ mới phải đặc biệt 
coi trọng chất lượng, có số lượng 
và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí 
tuệ, phẩm chất, uy tín, đáp ứng 
yêu cầu lãnh đạo trong tình hình 
mới, thực hiện thắng lợi nghị 
quyết đại hội đoàn các cấp và Nghị 
quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Quá 
trình chuẩn bị nhân sự phải gắn 
với củng cố tổ chức cơ sở, nâng 
cao chất lượng cán bộ đoàn, gắn 
với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc 
chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới 
phải đảm bảo nguyên tắc Đảng 
lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công 
tác cán bộ Đoàn; phải coi trọng 
về chất lượng, đảm bảo về phẩm 

chất chính trị, năng lực công tác, 
trình độ chuyên môn, uy tín, tiêu 
chuẩn cán bộ Đoàn.
 Trong quá trình triển khai 

Chỉ thị số 11-CT/TU, công tác 
phối hợp giữa Tỉnh đoàn và các 
cấp ủy có vai trò rất quan trọng. 
Hoạt động phối hợp sẽ được thực 
hiện như thế nào để đảm bảo triển 
khai hiệu quả, thống nhất Chỉ thị 
số 11-CT/TU, thưa đồng chí? 

- Trên tinh thần của Chỉ thị số 11-
CT/TU, đầu năm 2022, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn sẽ tiến hành đăng 
ký làm việc với tất cả các cấp ủy 
Đảng cấp huyện và tương đương 
để phối hợp chặt chẽ trong định 
hướng, thống nhất chỉ đạo đại hội 

đoàn các cấp. Đồng thời, kịp thời 
giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc, đặc biệt là quan tâm đầu ra 
cho cán bộ đoàn lớn tuổi, nhân sự 
chủ chốt tại các đoàn cấp huyện.

Trước khi đại hội diễn ra, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn cùng với 
cấp ủy cấp huyện sẽ duyệt hồ sơ 
đại hội, phương án nhân sự của 
từng đơn vị, đảm bảo đại hội được 
diễn ra dân chủ, khoa học, phát 
huy trí tuệ của tập thể, đúng với 
Điều lệ Đoàn. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ 
chọn một số đơn vị để tổ chức đại 
hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện, 
đại hội điểm bầu bí thư trực tiếp 
tại đại hội; từ đó kịp thời rút kinh 
nghiệm và hướng dẫn các cấp bộ 
Đoàn tổ chức đại hội theo lộ trình 
của Chỉ thị. 
 Trong tình hình dịch 

Covid-19 còn kéo dài, công tác 
tổ chức đại hội đoàn các cấp tới 
đây sẽ có không ít khó khăn,  
trở ngại…

- Đúng vậy. Tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp tại 
tỉnh ta trong thời gian gần đây gây 
ra một số khó khăn trong công tác 

chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện tổ 
chức đại hội đoàn các cấp. Chẳng 
hạn, không tổ chức được các hội 
nghị trực tiếp góp ý văn kiện đại 
hội; các hoạt động tuyên truyền, 
công trình, phần việc thanh niên 
khó triển khai thực hiện ở quy mô 
rộng để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. 
Thời gian, tiến độ tổ chức đại hội 
có thể bị ảnh hưởng. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ 
tiếp tục phát huy tinh thần trách 
nhiệm, xung kích, sáng tạo của 
tuổi trẻ toàn tỉnh để đề ra các giải 
pháp khắc phục khó khăn như: 
Chuyển đổi hội nghị, hội họp 
từ hình thức trực tiếp sang trực 
tuyến; việc góp ý văn kiện được 
triển khai thực hiện sớm hơn, lấy ý 
kiến sâu rộng hơn; các công trình, 
hoạt động chào mừng đại hội sẽ 
thiết thực, hiệu quả hơn, gắn với 
công tác phòng, chống dịch tại 
từng địa phương, đơn vị.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban 
Bí thư Trung ương Đoàn, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn và tuổi 
trẻ toàn tỉnh quyết tâm tổ chức 
thành công đại hội đoàn các cấp 
tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần 
thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc 
lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 Xin cảm ơn đồng chí.  

NGUYỄN VĂN TRANG 
(Thực hiện)

 Trưa 19.9, tại Công ty CP 
chăn nuôi C.P Việt Nam (Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn) xảy ra vụ tai nạn lao động 
khiến 1 công nhân tử vong. Nạn 
nhân là ông Trần Văn Th. (52 tuổi, 
ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) 
bị thanh nạp nguyên liệu cám 
cuốn vào người dẫn đến tử vong. 
Hiện CA TX An Nhơn đang phối 
hợp các phòng nghiệp vụ CA tỉnh 

để xử lý sự việc. DANH NHÂN
 Khuya 18.9, CA phường 

Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn 
đã bắt đối tượng Phạm Đình Minh 
(36 tuổi, ở phường Trần Quang 
Diệu) là thủ phạm đã gây ra vụ 
trộm trên địa bàn. Trước đó, Minh 
lấy trộm của anh Phạm Đình Mẫn 
(ở cùng địa phương) một máy 
nén khí và một số tài sản khác trị 
giá 30 triệu đồng. TẤN TÀI

TIN VẮN
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Bình Định

Tại xã Cát Lâm, ngày 1.9, 
sau khi ghi nhận các ca nhiễm 
Covid-19 đầu tiên là công nhân 
làm việc tại Công ty Delta Galil 
và các thành viên trong gia đình, 
xã đã tiến hành phong tỏa toàn 
bộ xóm Hiệp Nhơn, thôn Đại 
Khoan với 70 hộ/230 nhân khẩu 
để phòng, chống dịch. Ngoài ra, 
còn có hàng trăm hộ gia đình 
phải áp dụng biện pháp cách 
ly tại nhà do liên quan đến các 
ca nhiễm. Vào thời điểm này, 
diện tích lúa vụ Thu của bà 
con đã chín nhưng không thể 
ra đồng thu hoạch được. Thấu 
hiểu những trăn trở, lo lắng của 
bà con, các hội, đoàn thể và lực 
lượng ở địa phương, đặc biệt 
là Đoàn xã Cát Lâm đã kêu gọi 
ĐVTN ra đồng thu hoạch lúa 
và vận chuyển về nhà giúp dân, 
không để bị thiệt hại do mưa, 
giúp bà con yên tâm thực hiện 
cách ly.

Anh Phan Thanh Tín, Bí 
thư Đoàn xã Cát Lâm, cho biết: 
“Những ngày qua, lực lượng 
thanh niên xã đã tham gia cùng 
với Hội Phụ nữ và Ban CHQS xã 
thu hoạch lúa cho gần 15 hộ với 
diện tích khoảng 25 sào. Tất cả các 
hộ được giúp thu hoạch lúa đều 
vui mừng và ghi nhận sự hỗ trợ 
kịp thời của hội viên thanh niên, 
phụ nữ, dân quân xã”.

Hiện nay, thời tiết đã bước vào 
mùa mưa, để việc thu hoạch lúa 
đảm bảo kịp thời, hiệu quả, mỗi 
ngày Xã đoàn Cát Lâm huy động 
hơn 15 thanh niên để cùng với 
phụ nữ và các lực lượng ở địa 
phương ra đồng thu hoạch lúa 
giúp dân. Anh Trần Trung Tiến, 

Những năm gần đây, lượng rác thải sinh 
hoạt thải ra hằng ngày trên địa bàn các xã, 
thị trấn thuộc huyện Vân Canh ngày càng 
tăng. Trong khi đó, do hạn chế về phương 
tiện vận chuyển nên việc thu gom, xử lý rác 
thải tại địa phương gặp không ít khó khăn. 

Hiện công tác thu gom rác thải chủ yếu 
được thực hiện tại thị trấn Vân Canh và các 
khu dân cư nằm dọc tuyến QL 19C thuộc 
xã Canh Hiển, Canh Vinh, Canh Hiệp; các 
xã chưa có dịch vụ thu gom rác thải, người 
dân tự tìm nơi tập kết rác, khiến môi trường 
bị ô nhiễm. 

Mặt khác, trên địa bàn huyện Vân Canh 
chưa xây dựng bãi chôn lấp rác thải tập trung 
đảm bảo vệ sinh. Lượng rác thải sau khi 
thu gom - chủ yếu trên địa bàn thị trấn Vân 
Canh - được vận chuyển về xử lý tại bãi rác 
tạm ở hồ Suối Đuốc (thị trấn Vân Canh). Tuy 
nhiên, do là bãi rác tạm và nằm ở đầu nguồn 
hồ chứa nước nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm 
môi trường rất cao. Các ngành chức năng 
của tỉnh đã tính toán phương án đóng cửa 
bãi rác tạm này, nhưng do huyện Vân Canh 
còn “bí” bãi chôn lấp tập trung nên vẫn tiếp 
tục để hoạt động. 

PHẢN HỒI

UBND tỉnh 
chỉ đạo kiểm tra, 
xử lý xe chở cát đổ 
nước trên đường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng vừa ký ban hành 
Văn bản số 5783/UBND-KT ngày 
16.9.2021 về việc kiểm tra, xử lý tình 
trạng xe tải chở cát đổ nước trên các 
tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh. 

Theo đó, giao Sở GTVT, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố phối 
hợp với các đơn vị có liên quan 
khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt 
điểm tình trạng xe chở cát đổ nước 
trên đường nhằm bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông và đảm bảo 
ATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh 
lộ thuộc địa bàn tỉnh; báo cáo kết 
quả thực hiện cho UBND tỉnh trước 
ngày 30.9.2021.

Trước đó, Báo Bình Định số ra 
ngày 15.9.2021 có bài “Xe chở cát 
“tưới” nước trên đường” phản ảnh 
thời gian gần đây, tình trạng xe ben, 
xe tải chở cát còn ướt khiến nước từ 
thùng xe chảy xuống mặt đường 
diễn ra phổ biến trên các tuyến quốc 
lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện, liên 
xã trong tỉnh. Thực trạng này gây 
mất vệ sinh môi trường, làm đường 
nhanh hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ xảy 
ra TNGT.                           MINH NHÂN

Thanh niên Phù Cát 
giúp dân thu hoạch lúa

Những ngày qua, ngoài việc tham gia trực tại các chốt kiểm soát trên địa bàn và cùng các tổ hậu cần vận chuyển 
nhu yếu phẩm giúp dân, ĐVTN các địa phương ở huyện Phù Cát còn ra đồng thu hoạch, vận chuyển lúa về nhà giúp 
các hộ đang bị cách ly phòng, chống dịch Covid-19 và các hộ gặp khó khăn trên địa bàn.

