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CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP
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Bước vào giai đoạn “sống chung với Covid-19”, việc số 
ca F0 cộng đồng tăng nhanh là điều khó tránh khỏi và 
đã được tiên lượng. Để chuẩn bị cho tình huống dịch lan 
rộng, các cơ sở y tế quá tải, TX An Nhơn là địa phương 
đầu tiên mạnh dạn thí điểm điều trị F0 tại nhà. u8

CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
BẢO ĐẢM THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ

An Nhơn thí điểm 
điều trị F0 tại nhà

Vươn tới đô thị thông minhl u6
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH: 

Giải ngân tốt, đẩy nhanh 
tiến độ thi công 

l Liên thông thủ tục hành chính 
tạo thuận lợi cho người dân u7

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi,
báo động sạt lở núi
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Xe cơ giới khắc phục tình trạng sạt lở núi tuyến QL 1D qua địa 
bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: VĂN LƯU
Hàng loạt xe taxi bị ngập nước khi đang đậu trên đường Hàn 
Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Ảnh: VĂN LƯU
Sạt lở một đoạn mương dài 50 m thuộc tuyến mương hồ 
Hóc Xeo - Sông Đào, bồi lấp khoảng 10.000 m2 ruộng tại khu 
vực thôn Phú Long (Cát Khánh, Phù Cát). Ảnh: NGUYỄN VĂN LÊ
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Bình Định

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

Ông Trương Tứ, Chủ tịch 
UBND huyện An Lão, cho biết: 
Là huyện có nhiều xã giáp ranh 
với các địa phương trong và 
ngoài tỉnh, lượng người dân 
làm ăn xa từ các tỉnh phía Bắc 
và phía Nam trở về địa phương 
tương đối đông, nên lãnh đạo 
huyện xác định luôn chủ động 
phòng chống dịch, không để 
xảy ra các tình huống bất ngờ. 
Cùng với đó, huyện đẩy mạnh 
sản xuất, phát triển KT-XH 
nhằm nâng cao đời sống mọi 
mặt cho người dân, giữ gìn 
ANTT trên địa bàn. 

Từ khi cuộc sống trở về bình 
thường mới, An Lão ghi nhận 
6 ca bệnh Covid-19 trong khu 
cách ly tập trung của huyện 
và ngoài cộng đồng (tại xã An 
Hòa). Đến nay, cả 6 ca đã được 
điều trị khỏi. Để giữ vững kết 
quả phòng, chống dịch, UBND 
huyện đã kịp thời kiện toàn 
Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch và Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch huyện, cấp 
xã; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin nhằm phục vụ 
kịp thời, hiệu quả công tác chỉ 
đạo, điều hành.

Ngành Y tế và các hội, 
đoàn thể sẵn sàng thực hiện 
việc truy vết, tổ chức cách ly 
cho những trường hợp tiếp xúc 
gần với người bệnh, có nguy 
cơ lây nhiễm cao và chú trọng 
công tác tuyên truyền. Ngoài 
ra, huyện củng cố, kích hoạt 
57 tổ Covid-19 cộng đồng 
tại 57 thôn, khu phố trên địa 
bàn, sẵn sàng “tai mắt” phát 
hiện những người đến/đi từ 
địa phương có nguy cơ lây 
lan dịch bệnh. Với đặc thù 
là địa phương có đông đồng 
bào dân tộc thiểu số, huyện 
đã tăng cường công tác tuyên 

Kiểm soát dịch, 
tập trung phát triển KT-XH 

Nhờ chủ động và quyết tâm cao, hiện nay, huyện An Lão vẫn cơ bản kiểm soát và ngăn 
chặn được sự lây lan của dịch Covid-19. Chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực 
thực hiện mục tiêu kép với quyết tâm giữ vững “thành trì” và tập trung phát triển KT-XH.

Tổ Covid-19 cộng đồng thôn Hưng Nhượng (xã An Hòa) dán bảng tuyên truyền 
“Vệ sinh môi trường và quản lý chất thải tại cơ sở cách ly y tế tập trung, tại nhà, 
nơi lưu trú” tại xóm 1.                                                                                                   Ảnh: DUY ĐĂNG

Ngập lụt ở nhiều 
địa phương 

Tại xã Cát Chánh, huyện 
Phù Cát, sáng 14.11, nước 
lũ đã làm ngập toàn bộ hệ 
thống giao thông trong xã, 
tuyến tỉnh lộ 640 ngập sâu  
0,5 m, các đường tràn ngập sâu  
0,8 - 1,2 m, giao thông bị cắt 
đứt, 45 nhà dân xóm 1 thôn 
Chánh Định nước lũ tràn vào 
ngập từ 0,1 - 0,3 m. Xã đã bố 
trí lực lượng và phương tiện 
cứu hộ tại vùng ngập sâu, 
phòng khi nước lên nhanh sẽ 
di dời các hộ dân lên vùng an 
toàn. Trước đó, xã cũng họp 
dân, thông báo trên đài truyền 
thanh diễn biến mưa lũ để bà 
con chằng chống nhà cửa, tích 
trữ lương thực, chuẩn bị nước 
uống, đèn dầu phòng khi điện 
cúp... đồng thời sớm đưa gia 
súc, gia cầm lên chỗ cao hơn 
để tránh thiệt hại.

Mưa liên tục những ngày 
qua ở huyện Tuy Phước khiến 
các xã: Phước Thắng, Phước 
Hòa, Phước Thuận và Phước 
Nghĩa bị chia cắt cục bộ. 

Ông Lê Quốc Dũng, Chủ 
tịch UBND xã Phước Nghĩa, 
cho biết: Trong sáng 14.11, 
tất cả các tràn trên địa bàn xã 
đều ngập sâu từ 0,6 - 2 m; hơn  
2 km các tuyến đường liên xóm 
bị ngập từ 0,2 - 0,6 m. Riêng 
tuyến đường ĐH 42 từ trung 
tâm huyện lỵ Tuy Phước về xã 
Phước Nghĩa đoạn qua cống 
chui QL 19 mới bị ngập từ 0,4 - 
1,2 m và khoảng 70% hộ dân ở 
3 thôn trên địa bàn xã bị cô lập. 

Tại xã Phước Thắng, nước 
lũ làm ngập lụt nhiều nhà dân 
ven đê, trường học. “Nước 
lũ phong tỏa toàn thôn, trụ 
báo nước ngập lũ lên mức  
1,5 m lúc 8 giờ sáng 14.11. Gần 
200 nhà bị ngập, có việc cần 
đi lại bà con phải di chuyển 
bằng sõng”, ông Phan Văn 
Hải, trưởng thôn Lạc Điền, xã 

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, 
báo động sạt lở núi 

Từ đêm 12.11 đến sáng 14.11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về gây 
ngập lụt trên diện rộng vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh thuộc 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát. Nhiều vị trí ở 
TP Quy Nhơn ngập cục bộ, đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá trên QL 1D. 

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
 Ngày 15.11: Bí thư Tỉnh ủy 

làm việc với Ban Thường vụ Thị 
ủy An Nhơn về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Đoàn 
ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định tiếp 
xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc 
hội khóa XV.
 Ngày 16.11: Khánh thành 

Trung tâm Giám sát điều hành đô 
thị thông minh tỉnh Bình Định.
Ngày 17.11: Hội nghị trực 

tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với 
KOICA Việt Nam trong thực hiện 
Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam - 
Hàn Quốc.
 Ngày 18.11: Lãnh đạo 

tỉnh thăm các cơ sở giáo dục 
nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20.11.

Đường qua nhiều nhà dân ở KV 3 phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn bị ngập, nước 
mấp mé vào nhà trưa 14.11.                                                                                          Ảnh: HOÀI THU

Từ 22 giờ ngày 13.11, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực 
hiện điều tiết nước hồ Núi Một qua tràn theo quy trình vận hành liên hồ chứa 
trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh (ảnh chụp trưa 14.11).                           Ảnh: HOÀI THU

Phước Thắng, cho biết. 
Tại TX An Nhơn, nhiều khu 

dân cư tại các xã: Nhơn An, 
Nhơn, Hạnh, Nhơn Phong, 
Nhơn Thành… bị nước lũ chia 

cắt. Theo Ban chỉ huy Phòng 
chống thiên tai - Tìm kiếm 
cứu nạn và Phòng thủ dân sự  
TX An Nhơn, trên địa bàn thị 
xã có 33 bờ tràn thoát lũ chính 

kết hợp giao thông, nước lũ 
đều qua tràn, nước chảy khá 
xiết. Các xã đều bố trí lực lượng 
trực canh 24/24 giờ hướng dẫn 
người và phương tiện qua lại 
an toàn.

Trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
có một số nơi ngập lụt cục bộ, 
trong đó có 500 m QL 1A đoạn 
qua phường Trần Quang Diệu 
bị ngập khoảng 0,5 - 0,8 m, 
người dân ở KV 5, phường 
Trần Quang Diệu tự rào chắn 
những điểm bị ngập sâu để 
cảnh báo; nhiều đoạn đường 
phố nội thành bị ngập khiến 
việc đi lại khá khó khăn. Còn 
ở KV 3, phường Nhơn Phú, 
sáng 14.11, có những đoạn 
đường bị ngập không thể đi 
xe máy được, đường vào một 
số khu dân cư nước ngập quá 
nửa người. Nguy hiểm nhất 
là nước chảy rất xiết ở những 
đoạn đường gần sông.   

Báo động sạt lở đất, đá 
Sáng 14.11, sạt lở đất, 

đá, cây cối trên núi Vũng 
Chua gây ách tắc giao thông  
QL 1D, đoạn qua KV 5, phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. 
Rất may vào thời điểm sạt lở 
không có người qua lại nên 
không xảy ra thương vong. 

Chiều cùng ngày, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh đến kiểm 
tra điểm sạt lở này, chỉ đạo các 
đơn vị chức năng liên quan khắc 
phục sạt lở, phân luồng giao 
thông để đảm bảo an toàn cho 
người và phương tiện qua lại. 

Cũng trong sáng 14.11, tại 
phường Quang Trung (TP Quy 
Nhơn) xảy ra sạt lở đất, đá, cây 
cối trên núi xuống làm nứt, bể 
tường nhà bà Đoàn Thị Thu 
Hà ở tổ 49, KV 5. Theo bà Hà, 
sau hơn 20 năm sống ở đây, bà 
mới lần đầu gặp trường hợp 
nguy hiểm này. Việc sạt lở xảy 
ra đến 3 lần trong buổi sáng 
mưa to, trong đó có khối đá lớn 
va đập mạnh vào tường bên 
ngoài phòng ngủ mà khiến mặt 
tường bên trong phòng nứt, bể. 

Tại huyện Vân Canh, tuyến 
đường từ thị trấn Vân Canh lên 
xã vùng cao Canh Liên đã xuất 
hiện nhiều vị trí có nguy cao sạt 
lở. Riêng tuyến đường từ làng 
Kon Lót đi làng Chồm (xã Canh 
Liên) sáng 14.11 đã xảy ra sạt lở 
đất. Trong đó, có một tảng đá 
lớn rơi từ núi xuống chắn ngang 
đường, rất may không gây thiệt 
hại về người và tài sản. 

Chiều cùng ngày, chính 
quyền địa phương đã khắc 
phục bằng cách dọn lượng đất 
bị sạt lở xuống đường, giăng 
dây cảnh báo nguy hiểm để 
người dân biết.

Sau nhiều vụ sạt lở đất đá 
bất ngờ, gây nguy hiểm cho 
người dân, cho thấy cần phải 
có thêm nhiều hoạt động khảo 
sát, nghiên cứu hướng tới cảnh 
báo sớm hiện tượng sạt lở đất 
đá ở một số địa phương trong 
tỉnh khi tình hình mưa bão còn 
diễn biến phức tạp. 

CSGT điều tiết giao thông đoạn qua tuyến QL 1D (TP Quy Nhơn) bị sạt lở núi.                                                                           Ảnh: MINH NGỌC

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khi đi kiểm tra thực tế các điểm 
sạt lở, ngập lụt trên địa bàn TP Quy Nhơn vào chiều 14.11. 

Theo báo cáo của UBND TP Quy Nhơn, đến nay, chính 
quyền thành phố di dời dân 67 hộ/93 nhân khẩu ở các 
khu vực có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đến các nơi 
tránh trú an toàn. Do mưa lớn liên tục, nhiều khu dân 
cư, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn TP Quy 
Nhơn bị ngập sâu, ngập cục bộ. Trong đó, tại xã Phước 
Mỹ, nước qua các tràn từ 0,2 - 0,8 m; KV 6, phường Bùi Thị 
Xuân nước qua tràn 1m; KV 3, phường Nhơn Bình nước 
qua tràn 0,5 m. Một số tuyến giao thông bị ngập cục bộ 
như: Đoạn đường Hùng Vương đi Phú Tài, đoạn đường 
Điện Biên Phủ tiếp giáp với QL 19 mới, đoạn đường Trần 
Hưng Đạo (đoạn khu vực Tháp Đôi, do đang thi công 
công trình thoát nước). 