Xử lý dứt điểm 
hoạt động của 
các chợ tự phát

(BĐ) - Để đảm bảo tuân thủ 
nghiêm các yêu cầu trong phòng, 
chống dịch Covid-19, hạn chế 
nguy cơ lây nhiễm trong cộng 
đồng, UBND huyện Tuy Phước 
đã yêu cầu chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn khẩn trương tổ chức kiểm 
tra, xử lý dứt điểm hoạt động của 
các chợ tự phát, các hộ gia đình 
cho tiểu thương thuê mặt bằng 
mua bán hàng mà không đăng 
ký kinh doanh, không được địa 
phương cho phép hoặc mua bán 
hàng hóa trên vỉa hè thuộc địa 
bàn địa phương quản lý. 

Đồng thời, vận động người 
dân không sử dụng vỉa hè để 
kinh doanh, mua bán nhằm đảm 
bảo công tác trật tự đô thị và an 
toàn trong phòng, chống dịch 
Covid-19. Đối với các hộ kinh 
doanh (bán tạp hóa tại nhà), khi 
hoạt động phải tuân thủ nghiêm 
các yêu cầu trong phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Trước đó, ngày 18.8, UBND 
huyện Tuy Phước đã ban hành 
Văn bản số 1232/UBND-KTHT 
hướng dẫn tổ chức hoạt động 
kinh doanh tại các chợ trên địa 
bàn huyện trong điều kiện thực 
hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua 
kiểm tra cho thấy, một số địa 
phương xuất hiện tình trạng các 
chợ tự phát và một số điểm kinh 
doanh mua bán hàng hóa trên vỉa 
hè tự ý hoạt động, không đảm 
bảo yêu cầu phòng, chống dịch 
trong tình hình dịch Covid-19 
đang diễn biến hết sức phức tạp.

KHẢI THƯ

Vân Canh cần sớm có giải pháp 
bảo vệ môi trường bền vững

Bên cạnh đó, vấn đề mà chính quyền các 
xã, thị trấn và UBND huyện Vân Canh gặp 
khó trong việc xử lý là tình trạng ô nhiễm môi 
trường do nhiều hộ dân chăn nuôi heo trong 
khu dân cư gây ra. Đơn cử, tại khu phố Hiệp 
Hà (thị trấn Vân Canh) có 5 hộ chăn nuôi heo 
với quy mô lớn nhưng chưa đầu tư xây dựng 
hệ thống xử lý chất thải đảm bảo kỹ thuật. 

Bà Lê Hiếu Nam, Chủ tịch UBND 
thị trấn Vân Canh, cho hay: Địa 
phương nhiều lần mời các hộ này 
làm việc, đề nghị có biện pháp khắc 
phục mùi hôi, bảo vệ môi trường; 
họ cam kết chấp hành, nhưng chỉ 
làm được thời gian ngắn rồi thôi. 

Theo bà Trần Thị Hoa, Phó 
trưởng Phòng TN&MT huyện 
Vân Canh, thì: Việc kiểm tra, xử 
lý tình trạng chăn nuôi heo gây 
ảnh hưởng môi trường thuộc thẩm 
quyền của cấp xã, thị trấn. Về bãi 
tập kết rác thải tạm ở hồ Suối Đuốc, 
Phòng thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc việc xử lý để đảm bảo vệ sinh 
môi trường. 

“UBND huyện Vân Canh đang 
khẩn trương đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác 
thải tập trung của huyện tại địa bàn xã Canh 
Hiệp. Bãi chôn lấp được xây dựng trong giai 
đoạn năm 2021 - 2023, công suất xử lý hơn  
7 tấn rác thải/ngày. Sau khi hoàn thành, đi vào 
hoạt động sẽ giải quyết triệt để việc thu gom, 
xử lý rác thải trên địa bàn huyện”, bà Hoa 
thông tin thêm.                                      VĂN LỰC

Do chưa có bãi chôn lấp rác thải tập trung nên bãi rác tạm ở hồ 
Suối Đuốc tiếp tục hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng 
môi trường.                                                                                         Ảnh: VĂN LỰC

Thanh niên Phù Cát giúp bà con gặt 
những đám lúa bị mưa làm ngã. 

Ảnh: TRƯỜNG GIANG

ĐVTN thị trấn Phù Mỹ giúp nông dân thu hoạch bắp
Ngày 19.9, lực lượng ĐVTN thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) tổ 

chức giúp một hộ nông dân ở khu phố Diêm Tiêu thu hoạch bắp. 
Các ĐVTN hái trái và nhổ cây bắp khô để trả lại diện tích ruộng cho 
gia đình đưa vào sản xuất hoa màu vụ sắp tới.

Được biết, trong vụ sản xuất vừa qua, hộ nông dân này trồng gần 
1 ha bắp, nhưng do dịch Covid-19 nên tiêu thụ chậm, giá cả lại thấp, 
hơn nữa gia đình cũng neo người nên để nguyên cây và trái khô mới 
thu hoạch.                                                                        VĂN TỐ

đoàn viên thôn Long Định (xã 
Cát Lâm), chia sẻ: “Biết được 
những lo lắng của bà con đang 
thực hiện cách ly, nên giúp được 
bà con trong những lúc khó khăn 
là chúng tôi đã cảm thấy vui. 
Hơn nữa, đây cũng là công việc 

mà chúng tôi thường hay làm ở 
gia đình nên cũng không mấy 
khó khăn”.

Ngoài xã Cát Lâm, tại xã Cát 
Tiến, Cát Hưng, ĐVTN, hội viên 
phụ nữ, dân quân các xã cũng đã 
ra đồng giúp các hộ đang cách ly 

gặt lúa vụ Thu. 
Anh Lê Tấn Vinh, Bí thư 

Huyện đoàn Phù Cát, cho 
biết: “Hiện nay, tình hình dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện 
còn diễn biến phức tạp, nhiều 
hộ gia đình đang thực hiện cách 
ly y tế tại nhà và một số hộ neo 
đơn, đau bệnh không thể ra 
đồng thu hoạch lúa được, trong 
khi lúa đã chín. Do đó, ngoài 
việc tham gia các hoạt động 
hỗ trợ phòng, chống dịch tại 
địa phương, Huyện đoàn kêu 
gọi các cấp bộ đoàn tiếp tục 
hưởng ứng chương trình “Áo 
xanh giúp dân, nhanh chân thu 
hoạch”,  tổ chức các đội hình ra 
quân thu hoạch lúa giúp những 
hộ còn lại”.         TRƯỜNG GIANG 
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Bình Định

l Diễn ra trong bối cảnh Bình 
Định và cả nước chịu ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh năm nay có gì 
đặc biệt không, thưa bà?

- Có đấy. Đó là sự thay đổi về 
cơ cấu giải pháp dự thi. Lần đầu 
tiên, lĩnh vực Y - Dược vốn là thế 
mạnh của hội thi, nay chỉ còn 6 
giải pháp tham gia, giảm một 
nửa. Nguyên nhân là do ngành Y 
tế đang phải tập trung cho công 
tác phòng, chống dịch. Điều này 
cũng kéo số lượng giải pháp đăng 
ký dự thi giảm đáng kể, còn 51 
giải pháp.

Tuy vậy, hội thi lại chứng kiến 
sự trỗi dậy của lĩnh vực Giáo dục - 
Đào tạo với số lượng giải pháp 
dự thi nhiều nhất từ trước đến 
nay, gồm 17 giải pháp. Hay sự 
tham gia tích cực của các lĩnh 
vực vốn trước đây có ít hồ sơ 
đăng ký như: Lĩnh vực Công 
nghệ thông tin - Điện tử - Viễn 
thông (13 giải pháp); lĩnh vực Cơ 
khí và Tự động hóa, Năng lượng, 
Xây dựng, Giao thông vận tải (6 
giải pháp). Nhiều đề tài thuộc 
hai lĩnh vực này tập trung xử 
lý những vấn đề “nóng” hiện 
nay như: Đô thị thông minh, 
chính quyền điện tử, phòng, 
chống dịch. Vui hơn, hội thi 
năm nay lần đầu chứng kiến sự 
tham gia của những ngành mới 
như: Vật lý, Hóa học thuộc lĩnh 
vực Vật liệu - Hóa chất - Năng 
lượng... với nhiều nhân tố mới 

Những năm gần đây, nhiều nông hộ 
ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đã mạnh 
dạn chuyển đổi đất vườn, đất đồi gò sang 
trồng các loại cây ăn trái và thu được kết 
quả rất đáng kể.

Bà Nguyễn Thị Diễm Chi, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 
xã Tây Giang, cho biết: Trước kia nói đến 
Tây Giang là nói đến cây mía. Người dân 
ở đây thu nhập chủ yếu dựa vào cây mía 
vì hầu hết diện tích đất canh tác là trồng 
mía để cung cấp cho Công ty CP Đường 
Bình Định. Khi Công ty ngừng hoạt động, 
xã kịp thời định hướng bà con chuyển đổi 
số diện tích trồng mía và các loại cây trồng 
kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, bước 
đầu đem lại hiệu quả kinh tế khá. Bên cạnh 
đó, xã tạo điều kiện giúp nông dân tiếp 
cận các chương trình, nguồn vốn vay ưu 
đãi từ Ngân hàng CSXH huyện để đầu tư 
phát triển cây ăn trái. 

Tây Giang có một lợi thế rất lớn là 
kênh tưới Thượng Sơn đi ngang qua địa 
bàn đảm bảo nước tưới thường xuyên, 

Tuyển chọn 
ý tưởng, dự án 
cho chương trình 
ươm tạo startup

(BĐ) - Nhằm hỗ trợ thúc 
đẩy nâng cao năng lực khởi 
nghiệp sáng tạo cho DN khởi 
nghiệp tại Bình Định, tăng 
khả năng tiếp cận mạng lưới 
các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, Sở KH&CN phối hợp với 
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp 
và đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí 
Minh (SIHUB), Quỹ đầu tư khởi 
nghiệp Expara tổ chức chương 
trình tuyển chọn và ươm tạo các 
ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo 
Bình Định năm 2021.

Đối tượng tham gia là các 
startup, DN, tổ chức hoạt động 
tại Bình Định có thời gian hoạt 
động từ 1 - 5 năm. Trong đó, 
ưu tiên startup đã có mô hình 
kinh doanh, có sản phẩm ra thị 
trường và đã vận hành cũng 
như dự án có mô hình kinh 
doanh khả dụng, khả năng tăng  
trưởng tốt.

Tham gia chương trình, các 
dự án sẽ được nhận các gói hỗ 
trợ dịch vụ từ Công ty Amazone 
Web Service (AWS). Dự án lọt 
vào vòng ươm tạo được nhận 
gói hỗ trợ trị giá 10.000 USD, 
trong khi các dự án còn lại được 
hỗ trợ 5.000 USD từ AWS.

10 startup được chọn sẽ được 
ươm tạo, cố vấn và có cơ hội 
nhận được đầu tư từ các quỹ 
đầu tư tham gia chương trình. 
Ngoài ra, các dự án tham dự còn 
có cơ hội gọi vốn thành công lên 
đến 150 nghìn USD thông qua 
việc tiếp cận sâu với mạng lưới 
các nhà đầu tư, công ty đa quốc 
gia, vườn ươm và các chương 
trình tăng tốc khác.

Đăng ký tham gia chương 
trình tại: https://forms.gle/
jv43Yt4rJzzoYNBH8 theo hình 
thức trực tuyến. Hạn cuối nộp 
hồ sơ là ngày 30.9.2021. Thông 
tin hỗ trợ liên hệ địa chỉ email: 
bihub.vn@gmail.com hoặc số 
điện thoại 0975696679 (chị Chi).

KHÁNH LINH

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LẦN THỨ XII (2020 - 2021): 

Ngày càng sâu rộng
Số lượng người dự thi đông hơn, lĩnh vực dự thi phong phú hơn, công tác tổ chức cũng linh 

hoạt hơn, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lan tỏa ngày càng sâu rộng. Phóng viên Báo Bình Định 
phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XII (2020 - 2021) - xung quanh vấn đề này. 

Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Bác sĩ CKII Đào 
Văn Nhân chữa trị 
cho bệnh nhân bị 
chấn thương cột 
sống bằng giải 
pháp kỹ thuật 
tham gia hội thi 
năm 2018 - 2019. 
Ảnh: Liên hiệp các 
Hội KH&KT tỉnh 
cung cấp

tham gia lần đầu. 
Tóm lại, Hội thi năm nay thu 

hút thành phần đa dạng hơn, tất 
cả các lĩnh vực đều có người dự 
thi. Số lượng người dự thi dù 
không nhiều bằng các năm trước 
nhưng bù lại có nhiều nhân tố 
mới. Điều này cho thấy phong 
trào đang ngày càng lan tỏa sâu 
rộng hơn. 
l Trong tình hình dịch bệnh 

như vậy, Ban Tổ chức có những 
giải pháp gì để có thể đảm bảo 
chất lượng cuộc thi mà vẫn kịp 
tiến độ kế hoạch thời gian đề ra?

- Từ năm ngoái, Ban Tổ chức 
đã lên phương án thích ứng với 
tình hình dịch bệnh. Theo đó, 
các hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến hội thi được triển khai sớm 
hơn. Mỗi thành viên được giao 
nhiệm vụ tuyên truyền, vận 
động, khuyến khích, thậm chí gợi 
ý đề tài để thu hút người tham dự 
trên lĩnh vực mình chuyên trách.

Trong khâu tổ chức chấm thi, 
Ban Tổ chức cũng linh hoạt chọn 

phương án chấm thi từ xa. Ban 
giám khảo được chia thành 6 tiểu 
ban, mỗi tiểu ban tương ứng với 
mỗi lĩnh vực dự thi, thực hiện 
chấm thi dựa trên hồ sơ đăng 
ký và chủ động liên hệ với tác 
giả phỏng vấn trực tiếp hoặc 
bằng các hình thức trực tuyến. 
Từng tiểu ban chủ động phương 
án chấm thi phù hợp, khi cần 
có thể yêu cầu Ban Tổ chức sắp 
xếp phỏng vấn tác giả, tiếp cận 
mô hình, giải pháp. Để đảm bảo 
tính khách quan, mỗi giải pháp 
sẽ được 2 giám khảo chấm điểm, 
rồi đưa ra thảo luận tại tiểu ban. 
Sau đó, Ban Tổ chức sẽ họp các 
trưởng tiểu ban để đánh giá lại 
kết quả. 
l Một số người quan niệm 

rằng sáng tạo kỹ thuật chỉ dành 
cho những người làm nghiên cứu 
khoa học dẫn đến e ngại tham gia 
hội thi, vậy Ban Tổ chức hội thi 
có giải pháp gì để khắc phục vấn 
đề này, thưa bà?

- Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

là sân chơi dành cho tất cả mọi 
người. Ai có sản phẩm mới, có 
hàm lượng chất xám, phục vụ 
cho xã hội thì tham gia. Sân chơi 
trí tuệ này hiện thu hút rất nhiều 
thành phần tham dự, từ công 
chức, viên chức, giảng viên, nhà 
quản lý cho đến doanh nhân.

Để hội thi thực sự là phong 
trào thi đua yêu nước trong lĩnh 
vực KH&KT, Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh, đơn vị thường trực 
của Ban Tổ chức hội thi đã phối 
hợp chặt chẽ với các ngành liên 
quan, các địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, khuyến khích các tầng lớp 
nhân dân tham gia nghiên cứu 
khoa học; đồng thời, giới thiệu 
những điển hình tiên tiến, giải 
pháp kỹ thuật hay, độc đáo, có 
giá trị KT-XH để khuyến khích 
mọi người tham gia dự thi.
l Xin trân trọng cảm ơn bà. 

Chúc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh thành công tốt đẹp!

HỒNG HÀ (Thực hiện)

Tây Giang phát triển cây ăn trái

Chỉ sau hơn 1 năm đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Ánh (thôn Thượng Giang 1) đã 
có thu nhập hơn 60 triệu đồng từ vườn thanh long.                   Ảnh: TÍN TRỌNG

nhờ đó nông dân có thêm nhiều hướng 
đầu tư canh tác, chọn lựa loại cây trồng 
có lợi nhất để chuyển đổi. Ông Nguyễn 
Ngọc Ánh, ở thôn Thượng Giang 1, chia 
sẻ: Sau khi đi tìm hiểu nhiều mô hình 
trồng cây thanh long tại tỉnh Bình Thuận, 
năm 2015 gia đình tôi đầu tư trồng hơn 

900 cây thanh long ruột 
đỏ trên diện tích gần  
1,5 ha. Do phù hợp với 
chất đất và khí hậu cùng 
với cách chăm sóc đúng 
quy trình kỹ thuật, sau 
hơn 1 năm vườn thanh 
long của tôi phát triển 
khá tốt, cho quả ổn định, 
chất lượng quả ngon, 
ngọt, ngay vụ thu hoạch 
đầu tiên đã thu được hơn 
60 triệu đồng. Phấn khởi 
với cây ăn trái, năm 2019 
tôi tiếp tục trồng xen canh 
200 cây quýt đường trong 
vườn thanh long, hiện 

cây đang sinh trưởng và phát triển tốt.
Tương tự, ông Nguyễn Hữu Thiên, ở 

thôn Nam Giang, thổ lộ: Mấy năm gần 
đây, xã mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật 
trồng trọt ngay tại địa phương, giới thiệu 
nhiều loại cây trồng mới, mô hình sản 
xuất tiên tiến để chúng tôi chọn lựa. Sau 

khi tìm hiểu, nghiên cứu ở một số huyện 
trong và ngoài tỉnh, năm 2016, gia đình tôi 
quyết định trồng 600 cây dừa xiêm trên 
diện tích gần 2 ha. Nhờ đầu tư nghiêm 
túc, lại được cán bộ khuyến nông hướng 
dẫn chi tiết, đến nay vườn dừa xiêm của 
tôi bắt đầu cho thu hoạch.

Cùng với cách thức tiếp cận, được 
hỗ trợ tương tự, anh Văn Thế Giang ở 
thôn Nam Giang đã chuyển đổi 2 ha mía 
sang trồng 500 cây bưởi và 500 cây quýt 
đường. Mới đây, anh còn được Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ 
đầu tư cho hệ thống tưới nước nhỏ giọt 
hiện đại, hiện vườn cây ăn trái của anh 
đang sinh trưởng, phát triển tốt và bắt 
đầu cho thu hoạch.

Ở Tây Giang hiện nay có khá nhiều hộ 
chuyển sang đầu tư trồng cây ăn trái và có 
thu nhập khá, với các loại cây như: Dừa 
xiêm, bưởi, quýt đường, mít thái, cam…  
Trong đó nhiều hộ đã có thu nhập tốt ngay 
từ vụ thu hoạch đầu tiên.

TÍN TRỌNG



6 THỨ HAI, 20.9.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhKINH TẾ

SIẾT CHẶT VIỆC QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT: 

Giảm nguy cơ 
ô nhiễm nguồn nước

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương và cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện đúng các hoạt động liên 
quan đến thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định, Sở TN&MT đã điều tra, lập, công bố danh 
mục bản đồ phân vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động thăm dò nước dưới đất phục vụ cho 
Nhà máy nước Phú Tài.         Ảnh: Sở TN&MT cung cấp

Theo đó, các huyện: Tuy Phước, Phù 
Cát, Phù Mỹ, TX An Nhơn, Hoài Nhơn, TP 
Quy Nhơn và các khu công nghiệp, khu 
kinh tế trên địa bàn tỉnh thuộc vùng hạn 
chế và khu vực phải đăng ký khai thác 
nước dưới đất. Phần hạn chế gồm 74/104 
xã, phường, thị trấn; khu vực phải đăng 
ký khai thác thuộc 103/104 xã, phường, 
thị trấn. 

Ông Võ Minh Đức, Trưởng Phòng 
Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn 
(Sở TN&MT), cho biết: 9 tháng đầu năm 
2021, Sở TN&MT thẩm định hồ sơ và 
trình UBND tỉnh cấp 9 giấy phép khai 
thác nước dưới đất, 2 giấy phép hành 
nghề khoan nước dưới đất, 4 giấy phép 
thăm dò nước dưới đất; tham gia thẩm 
định 1 giấy phép khai thác nước dưới đất 
do Bộ TN&MT cấp. Việc công bố vùng 
hạn chế và khu vực phải đăng ký khai 
thác nước dưới đất từng bước chấm dứt 
hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước không phép, hướng 
tới phòng ngừa, khắc phục tình trạng ô 
nhiễm nguồn nước.

Ngoài danh mục vùng hạn chế, giờ 
đây cơ quan chức năng đã làm rõ thêm 
một số điều kiện kỹ thuật như: Phạm 
vi khu vực liền kề cách biên mặn 100 m 
hoặc cách bãi chôn lấp rác thải, khu vực 
nghĩa trang tập trung 1.000 m thì không 
cấp phép thăm dò, xây dựng công trình 
khai thác nước dưới đất mới; dừng hoạt 
động khai thác, xử lý và trám lấp giếng 
theo quy định đối với công trình không 
có giấy phép. Các công trình đang khai 
thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, 
phục vụ phòng, chống thiên tai nếu đủ 
điều kiện thì được cấp giấy phép khai 
thác theo quy định của pháp luật về tài 
nguyên nước. Những trường hợp giấy 
phép khai thác có thời hạn sẽ chỉ được 
gia hạn, điều chỉnh, cấp lại nếu dùng 
để cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng, 
chống thiên tai. 