Về tình hình sạt lở, do mưa lớn nước chảy mạnh gây xói 
lở, làm sập một đoạn cống thoát nước công cộng nằm trong 
khuôn viên khách sạn Hoàng Gia - Quy Nhơn, gây ngập nước 
đoạn đường Hàn Mặc Tử (từ ngã ba Tây Sơn - Hàn Mặc Tử 
đến UBND phường Ghềnh Ráng) với chiều dài khoảng 
200 m, ngập sâu từ 0,3 m - 0,5 m; trên đoạn tuyến QL 1D  
(KV 5, phường Ghềnh Ráng) đã bị sạt lở một phần taluy 
vách núi đá gây cản trở giao thông; tại đoạn đường Nguyễn 
Thị Hồng Bông, thuộc KV 1, phường Đống Đa đã bị sạt lở 
một phần taluy vách núi đá…

Sau khi nghe báo cáo của UBND TP Quy Nhơn và kiểm 
tra thực tế tại điểm sạt ở trên tuyến QL 1D, các điểm sạt 
lở, ngập úng tại các phường: Ghềnh Ráng, Đống Đa, Nhơn 
Bình, Nhơn Phú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo: UBND TP Quy Nhơn huy động 
phương tiện, nhân lực kiểm tra, nạo vét khơi thông các 
dòng chảy; kiểm tra các vị trí cầu, cống tiêu thoát lũ. Rà 
soát các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 
“4 tại chỗ”, trong đó chú trọng vào các điểm xung yếu có 
nguy cơ triều cường, các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp 
thời di dời dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng hướng 
dẫn người dân đi lại ở các tuyến đường ngập lụt; chuẩn 
bị phương tiện máy móc gia cố các tuyến đường bị sạt lở 
đảm bảo giao thông thông suốt.

Với điểm sạt lở trên tuyến QL 1D, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh giao Sở GTVT cùng với Chi cục quản lý 
đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ) và CA tỉnh khẩn 
trương khắc phục; rào chắn điểm sạt lở, đồng thời trực 
và theo dõi diễn biến, đảm bảo an toàn cho người dân.                            

Khẩn trương khắc phục, 
gia cố các điểm sạt lở, đảm bảo 
an toàn cho người dân 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra tình 
hình khắc phục sạt lở núi Vũng Chua trên tuyến QL 1D.              Ảnh: THU DỊU

truyền, vận động bằng những 
cách thức phù hợp để bà con 
tự giác thực hiện nghiêm công 
tác phòng dịch tại cộng đồng.

Phó Giám đốc TTYT huyện 
An Lão Trương Ngọc Hưởng 
cho hay: Thời gian qua, ngành 
Y tế huyện đã tham mưu cho 
lãnh đạo huyện thực hiện giám 
sát, xét nghiệm, điều trị… chặt 
chẽ, nghiêm túc theo đúng 
quy định. Đến nay, huyện đã 
tổ chức tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 mũi 1 cho 17.820 
người trên 18 tuổi (chiếm trên 
98%); 3.056 người đã tiêm mũi 
2 (chiếm 14%). 

Việc tăng cường các biện 
pháp phòng dịch đã tạo tâm lý 
yên tâm lao động, sản xuất cho 
người dân trong huyện. Trong 
9 tháng đầu năm 2021, tổng giá 
trị sản xuất của huyện ước đạt 
hơn 1.037 tỷ đồng, đạt 69,8% 
kế hoạch năm. Tổng thu ngân 
sách ước đạt trên 330 tỷ đồng, 
đạt 121,2% kế hoạch. Ngoài 

ra, huyện đã chủ động các giải 
pháp đảm bảo hàng hóa được 
lưu thông, đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của người dân. 

Bà Nguyễn Thị Xuân, ở 
thôn Xuân Phong Bắc, xã An 
Hòa, chia sẻ: Trước diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh, nhiều 
nơi rơi vào tình trạng khan 
hiếm thực phẩm và nhu yếu 
phẩm cần thiết. Song tại huyện 
An Lão, hàng hóa luôn dồi dào, 
đảm bảo phục vụ nhu cầu của 
người dân, không có tình trạng 
đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. 

“Thời gian tới, huyện An 
Lão sẽ tiếp tục chủ động phòng, 
chống dịch, đồng thời tạo mọi 
điều kiện để khôi phục hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ thiết yếu phục vụ sản 
xuất và đời sống; đầu tư hạ 
tầng cho các cụm công nghiệp, 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN 
sản xuất, kinh doanh và kích 
cầu tiêu dùng…”, ông Trương 
Tứ cho biết.                DUY ĐĂNG

(BĐ) - Theo báo cáo của Sở 
Y tế, trong tuần qua (từ ngày 4 - 
10.11), toàn tỉnh ghi nhận 15 ca 
bệnh sốt xuất huyết Dengue mắc 
mới, bằng với tuần trước đó (15 
ca). Lũy kế đến ngày 10.11 phát 
hiện 872 ca bệnh sốt xuất huyết. 

Theo đó, trong tuần ghi 
nhận 5 ổ dịch sốt xuất huyết tại 
các huyện, thị xã: An Nhơn 1 ổ 
dịch (thôn Tráng Long, xã Nhơn 
Lộc); Hoài Ân 3 ổ dịch (thôn 
An Hội, xã Ân Phong; thôn 
An Thường 2, xã Ân Thạnh; 
thôn Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt 
Hổ); Vân Canh 1 ổ dịch (làng  
Đắk Đâm, thị trấn Vân Canh). 

Cùng với đó, trong tuần, ghi 

nhận 3 ca bệnh tay chân miệng 
mắc mới. Lũy kế đến ngày 
10.11, phát hiện 307 ca bệnh tay 
chân miệng. Trong tuần, phát 
hiện 1 ổ dịch tay chân miệng tại 
huyện Vân Canh (làng Cát, xã 
Canh Liên).

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
TTYT các huyện, thị xã, thành 
phố tăng cường các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh sốt 
xuất huyết, tay chân miệng và 
các dịch bệnh khác như cúm, 
sởi, bạch hầu, dại; triển khai 
các biện pháp xử lý phòng, 
chống sốt xuất huyết, bệnh tay 
chân miệng…                 ĐỖ THẢONHÓM PV VÀ CTV BÁO BÌNH ĐỊNH

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Phòng 
GD&ĐT huyện Phù Cát cho hay, đến ngày 14.11 
các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn 
xã Cát Chánh đều bị ngập nước. Để đảm bảo 
an toàn cho học sinh, điểm trường mẫu giáo 
của xã Cát Tiến, điểm trường tiểu học tại xã Cát 
Thắng cho học sinh tạm nghỉ học ngày 15.11.

Tại huyện Tuy Phước, bà Hoàng Ngọc Tố 
Nương, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện, cho 
biết các trường đóng trên địa bàn xã vùng trũng 
Phước Hòa, Phước Thắng đã tạm dừng cho học 
sinh đến trường. Phòng đã yêu cầu hiệu trưởng 
các trường, đặc biệt các trường đóng trên địa 
bàn ven sông, suối, vùng trũng thấp phải tập 

trung triển khai phương án, phòng chống, giảm 
nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra; theo dõi cập nhật 
thông tin dự báo, cảnh báo, diễn biến và dựa 
vào thực tế mưa lũ tại địa phương để chủ động 
cho học sinh nghỉ học.

Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về 
người - đó là nhấn mạnh của ông Đào Đức 
Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT, khi lưu ý với lãnh 
đạo các đơn vị trong ngành. Trường hợp lũ đến 
bất ngờ, nhà trường khẩn trương phối hợp với 
chính quyền địa phương cử người trực đưa học 
sinh qua các đoạn đường nguy hiểm hoặc tạm 
cho học sinh ở tại trường để thông báo cho gia 
đình học sinh biết, đến đón.

Trường học cho học sinh tạm nghỉ
Xuất hiện 5 ổ dịch sốt xuất huyết 
tại các địa phương
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● Xin bà cho biết những 
kết quả đáng chú ý của kỳ họp  
thứ 2, Quốc hội khóa XV?

- Sau 16 ngày làm việc 
khẩn trương, kết hợp họp trực 
tuyến và tập trung, kỳ họp  
thứ 2, Quốc hội khóa XV đã 
hoàn thành chương trình đề ra. 

Kỳ họp đã xem xét, quyết 
định nhiều nội dung quan 
trọng như: Thông qua Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thống kê và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Bộ luật Tố tụng hình sự; thông 
qua 12 nghị quyết, cho ý kiến 
đối với 5 dự án luật.

Sau khi xem xét, thảo luận 
nhiều báo cáo, Quốc hội đánh 
giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, 
kịp thời của Chính phủ, các 
cấp, các ngành, cộng đồng 
DN, các tầng lớp nhân dân 
đã khắc phục khó khăn, nỗ 
lực vượt qua thách thức, chủ 
động, linh hoạt, vừa tập trung 
phòng, chống dịch Covid-19, 
vừa từng bước phục hồi, duy 
trì tăng trưởng kinh tế, bảo 
đảm an sinh xã hội, giữ vững 
quốc phòng, an ninh, tăng 
cường đối ngoại, phấn đấu đạt 
ở mức cao nhất các chỉ tiêu chủ 
yếu của năm 2021. 

Về giám sát tối cao, trong 
thời gian 2,5 ngày, Quốc hội 
đã chất vấn bộ trưởng các bộ: 
Y tế, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, 
KH&ĐT liên quan đến nhiều 
vấn đề thiết thân với đời sống 
nhân dân. Trong đó, đáng chú 
ý là các nội dung về chiến lược 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
bảo đảm thống nhất, đồng bộ 

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 
XV bế mạc ngày 13.11. Bà Lý 
Tiết Hạnh, Phó Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh, đã có cuộc trao 
đổi với phóng viên Báo Bình 
Định về kết quả của kỳ họp. 

phòng, chống dịch Covid-19, 
vắc xin, quản lý giá xét nghiệm, 
trang thiết bị y tế, năng lực của 
hệ thống y tế cơ sở, đội ngũ 
cán bộ y tế; việc thực hiện các 
gói hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã 
hội, giải pháp tháo gỡ những 
khó khăn của thị trường lao 
động, công tác cứu trợ, thiện 
nguyện; giải pháp phục hồi và 
phát triển kinh tế, hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho DN, HTX, hộ 
kinh doanh, việc phân bổ, giao 
kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công, các 
dự án trọng điểm quốc gia, sử 
dụng vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi đầu tư phát triển…

● Một trong những nội dung 
được cử tri cả nước đặc biệt quan 
tâm là công tác phòng, chống 
Covid-19. Xin bà cho biết, tới 
đây Quốc hội có định hướng cụ 
thể nào?

- Từ thực tiễn công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
thời gian qua, Quốc hội yêu 
cầu Chính phủ, các ngành, các 
cấp chính quyền địa phương 

thực hiện đầy đủ, kịp thời 
các chính sách hỗ trợ người 
dân, người lao động, DN, 
HTX theo các nghị quyết của 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội và các văn bản của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, bảo đảm việc thực hiện 
nhanh chóng, kịp thời, đúng 
đối tượng, đúng thời hạn. 

Khẩn trương đánh giá hiệu 
quả thực hiện các chính sách 
hỗ trợ đối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 một 
cách tổng thể, đồng thời đề 
xuất giải pháp hỗ trợ các nhóm 
đối tượng bảo đảm hiệu quả, 
phù hợp với thực tiễn cũng 
như các biện pháp tổ chức 
thực hiện nhằm cải thiện khả 
năng tiếp cận, nâng cao tỷ lệ 
giải ngân các gói hỗ trợ. 

Tiếp tục rà soát, tổng kết các 
quy định có liên quan đến công 
tác phòng, chống dịch, công tác 
khám bệnh, chữa bệnh để xác 
định đầy đủ lộ trình, kế hoạch 
sửa đổi, bổ sung các luật, pháp 
lệnh, nghị quyết, các văn bản 

pháp luật có liên quan đến 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, 
đồng bộ, thống nhất, kịp thời, 
phù hợp với thực tiễn, hiệu lực, 
hiệu quả. Hoàn thiện thể chế, 
cơ chế, chính sách huy động, 
phân bổ và sử dụng hiệu quả 
nguồn lực cho phòng, chống 
dịch; đẩy mạnh việc xã hội 
hóa, kết hợp công - tư trong 
công tác phòng, chống dịch và 
có cơ chế huy động hiệu quả 
các tổ chức y tế tư nhân tham 
gia cung cấp dịch vụ y tế trong 
phòng, chống dịch. Chính phủ 
nghiên cứu và đề xuất cơ chế 
huy động đầu tư vào hoạt động 
sản xuất trang thiết bị, vật tư y 
tế trong nước; có kế hoạch để 
chủ động về vắc xin và thuốc 
điều trị bệnh Covid-19.

Tiếp tục đầu tư nâng cao 
năng lực của hệ thống y tế; 
nâng cao năng lực dự báo, 
giám sát, phát hiện bệnh sớm, 
khống chế kịp thời, có hiệu 
quả dịch Covid-19; củng cố, 
hoàn thiện và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng. 
Đặc biệt, cần tập trung chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 bảo đảm thống nhất, 
đồng bộ trên phạm vi toàn 
quốc, bám sát mục tiêu “thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19” 
gắn với Chương trình phục hồi 
và phát triển KT-XH.

● Trong kết quả chung đó, 
Đoàn ĐBQH tỉnh và các thành 
viên có những đóng góp cụ thể 
nào, thưa bà?

- Tại kỳ họp lần này, Đoàn 
ĐBQH tỉnh và các thành viên 
đã tham gia đầy đủ, đóng góp 
nhiều ý kiến tâm huyết, trách 
nhiệm; phản ánh, kiến nghị 
đến Quốc hội, Chính phủ, các 
bộ, ngành Trung ương nhiều 
vấn đề cử tri quan tâm. 

Qua đó, có nhiều ý kiến 
được ghi nhận, tiếp thu và đưa 
vào các dự án luật, nghị quyết 
được Quốc hội thông qua tại 
kỳ họp. Trong đó, nổi bật như: 
Đẩy mạnh xây dựng, phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, hiện đại; bố trí nguồn 
lực để thực hiện Chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH, 
bảo đảm an sinh xã hội…

Đáng chú ý là các nội dung 
mới về quy hoạch sử dụng 
đất, tạo nguồn lực để phát 
triển KT-XH, văn hóa, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, kết hợp chặt chẽ với 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, 
toàn vẹn Tổ quốc, giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định 
chính trị để phát triển đất 
nước… Thúc đẩy phát triển 
liên kết vùng, khu kinh tế và 
phát triển đô thị, kinh tế đô 
thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê 
duyệt các quy hoạch; nâng cao 
năng lực hệ thống y tế cơ sở và 
y tế dự phòng.

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

Đoàn ĐBQH tỉnh (hàng đầu) tham gia kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại hội trường.                                         Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

(BĐ) - Sáng 14.11, tại Hà 
Nội, Bộ GD&ĐT, Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam phối hợp 
tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu 
Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo 
ưu tú và tuyên dương nhà 
giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu  
năm 2021.

Trong số 72 nhà giáo được 
Chủ tịch nước phong tặng 
danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 
Trường ĐH Quy Nhơn có 3 
người, đó là: PGS.TS Đỗ Ngọc 
Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường; 
PGS.TS Đinh Thanh Đức, Phó 
Hiệu trưởng; PGS.TS Thái 
Thuần Quang, giảng viên  
cao cấp.

Tại lễ tuyên dương 191 nhà 
giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu 
năm 2021, tỉnh Bình Định có 
2 giáo viên và 1 giảng viên 
được tôn vinh. Đó là: Cô giáo 

Bình Định có 3 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc 2021

Mai Thị Chi Thoa, Trường 
Mầm non Quy Nhơn (TP Quy 
Nhơn); cô giáo Võ Trương Như 
Thúy, Trường THPT số 1 Phù 

Mỹ (huyện Phù Mỹ); PGS.TS 
Đinh Thanh Đức, giảng viên 
cao cấp khoa Toán và Thống kê 
(Trường ĐH Quy Nhơn).

Lễ Trao tặng danh hiệu Nhà 
giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 
và tuyên dương nhà giáo, cán 
bộ quản lý tiêu biểu năm 2021 
là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 
39 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20.11.1983 - 20.11.2021). 
Chương trình nhằm biểu 
dương, tôn vinh và tri ân các 
nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có 
nhiều đổi mới sáng tạo và đóng 
góp cho sự nghiệp giáo dục. 
Đồng thời, tuyên truyền, tạo 
sức lan tỏa, nhân rộng gương 
sáng nhà giáo điển hình tiên 
tiến, có nhiều cống hiến và 
đóng góp trong toàn ngành 
Giáo dục, động viên đội ngũ 
nhà giáo vượt khó vươn lên 
thực hiện tốt nhiệm vụ, góp 
phần thực hiện thành công 
đổi mới căn bản, toàn diện 
GD&ĐT.                      THU HIỀN

Cô Mai Thị Chi Thoa (bìa trái) và cô giáo Võ Trương Như Thúy tại Lễ Tuyên dương 
nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021.                                                   Ảnh: NVCC

l Ngày 14.11, Tỉnh đoàn, 
Huyện đoàn Vân Canh tổ chức 
diễn đàn truyền thông bảo vệ 
môi trường tại xã Canh Hòa. Dịp 
này, Huyện đoàn Vân Canh trao 
thưởng cho 25 em học sinh đạt 
giải trong hội thi vẽ tranh tuyên 
truyền về môi trường, bảo vệ đại 
dương, chống rác thải nhựa. 

CHƯƠNG HIẾU 
l Sáng 14.11,  Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP 
Quy Nhơn phối hợp với Trung 
tâm huyết học và truyền máu 
(BVĐK tỉnh) tổ chức chương trình 
hiến máu tình nguyện “Trao giọt 
máu đào - Tiếp thêm sức sống”, 
với sự tham gia của tăng ni, cư sĩ, 
phật tử gần xa.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp 
nhận 80 đơn vị máu, góp phần 
bổ sung vào nguồn máu dự trữ 
để phục vụ cho việc cấp cứu, 
điều trị bệnh nhân. 

QUỐC HÙNG

TIN VẮN

l 3 nhà giáo Trường ĐH Quy Nhơn được trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú



5THỨ HAI, 15.11.2021 HỘI NHẬP & PHÁT TRIỂN
          ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Về đích nông thôn mới (NTM) vào 
năm 2019, từ đó đến nay, bên cạnh việc 
giữ vững các tiêu chí đã đạt, xã Cát Minh, 
huyện Phù Cát tập trung nguồn lực quyết 
tâm vươn lên hạng NTM nâng cao. 

Xã Cát Minh xác định thực hiện 13 
tiêu chí NTM nâng cao trên nguyên tắc 
tận dụng các công trình đã có, chỉ xây 
dựng mới các hạng mục chưa có hoặc 
xuống cấp không đáp ứng yêu cầu, kế 
thừa và lồng ghép với các chương trình 
mục tiêu quốc gia khác để đầu tư. Công 
tác quy hoạch được xã tổ chức thực hiện 
tốt theo đúng quy hoạch của huyện; cơ 
sở hạ tầng phục vụ KT-XH tiếp tục được 
đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông 
nội đồng, kênh mương, thủy lợi phục vụ 
sản xuất được ưu tiên đầu tư tạo nền tảng 
phát triển kinh tế. Đến nay 100% đường 
liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm được 
đúc bê tông, 100% đường trục chính nội 
đồng được cứng hóa. 

Đối với tiêu chí rất khó là môi trường, 
xã tập trung phối hợp với các hội, đoàn 
thể vận động nhân dân tiếp tục trồng 
hoa bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, 

Cát Minh cán đích xã nông thôn mới nâng cao

Đường giao thông nông thôn xã Cát Minh, Phù Cát được thảm bê 
tông nhựa.                              Ảnh: T.H

Thực hiện chế độ ưu đãi 
đối với cán bộ khoa học 
có trình độ cao

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản 
đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT và Sở 
Tài chính về việc thực hiện chế độ ưu đãi 
đối với cán bộ khoa học có trình độ cao 
hoặc giáo viên dạy giỏi được mời tham gia 
giảng dạy theo hình thức trực tuyến cho 
các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép các 
trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh 
được vận dụng theo Điều 4 của Quyết 
định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 7.12.2015 
của UBND tỉnh về việc quy định tạm 
thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các 
trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh 
để áp dụng cho hình thức dạy trực tuyến 
và mức thù lao hình thức dạy trực tuyến 
bằng với mức thù lao dạy trực tiếp (không 
chi trả chi phí đi lại; ăn, ở).

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm 
chỉ đạo các trường THPT chuyên trên địa 
bàn thực hiện đảm bảo hiệu quả, theo 
đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

MINH NGUYỄN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XX xác định 5 trụ 
cột tăng trưởng KT-XH trong 
5 năm tới; trong đó phát triển 
KH&CN, trí tuệ nhân tạo (AI) 
cũng được hướng đến để tạo 
dựng nền kinh tế bền vững. 
Nghị quyết về chuyển đổi số của 
tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 
xây dựng Bình Định trở thành 
trung tâm AI của Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ 
TT&TT về triển khai thí điểm 
dịch vụ đô thị thông minh, Bình 
Định đã xây dựng Đề án “Phát 
triển đô thị thông minh trên địa 
bàn tỉnh Bình Định đến năm 
2025”. Một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của Đề án là xây 
dựng IOC. 

Tháng 6.2020, UBND tỉnh 
chính thức ban hành Kế hoạch 
triển khai thí điểm dịch vụ đô 
thị thông minh trên địa bàn 
tỉnh. Theo đó, IOC được xây 
dựng nhằm giúp chính quyền 
giám sát, điều hành tập trung 
các lĩnh vực thông qua một nền 
tảng công nghệ chung duy nhất, 
cung cấp số liệu toàn diện về 
các hoạt động trên địa bàn tỉnh; 
đồng thời cho phép người dân 
tiếp cận nguồn dữ liệu để phục 
vụ phát triển các dịch vụ, ứng 
dụng thông minh.

Đến nay, IOC đã hoàn thành 
theo đúng tiêu chuẩn và hướng 
dẫn của Bộ TT&TT với 8 dịch vụ 
chính: Phản ánh hiện trường, 
Giám sát và điều hành giao 
thông, An ninh trật tự, Giám 
sát an toàn thông tin, Giám sát 
thông tin trên môi trường mạng, 
Giám sát dịch vụ công, Thông 
tin KT-XH, Dashboard (bảng 
điều khiển) tổng hợp giám sát 
điều hành. IOC được xây dựng 
và vận hành theo nguyên tắc 
hạ tầng dùng chung và cơ sở 
dữ liệu tập trung. Các hệ thống 

Vươn tới đô thị thông minh
Bằng nhiều giải pháp tổng thể, Bình Định phấn đấu đến năm 2025 trở thành một đô thị thông minh, hiện đại. Sau hơn 

một năm triển khai, những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho đô thị thông minh đã được dựng lên. Ngày mai (16.11) lễ 
khai trương Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Định (IOC) sẽ được tổ chức tại trụ sở của Sở TT&TT.

cảm biến, camera giám sát... lắp 
đặt trên các tuyến đường chính 
thu thập thông tin, truyền dữ 
liệu về IOC, xử lý chúng thành 
những dữ liệu lớn để phân tích, 
nhận diện chính xác các vấn đề 
của đô thị, hỗ trợ quá trình ra 
quyết định của lãnh đạo.  

Ông Trần Kim Kha, Giám 
đốc Sở TT&TT, cho biết: Một 
trong những nhiệm vụ quan 
trọng của IOC là giám sát biến 
động các chỉ tiêu KT-XH, xu 
hướng tăng, giảm, biến động 
của các chỉ tiêu này, nhằm tham 

mưu, cung cấp dữ kiện cho lãnh 
đạo tỉnh từ đó đưa ra các quyết 
định, chính sách. Hoặc từ kết 
quả giám sát, điều hành dịch 
vụ hành chính công sẽ giúp 
lãnh đạo nắm sát diễn biến 
giải quyết hồ sơ, thủ tục hành 
chính và mức độ hài lòng của 
người dân, từ đó có chỉ đạo xử 
lý kịp thời. 

Trước khi đưa vào vận hành 
IOC, Bình Định đã thí điểm 
thành công nhiều dịch vụ tiện 
ích, ghi nhận phản hồi tích cực 
của DN và người dân trên địa 

công dân tiếp cận. Thông qua 
các kênh tương tác này, chúng 
tôi có thể góp ý về những điều 
chưa tốt, những bất cập trong 
đời sống, phản ánh những việc 
làm không đúng của công chức, 
viên chức cũng như tra cứu, 
nắm bắt được thông tin cần 
thiết từ chính quyền một cách 
công khai, minh bạch.

Xây dựng đô thị thông minh 
là một hành trình dài và gian 
nan. Để đi đến thành công, cùng 
với quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, 
rất cần sự tham gia của người 
dân và DN. Ông Trần Kim Kha 
cho biết: “Thời gian tới, chúng 
tôi sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên 
truyền để người dân biết đến 
các dịch vụ đô thị thông minh; 
đồng thời, tích hợp giám sát 
toàn diện các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, nguồn lực vào IOC nhằm 
hướng tới mục tiêu xây dựng 
tỉnh Bình Định trở thành đô thị 
thông minh tiên tiến, kiểu mẫu 
vào năm 2025”.            HỒNG HÀ

Đây là đề án thể hiện 
tầm nhìn xa của tỉnh Bình Định 
trong việc đưa công nghệ vào 
chuyển đổi số và trở thành mũi 
nhọn phát triển KT-XH của tỉnh 
Bình Định”. 

Ông DƯƠNG DŨNG TRIỀU, 
Chủ tịch Công ty TNHH 

Hệ thống Thông tin FPT

Trước sự ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, phong trào 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
có xu hướng chuyển dịch sang 
lĩnh vực phát triển thành phố 
thông minh. Với chính sách 
phát triển đô thị thông minh 
hiện nay, Bình Định sẽ thu hút 
các nhà đầu tư, các start-up 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
về công nghệ nhắm đến”. 