Tại địa bàn TP Quy Nhơn, phạm vi 

khu vực hạn chế tập trung ở 20/21 xã, 
phường (trừ xã Nhơn Lý) với diện tích 
129,02 km2. Ngoài ra, khu vực hạn chế 
nhiễm mặn và liền kề biên mặn tại các 
phường Đống Đa, Hải Cảng, Thị Nại 
và xã Nhơn Hội. Diện tích phải đăng ký 
khai thác nước dưới đất là 152,94 km2 

trong phạm vi đã khoanh định tại 21 xã, 
phường; hầu hết là khu đô thị, khu tập 
trung đông dân cư, khu chế xuất, khu, 
cụm công nghiệp tâm đã được đấu nối 

với hệ thống cấp nước tập trung, đảm 
bảo cung cấp nước ổn định. 

Được biết tại các huyện Tây Sơn, Vân 
Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão do 
dữ liệu điều tra nước dưới đất rất ít, hoạt 
động khai thác nước dưới đất không 
nhiều, ít nguy cơ ô nhiễm nên chưa thực 
hiện điều tra. Theo kế hoạch, định kỳ 5 
năm hay trường hợp cần thiết, Sở TN&MT 
phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, 
đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh vùng hạn 
chế và khu vực phải đăng ký khai thác 
nước dưới đất phù hợp với tình hình thực 
tế. Ông Võ Minh Đức cho biết thêm: “Sở 
TN&MT đang lấy ý kiến các sở, ngành 
trình UBND tỉnh, công bố quy định đăng 
ký khai thác nước dưới đất, mực nước hạ 
thấp cho phép trong khai thác nước dưới 
đất. Sau khi quy định được phê duyệt, 
Sở tổ chức hướng dẫn các địa phương 
trong khu vực phải đăng ký khai thác 
nước dưới đất”. 

ĐÌNH PHƯƠNG

Chuyện “bà Sáu bánh hỏi Tiên Thuận”

Bà Sáu với niềm vui khi làm ra một mẻ bánh  
hỏi tốt.                          Ảnh: HỒ MINH NHẬT

Ngay khi về nhà chồng làm dâu ở tuổi 
đôi mươi, bà Lê Thị Lệ - người dân địa 
phương quen gọi bà Sáu Minh, 62 tuổi, 
ở thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện 
Tây Sơn (ảnh) - đã được mẹ chồng truyền 
nghề làm bánh hỏi. Bền bỉ với nghề như 
vậy đến nay, bà Sáu là người cuối cùng 
còn làm bánh hỏi theo phương pháp thuần 
thủ công.

Ở Tiên Thuận hiện có hơn chục hộ 
chuyên làm bún - bánh hỏi và tất cả đều đã 
khá hiện đại với sự hỗ trợ của nhiều thiết 
bị máy móc. Hỏi vì sao vẫn cứ “bám trụ” 
với phương pháp thủ công, bà Sáu mỉm 
cười, vui vẻ chia sẻ: Thật ra làm theo kỹ 
thuật mới với sự giúp đỡ của máy móc hay 
lắm, nhẹ công lại có sản lượng cao, bà con 
trong thôn chuyển sang cái mới là đúng. 
Nhưng tôi cũng có lý do riêng của mình. 
Nghề của tôi do chính mẹ chồng tôi chỉ 
bày. Mẹ tôi bảo, đây là nghề đã truyền lưu 
nhiều đời và tôi đã hứa với bà là sẽ giữ gìn 
nguyên vẹn kỹ thuật, cách thức của tổ tiên. 
Về chuẩn bị nguyên liệu, cách làm bánh 

thì ai cũng biết, nhưng để làm ra từng lá 
bánh hỏi vừa dai vừa dẻo, không bị nhão, 
bị chua, có thể bảo quản được lâu mà vẫn 
ngon mềm, phải nói rằng bánh máy không 
thể bằng bánh thuần thủ công. Mình phải 
chăm chút, tỉ mỉ từng khâu, từ chọn gạo 
cho đến bắt bánh và xếp lên vỉ. Thành ra 

tôi làm còn vì niềm vui nữa chứ không 
phải chỉ là để kiếm tiền. Vả lại tôi cao tuổi, 
không chi dụng gì nhiều, cứ túc tắc như thế 
cũng tốt rồi. Loay hoay cả ngày với công 
việc, nhiều khi người tôi trắng phớ màu 
bột, thế mà cả hai vợ chồng tôi đều vui vẻ!

Những lá bánh hỏi thuần thủ công 
của bà Sáu không chỉ ngon lành mà đẹp 
nền nã, sáng trong và ấm sắc trắng. Chính 
nhờ vậy nên những người kỹ tính và một 
số nhà hàng có đòi hỏi cao về chất lượng 
vẫn chọn mua bánh hỏi có nhãn hiệu “bà 
Sáu bánh hỏi Tiên Thuận”. Trước đây mỗi 
ngày bà Sáu có thể xuất lò khoảng 50 kg, 
nhưng gần đây khi bánh hỏi làm bằng 
máy dần chiếm ưu thế, mỗi ngày bà chỉ 
còn làm chừng 20 kg, đủ hai vợ chồng đi 
chợ hằng ngày.

“Khi nào mắt tôi mờ, chân tôi bước 
không vững tôi mới từ giã cái khuôn làm 
bánh hỏi. Tôi cũng khuyến khích con cháu 
nối nghiệp để giữ gìn tinh hoa tổ tiên để 
lại”, bà Sáu tâm sự.            

HỒ MINH NHẬT

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, 
TÌM KIẾM CỨU NẠN:

Chủ động chuẩn bị 
vật tư, phương tiện 
tại chỗ

Giếng khoan khai thác nước dưới đất phục 
vụ cho Nhà máy nước Phước Quang (huyện  
Tuy Phước).          Ảnh: Đ.PHƯƠNG

(BĐ) - Theo Sở NN&PTNT - Cơ quan 
thường trực phòng, chống thiên tai trên 
địa bàn tỉnh, qua thống kê, vật tư, phương 
tiện tại chỗ phục vụ công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của 
các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong 
toàn tỉnh hiện có: 6 xe cứu hộ, 6 tàu, 107 
xuồng, 63 ca nô; 16.529 phao áo cứu sinh, 
13.859 phao tròn cứu sinh, 150 phao bè; 
110 máy phát điện, 38 máy cưa, 572 bộ 
nhà bạt; 90 tấm hút dầu, 2 thiết bị khoan 
cắt, 5 máy bơm công suất cao và 449.650 
vỏ bao cát. 

Sở NN&PTNT cũng đã đề nghị UBND 
các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 
30.9.2021 tổ chức thống kê có thể huy động 
được cụ thể số lượng các thiết bị, xe máy, 
vật tư của các DN trên địa bàn khi cần thiết 
để phục vụ công tác phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn.              MAI THƯ  

l UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế, 
dự toán công trình trồng và chăm sóc 
rừng trồng thay thế năm 2021 của Ban 
Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân. Theo đó, từ 
năm 2021 - 2024, thực hiện trồng 33,23 ha 
rừng thay thế, tổng chi phí thực hiện công 
trình hơn 1,906 tỷ đồng; sẽ triển khai trong 
mùa mưa năm nay.  HOÀI THU  
l Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc 

HTXNN Nhơn Thọ 2 (Nhơn Thọ, TX An 
Nhơn), cho biết, vụ Thu 2021, HTX liên kết 
với Tập đoàn ThaiBinh Seed và Tập đoàn 
giống cây trồng Việt Nam sản xuất và tiêu 
thụ lúa giống đạt kết quả tốt. Theo đó, HTX 
triển khai mô hình liên kết với quy mô diện 
tích 57,2 ha, sản lượng lúa giống thu được 
đạt 191 tấn (năng suất bình quân 70 tạ/ha); 
400 hộ tham gia chuỗi. Kết quả tham gia 
chuỗi liên kết sản xuất lúa giống giúp tăng 
thu nhập cho nông dân và HTX. Q. BẢO

TIN VẮN

Chậm nhất đến 
ngày 29.9.2021, 
các DN phải thực hiện 
kê khai giá

(BĐ) - Sở Tài chính vừa ban hành 
văn bản yêu cầu chậm nhất đến ngày 
29.9.2021, các tổ chức, DN sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc hạng mục 
kê khai giá phải thực hiện kê khai giá theo 
Thông tư số 233/2016 của Bộ Tài chính và 
gửi về Sở Tài chính qua website: http://
quanlyluutru.binhdinh.gov.vn và website 
http://dlg.binhdinh.gov.vn. 

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó 
Giám đốc Sở Tài chính, các tổ chức, DN 
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục kê khai giá không thực 
hiện kê khai giá và không thông báo với 
Sở Tài chính, bị xem như là vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giá và sẽ bị xử phạt 
hành chính theo quy định tại Nghị định 
số 49/2016 của Chính phủ với số tiền từ 
3 - 25 triệu đồng. Riêng đối với các tổ 
chức, DN là chi nhánh, đại lý bao gồm 
cả cửa hàng không có quyền quyết định 
giá, điều chỉnh giá, không phải kê khai 
giá nhưng có nghĩa vụ thông báo bằng 
văn bản, cung cấp thông tin về mức giá 
của nhà cung cấp cho Sở Tài chính sau 
khi nhận được quyết định hoặc thông báo 
điều chỉnh giá của nhà cung cấp và phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của 
việc cung cấp thông tin.               TIẾN SỸ
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Tăng thời lượng tuyên truyền
Phước Hòa từng là “điểm nóng” ở huyện 

Tuy Phước với nhiều ca mắc Covid-19 liên 
quan đến ổ dịch chợ Gò Bồi. Sau thời gian 
nỗ lực triển khai công tác chống dịch hiệu 
quả, tình hình đã hạ nhiệt. Công tác tuyên 
truyền đã có nhiều đóng góp quan trọng 
vào thành công đó. 

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa Võ Hồng Thắm, UBND xã đã chỉ đạo 
Đài Truyền thanh xã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền với chuyên mục riêng về dịch 
Covid-19. Nội dung trọng tâm là diễn biến 
với các ca mắc cụ thể; các biện pháp phòng, 
chống dịch với từng yêu cầu cụ thể, đảm 
bảo quy định 5K, nhất là đeo khẩu trang, 
không tụ tập. Cùng với đó là hướng dẫn 
chăm sóc sức khỏe, đặc biệt chú ý người 
có bệnh nền, người cao tuổi…

Trưởng Đài Truyền thanh xã Bùi Thị 
Tuyết cho biết, trước ngày 20.6.2021, hệ thống 
Đài Truyền thanh xã Phước Hòa tuyên truyền 
tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày 2 lần 
với thời lượng 10 phút/lần. Từ ngày 20.6 
(khi dịch bùng phát) đến nay, mỗi lần phát 
tăng lên 15 phút. Bên cạnh hệ thống loa cố 
định còn phát loa lưu động đến các vùng 
dân cư nguy cơ cao.