Bà VÕ CAO THỊ MỘNG HOÀI, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN

Sở TT&TT phối hợp với ngành CA phân tích dữ liệu tại Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh.                Ảnh: HỒNG HÀ

Theo thống kê, từ ngày 1.8 - 8.11.2021, Phòng CSGT, CA tỉnh 
đã tiếp nhận 238 thông tin, hình ảnh vi phạm ATGT từ IOC. Trong 
đó, có 146 trường hợp đủ điều kiện để xử lý vi phạm. Đến nay, 
Phòng CSGT đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính 
đối với 14 trường hợp, tước GPLX 14 trường hợp.

Theo thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT, CA 
tỉnh, từ thông tin, hình ảnh do IOC cung cấp, Phòng CSGT vừa 
tiến hành xử phạt vi phạm hành chính vừa tuyên truyền cá biệt 
đối với người vi phạm giao thông, nhằm nâng cao ý thức tự giác 
chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn tỉnh. 

”
”

đẹp, cùng với đó còn hình thành thói 
quen dọn vệ sinh môi trường, thực hiện 
phân loại rác thải tại nguồn thành công. 
Đặc biệt đến nay đã có 75,14% số hộ đăng 
ký sử dụng dịch vụ thu gom rác thải. 
Xã cũng đã thực hiện thành công 4 mô 
hình đoàn thể bảo vệ môi trường, thu 
hút được đông đảo người dân tham gia. 

Tính đến năm 2021, thu nhập bình 
quân đầu người của xã đạt 52,2 triệu 
đồng/người/năm, tăng 1,2 lần; tỷ lệ hộ 

nghèo còn 1,11%, giảm 
1,96% so với năm 2019. 
Hiện Cát Minh đã hoàn 
thành cả 13 tiêu chí xã 
NTM nâng cao. Ông Lê 
Kim Đông, một người 
dân ở thôn Đức Phổ 1, 
bày tỏ: Bây giờ đi đâu 
cũng thấy nhà xây kiên 
cố, đường đi lối lại đều 
đã được đúc bê tông, 
trường học khang 
trang, trạm y tế thì có 
đủ y bác sĩ. So với hồi 
mới được công nhận là 

xã NTM thôi, đời sống người dân chúng 
tôi đã tốt thêm nhiều rồi.

Ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch 
UBND xã Cát Minh, chia sẻ: Sau hơn 10 
năm nỗ lực xây dựng NTM và NTM nâng 
cao, cái được lớn nhất không chỉ ở chỗ 
đời sống khấm khá hơn, cơ sở vật chất 
khang trang hơn mà theo tôi, điều vui 
mừng nhất là mình nói dân họ tin, triển 
khai chính sách của Đảng, Nhà nước dân 
tích cực ủng hộ, làm theo.             THẾ HÀ

bàn. Từ hệ thống camera có tích 
hợp AI được lắp đặt trên các 
tuyến đường chính của thành 
phố, nhiều trường hợp vi phạm 
về trật tự ATGT, trật tự xã hội đã 
được ghi nhận, làm căn cứ cho 
cơ quan chức năng xử lý. Người 
dân dễ dàng tra cứu thông tin vi 
phạm giao thông, quan sát hình 
ảnh từ hệ thống camera giao 
thông qua trang “Chính quyền 
điện tử tỉnh Bình Định” trên 
ứng dụng Zalo. Sự tương tác 
của người dân với chính quyền 
còn được thực hiện thông qua 
ứng dụng BinhDinh SmartCity. 
Ở đó, người dân, DN có thể 
gởi mọi phản ánh của mình về 
những bất cập trong đời sống xã 
hội để IOC xác minh và chuyển 
về các cơ quan chuyên môn có 
thẩm quyền xử lý theo quy trình 
điện tử và tức thời.

Anh Thái Hoàng Dân, ở TP 
Quy Nhơn, chia sẻ: Bản thân tôi 
và nhiều người quen rất hoan 
nghênh việc tỉnh ta sử dụng các 
ứng dụng thông minh để quản 
lý đô thị và tạo không gian để 
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Khoảng 15 năm trước, 
những cánh rừng ở xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn chỉ là 
những mảng hoang hóa, hoặc 
lưa thưa vài vạt điều, vài đám 
bạch đàn trắng, lợi ích kinh tế 
chẳng là bao. Nhưng giờ đây, 
cũng trên những cánh rừng ấy 
là màu xanh bạt ngàn, tươi tốt 
của keo lai.  

Là một trong những hộ dân 
tiên phong trong trồng keo lai 
tại Bình Thuận, anh Võ Minh 
Tỵ, người dân ở thôn Hòa Mỹ, 
cho hay: Năm 2005, khi dự án 
WB3 hỗ trợ đầu tư trồng rừng, 
tôi nhận trồng hơn 4 ha cây 
keo lai trên khu đất đồi của gia 
đình. 4 năm sau khi khai thác 
toàn bộ rừng keo ấy tôi thu về 
hơn 350 triệu đồng. Nhận thấy 
trồng rừng cho hiệu quả kinh 
tế cao, tôi vừa trồng lại ngay 
trên diện tích vừa khai thác 
vừa mở rộng thêm. Đến nay 
gia đình tôi đã có hơn 10 ha 
rừng keo. Cùng với việc trồng 
keo, tôi còn cho thuê đất rừng 
trồng dưa hấu với giá 10 - 20 
triệu đồng/ha/3 tháng - tùy 
đất tốt hay xấu, xa hay gần 
nguồn nước. Làm vậy còn có 
cái hay là cây keo cũng được 
“ăn theo” khi người ta tưới 

Từ đầu năm đến nay, Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp TX 
An Nhơn triển khai 6 mô hình 
khuyến nông, gồm: Trồng rau 
hữu cơ trong nhà lưới hở tại 
Nhơn Hậu - 0,1 ha; quản lý 
dịch hại tổng hợp (IPM) trên 
cây lúa theo liên kết chuỗi tại 
Nhơn Hạnh - 10 ha; trồng sen 
trên chân đất lúa kém hiệu quả 
tại Nhơn Hưng - 0,5 ha; trồng 
thâm canh bắp lai trên chân 

đất mía kém hiệu quả tại Nhơn 
Thọ - 2 ha; trồng nấm sò tại hộ 
gia đình ở Nhơn Phúc - quy mô 
4.000 bịch; sản xuất thử giống 
lúa ST 25 tại Nhơn Mỹ - 2 ha.

Bên cạnh đó, Trung tâm 
còn phối hợp với Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh triển khai mô 
hình trồng phong lan Dendro 
cắt cành, tại thôn Tân Kiều, xã 
Nhơn Mỹ với quy mô 3.000 
cây/200 m².    THANH MINH

Để các công trình, dự án sớm 
hoàn thành, đưa vào sử dụng, 
đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn 
đầu tư công, Ban Quản lý dự án 
giao thông tỉnh (Ban QLDAGT) 
đã xây dựng kế hoạch chi tiết 
cho từng công trình, đồng thời 
phân công lãnh đạo Ban phụ 
trách địa bàn phối hợp chặt 
chẽ với ngành chức năng của 
tỉnh cùng chính quyền các địa 
phương thực hiện nhanh công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bằng, đảm bảo mặt bằng sạch 
để thực hiện các hạng mục công 
trình. Bên cạnh đó, còn yêu cầu 
các nhà thầu ký cam kết đảm 
bảo tiến độ thi công, kiên quyết 
xử lý vi phạm theo hợp đồng, 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem 
xét bổ sung nhà thầu thi công 
nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ; 
đồng thời chỉ đạo các đơn vị tư 
vấn giám sát, tư vấn thiết kế 
thực hiện nghiêm túc phần việc 
của mình. 

Trong 31 công trình, dự án 
do Ban làm chủ đầu tư, dự án 

tuyến đường ven biển (Dự án 
ĐT 639) từ thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát đến phường Tam 
Quan Bắc, TX Hoài Nhơn có quy 
mô và lượng vốn lớn nhất. Ban 
xác định thực hiện tốt dự án này, 
không những góp phần nâng 
cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công, tạo điều kiện thuận lợi 
về giao thông mà còn mở rộng 
không gian và quỹ đất cho các 
địa phương ven biển, tạo động 
lực thu hút các dự án phát triển 
du lịch, dịch vụ, thúc đẩy KT-
XH của tỉnh phát triển, nên đã 
tập trung chỉ đạo, đôn đốc các 
nhà thầu tăng tốc thi công. 

Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
nhiều khu vực lân cận các 
công trình, dự án thực hiện 
giãn cách, các nhà thầu đã chủ 
động tập kết đủ vật tư, thiết bị, 
phương tiện tại công trường, 
thực hiện phương án “3 tại 
chỗ”: Ăn tại chỗ - Ở tại chỗ - 
Thi công tại chỗ. Cách làm này 
vừa đảm bảo an toàn cho các 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH: 

Giải ngân tốt, 
đẩy nhanh tiến độ thi công 

Với hơn 2.000 tỷ đồng đầu tư thực hiện các công trình, dự án 
giao thông quan trọng, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh 
là đơn vị được tỉnh bố trí vốn nhiều nhất trong số 31 chủ đầu 
tư. Ý thức được điều này, đơn vị đang tập trung thanh quyết 
toán khối lượng công việc đã hoàn thành, đảm bảo kế hoạch 
giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực để các nhà thầu đẩy 
nhanh tiến độ thi công. 

Công ty TNHH Thi Sơn đổ cấp phối đá dăm lớp 
cuối cùng trên đoạn tuyến ĐT 639 thuộc địa 

bàn xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Ảnh: TIẾN SỸ

Bình Thuận khá lên nhờ trồng rừng

nước, bón phân cho cây dưa.
Ông Nguyễn Văn Dư, 

trưởng thôn Hòa Mỹ, phấn khởi 
cho hay, 70% trong tổng số 257 
hộ dân ở đây là chủ rừng, hộ 
ít thì 1 - 2 ha, hộ nhiều lên tới 
15 - 20 ha. Hầu hết chủ rừng ở 
Hòa Mỹ đều sắm được các loại 
phương tiện, máy móc cần thiết 
phục vụ sản xuất nông nghiệp 
như: Máy cày, máy gặt đập 
liên hợp, xe tải… Do có nhiều 
hộ là chủ rừng nên việc quản 
lý bảo vệ rừng ở đây rất ổn, 
những năm gần đây, địa bàn 
thôn không xảy ra vụ cháy rừng 
nào lớn. 

Bình Thuận hiện có khoảng 
1.500 ha rừng, trong đó có 
hơn 1.200 ha là rừng keo của 
dân. Ông Nguyễn Tiến Dũng, 
Phó Chủ tịch UBND xã Bình 
Thuận, cho biết: Để khuyến 
khích người dân phát triển 
nghề trồng rừng, hằng năm xã 
phối hợp với các phòng, ban 
chuyên môn của huyện tổ chức 
2 - 3 lớp tập huấn cho bà con về 
kỹ thuật trồng, chăm sóc, phổ 
biến giống mới, công nghệ kỹ 
thuật mới; tạo điều kiện để 
người dân tiếp cận các nguồn 
vốn vay phù hợp, lãi suất ưu 
đãi để trồng rừng.  ĐINH NGỌC

Ông Võ Minh Tỵ (bên trái) với khu rừng 3 năm tuổi của mình ở khu vực Hòn Két 
(thôn Hòa Mỹ).                                          Ảnh: ĐINH NGỌC 

(BĐ) - Thông tin từ Văn 
phòng Thường trực Ban chỉ 
huy Phòng chống thiên tai - 
Tìm kiếm cứu nạn & Phòng 
thủ dân sự tỉnh,  toàn tỉnh có 
163 hồ thủy lợi có dung tích từ 
50.000 m3 trở lên, đến thời điểm 
này các hồ chứa đã tích nước 
là 368,5/592 triệu m3 đạt 62,2% 
dung tích thiết kế bằng 111% 
cùng kỳ năm 2020, tăng so với 
ngày 13.11.2021 là 44 triệu m3. 
Hiện có 116 hồ chứa nước đã 
qua tràn, trong đó có 55 hồ 
đầy nước. 

Do ảnh hưởng của không 
khí lạnh kết hợp với nhiễu 

động gió Đông trên cao nên từ 
ngày 14 - 15.11, khu vực tỉnh 
Bình Định có mưa vừa, mưa 
to, có nơi mưa rất to. Lượng 
mưa dự báo ở khu vực phía Bắc 
tỉnh phổ biến từ 100 - 150 mm, 
có nơi trên 200 mm; khu vực 
phía Nam tỉnh phổ biến từ 120 - 
170 mm, có nơi trên 250 mm. Hiện 
nay, mực nước lũ trên các sông 
trong tỉnh dao động, tăng dần 
và ở mức trên báo động 1, 
2 (trạm Diêu Trì trên sông Hà 
Thanh, trạm Bình Nghi, Thạnh 
Hòa trên sông Côn) và xấp xỉ 
báo động 1 (tại trạm An Hòa 
trên sông An Lão).       THU DỊU

DN vừa đảm bảo tiến độ công 
trình, dự án. Đến nay, Dự án ĐT 
639, đoạn Cát Tiến - Đề Gi đã 
cơ bản hoàn thành, giao thông 
đi lại dễ dàng; tiến độ đoạn 
Đề Gi - Mỹ Thành và đoạn Lại 
Giang - Thiện Chánh cũng đảm 
bảo yêu cầu. 

Đang giám sát công nhân 
đổ cấp phối đá dăm đoạn tuyến 
ĐT 639 thuộc địa bàn xã Cát 

Khánh, huyện Phù Cát, ông 
Trần Xuân Phong, cán bộ kỹ 
thuật Công ty TNHH Thi Sơn 
(tỉnh Hà Nam), cho biết: Công 
ty đảm nhận thi công gói thầu 
số 6 dài 2,2 km, tổng trị giá gói 
thầu hơn 102 tỷ đồng. Quá trình 
thực hiện gói thầu, chúng tôi 
đã nhận được sự hỗ trợ tích 
cực của chủ đầu tư, đặc biệt là 
trong khâu thanh quyết toán. 

Điều đó tạo động lực cho các 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 
công. Hiện chúng tôi đã cơ bản 
hoàn thiện việc đổ cấp phối đá 
dăm lớp cuối cùng trên tuyến, 
chờ thời tiết nắng ráo sẽ thảm 
nhựa mặt đường, phấn đấu 
hoàn thành gói thầu vào cuối 
năm nay.

Đảm bảo tiến độ là cơ sở 
để Ban QLDAGT tỉnh xác định 
khối lượng thực hiện thanh 
quyết toán, giải ngân vốn đầu 
tư công. Ông Lê Từ, Giám đốc 
Ban QLDAGT tỉnh, cho hay: 
Đến đầu tháng 11.2021, tỷ lệ 
giải ngân vốn đầu tư công 
được tỉnh phân bổ cho Ban đạt 
77,4%. Hiện chúng tôi đôn đốc 
các nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện công trình, dự án, 
gắn với việc phòng, chống dịch 
Covid-19. Riêng đối với tuyến 
ĐT 639, đoạn Cát Tiến - Đề Gi 
và Thiện Chánh - Lại Giang  
chúng tôi quyết tâm hoàn thành 
trong năm nay.  

PHẠM TIẾN SỸ

An Nhơn triển khai 6 mô hình
khuyến nông

Các hồ thủy lợi đã tích nước 
đạt 62,2% dung tích

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vượt đầm Đề Gi trên tuyến 
ĐT 639.                                                            Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

Rút ngắn thời gian 
giải quyết

Theo Quyết định số 4490/
QĐ-UBND ngày 11.11.2021 của 
UBND tỉnh, kể từ ngày 15.11, 
nhóm thủ tục hành chính 
(TTHC) cấp phiếu lý lịch tư 
pháp - cấp chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh và 
nhóm thủ tục cấp phiếu lý lịch 
tư pháp - cấp chứng chỉ hành 
nghề dược sẽ được thực hiện 
liên thông trên địa bàn tỉnh.

Trước đây, để được cấp 
chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc chứng 
chỉ hành nghề dược, trước hết, 
công dân phải nộp hồ sơ TTHC 
cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 
Sở Tư pháp để được xem xét, 
giải quyết trong 10 ngày làm 
việc. Sau đó, sử dụng phiếu lý 
lịch tư pháp để tiếp tục nộp hồ 
sơ cho Sở Y tế để xem xét, giải 
quyết các loại chứng chỉ hành 
nghề. Với quy trình giải quyết 
tuần tự như vậy, người dân 
phải mất 40 ngày làm việc để 
nhận được các chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh và  
26 ngày làm việc đối với chứng 
chỉ hành nghề dược.

Trong khi đó, với quy 
trình thực hiện liên thông, 
để có chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh chỉ cần  
27 ngày; để nhận được chứng 
chỉ hành nghề dược chỉ cần 12 
ngày làm việc. Bên cạnh đó còn 
giúp công dân giảm tối đa 4 lượt 

Liên thông thủ tục hành chính 
tạo thuận lợi cho người dân

Việc liên thông các nhóm thủ 
tục hành chính là hướng đi 
cần thiết để tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp, 
góp phần nâng cao hiệu quả 
cải cách hành chính.

Quầy của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp - chứng 
chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - chứng chỉ hành nghề dược.                                                                                                            Ảnh: N.V.T

đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí 
thực hiện các TTHC liên quan.

Khi thực hiện liên thông, Sở 
Y tế là đầu mối chính để nhận 
hồ sơ đối với các TTHC liên 
thông tại một thời điểm. Sau 
đó, chuyển hồ sơ cấp phiếu lý 
lịch tư pháp cho bộ phận chuyên 
môn của Sở Tư pháp, chuyển 
hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh và cấp 
chứng chỉ hành nghề dược cho 
bộ phận chuyên môn của Sở 
Y tế. Sau khi giải quyết xong 
TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp, 
Sở Tư pháp chịu trách nhiệm 
chuyển ngay hồ sơ đến Sở Y 
tế để hoàn thiện quy trình cấp 
chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc chứng 
chỉ hành nghề dược. Tất cả đều 
thực hiện trên Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử của tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung, thực 
hiện liên thông các nhóm TTHC 
này, phần việc của công chức 
phụ trách quầy tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh 
của Sở Y tế sẽ tăng lên. “Tuy 
nhiên, Sở Y tế và Sở Tư pháp sẽ 
tăng cường phối hợp, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong công 
việc, với mục tiêu phục vụ người 
dân nhanh nhất, thuận lợi nhất, 
mang đến sự hài lòng cho người 
dân”, bà Nhung khẳng định. 

Đến một nơi, nộp nhiều 
hồ sơ một lần

Trước đó, từ tháng 8.2020, 
nhóm TTHC đăng ký hộ kinh 
doanh và đăng ký thuế của 
hộ kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh cũng đã được thực hiện 
liên thông. Cụ thể, công dân 

có nhu cầu chỉ nộp 1 bộ hồ sơ 
duy nhất và nộp lệ phí đăng ký 
tại bộ phận một cửa cấp huyện 
nơi đặt địa điểm kinh doanh. 
Bộ phận một cửa cấp huyện là 
đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tiến 
hành số hóa hồ sơ (scan tài liệu 
giấy thành dữ liệu điện tử) để 
chuyển dữ liệu liên quan về thủ 
tục đăng ký hộ kinh doanh đến 
cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp huyện và chuyển dữ liệu 
liên quan về thủ tục đăng ký 
thuế đến chi cục thuế các khu 
vực, thị xã, thành phố thông 
qua hệ thống phần mềm một 
cửa điện tử của tỉnh để các cơ 
quan chức năng xem xét, phối 
hợp giải quyết theo thẩm quyền. 

Nếu thực hiện đơn lẻ từng 
thủ tục, công dân phải mất  
3 ngày để thực hiện thủ tục 
đăng ký hộ kinh doanh; sau đó 

phải mất 5 ngày để tiếp tục thực 
hiện thủ tục đăng ký thuế của 
hộ kinh doanh. Việc thực hiện 
liên thông 2 TTHC giúp công 
dân tiết kiệm thời gian, chi phí 
giải quyết công việc, hạn chế 
việc đi lại nhiều lần giữa UBND 
cấp huyện và cơ quan Thuế, rút 
ngắn thời gian hoàn thành các 
thủ tục liên quan đến hoạt động 
đăng ký kinh doanh từ 8 ngày 
xuống còn 3 ngày.

Theo ông Lê Dũng Linh - 
Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC 
(Văn phòng UBND tỉnh), việc 
ban hành các quy chế liên thông 
trong giải quyết TTHC đối với 
nhóm TTHC có liên quan đến 
nhiều cơ quan, đơn vị hướng 
đến mục tiêu cuối cùng là người 
dân, DN chỉ phải đến một nơi 
duy nhất và nộp hồ sơ một lần 
để đề nghị cơ quan nhà nước 
giải quyết cùng một nội dung 
công việc nhưng có quy định 
nhiều hơn 1 TTHC. Qua đó, tiết 
kiệm chi phí, thời gian và tạo 
điều kiện thuận lợi tối đa cho 
người dân, DN trong công tác 
giải quyết TTHC.

Trên tinh thần đó, trong thời 
gian tới, Văn phòng UBND tỉnh 
sẽ tích cực rà soát để phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan 
tiếp tục xây dựng, tham mưu 
UBND tỉnh ban hành thêm một 
số quy định liên thông tương tự; 
trước mắt là đối với nhóm TTHC 
cấp phiếu lý lịch tư pháp - cấp 
giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh; 
nhóm TTHC đăng ký thành lập 
DN tư nhân/hộ gia đình - cấp 
mới giấy chứng nhận đủ điều 
kiện về ANTT - cấp giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch 
vụ karaoke/vũ trường trên địa 
bàn tỉnh.    NGUYỄN VĂN TRANG

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, phong trào thi đua Dân vận khéo 
trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 
ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu và 
đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, 
toàn tỉnh đã xây dựng được 6.025 mô 
hình Dân vận khéo; trong đó, trên 
lĩnh vực kinh tế có 2.464 mô hình; 
văn hóa - xã hội có 2.179 mô hình; quốc 
phòng, an ninh có 1.275 mô hình; xây 
dựng hệ thống chính trị có 89 mô hình.  

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Nguyễn Văn Trượng cho biết: Với quan 
điểm phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, xem nhân dân là chủ thể trong 
XDNTM, tỉnh ta đã huy động được sự 
đóng góp đáng kể từ các nguồn lực xã 
hội và sự hưởng ứng tích cực của nhân 
dân thông qua việc đóng góp tiền, hiến 
đất, ngày công lao động… để từng bước 
xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày 
càng hoàn thiện. Toàn tỉnh đã huy động 
được hơn 15.000 tỷ đồng để xây dựng kết 
cấu hạ tầng nông thôn và hoàn thành các 
tiêu chí cơ sở. 

Qua hơn 10 năm thực hiện chương 
trình XDNTM, trên địa bàn tỉnh đã có 
84/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới

Nhờ thực hiện chương trình XDNTM đã tạo cảnh quan môi trường xanh, 
sạch, đẹp cho xã nông thôn mới Phước Sơn (huyện Tuy Phước).   Ảnh: N. HÂN

(chiếm trên 74% tổng số xã khu vực nông 
thôn), 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành 
nhiệm vụ XDNTM gồm: TP Quy Nhơn, 
TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn, huyện Tuy 
Phước (chiếm trên 36% tổng số huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh).

Ông Phan Thành Giản, Quyền Chi 
cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn 
(Sở NN&PTNT) - Phó Chánh Văn phòng 
Điều phối chương trình mục tiêu quốc 

gia XDNTM tỉnh, đánh 
giá: Nhờ làm tốt công 
tác dân vận với phương 
châm làm việc “gần dân, 
trọng dân, nghe dân 
nói, nói dân hiểu, làm 
dân tin” trong XDNTM, 
nhân dân tuyệt đối tin 
tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, tích cực tham 
gia các phong trào thi 
đua yêu nước, góp phần 
phát triển KT-XH tại  
địa phương. 

Nhiều mô hình Dân 
vận khéo mang lại hiệu 
quả thiết thực như: Vận 
động nhân dân hiến 

1.985 m2 đất ruộng lúa, hoa màu, đất 
vườn để bê tông hóa 2 tuyến đường giao 
thông liên xóm, với chiều dài 1.450 m 
ở xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước). 
Mô hình thắp sáng điện đường khu 
dân cư, điện chiếu sáng trên các tuyến 
đường nông thôn của Đoàn Thanh niên 
xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn. Mô 
hình vận động nhân dân hiến 235 m2 
đất làm đường giao thông, đóng góp 

kinh phí, ngày công xây dựng lại nhà 
rông của làng Hà Văn Dưới, xã Canh 
Thuận (huyện Vân Canh). Mô hình vận 
động 98% hộ dân tham gia thu gom rác 
thải, đóng góp kinh phí, ngày công làm  
2,2 km đường điện chiếu sáng khu dân 
cư của Tổ Dân vận thôn An Vinh 1, xã 
Tây Vinh (huyện Tây Sơn). Mô hình vận 
động nhân dân trong khu phố đóng 
góp tiền thu gom rác thải sinh hoạt, hiến  
900 m2 đất, tháo dỡ 34 m tường rào, cổng 
ngõ, trị giá trên 200 triệu đồng để xây dựng 
trên 500 m mương thoát nước dân sinh của 
ông Bùi Thanh Bình, Bí thư Chi bộ khu phố 
Định Tân, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh. Mô hình vận động nhân dân hiến 
1.860 m2 đất để mở rộng tuyến đường liên 
xã Mỹ Bình - Tam Quan, đóng góp kinh 
phí, ngày công mở rộng, nâng cấp 6 tuyến 
đường trong khu dân cư và xây dựng nhà 
văn hóa thôn trị giá trên 700 triệu đồng 
của bà Huỳnh Thị Lẹ, nguyên Trưởng ban 
Công tác Mặt trận thôn Mỹ Bình 3, xã Hoài 
Phú, TX Hoài Nhơn... 