Theo thông tin từ Sở TT&TT, trước diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19, trong hơn 
2 tháng qua, hệ thống truyền thanh cấp 
huyện, cấp xã tăng gấp đôi tần suất tuyên 
truyền các file âm thanh tuyên truyền do 
Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) cung cấp 
và các văn bản, thông báo của Tiểu ban 
Truyền thông vận động (Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh) qua hệ thống 
thông tin cơ sở. 

Cụ thể, hệ thống truyền thanh cấp huyện, 
cấp xã đã phát gần 8.000 lượt với 85.000 phút; 
xe tuyên truyền lưu động phát 5.900 lượt 
với 310 nghìn phút. Lượng tin, bài truyền 
thanh cấp huyện tự sản xuất trung bình 
là 35 tin, bài/ngày, cấp xã hơn 250 tin, bài.

Nhiều hình thức đã được triển khai như 

(BĐ) - Thời gian qua, huyện Tuy Phước 
chú trọng hoàn thiện quy hoạch mạng 
lưới đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL)
theo ngành, lĩnh vực; khuyến khích các 
ĐVSNCL có khả năng tự bảo đảm toàn 
bộ chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục 
đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài 
chính, nhân sự. 

Đến nay, 60/60 đơn vị đã được giao 
quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo 
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Trong đó, 
3 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt 
động, 29 đơn vị tự đảm bảo một phần 
chi phí hoạt động và 28 đơn vị do ngân 
sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí 
hoạt động. 

Các ĐVSNCL đã xây dựng quy chế 

chi tiêu nội bộ thông qua tổ chức công 
đoàn cơ sở các định mức nhà nước được 
giao. Các đơn vị chủ động chi trả tiền 
lương, phụ cấp lương, các khoản đóng 
góp đúng quy định nhà nước, thực hiện 
chi quản lý hành chính, mua sắm tài 
sản, cuối năm tiết kiệm kinh phí trích 
lập quỹ và chi trả tăng thu nhập đối với  
viên chức.                                             M.LÂM

Đưa thông tin phòng, 
chống dịch đến tận nhà dân

Hệ thống truyền thanh cấp huyện, 
cấp xã có vai trò quan trọng trong 
việc đưa thông tin dịch Covid-19  
đến với cơ sở, vận động người dân 
thực hiện các biện pháp phòng,  
chống dịch.

phát trên sóng phát thanh, tổ chức phát loa 
di động trên xe máy/ô tô do cán bộ văn hóa 
thông tin, ĐVTN thực hiện. “Mục tiêu chính 
là kịp thời đưa thông tin về dịch Covid-19 
đến mọi người dân. Từ đó, định hướng dư 
luận để người dân không chủ quan lơ là, 
nhưng cũng không hoang mang, lo sợ mà 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, 
gia đình và cộng đồng”, Phó Giám đốc Sở 
TT&TT Phạm Ngọc Thái cho biết. 

Sâu sát, cụ thể
Theo ông Phạm Ngọc Thái, căn cứ diễn 

biến dịch Covid-19 và chủ trương, quan 
điểm chống dịch của Trung ương và tỉnh, 
công tác tuyên truyền thời gian tới sẽ gắn với 
thông điệp “Bình tĩnh sống để chống dịch 
lâu dài”. Theo đó, tập trung tuyên truyền, 
phổ biến về các biện pháp phòng, chống 
dịch; tuyên truyền để truyền cảm hứng, nêu 
gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô 
hình hiệu quả. Đồng thời, đấu tranh phản 
bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai 
sự thật về phòng, chống dịch; phát huy hiệu 
quả các công cụ công nghệ thông tin để phục 
vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đổi mới thông điệp, công tác 
tuyên truyền phải ngày càng thiết thực, hiệu 

quả, tránh hình thức. Tại cuộc làm việc với 
Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn vào 
chiều 17.9, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh, đặt ra yêu cầu thay đổi nội 
dung chuẩn bị sẵn phát trên các đài truyền 
thanh, xe lưu động. Theo đó, cần giảm bớt 
các lời hô hào chung chung, thay vào đó là 
từng yêu cầu cụ thể đặt ra cho người dân 
ở từng vùng có mức nguy cơ khác nhau. 

“Như người dân phường Hải Cảng đang 
có nhiều ca bệnh, nguy cơ càng cao khi đặc 
thù dân cư sinh sống trong không gian chật 
chội, san sát nhau thì phải tính toán hình 
thức tuyên truyền, vận động như thế nào 
cho phù hợp”, Bí thư Tỉnh ủy gợi ý.   

Rõ ràng, công tác tuyên truyền ở cơ sở cần 
phải đổi mới phù hợp với đặc thù từng khu 
dân cư. Ông Nguyễn Cảnh Minh, Bí thư Chi 
bộ kiêm Trưởng khu phố 5 (phường Đống 
Đa, TP Quy Nhơn), cho hay: “Khu phố có 
trên 3.000 người, một số sống ở khu vực núi 
Bà Hỏa không đăng ký tạm trú. Để công tác 
tuyên truyền phòng, chống dịch hiệu quả, 
nhất là huy động người dân tham gia test 
nhanh tầm soát đầy đủ, bên cạnh dùng xe 
máy chở loa đi tuyên truyền, chúng tôi còn 
phân công nhau luân phiên đến từng nhà 
để vận động”.                                 MAI LÂM

Phát nội dung tuyên truyền về Covid-19 ở Đài Truyền thanh xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước).                                       
                                              Ảnh: MAI LÂM 

(BĐ) - Thường trực HĐND tỉnh vừa 
có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 
các ngành liên quan rà soát những cơ chế, 
chính sách mà nghị quyết HĐND tỉnh đã 
ban hành đối chiếu với các nội dung trong 
các chương trình hành động của Tỉnh ủy 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ 
tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đánh 
giá hiệu quả, hạn chế, tồn tại, vướng mắc, 
bất cập, đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các 
nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát 
triển KT-XH trong giai đoạn 5 năm tới.

Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh 
cũng yêu cầu các Ban HĐND tỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối 
hợp với các sở, ban, ngành thuộc UBND 
tỉnh rà soát các nghị quyết đã ban hành 
kết hợp với thực tiễn áp dụng trong thời 
gian qua, tham mưu đề xuất Thường trực 
HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh 
về những nội dung nghị quyết cần sửa 
đổi, bổ sung…, để báo cáo xin chủ trương 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng các Tổ 
đại biểu HĐND tỉnh căn cứ các chương 
trình hành động của Tỉnh ủy và tình hình 
thực tiễn tại địa phương, đề xuất cụ thể 
những nội dung nghị quyết cần sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới, nhằm thực 
hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH mà 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX đã đề ra.

Nội dung báo cáo đề xuất sẽ được đưa 
vào nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12.2021).         

N. QUÝ

Rà soát, báo cáo 
đề xuất điều chỉnh 
các nghị quyết 
về phát triển KT-XH

(BĐ) - Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực 
hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 
đối với UBND các xã, phường trên địa bàn 
do UBND TX Hoài Nhơn ban hành gồm 8 
lĩnh vực đánh giá với 49 tiêu chí. 

Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành 
CCHC có 8 tiêu chí; xây dựng và thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật có 5 tiêu chí; 
cải cách thủ tục hành chính có 7 tiêu chí; 
cải cách tổ chức bộ máy có 6 tiêu chí; cải 
cách chế độ công vụ có 8 tiêu chí; cải cách 
tài chính công có 6 tiêu chí; xây dựng và 
phát triển chính quyền điện tử có 7 tiêu 
chí; đánh giá tác động của cải cách hành 
chính đến người dân, tổ chức có 2 tiêu chí. 

Thang điểm đánh giá là 100 điểm; trong 
đó, điểm đánh giá thông qua điều tra xã 
hội học là 40 điểm.                    HOÀI NHÂN

Tuy Phước đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho ĐVSNCL

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban hành hướng 
dẫn khen thưởng thành tích trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh, với mục đích cổ vũ, tuyên truyền, nhân 
rộng các gương điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch.

Đối tượng khen thưởng là các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, 

tập trung khen thưởng cán bộ, công chức, 
viên chức trực tiếp tham gia phòng, chống 
dịch tại tuyến đầu; tập thể, cá nhân, DN 
tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, 
chống dịch, nhất là tập thể, cá nhân có ý 
tưởng mới, sáng tạo trong công tác phòng, 
chống dịch mang lại hiệu quả cao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn 
cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ đóng 

góp, tham gia của các tập thể, cá nhân vào 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 để 
kịp thời xét chọn, khen thưởng theo thẩm 
quyền (giấy khen); trình đề nghị tặng thưởng 
bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, khen 
thưởng cấp Nhà nước. Trong đó, chú trọng 
khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực 
tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có 
thành tích tiêu biểu xuất sắc.     N.V.TRANG

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Chú trọng tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo

TX Hoài Nhơn 
ban hành bộ chỉ số 
đánh giá kết quả 
thực hiện CCHC

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cải cách 
hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
của UBND TX Hoài Nhơn (ảnh chụp trước ngày 
27.4.2021).                                                   Ảnh: HOÀI NHÂN
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Đảm bảo dịch vụ y tế cho 
người dân vùng phong tỏa

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh phải thực hiện phong tỏa vì số ca bệnh Covid-19 trên địa 
bàn tăng nhanh và phức tạp. Bên cạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tầm soát bóc tách 
F0, ngành Y tế cũng hướng dẫn các địa phương về việc cung cấp các dịch vụ y tế không thể trì hoãn cho 
người dân.

Nơi tiêm chủng cho trẻ em phải đảm bảo sạch, an toàn phòng dịch.                Ảnh: ĐOAN NGỌC

Theo Sở Y tế, các cơ sở y tế phải tổ chức 
cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông 
thường, bệnh mãn tính, các dịch vụ y tế, 
tiêm chủng; chuyển việc cấp Methadone, 
thuốc ARV về phục vụ ngay tại trạm y tế 
xã; cung ứng kịp thời các thuốc đặc thù 
đối với người bệnh của các vùng cách ly 
đang được quản lý, điều trị các bệnh mãn 
tính không lây nhiễm và các bệnh mãn tính 
khác… Cơ sở y tế còn phải cung cấp dịch 
vụ tiêm vắc xin không thể trì hoãn như 
tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván, bệnh 
dại ngay tại điểm tiêm chủng của trạm y 
tế xã, phường đang thực hiện Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tạm 
hoãn việc tiêm chủng thường xuyên trong 
tháng tại vùng cách ly để tránh ảnh hưởng 
của các phản ứng sau tiêm chủng tới công 
tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh. 

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở 
Y tế, cho biết: Việc phòng, chống dịch 
Covid-19 quan trọng nhưng đảm bảo 
chăm sóc sức khỏe người dân cũng quan 
trọng không kém, đặc biệt đối với một số 
bệnh nếu không phòng trước thì khi xảy 
ra còn nguy hiểm nhanh hơn cả Covid-19. 
Do vậy các địa phương không được lơ là 
vấn đề này.

Khi phong tỏa, các địa phương phải 
đảm bảo 3 vấn đề, gồm y tế, an sinh và an 
ninh trật tự. Người dân vùng phong tỏa 
sẽ được xét nghiệm RT-PCR và test nhanh 
SARS-CoV-2 theo định kỳ. Người dân có 
các triệu chứng ho, sốt sẽ được kiểm tra, 
thăm khám ngay; trạm y tế sẽ cung cấp 
thuốc cho dân ngay với các bệnh thông 
thường. Bên cạnh đó, các địa phương cũng 
cung cấp đường dây nóng của trạm y tế 
và của tổ đáp ứng nhanh để người dân gọi 
tư vấn sức khỏe và cấp cứu khi cần thiết. 

Ông Đinh Thanh Trình, Chủ tịch 
UBND xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, 
cho biết: Thời gian thực hiện Chỉ thị 16 
của xã khá lâu, để đảm bảo sức khỏe cho 
người dân, xã đã cung cấp số điện thoại 
đường dây nóng cho người dân và chỉ đạo 
trạm y tế tầm soát, test nhanh và cấp giấy 
giới thiệu chuyển tuyến đối với các trường 
hợp đau ốm, cấp cứu, sinh đẻ.

Khi phòng, chống dịch Covid-19, một 
số nơi khó cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin 
không thể trì hoãn, tuy nhiên, tại TX An 
Nhơn, dù thời gian phong tỏa dài, tình 
hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa 
phương vẫn cơ bản đáp ứng được cho 
dân, đặc biệt là trẻ em. Bác sĩ CKII Lê 
Thái Bình, Giám đốc TTYT TX An Nhơn, 
cho biết: Việc tổ chức tiêm vắc xin ở trạm 
y tế có thể không đảm bảo an toàn, nguy 
cơ lây nhiễm chéo vì tại đó hay có người 
khai báo y tế. Do vậy, tôi tư vấn cho các 
trạm y tế tổ chức tiêm ở trường học, nhà 
văn hóa để đảm bảo an toàn và thuận lợi 
trong thực hiện quy tắc 5K. Còn đối với 
những trạm y tế có diện tích rộng thì phải 
thực hiện phân luồng, luồng tiêm cho các 
cháu phải thực sự sạch để không bị lây 
nhiễm chéo. Ngoài ra, đối với người dân 
vùng thực hiện Chỉ thị 16, tôi cũng đề xuất 
test nhanh miễn phí cho họ để họ yên tâm 
đi khám bệnh, tránh tự ý mua thuốc điều 
trị làm lây lan dịch bệnh.

Song song với phòng, chống Covid-19, 
trong giai đoạn mưa nắng thất thường, 

nhiều người sẽ dễ bị các bệnh về hô hấp 
dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh 
Covid-19. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo 
khi có có các triệu chứng ho, sốt, khó thở 
phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để được 
tầm soát. Bên cạnh đó, để tăng sức đề 
kháng trong những lúc trở trời, TS. BS Võ 
Bảo Dũng, Giám đốc BVĐK tỉnh, khuyến 
cáo: Để phòng tránh sốt xuất huyết, bệnh 
chuyển mùa như cúm mùa thì người dân 
nên vệ sinh môi trường sống, tránh nước 
đọng; giữ ấm cơ thể, đặc biệt là giữ ấm 
họng để tránh bị viêm họng. Ngoài ra phải 
chú ý chế độ ăn uống đầy đủ chất để tăng 
sức đề kháng. 

Đối với người cao tuổi, bác sĩ CKII 
Nguyễn Bá Hảo, Trưởng khoa Lão khoa, 
BVĐK tỉnh, tư vấn: Người cao tuổi vào 
mùa này hay bị mắc các bệnh về đường 
hô hấp, bệnh khớp, đường tiêu hóa, để 
tránh phải nhập viện thì phải chú ý ăn 
uống, giữ ấm cơ thể, vận động điều độ, 
nhà cửa phải thông thoáng để khỏi sinh 
ra các vi khuẩn. 

ĐỖ THẢO - ĐOAN NGỌC

Lợi ích của việc 
tầm soát bệnh 

võng mạc 
đái tháo đường
Tất cả những người mắc bệnh đái 

tháo đường (ĐTĐ) đều có nguy cơ 
suy giảm thị lực, vì vậy việc khám 
mắt định kỳ, điều trị kịp thời sẽ giúp 
ngăn ngừa phần lớn nguy cơ mất thị 
lực do ĐTĐ. Bệnh ĐTĐ ngày càng gia 
tăng, các biến chứng của bệnh theo đó 
cũng tăng nhanh, trong các biến chứng 
về mắt đáng lưu ý nhất là bệnh bệnh 
võng mạc đái tháo đường (VMĐTĐ). 

95% trường hợp mù lòa do bệnh 
VMĐTĐ sẽ được ngăn chặn nếu bệnh 
được phát hiện sớm, điều trị kịp thời 
và theo dõi định kỳ. Vì vậy bệnh nhân 
ĐTĐ nên khám mắt định kỳ để tầm 
soát, phát hiện sớm và điều trị VMĐTĐ 
nhằm làm chậm sự suy thoái của thị 
lực và giảm gánh nặng khi bị mất thị 
lực. Hiện nay, có nhiều người bệnh 
ĐTĐ chưa thật sự quan tâm đến việc 
mình phải đi khám mắt định kỳ tại 
chuyên khoa mắt ở các cơ sở y tế trong 
tỉnh hoặc Bệnh viện Mắt tỉnh Bình 
Định. 

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ở giai 
đoạn sớm, khi bệnh VMĐTĐ không có 
triệu chứng, việc tầm soát biến chứng 
này được thực hiện bằng cách chỉ định 
khám đáy mắt ở bệnh nhân ĐTĐ tuýp 
2 ngay khi mới mắc mỗi năm 1 lần. 
Còn đối với bệnh nhân ĐTĐ tuýp 1, 
chỉ định khám đáy mắt 5 năm sau khi 
chẩn đoán bệnh. Nếu đường huyết ổn 
định, huyết áp không cao, không có bất 
thường về mỡ máu, bác sĩ có thể quyết 
định khám lại đáy mắt sau 2 - 3 năm. 
Phụ nữ mắc bệnh ĐTĐ khi mang thai 
nên khám mắt toàn diện trong 3 tháng 
đầu và theo dõi chặt chẽ trong suốt thai 
kỳ và trong một năm sau sinh.

Bệnh VMĐTĐ thường không có 
triệu chứng cho đến khi vào giai đoạn 
tiến triển của bệnh và lúc này thường 
quá muộn để điều trị hiệu quả. Do 
đó, người bệnh ĐTĐ nên chủ động 
đi khám mắt định kỳ bên cạnh việc 
khám bệnh ĐTĐ định kỳ hằng tháng 
để kiểm soát đường huyết và huyết áp. 
Hãy nhớ tầm soát bệnh VMĐTĐ định 
kỳ kết hợp với việc chăm sóc và điều 
trị bệnh ĐTĐ để ngăn ngừa các biến 
chứng, trong đó biến chứng ở mắt sẽ 
là nguyên nhân gây ra bệnh VMĐTĐ.  

NGÔ THU HIỀN

Chăm sóc răng miệng lứa tuổi học đường sao cho đúng cách
Bệnh răng miệng hay gặp nhất ở lứa 

tuổi học đường là bệnh sâu răng sữa và 
viêm lợi. Sâu răng sữa xuất hiện ở trẻ 
chưa hoặc bắt đầu thay sang răng vĩnh 
viễn. Răng sữa mềm và dễ bị tác động 
của vi khuẩn trong miệng, dễ bị sâu. 
Nếu không được điều trị tốt, răng sữa 
bị sâu sẽ lây lan nhanh sang các răng 
lành khác và là điều kiện thuận lợi làm 
cho các răng vĩnh viễn mọc sau đó tiếp 
tục mắc bệnh.

Bác sĩ Phạm Lê Nguyên, Khoa Răng 
Hàm Mặt, BVĐK tỉnh, cho biết: Không 
chỉ trẻ em mà cả nhiều người lớn cũng 
không có thói quen giữ vệ sinh răng 
miệng cho trẻ đúng cách, không biết cách 
kiểm tra tình trạng vệ sinh răng miệng 

của trẻ, chỉ đến khi trẻ đau răng, sưng, 
chảy máu thì cha mẹ mới biết, lúc đó 
thường là răng đã sâu nhiều, lợi đã viêm 
nặng. Khi bị viêm, lợi sẽ đỏ và sưng tấy, 
dễ chảy máu, miệng có mùi hôi. Vì lợi bị 
đau nên nhiều trẻ không chịu đánh răng 
thường xuyên làm cho tình trạng viêm 
tiếp tục nặng hơn và tạo điều kiện cho 
sâu răng phát triển, nếu đã có sâu răng 
rồi thì tình trạng sẽ nặng thêm.

Viêm lợi kéo dài và không được điều 
trị tốt sẽ làm lung lay và rụng răng. Bên 
cạnh đó thì tình trạng thay răng không 
được chăm sóc tốt, sâu răng, răng bị 
“sún” làm cho nhiều trẻ có hàm răng 
vĩnh viễn mọc lệch, ảnh hưởng đến 
thẩm mỹ và còn là điều kiện cho mảng 

bám, vi khuẩn phát triển ở những chỗ 
răng mọc chen chúc, răng mọc lệch 
khiến quá trình đánh răng không làm 
sạch được sẽ gây ra các bệnh răng miệng 
sau này.

Vì những lý do trên, việc vệ sinh răng 
miệng sạch sẽ là điều rất quan trọng, 
phải thực hiện sau mỗi bữa ăn, nên sử 
dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng, 
hằng ngày đánh răng đúng cách. Nên 
dùng loại nước súc miệng hằng ngày 
như Natri Clorid 0,9% muối súc miệng 
lành tính, nước súc miệng có chất phòng 
ngừa sâu răng, nước súc miệng có hoạt 
chất bổ sung tái tạo men răng, làm tan 
các mảng bám thức ăn sẽ giúp làm sạch 
vi khuẩn trong khoang miệng. Trong chế 

độ ăn hằng ngày cần bổ sung vitamin C 
và B12, hạn chế ăn những thức ăn quá 
ngọt và uống nước giải khát có ga.