Các mô hình điển hình trong công tác 
dân vận đã góp phần mang lại hiệu quả 
thiết thực, thúc đẩy phát triển KT-XH, làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn. NGUYỄN HÂN
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

An Nhơn thí điểm 
điều trị F0 tại nhà
Bước vào giai đoạn “sống chung với Covid-19”, việc số ca F0 cộng đồng tăng nhanh là điều khó tránh khỏi và đã 

được tiên lượng. Để chuẩn bị cho tình huống dịch lan rộng, các cơ sở y tế quá tải, TX An Nhơn là địa phương đầu tiên 
mạnh dạn thí điểm điều trị F0 tại nhà. 

Nhân viên y tế của Trạm Y tế xã Nhơn Hạnh đem thuốc đến cho các F0 đang điều trị tại nhà.                                              Ảnh: T. KHUY

Tiên phong điều trị F0 
tại nhà

Tính đến chiều 13.11, TX 
An Nhơn ghi nhận 395 ca mắc 
Covid-19; theo thống kê, bình 
quân mỗi ngày có thêm chừng 
20 - 30 ca. Khu điều trị của bệnh 
viện với 70 giường bệnh đã quá 
tải. Từ thực tế này, TTYT TX An 
Nhơn đề xuất được thí điểm 
điều trị F0 tại nhà với 17 bệnh 
nhân dưới 60 tuổi và không có 
triệu chứng. 

Bước đầu thực hiện việc điều 
trị F0 tại nhà, TTYT TX An Nhơn 
đã khảo sát điều kiện nhà ở của 
bệnh nhân, theo đó 17 bệnh nhân 
kể trên ở trong 4 căn nhà riêng 
biệt tại thôn Thái Xuân, xã Nhơn 
Hạnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh, 
hậu cần tại chỗ. Việc chăm sóc 
điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 
nhà do bác sĩ Lê Thái Bình, Giám 
đốc TTYT TX An Nhơn trực tiếp 
chỉ huy, tổ chăm sóc trực tiếp 
gồm 5 người do bác sĩ Phan 
Thành Danh, Trưởng trạm Y tế 
xã Nhơn Hạnh, làm tổ trưởng. 
TTYT cấp cho mỗi bệnh nhân 
đơn thuốc A, gồm: Paracetamol, 
ORS, Vitamin C kèm theo nhiệt 
kế và máy đo nồng độ oxy trong 
máu SPO2; đồng thời sẵn sàng 
bình oxy 10 lít, xe cứu thương 
phòng khi bệnh nhân có diễn 
biến xấu sẽ chuyển về khu điều 
trị của TTYT. 

Bác sĩ Lê Thái Bình cho biết: 
Thí điểm điều trị F0 tại nhà, vấn 
đề quan trọng là người bệnh 
phải yên tâm. Ngoài việc cấp 
thuốc, chúng tôi kết nối thường 
xuyên qua kênh zalo, bệnh nhân 
có thể thường xuyên liên hệ 
với trưởng trạm y tế qua điện 
thoại. Hằng ngày có người của 
tổ điều trị đến chăm sóc, thăm 
hỏi bệnh nhân. Thực tế qua gần 
1 tuần điều trị, điều chúng tôi 
rất mừng là tâm lý bệnh nhân ổn 
định, thoải mái, tinh thần hợp 
tác để thực hiện cách ly điều trị 
tại nhà theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế rất tốt.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng: Sau khi TX An Nhơn đề xuất 
thí điểm điều trị F0 tại nhà, chúng tôi cùng với TTYT và TX An Nhơn 
phân tích tỉ mỉ và chấp nhận đề xuất. Tôi cũng đã đến trực tiếp kiểm 
tra tình hình điều trị, người dân vui vẻ hợp tác. Phải nói ngành Y 
tế An Nhơn rất mạnh dạn và chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
theo dõi tình hình bước đầu thực hiện điều trị F0 tại nhà tại đây.

Gần gũi, sâu sát 
bệnh nhân

Chúng tôi đến Trạm Y tế 
xã Nhơn Hạnh khi bác sĩ Phan 
Thành Danh đang soạn thuốc 
để cấp cho các bệnh nhân 
Covid-19 thực hiện điều trị tại 
nhà. Ông cho biết: Lúc bắt đầu, 
nói thật chúng tôi cũng hơi lo 
lắng vì chưa có kinh nghiệm 
và cũng không đủ nhân lực. 
Dù vậy nhờ đã được tập huấn, 
có tài liệu và được TTYT hỗ 
trợ nên cũng nhanh ổn định. 
Với những nhà xung quanh, 
ban đầu họ cũng lo lắng khi 

biết F0 sẽ được điều trị tại nhà 
nhưng được giải thích cặn kẽ, 
ai cũng yên tâm. Chúng tôi 
cũng hướng dẫn các gia đình 
bệnh nhân phân loại rác thải 
để chúng tôi xử lý, đảm bảo an 
toàn. Qua gần 1 tuần thực hiện, 
tình hình sức khỏe, tinh thần 
các bệnh nhân khá khả quan. 

Sau khi được cung cấp một 
số thiết bị y tế và hướng dẫn 
sử dụng, bệnh nhân có thể tự 
đo thân nhiệt và nồng độ oxy 
trong máu. Hằng ngày bệnh 
nhân sẽ đo và gửi các thông số 
về trạm y tế vào 8 giờ và 17 giờ. 

Sau khi bệnh nhân gửi kết quả 
về, nếu có bất thường nhân viên 
y tế sẽ gọi điện thoại video để 
yêu cầu bệnh nhân đo lại. Bây 
giờ, bệnh nhân đã thuần thục, 
có người cẩn thận còn tự mua 
thêm máy đo thân nhiệt và máy 
đo huyết áp điện tử. Hơn nữa 
nhờ bệnh nhân và nhân viên 
y tế thường xuyên trò chuyện 
qua zalo nên chỉ vài ngày mọi 
thứ đã ổn định. 

Bà Đ.T.T, bệnh nhân đang 
điều trị tại nhà, cho biết: Ở nhà 
sinh hoạt, ăn uống cũng thuận 
tiện hơn. Muốn ăn gì thì nhờ 
người mua treo ngoài cổng rồi 
ra lấy. Khi mới phát hiện bệnh, 
tôi ăn không thấy ngon nhưng 
bây giờ ăn uống bình thường 
lại rồi. Hiện tại mọi thứ đều ổn, 
các bác sĩ cũng hay thăm hỏi, 
động viên, dặn dò, chúng tôi 
thấy rất yên tâm.                 

THẢO KHUY

Dịch bệnh Covid-19 đang kéo dài, ảnh 
hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 
nhiều người. Do đó, việc bổ sung dinh 
dưỡng đầy đủ, hợp lý và nghỉ ngơi đúng 
cách trong thời điểm này là vô cùng quan 
trọng, tạo ra hệ miễn dịch khỏe mạnh để 
bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân.  

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cân bằng 
dinh dưỡng là chìa khóa để tăng cường 
sức đề kháng. Mỗi người cần có một chế 
độ ăn cân đối đủ 4 yếu tố: Chế độ ăn phải 
sinh năng lượng cho cơ thể; cân đối lượng 
protein (giữa đạm động vật và thực vật); 
cân đối về lipid - chất béo không thể thiếu 

trong quá trình phát triển; cân đối về các 
loại vitamin và khoáng chất. 

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, 
việc tăng lượng xơ, vitamin, đặc biệt là 
vitamin C, D qua rau xanh, hoa quả tươi 
rất cần thiết, đặc biệt đối với hai nhóm đối 
tượng là trẻ nhỏ, người cao tuổi. Vitamin 
C có vai trò tăng cường miễn dịch, cần 
thiết cho các tế bào miễn dịch lympho 
T và bạch cầu, từ đó làm tăng chức năng 
của hệ miễn dịch. Trong khi vitamin D là 
thành phần không thể thiếu vì liên quan 
đến việc tăng cường các chức năng của hệ 
miễn dịch, tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh 

trong con người. Cùng với đó, các khoáng 
chất như sắt, kẽm, đồng, selen, magie và 
probiotics là những vi chất cần được bổ 
sung để tăng cường hệ miễn dịch.  

Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một 
ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và 
thực phẩm. Kết hợp lựa chọn thực phẩm 
an toàn kể cả tươi sống và thực phẩm công 
nghiệp. Lưu ý khi lựa chọn thực phẩm công 
nghiệp, chọn thực phẩm có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, chọn thực phẩm có công 
bố chất lượng đầy đủ. Đọc kỹ thông tin về 
giá trị dinh dưỡng của thực phẩm trên bao 
bì. Chọn sản phẩm có bao bì rõ thông tin 

thành phần nguyên liệu và hạn sử dụng, 
quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn 
vệ sinh thực phẩm. Không nên tích trữ 
nhiều để luôn sử dụng được sản phẩm 
tươi mới.

Để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, 
chúng ta nên linh hoạt tăng cường sử dụng 
các loại rau củ quả để mau chóng có đủ các 
loại vitamin cần thiết. Không chỉ ăn uống đủ 
chất mà ta còn phải tăng cường vận động để 
duy trì thể lực. Mỗi người cần dành 15 - 30 
phút đi lại trong nhà hoặc tập các động tác 
thể dục nhẹ nhàng hằng ngày.     THÙY VY

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Bổ sung dinh dưỡng để chủ động phòng dịch 

GÓC DINH DƯỠNG

Vài loại 
thực phẩm 

giúp giảm đau
Với một số bệnh, bệnh 

nhân buộc phải dùng thuốc 
giảm đau. Tuy nhiên, giống 
như tất cả các loại thuốc, 
chúng có thể có tác dụng 
phụ. Vì vậy, bạn nên tham 
khảo vài loại thực phẩm có 
khả năng giảm đau không 
độc hại, không tác dụng phụ.

Gừng  có công dụng 
chống buồn nôn, làm dịu dạ 
dày, đặc biệt gừng còn có 
thể chống lại cơn đau, kể cả 
đau nhức khớp do viêm khớp 
cũng như đau bụng kinh. Một 
nghiên cứu cho thấy viên 
nang gừng hoạt động tốt như 
thuốc giảm đau kháng viêm 
ibuprofen, theo WebMD.

Hạt bí là nguồn magiê 
tuyệt vời - giúp giảm chứng 
đau nửa đầu. Nó cũng có thể 
giúp ngăn ngừa và điều trị 
loãng xương. Để có thêm 
magiê, hãy thêm hạnh nhân 
và hạt điều, các loại rau lá 
xanh đậm như rau bó xôi và 
xà lách, các loại đậu vào chế 
độ ăn uống của bạn.

Cá hồi chứa nhiều axit 
béo omega-3 chống viêm rất 
tốt. Cá hồi còn tốt cho tim 
mạch và có thể làm giảm đau 
khớp viêm khớp dạng thấp. 
Các loại cá nước lạnh khác, 
như cá ngừ, cá mòi và cá thu, 
cũng rất tốt. 

Tuy nhiên, tránh cá rô phi 
và cá da trơn bởi những loại 
này có hàm lượng axit béo 
omega-6 cao có thể thúc đẩy 
chứng viêm.

Nghệ: Nghiên cứu trên 
những người bị viêm khớp 
dạng thấp và viêm xương 
khớp đã bổ sung curcumin- 
có trong nghệ, cho thấy họ 
có thể đi lại tốt hơn và không 
có tác dụng phụ của việc  
dùng thuốc.

Ớt với hoạt chất tạo 
nhiệt capsaicin ớt nổi tiếng 
có khả năng giảm đau. Một 
số nghiên cứu ban đầu cho 
thấy ăn ớt có thể làm giảm 
và ngăn ngừa chứng viêm. Vị 
cay của ớt cũng đánh lừa não 
giải phóng endorphin - ngăn 
chặn tín hiệu đau. (Theo TNO)
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Bình Định

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết 
từ mỗi khu dân cư

Sáng 14.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài 
Đức, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân 
thành chia sẻ suy nghĩ rất vui vì được gặp 
gỡ, tiếp xúc với đại diện cho 320 hộ gia 
đình với gần 1.300 nhân khẩu của thôn 
5. Hằng năm, vào tháng 11, việc tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu 
dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập 
Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 
luôn thân tình, ấm áp góp phần gắn kết 
người dân trong hoạt động cộng đồng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng 
biểu dương kết quả nổi bật của dân cư 
thôn 5 thực hiện cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” năm 2021. Đến nay, 
thôn chỉ còn 5 hộ cận nghèo, không còn 
hộ nghèo, hơn 99% số hộ đạt danh hiệu 
“Gia đình văn hóa”. Bên cạnh đó, công 
tác an sinh xã hội, khuyến học, xây dựng 
nông thôn mới đều huy động được sự 
đóng góp, đồng thuận của nhân dân do 
vậy kết quả các phong trào thi đua đều 
thực chất và người dân được thụ hưởng 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, 
xã Yên Sở, huyện Hoài Đức.                                                                                                                                     Ảnh: TTXVN

trực tiếp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

mong muốn bà con tiếp tục phát huy 
truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa 

xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, 
văn minh, hiện đại, xứng đáng truyền 
thống vẻ vang xã anh hùng của Thủ đô 
anh hùng.                           (Theo VTV.VN)

Trung Bộ tiếp tục 
mưa to và diễn biến 
phức tạp đến 
ngày 16.11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của 
không khí lạnh kết hợp với nhiễu động 
gió Đông trên cao nên ở Trung bộ ngày 
15.11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có 
nơi mưa rất to.