Cách phòng các bệnh răng miệng ở 
tuổi học đường tốt nhất là các bậc phụ 
huynh nên hạn chế cho trẻ ăn quà vặt, 
nhất là đồ ăn sẵn, các thức ăn đường 
phố không hợp vệ sinh. Khi trẻ thay 
răng, không nên để trẻ tự nhổ hoặc 
nhổ răng tại nhà cho trẻ, tránh nhiễm 
khuẩn và chảy máu nặng mà cần đến 
các phòng khám nha khoa. Cần cho trẻ 
đi khám răng miệng 6 tháng/lần để kịp 
thời phát hiện các dấu hiệu sớm các 
bệnh răng miệng. 

THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
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Bình Định

Tin từ UBND huyện Việt Yên (Bắc 
Giang) chiều 19.9 cho biết, cơ quan này 
vừa ban hành quyết định xử phạt hành 
chính 10 triệu đồng đối với anh Hoàng 
Văn Toàn (29 tuổi, ở thôn Hà, xã Việt 
Tiến, huyện Việt Yên) về hành vi trốn 
tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y 
tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 
Nghị định 117.

Trước đó, để phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn, huyện Việt Yên 
đã yêu cầu mọi người dân trở về từ Hà 
Nội và vùng có dịch bắt buộc phải khai 
báo, đi cách ly tập trung theo quy định.

Vì trở về từ phường Trung Tự (quận 
Đống Đa, Hà Nội), ngày 8.9, anh Toàn 
được đưa đi cách ly tập trung ở Trụ sở cũ 
UBND thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên).

Ngày 13.9, lợi dụng sơ hở của lực 
lượng giám sát, anh Toàn bỏ trốn khỏi 
khu cách ly để xuống TP Hà Nội. Chiều 
17.9, lực lượng chức năng đã tìm thấy, 
đưa anh Toàn trở về để tiếp tục cách ly 
theo quy định.                                  (Theo TNO)

Ngày 19.9, ông Nguyễn Xuân Cường, 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam cho hay, đơn vị vừa có văn bản 
hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, 
sở GTVT địa phương và các Cục Quản lý 
đường bộ I, II, III, IV (Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam) về việc hỗ trợ vận tải hàng hóa, 
kiểm soát xe “luồng xanh” theo đúng chỉ đạo 
của Bộ GTVT và Nghị quyết 107/NQ-CP 
của Chính phủ vừa ban hành.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị 
UBND các địa phương, đơn vị chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm 
soát dịch bệnh Covid-19 và các cơ quan, 
ban ngành tại địa phương rà soát, bãi bỏ 
các văn bản do địa phương đã ban hành 
còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng 
dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm 
soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng 
xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch 
Covid-19 của Bộ GTVT, gây khó khăn cho 
vận tải hàng hóa. Đặc biệt các bất cập 
vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến lưu 
thông vận tải, ùn tắc giao thông trên các 
tuyến đường.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân 
Cường yêu cầu các đơn vị, địa phương 
rà soát, báo cáo kết quả thực hiện việc 
kiểm soát xe “luồng xanh” về Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam

Những tỉnh, thành chậm bãi bỏ quy 
định không phù hợp, nhất quán về kiểm 
soát vận tải hàng hóa, xe “luồng xanh”, 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo 
lên Bộ GTVT để trình Chính phủ xem xét, 
chỉ đạo xử lý theo Nghị quyết 107/NQ-CP.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ 
đạo các đơn vị chức năng triển khai Nghị 

Đề nghị địa phương hỗ trợ vận tải
hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ

quyết số 107/NQ-CP (ngày 11.9) của Chính 
phủ. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, địa 
phương bãi bỏ, dừng thực hiện các quy 
định không phù hợp, làm cản trở giao 
thông, lưu thông hàng hóa.

Tại Nghị quyết 107/NQ-CP, Thủ tướng 
giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực 
tiếp chỉ đạo công tác trên; trường hợp cần 
thiết sẽ báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo xử 
lý và công bố công khai các địa phương 
vẫn áp dụng quy định kiểm soát xe “luồng 
xanh” không phù hợp.

Ông Nguyễn Xuân Cường cho hay, 
thời gian qua, để thuận lợi cho hoạt động 
vận tải hàng hóa được lưu thông kịp 
thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong 

thời gian tăng cường các giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 và với mục 
tiêu vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị 
vận tải vừa bảo đảm tính thống nhất với 
các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có 
nhiều văn bản đôn đốc các địa phương, 
ngành giao thông vận tải triển khai thực 
hiện và báo cáo về Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam. Đến nay, vẫn còn một số địa 
phương áp dụng “quy định riêng” như 
hiệu lực giấy xét nghiệm Covid-19 (ít 
hơn 72 tiếng), hoặc test tất cả các tài xế 
ra vào thành phố dù có xét nghiệm âm 
tính còn hiệu lực…

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Chính phủ quyết định 
kinh phí mua bổ sung 
gần 20 triệu liều 
vắc xin của Pfizer

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó 
Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết 
định số 1547/QĐ-TTg ngày 17.9.2021 
về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 
liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 
của Pfizer.

Quyết định nêu rõ, sử dụng hơn 
2.652 tỷ đồng từ nguồn Quỹ vắc xin 
phòng Covid-19 Việt Nam để mua bổ sung 
19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 
BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các 
hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19 theo đề nghị của 
Bộ Y tế tại Văn bản số 7731/BYT-KHTC 
ngày 16.9.2021.                       (Theo VOV1)

Sáng 19.9, Bộ Y tế thông tin về kết 
luận cuộc họp ngày 18.9 xem xét kết 
quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai 
đoạn 3 vắc xin Nanocovax của Hội đồng 
đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 
quốc gia. 

Theo đó, Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học quốc gia thống 
nhất kết luận vắc xin Nanocovax đạt 
yêu cầu về tính an toàn trong ngắn hạn, 
có tính sinh miễn dịch dựa trên dữ liệu 
báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm 
lâm sàng giai đoạn 3 tính đến thời điểm 
hiện tại.

Đối với yêu cầu quan trọng nhất về 
chất lượng của vắc xin là hiệu quả bảo 
vệ đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có 
dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực 
bảo vệ của ứng viên vắc xin Nanocovax 
dựa trên số trường hợp mắc Covid-19 
trong nghiên cứu, cần tiếp tục thực hiện 
đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề 
cương được phê duyệt.       (Theo TPO)

Vắc xin Nanocovax 
chưa có dữ liệu để 
đánh giá trực tiếp 
hiệu lực bảo vệ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 
số 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế thi đánh giá 
năng lực ngoại ngữ theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 
ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/
TT-BGDĐT. 

Điểm mới đáng chú ý là sự điều 
chỉnh về hình thức thi. Theo quy định 
hiện hành, các kỹ năng nghe, đọc, viết 
được tổ chức trên giấy hoặc trên máy 
vi tính; kỹ năng nói được tổ chức bằng 
hình thức thi nói trực tiếp hoặc thi trên 
máy tính. Tuy nhiên, ở Thông tư số 

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ các phương tiện giao thông đăng ký luồng xanh trước khi di chuyển 
vào Hà Nội. 

Từ ngày 1.7.2023, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 
trên máy tính

24/2021/TT-BGDĐT quy định rõ: Từ 
ngày 1.7.2023, tất cả các kỹ năng gồm: 
Nghe, nói, đọc, viết đều được tổ chức 
thi trên máy tính. 

Điểm mới nữa là quy định bổ sung 
loại hình đơn vị được phép tổ chức 
đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các 
định dạng đề thi từ bậc 1 đến bậc 3 theo 
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam, gồm: Trung tâm giáo 
dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 
trung tâm tin học - ngoại ngữ do chủ 
tịch UBND cấp tỉnh hoặc giám đốc sở 
GD&ĐT quyết định thành lập. 

Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT có 
hiệu lực thi hành từ ngày 24.10.2021.

(Theo HNMO)

Cần Giờ và Củ Chi đón 228 khách du lịch 
đặc biệt đầu tiên

Bỏ trốn khỏi 
khu cách ly tập trung 
bị phạt 10 triệu đồng

Những vị khách đầu tiên được trải nghiệm tour 
du lịch ở Cần Giờ và Củ Chi.

Ngày 19.9, Sở Du lịch TP HCM phối 
hợp với huyện Củ Chi tổ chức tour “Hành 
trình xanh về Vùng Đất Thép” cho lực 
lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên 
địa bàn thành phố. Chương trình sẽ diễn 
ra trong nhiều đợt, mời 312 đại diện tuyến 
đầu phòng, chống dịch. Đợt đầu tiên có 
108 người.

Cùng ngày, tour “Cần Giờ - Thiên 
nhiên tươi đẹp” do Sở Du lịch phối hợp 
với huyện Cần Giờ và Tổng Công ty Du 
lịch Sài Gòn tổ chức. Chương trình có 120 
y, bác sĩ đại diện của các đoàn tham gia hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 
tại TP HCM thời gian qua.

Như vậy, đây là những vị khách đặc 

biệt, đầu tiên được trải nghiệm ngày 
đầu du lịch mở lại tại huyện Cần Giờ và 
huyện Củ Chi.

Các tour du lịch được tổ chức đi và về 
trong ngày theo hình thức “khép kín” với 
các điểm đến ngoài trời, tách biệt với các 
khu dân cư, thuộc khu vực “vùng xanh” đã 
cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. 
Toàn bộ công tác tổ chức của các tour đều 
tuân thủ tiêu chuẩn an toàn phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. Khách tham gia các 
chương trình và nhân viên tham gia phục 
vụ đều đảm bảo đã được tiêm 2 mũi vắc 
xin phòng Covid-19 và có kết quả xét 
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước 
khi tham gia.          (Theo vietnamnet.vn)
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Bình Định

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

   

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 20.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, 
mưa to và giông. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, 

mưa to và giông. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2-3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông. Tầm nhìn xa từ 4 -10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3 - 4. Trong 
mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)    

   

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đính chính 

về việc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại Khu đất Kho Việt Răng 
cũ (phần còn lại), phường Quang Trung, TP Quy Nhơn đã đăng trên Báo 
Bình Định, số ra ngày 18.9.2021 như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và bỏ phiếu kín trả giá: Từ ngày thông 
báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 20.10.2021.

- Thời gian, hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu 
giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Chậm nhất đến 16 giờ 30 
phút, ngày 27.10.2021.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 30.10.2021.
Nay đổi thành:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và bỏ phiếu kín trả giá: Từ ngày thông 

báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 14.10.2021.
- Thời gian, hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu 

giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Chậm nhất đến 16 giờ 30 
phút, ngày 20.10.2021.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ, ngày 23.10.2021
(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).
Trân trọng!