Lượng mưa ở Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến ở 
mức 100 - 180 mm, có nơi trên 280 mm; 
Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh 
Hòa phổ biến 60 - 100 mm, có nơi trên  
120 mm.

Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào 
và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to 
với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi 
trên 70 mm/24 giờ. Trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá 
và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ 
quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi 
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, 
thấp, ven sông.

Từ ngày 16.11, mưa lớn ở khu vực 
từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa 
còn diễn biến phức tạp. Cấp độ rủi ro 
thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa 
đá cấp 1.

 (Theo TTXVN)

Khánh thành Nhà máy điện gió vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng

Trạm biến áp của Nhà máy điện gió số 5 - Ninh 
Thuận bắt đầu vận hành tiếp điện

Sáng 14.11, tại xã Phước Hữu, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, 
Tập đoàn Trung Nam (Trungnam 
Group) tổ chức khánh thành Nhà máy 
điện gió số 5 - Ninh Thuận, với công 
suất 46,2 MW, tổng vốn đầu tư 1.633 
tỷ đồng.

Dự án Điện gió số 5 - Ninh Thuận có 
quy mô 11 trụ, sản lượng khai thác dự 
kiến khoảng 136.281 MWh/năm.

11 tuabin của dự án, được Công ty 
Enercon (Cộng hòa Liên bang Đức) cung 
cấp, có công nghệ không hộp số với ưu 
điểm có thể hoạt động với tốc độ gió 

thấp từ 2 - 2,5m/s, góp phần đáng kể 
trong việc khai thác hiệu quả nguồn tài 
nguyên quốc gia.

Trungnam Group cho biết Nhà máy 
điện gió số 5 - Ninh Thuận đi vào hoạt 
động chính là cột mốc đặc biệt cho chiến 
dịch hoàn thành 200 MW điện gió và 
650 MW điện Mặt Trời với tổng công 
suất 853,15 MW của Trungnam Group 
tại Ninh Thuận, qua đó góp phần đưa 
Ninh Thuận đến gần với mục tiêu trở 
thành trung tâm năng lượng tái tạo của 
cả nước.

(Theo Vietnam+)

Ra mắt Ứng dụng công nghệ số i-HR hỗ trợ người lao động

Ra mắt Ứng dụng công nghệ số i-HR hỗ trợ người 
lao động.

Trong khuôn khổ Ngày hội “Tiếp sức 
ngày trở lại” cho thanh niên công nhân 
và người lao động tại Khu Chế xuất Linh 
Trung 1, TP Thủ Đức diễn ra vào sáng 
14.11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh phối hợp với Công ty CP Cung 
ứng nhân lực chất lượng cao - CLC triển 
khai Ứng dụng công nghệ số i-HR trên 
hệ điều hành iOS và Android.

Ứng dụng công nghệ số i-HR giúp kết 
nối trực tiếp 3 nhóm đối tượng là người 
lao động - cơ sở giáo dục nghề nghiệp - 
DN cùng tương tác trên một sàn điện tử.

i-HR sử dụng cơ sở dữ liệu lớn (Big 
Data), kết nối thông tin tuyển sinh, thông 
tin việc làm tự động 24/7 trên cơ sở tự 
động phân tích thông tin, định hướng kết 

nối giữa các đối tượng bằng trí tuệ nhân 
tạo (AI) từ dữ liệu các tài khoản đăng ký 
tham gia i-HR của người lao động, cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp.

Cùng với việc ra mắt ứng dụng i-HR, 

Ngày hội “Tiếp sức ngày trở lại” còn có 
nhiều hoạt động đa dạng như: “Chuyến 
xe an toàn, miễn phí” đưa thanh niên công 
nhân, người lao động quay lại tại khu 
công nghiệp, khu chế xuất; xét nghiệm 
nhanh kháng nguyên Covid-19 miễn phí 
cho thanh niên công nhân, người lao 
động để đến phỏng vấn tại các công ty, 
xí nghiệp; trao tặng 1.000 túi quà an sinh, 
300 thùng sữa cho thanh niên công nhân 
và con em người lao động trên địa bàn TP 
Thủ Đức; bàn giao danh sách người lao 
động có nhu cầu tìm kiếm việc làm phù 
hợp với yêu cầu tuyển dụng của các DN 
cho Ban Quản lý các khu chế xuất - công 
nghiệp TPHCM…

 (Theo Chinhphu.vn)

ĐH Y - Dược Thái Nguyên 
bồi thường 3,2 tỷ đồng 
cho bác sĩ 32 năm 
đi khiếu nại

Sau 32 năm ròng rã khiếu nại, bác sĩ 
Nguyễn Ngọc Lợi (68 tuổi, quê Tứ Xã, 
Lâm Thao, Vĩnh Phú, nay là Phú Thọ) và 
Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) 
vừa lập biên bản ghi nhớ, thống nhất 
việc chi trả đền bù với số tiền gần 3,2 
tỷ đồng.

Cụ thể, trường sẽ đại diện cho ông 
Nguyễn Ngọc Lợi đóng BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi BHXH với 
số tiền trên 607 triệu đồng để ông Lợi 
được hưởng chế độ lương hưu.

Ông Lợi phải đóng BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 94 
triệu đồng. Ông Lợi được nhận thực tế 
số tiền trên 2,495 tỷ đồng.

Theo ông Lợi, đây mới là một khoản 
tiền trích bồi thường trong khả năng 
chi trả từ ngân sách của nhà trường. 
Còn một khoản tiền khác đã được hai 
bên thống nhất và phải làm văn bản 
báo cáo, xin Bộ Tài chính duyệt liên 
quan đến các khoản mà trường đã gây 
tổn hại cho ông, gồm: Tiền bồi thường 
danh dự, mất sức khỏe, mất việc làm, 
tiền BHYT do tự chữa bệnh, tiền bảo 
hiểm của người nhà quân nhân... Tổng 
số tiền bồi thường cho các mục này vào 
khoảng 6,7 tỷ đồng.

(Theo TTO)

Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh 
Hòa còn diễn biến phức tạp.

Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021

Các nhà “leo núi” Đường lên đỉnh Olympia năm 2021. 

Sáng 14.11, chung kết Đường lên 
đỉnh Olympia 2021 diễn ra tại Đài 
Truyền hình Việt Nam với sự tranh tài 
của 4 thí sinh. 

Chung cuộc, em Nguyễn Hoàng 
Khánh, Trường THPT Bạch Đằng, Quảng 
Ninh giành chiến thắng với 315 điểm 
dẫn đầu, giành suất học bổng 40.000 
USD của cuộc thi.

Giải nhì thuộc về Nguyễn Thiện 
Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự 

nhiên). Giải ba thuộc về Nguyễn Việt 
Thái (THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐH 
Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) và 
Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên 
Phan Bội Châu, Nghệ An).

Giải thưởng bao gồm, giải nhất là 
học bổng 40.000 USD. Thí sinh về nhì 
cũng sẽ nhận giải 100 triệu đồng, 2 thí 
sinh đồng hạng ba nhận giải thưởng 
50 triệu đồng. 

(Theo Báo Tin tức)
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI 
GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin 
học, SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021

Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ 
hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục 
khai giảng 
khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
   ĐT: (0256)3892319 - 0914031999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

   

CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

01 CV Nhân sự làm việc ở Quy Nhơn
Yêu cầu: Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc có kinh 

nghiệm ở vị trí tương đương.
05 Kế toán viên làm việc ở Quy Nhơn và các tỉnh
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm.
Nộp hồ sơ tại 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định hoặc 

qua mail tuyendung@bidiphar.com
Nhận hồ sơ đến ngày 30.11.2021
LH: A. Duy 0917 599 212

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 68 lô đất ở tại các khu dân cư phường Hoài 

Hảo; 38 lô đất ở tại khu dân cư khu phố 7, phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 100m2/lô đến 286m2/lô. Giá khởi 
điểm: Từ 175.440.000 đồng/lô đến 1.200.000.000 đồng/lô. 

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

Hoài Nhơn
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh 

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

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

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

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và công bố giá 
của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 395/TBĐGTS-ĐD 
ngày 10.11.2021.  

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

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

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 
đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

 

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

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, 

mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có 
lúc cấp 6; biển động nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc 
xoáy và gió giật mạnh.

   (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 15.11.2021
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Bình Định

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 01.11.2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức 
tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 
tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
năm 2021 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 10 người. Cụ thể 
theo Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 
01.11.2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; hình thức, 
nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo Kế hoạch số 37/KH-
STNMT ngày 01.11.2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ 
đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức: Từ ngày 08.11.2021 
đến hết ngày 07.12.2021.

4. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ 
đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức: Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Bình Định (địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định).

Kế hoạch, thông báo và nhu cầu tuyển dụng viên chức tại 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2021 được đăng tải 
trên trang điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 
https://stnmt.binhdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở 
Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Công ty TNHH Giám định C&S thông báo mời chào giá 

mua thanh lý 2.258 tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng, 
cụ thể như sau:

- 351 tấm pin bị đứt dây, hỏng hộp kết nối
- 1907 tấm pin bị vỡ mặt kính
- Kích thước mỗi tấm: 1960 mm x 992 mm x 40 mm.
- Trọng lượng mỗi tấm: 22.1kg
1. Bên mời chào giá: Công ty TNHH Giám định C&S.
2. Bên mời chào giá mời các nhà thầu tham gia nộp chào giá 

mua thanh lý 2.258 tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng.
3. Nhà thầu quan tâm tham gia chào giá muốn tìm hiểu 

thông tin chi tiết có thể liên hệ Công ty TNHH Giám định 
C&S, phòng 16, tầng 3A, tòa C2 D’capitale Trần Duy Hưng, 
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (điện thoại liên hệ: 024 710 
58899, anh Phạm Quốc Việt 0868. 696.169) /hoặc đến xem 
hàng hóa tại địa chỉ Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình 
Định, Khu kinh tế Nhơn Hội, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (liên 
hệ: Anh Trương Quang Trưởng - điện thoại: 0972.272.959).

4. Thời gian nộp chào giá: Từ thời điểm thông tin được 
đăng chính thức trên Báo Bình Định đến 16 giờ ngày 
18.11.2021.

5. Địa điểm nộp chào giá: Tại văn phòng Công ty TNHH 
Giám định C&S, phòng 16, tầng 3A, tòa C2 D’capitale Trần 
Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội/ hoặc gửi trước 
chào giá qua email (vietpq@cs-adj.com).

Giá chào là giá trọn gói/ hoặc chào đơn giá từng tấm 
(không bao gồm VAT), đã bao gồm chi phí bốc xếp tại nơi 
nhận hàng. Thư chào giá cần có đủ chữ ký/dấu của người 
đại diện pháp luật của nhà thầu chào giá.

Trân trọng.

   

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 46/2021 từ ngày 16.11.2021 đến ngày 22.11.2021
THỨ BA, NGÀY 16.11.2021: TP Quy Nhơn: 5h15-6h45: Lộ 2 TBA TĐC 

Xóm Cổng 3. 5h15-6h45: Lộ 1 TBA TĐC Xóm Cổng. 7h45-10h15: TBA Cục dự 
trữ Nghĩa Bình. 13h45-16h15: TBA Dịch vụ Du lịch số 3. H. Tuy Phước: 7h15-
11h45: TBA Lộc Thượng 2 - xã Phước Sơn. TX. An Nhơn: 7h-11h15: TBA Thuận 
Thái. 13h-15h45: TBA KDC Trung Lý. H. Phù Cát: 7h50-9h10: TBA Phương Phi 
- thị trấn Cát Tiến. 9h50-11h10: Thôn Liên Trì - xã Cát Nhơn. 13h50-15h10: 
Thôn Đại Ân - xã Cát Nhơn. 15h20-16h40: Thôn Kiều Huyên - xã Cát Tân. H. 
Phù Mỹ: 7h15-10h45: TBA Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù Mỹ. 5h-17h: TBA Chánh 
Thuận 1 - xã Mỹ Trinh. 5h-17h: TBA Chánh Thuận 2 - xã Mỹ Trinh. 8h-9h30: 
TBA Võ Thị Sáu - thị trấn Phù Mỹ. TX. Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Công 
Thạnh 2 - P. Tam Quan Bắc. 7h45-9h15: Khu phố Ngọc Sơn - P. Hoài Thanh Tây. 
H. Vĩnh Thạnh: 8h30-16h30: Khu vực xã Vĩnh Sơn. 