THÔNG BÁO
Các website, ứng dụng cung cấp thông tin  
tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bình Định

Thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, 
nhất là đã ghi nhận có ca dương tính SARS-CoV-2. Cán bộ, đảng viên, nhân dân 
trên địa bàn tỉnh truy cập vào các website, ứng dụng dưới đây để có thông tin 
kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Bình Định:

- Sở Y tế Bình Định: syt.binhdinh.gov.vn
- Sở Thông tin và Truyền thông: Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (Zalo)
- Báo Bình Định điện tử: baobinhdinh.vn
- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định: binhdinhtv.vn
- Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định: binhdinh.dcs.vn
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Bình Định: binhdinh.gov.vn
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Việt Nam coi việc giúp Cuba 
như việc nhà của mình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và bà con Việt Nam tại Cuba.      Ảnh: TH.TR

Sáng 18.9 (theo giờ Cuba), chuyên cơ 
chở Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu 
cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới 
sân bay quốc tế Jose Marti Habana, Thủ đô 
La Habana, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 
chính thức Cộng hòa Cuba theo lời mời của 
Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước CH 
Cuba Miguel Díaz-Canel.

Theo chương trình, dự kiến tại Cuba, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc 
hội đàm với Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch 
nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. 
Dự kiến, Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc hội 
kiến Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz; 
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước Esteban Lazo Hernández.

Sau khi đến Cuba, chiều tối 18.9 (rạng 
sáng 19.9 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cán bộ Đại 
sứ quán và bà con người Việt tại Cuba. Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: 
“Có chương trình, dự án nào của Việt Nam 
ở Cuba, chúng ta cũng phải làm hết sức. 
Chân thành và trách nhiệm. Coi việc giúp 
bạn như việc nhà của chính mình”.

Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, 
Đại sứ quán Việt Nam thúc đẩy quan hệ 
đoàn kết anh em, tìm mọi cách tháo gỡ các 
nút thắt, tạo điều kiện thuận lợi để DN Việt 
Nam đầu tư, làm ăn tại Cuba.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đã có buổi tiếp thân tình Phó chủ 
tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các 
dân tộc Noemi Rabaza Fernandez, Chủ 
tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria 
Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo 
các trường mang tên Hồ Chí Minh, Nguyễn 
Văn Trỗi, Võ Thị Thắng.

Phát biểu của các bạn Cuba đều khẳng 
định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba 
luôn quý trọng dân tộc Việt Nam anh hùng, 
coi Việt Nam là người bạn mà Cuba tin 

tưởng hàng đầu. 
“Quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô 

giá của hai Đảng, hai dân tộc. Đó là tình đồng 
chí, tình anh em trường tồn, là cầu nối từ 
trái tim tới trái tim” - Chủ tịch nước đáp lời.

Như một nhân chứng lịch sử cho mối 
quan hệ đặc biệt ấy, nữ nhà báo nổi tiếng 
Marta Roja cũng có mặt trong buổi gặp gỡ. 
93 tuổi, bà đã 13 lần sang Việt Nam và là 
nhà báo nước ngoài cuối cùng được phỏng 
vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người 
ra đi…               (Theo TTO, TTXVN)

Anh hỗ trợ Indonesia 
đóng khinh hạm 
đối phó với tàu 
Trung Quốc ở Biển Đông

Lễ ký kết chuyển giao công nghệ đóng khinh hạm 
hiện đại giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước. 

Nguồn : Bộ Quốc phòng Indonesia

Trong lúc tàu Trung Quốc đang “quần 
thảo” vùng biển Bắc Natuna, Bộ trưởng 
Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto 
đã có chuyến thăm tới London, Anh, đưa về 
nước công nghệ tàu chiến tiên tiến, khinh 
hạm Arrowhead 140 nhằm đối phó với các 
mối đe dọa hàng hải.

Theo hợp đồng, Hải quân Hoàng gia 
Anh cung cấp chuyển giao công nghệ 
sản xuất khinh hạm Arrowhead 140, loại 
tàu chiến hạng nhẹ được trang bị công 
nghệ quân sự tiên tiến nhất hiện nay cho 
Indonesia. Khinh hạm này có tốc độ và khả 
năng cơ động cao, được trang bị tên lửa 
phòng không và ngư lôi chống tàu ngầm 
do đó có thể đối phó, phòng thủ trước các 
mối đe dọa trên không và trên biển. Con 
tàu này cũng có khả năng trở thành tàu 
sân bay mini cho trực thăng hải quân và 
các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc 
phòng Ben Wallace cho biết: “Sự hợp tác 
này báo hiệu sức mạnh của mối quan hệ 
quốc phòng giữa Anh với Indonesia. Lực 
lượng Hải quân hai nước sẽ vận hành tàu 
khu trục nhỏ hàng đầu thế giới này trong 
tương lai và sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau 
để bảo vệ lợi ích chung trên toàn thế giới”.

Theo kế hoạch, việc đóng tàu chiến 
Arrowhead 140 sẽ được thực hiện trong 
vòng 69 tháng. Việc chuyển giao nhanh nhất 
sẽ diễn ra vào năm 2026 - 2027 với giá 4.900 
tỷ Rupiah một chiếc tàu.    (Theo VOV.VN) 

Taliban mở cuộc điều tra về loạt vụ tấn công chết người 
ở Jalalabad và Kabul

Hãng tin Al Jazeera dẫn các nguồn tin 
từ lực lượng Taliban cho biết, ít nhất 7 
người đã thiệt mạng và khoảng 30 người 
bị thương trong một loạt vụ nổ lớn xảy 
ra hôm 18.9 tại TP Jalalabad, miền Đông 
Afghanistan và thủ đô Kabul của nước này.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào 
đứng ra thừa nhận thực hiện các vụ tấn 
công chết người kể trên, song theo Taliban, 
sự việc dường như có liên quan tới nhóm 
ISIS-K - Nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo 
tỉnh Khorasan. Taliban đã nhanh chóng mở 

một cuộc điều tra về loạt vụ tấn công này, 
đồng thời khẳng định sẽ sớm đưa những 
kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Đây là loạt vụ tấn công chết người 
đầu tiên xảy ra sau khi Mỹ rút quân và 
Taliban công bố chính quyền lâm thời tại 
Afghanistan. Giới chức Taliban cho rằng, 
dù nhắm vào lực lượng Taliban, song 
những kẻ tấn công cũng gây ra thương 
vong cho những người dân thường vô tội, 
trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

(Theo VOV.VN)

Indonesia tiêu diệt trùm khủng bố 
khét tiếng có liên hệ với IS

Theo hãng tin AP, quân đội Indonesia cho 
biết phần tử khủng bố bị truy lùng gắt gao 
nhất tại nước này, kẻ có liên hệ với tổ chức 
Nhà nước Hồi giáo IS, đã bị tiêu diệt hôm 
18.9 trong một chiến dịch truy quét khủng 
bố và các nhóm cực đoan ở huyện miền núi 
Parigi Moutong của tỉnh Trung Sulawesi. 
Khu vực này giáp với huyện Poso, nơi được 
coi là một điểm nóng khủng bố ở tỉnh.

Chuẩn tướng Farid Makruf, chỉ huy 
quân sự khu vực Trung Sulawesi, cho biết 
Ali Kalora là một trong 2 phần tử bị tiêu 
diệt trong cuộc đột kích. Vụ đấu súng còn 
khiến một phần tử cực đoan khác thiệt 
mạng, được xác định là Jaka Ramadan.

Ông cho biết thi thể hai đối tượng sẽ 
được di chuyển khỏi khu vực bằng trực 
thăng trong ngày 19.9 để xác minh và điều 
tra. Các nhân viên an ninh vẫn đang truy 
lùng bốn nghi phạm khác của mạng lưới 

Trung Quốc: 15 người 
thiệt mạng, mất tích 
do tàu thủy chở khách 
bị lật

Sáng 19.9, giới chức Trung Quốc cho 
biết 8 người đã thiệt mạng và 7 người 
khác vẫn mất tích trong vụ tàu thủy chở 
khách bị lật xảy ra trước đó một ngày tại 
miền Tây Nam nước này.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 50 phút 
chiều 18.9 khi chiếc tàu chở khách bị lật 
trên sông Tang Kha ở thị trấn Tang Kha 
(Zangke), TP Lục Bàn Thủy (Liupanshui), 
tỉnh Quý Châu. Tính đến 8 giờ 10 phút 
sáng 19.9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 
được 39 người trên tàu, trong đó 8 người 
đã thiệt mạng sau khi được giải cứu. 

Con tàu trên được thiết kế để chở tối 
đa 40 người. Nhà chức trách vẫn đang 
kiểm tra số hành khách chính xác có mặt 
trên con tàu vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được 
khẩn trương tiến hành. Nguyên nhân vụ 
việc đang được điều tra làm rõ.

(Theo Báo Tin Tức)

Các thành viên thuộc lực lượng Taliban tuần tra 
gần địa điểm xảy ra vụ nổ ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh 
Nangarhar ở phía Đông Afghanistan.   Ảnh: AFP

khủng bố Mujahidin Đông Indonesia (MIT).
Kalora là thủ lĩnh của mạng lưới MIT, 

từng thề trung thành với tổ chức khủng bố 
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào năm 
2014. Nhóm đã nhận trách nhiệm cho một 
số vụ sát hại cảnh sát và người thiểu số 
Thiên chúa giáo.                    (Theo TTXVN)

Thủ lĩnh nhóm khủng bố cực đoan MIT Ali Kalora vừa 
bị Indonesia tiêu diệt.                        Ảnh: SCMP

TIN VẮN

l Hong Kong (Trung Quốc) hôm 
19.9 tổ chức bầu Ủy ban Bầu cử trong lần 
bỏ phiếu đầu tiên sau khi Trung Quốc tiến 
hành cải cách hệ thống bầu cử tại đây. 

(Theo VOV.VN)
l Ngày 18.9, Hải quân Mỹ thông báo 

đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo 
Trident II ở Đại Tây Dương. 

(Theo Vietnam+)
l Kênh truyền hình tiếng Arab,  

al-Masirah của Yemen ngày 18.9 cho hay, 
7 dân thường nước này đã thiệt mạng 
trong một cuộc không kích của liên quân 
Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tại tỉnh 
Đông Nam Shabwa.

 (Theo TTXVN)
l Cảnh sát Israel ngày 19.9 cho hay 

đã bắt lại được 2 đối tượng còn lại trong 
số 6 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Gilboa 
ở miền Bắc nước này hôm 6.9. 

(Theo TTXVN)