THỨ TƯ, NGÀY 17.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: Lộ 2, lộ 3 TBA 
Nguyễn Huệ, Lộ 2 TBA Nguyễn Lạc 2. 7h15-13h30: TBA TMS Luxury 1, 2. H. 
Vân Canh: 6h30-16h: Khu vực thị trấn Vân Canh và các xã Canh Hòa, Canh 
Thuận, Canh Liên. TX. An Nhơn: 7h45-11h10: Khu vực Thôn Bình An - xã 
Nhơn Hạnh. H. Phù Cát: 7h30-11h: Xã Cát Hải - Phù Cát. TX. Hoài Nhơn: 
7h15-8h45: Thôn Hội An - xã Hoài Châu. 9h15-10h45: Thôn Hội An Tây - xã 
Hoài Châu. 13h45-15h15: Khu phố Tăng Long 1-P. Tam Quan Nam. H. Tây 
Sơn: 7h30-12h30: Khu vực TBA K6, O5 và Kon Trú - xã Vĩnh Kim. 

THỨ NĂM, NGÀY 18.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-10h45: TBA Bến Xe.  
TX. An Nhơn: 7h-16h45: TBA Cẩm Văn, Nhơn Hưng 4. 7h-11h45: KV An Ngãi, 
Phò An - P. Nhơn Hưng. H. Phù Cát: 8h20-9h50: TBA Tự Dùng 31-400. 9h55-
11h10: TBA Tự Dùng 32-630. H. Phù Mỹ: 7h45-9h45: TBA Xuân Thạnh 6 - xã Mỹ 
An. 8h45-10h45: TBA Xuân Thạnh 4 - xã Mỹ An. 7h45-11h45: TBA Đông An - xã 
Mỹ Cát (Phù Mỹ). TX. Hoài Nhơn: 8h15-9h45: Khu phố Lâm Trúc - P. Hoài Thanh. 

THỨ SÁU, NGÀY 19.11.2021: H. Phù Cát: 7h15-10h45: TBA Lê Hoàn. 
10h45-12h45: TBA Ngô Mây 4. 13h15-14h45: TBA Bến Xe Mới. 14h45-
16h15: TBA Vĩnh Trường. TX. Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Định Bình - P. 
Hoài Đức. H. Hoài Ân: 8h-16h: xã Ân Thạnh. 9h-16h: TBA Du Tự 2 - xã Ân 
Thạnh. 11h-14h30: TBA Năng An 2 - xã Ân Tín. 

THỨ BẢY, NGÀY 20.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h-17h: Cảng Quân Sự 
Thị Nại 2. H. Phù Mỹ: 7h15-14h45: Lộ Nam TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ.  

TX. Hoài Nhơn: 7h-11h: Khu phố 6 - P. Bồng Sơn. 7h15-9h15: Chi Cục Thuế 
TX Hoài Nhơn. H. Hoài Ân: 8h30-15h: TBA Đá Kim Khánh - xã Ân Hảo Tây. 
8h30-12h30: Các TBA Gạch Ân Phú, Cụm CN Du Tự, Du Tự 3, Gò Cau 3, Tự 
Dùng Hoài Ân - thị trấn Tăng Bạt Hổ, Ân Hòa 2 - xã Ân Phong, Phú Thuận 2, 3, 
Khoa Trường, Vĩnh Hòa 1, 2, Trại Heo Bảo Châu, Điện mặt trời TĐH Đà Nẵng - 
xã Ân Đức. H. Tây Sơn: 7h10-17h10: Phía Bắc đường Quang Trung (đoạn từ 
bến xe cũ đến ngã 3 đường 31 tháng 3 - Quang Trung) - thị trấn Phú Phong. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 21.11.2021: TP Quy Nhơn: 10h30-15h30: Một phần 
KCN Long Mỹ, tỉnh Bình Định. 4h45-6h15: Các TBA Tháp Đôi, Công ty Giày, Nhà 
máy Cao su, Hà Thanh 3, 4, 7, Lê Đại Hành, KDC Bắc Hoa Lư, Lê Thanh Nghị 2, 3. 
4h45-17h: TBA Lê Thanh Nghị 1, Hưng Thạnh 1, 4, 5, 6, 7, 8, Bơm PS 13, Chiếu 
sáng khu B Bắc Hà Thanh, Bùi Đức Sơn, Hải Anh, Tố Hữu. 5h30-17h: TBA Võ 
Nguyên Giáp, TĐC Bắc Hà Thanh 1, 2, 3, 4, Tố Hữu 3, Nuôi tôm Nguyễn Khắc Sỹ, 
KĐT An Phú Thinh T14, T15-1, T15-2, T16, Chiếu sáng 2 QL 19, Thi công Ecobay, 
FPT 2, 3, Garden Tower T1, Phúc Lộc Hà Thanh 3, Hậu cần nghề cá, Nhật Hoa, 
Đại Phước, Út Nhỏ 2, 3, Sáu cao, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hoàng, Hà Thanh 5, 6, 
Tố Hữu 2, Hưng Thạnh 2, 3. H. Phù Cát: 7h40-12h10: Các TBA Bến Xe, An Kiều.  
TX. Hoài Nhơn: 7h-17h30: CCN May Tam Quan, Điện mặt trời mái nhà Năng 
Lượng Xanh 4M, Điện mặt trời mái nhà INVEST NBC, Điện mặt trời mái nhà 
INVEST HNT, Điện mặt trời mái nhà SOLAR NBC, Điện mặt trời mái nhà INVEST 
HĐB, Điện mặt trời mái nhà New Frame Quảng Nam, Công ty TNHH WASH HNC. 
9h30-11h30: Công ty TNHH Minh Thảo. H. An Lão: 8h-15h: Huyện An Lão. 

THỨ HAI, NGÀY 22.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Chung 
cư Đống ĐA 1A: H. Phù Cát: 7h50-11h45: Xã Cát Lâm, xã Cát Sơn. H. Phù 
Mỹ: 7h30-10h30: Lộ Tây TBA Nguyễn Thị Minh Khai - thị trấn Phù Mỹ. 13h30-
16h30: Lộ Bắc TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ. H. Hoài Ân: 8h-15h: Các TBA 
Đức Long 1, 2, Gia Đức 1, 2 , Bãi Giếng xã Ân Đức và Mộc Bài 2 - thị trấnTăng 
Bạt Hổ. H. Vĩnh Thạnh: 8h-10h30: TBA UB Xã Vĩnh Thịnh - xã Vĩnh Thịnh. 

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Qúy 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.
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TIN VẮN

Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia 
Công ước khung của LHQ về biến đổi 
khí hậu (COP26) đã kết thúc với thỏa 
thuận duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu 
ở 1,5°C nhằm ngăn thảm họa khí hậu.

Chủ tịch COP26 Alok Sharma ngày 
13.11 gõ búa báo hiệu không ai trong số 
gần 200 phái đoàn phản đối thỏa thuận 
duy trì mức tăng nhiệt Trái Đất ở 1,5°C. 
Thỏa thuận cuối cùng được nhất trí sau 
11 giờ đàm phán căng thẳng, do Ấn Độ 
và Trung Quốc yêu cầu bỏ cụm từ “loại 
bỏ hoàn toàn than đá” trong tuyên bố 
của COP26.

Ông Sharma thông báo đã chấp thuận 
kiến nghị của Ấn Độ, thay đổi cụm từ 
“loại bỏ than đá” thành “giảm dần sử 
dụng than đá”. Một số quốc đảo Thái 
Bình Dương, trong đó có Fiji, nơi đang 
hứng chịu hậu quả nặng nề của nước 
biển dâng, chỉ trích đề xuất thay đổi 
vào phút chót này. Tuy nhiên, đây là 
lần đầu tiên nhiên liệu hóa thạch được 
đề cập rõ ràng trong một thỏa thuận về 
khí hậu của LHQ.

Tuyên bố của COP26 cũng kêu gọi loại 
bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không 
hiệu quả, đồng thời hối thúc các quốc gia 
tăng cường mục tiêu cắt giảm khí thải tới 
năm 2030 ngay từ năm sau trong nỗ lực 
ngăn tình trạng Trái Đất ấm lên.

COP26 đạt thỏa thuận 
ngăn thảm họa khí hậu toàn cầu

Các nhà đàm phán đồng ý thỏa thuận 
giải quyết quy tắc cho thị trường mua 
bán định mức carbon, có thể giải ngân 
hàng nghìn tỷ USD cho các dự án giúp 
hạn chế biến đổi khí hậu. Điều này hiện 
thực hóa Điều 6 của Thỏa thuận Paris 
2015, theo đó các quốc gia được mua 
định mức phát thải dư thừa từ các nước 
khác để đáp ứng một phần mục tiêu 
khí hậu.

Thỏa thuận hạn chế mức tăng nhiệt 
toàn cầu ở 1,5°C là kết quả của hai 
tuần đàm phán tại COP26, tổ chức ở 
TP Glasgow, xứ Scotland thuộc Anh. 
Hội nghị phải kéo dài thêm một ngày 
để đàm phán yêu cầu giữa các quốc gia 
dễ bị tổn thương, các cường quốc công 
nghiệp và những nước phụ thuộc nhiều 
vào nhiên liệu để phát triển kinh tế.

(Theo VnExpress.net)

Các đại biểu tham dự COP26 tại TP Glasgow chụp ảnh cùng nhau ngày 13.11.                         Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm với Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13.11, 
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị 
nói rằng Mỹ nên tránh gửi tín hiệu sai 
đến Đài Loan trong cuộc gặp giữa Chủ 
tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ 
Joe Biden vào đầu tuần tới.

“Cuộc gặp này không chỉ là một sự 
kiện lớn trong quan hệ Trung - Mỹ mà 
còn là sự kiện lớn trong các quan hệ 
quốc tế”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
dẫn lời ông Vương nói trong cuộc  
điện đàm.

“Nhân dân hai nước và cộng đồng 
quốc tế hy vọng cuộc gặp sẽ đạt được 
những kết quả mang lại lợi ích cho cả 
hai quốc gia và thế giới. Hai bên nên 
thoả hiệp với nhau để thực hiện cuộc 
gặp, bảo đảm cuộc gặp sẽ diễn ra suôn 
sẻ và thành công, và thúc đẩy quan hệ 
Trung - Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển 
lành mạnh và ổn định”, thông cáo của 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Cuộc điện đàm diễn ra vài giờ sau 
khi Trung Quốc và Mỹ đều xác nhận 
cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến sẽ 
diễn ra vào ngày 16.11 giờ Bắc Kinh.  

(Theo TPO)

Ngoại trưởng 
Trung Quốc nhắc nhở 
Mỹ trước thềm 
thượng đỉnh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và 
người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong một 
lần gặp.                                                                      Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 13.11 
thông báo hải quân nước này đã tổ chức 
cuộc tập trận PASSEX ở Biển Đen với 
các lực lượng hải quân của 3 quốc gia 
thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương (NATO), gồm Mỹ, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Romania.

Theo thông báo, cuộc tập trận có sự 
tham gia của 7 tàu chiến, trong đó có tàu 
tuần tra lớp Island mang tên Sloviansk 
của Hải quân Ukraine và soái hạm Mount 
Whitney thuộc Hạm đội 6 của Mỹ.

Ukraine và 3 nước thành viên NATO tập trận hải quân ở Biển Đen
Máy bay tuần thám P-8 Poseidon và 

một trực thăng của Hải quân Mỹ cũng 
tham gia các hoạt động tập trận.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay mục 
đích chính của cuộc tập trận là thực hành 
hoạt động tương tác của nhóm chiến 
thuật đa quốc gia theo các tiêu chuẩn của 
NATO và nâng cao khả năng hiệp đồng 
giữa các lực lượng hải quân tham gia.

Cũng theo bộ này, mục đích khác của 
PASSEX là duy trì an ninh ở Biển Đen.

(Theo Vietnam+)
Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon 
của Mỹ tham gia cuộc tập trận.      Nguồn: Sputnik

Theo Hãng tin AP, đêm 12.11 (giờ địa 
phương), các băng đảng trong nhà tù ở 
TP Guayaquil (Ecuador) khơi mào một 
trận đấu súng đẫm máu bằng số vũ khí 
không hiểu bằng cách nào tuồn được 
vào trong. Các băng nhóm này đều có 
liên hệ với các tập đoàn ma túy quốc tế 
vốn nổi tiếng hung ác.

Video chia sẻ trên mạng xã hội ghi 
nhận cảnh tượng thi thể nằm la liệt trên 

Băng đảng đấu súng đẫm máu 
trong nhà tù ở Ecuador, 68 người chết Tổ chức Giám sát nhân quyền của 

Syria (SOHR) cho biết đã có ít nhất 13 
tay súng trung thành với Chính phủ 
Syria thiệt mạng trong ngày 13.11 trong 
cuộc phục kích của tổ chức Nhà nước 
Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông 
nước này.

Vụ tấn công xảy ra tại khu vực 
Masrib, phía Tây tỉnh Deir Ezzor của 
Syria trong lúc những tay súng trên 
đang đi tuần tra. Theo SOHR, đây là 
vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào 
các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria 
trong 5 tháng qua.

IS đã bị Các lực lượng dân chủ 
Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn quét sạch 
khỏi thành trì cuối cùng ở ngôi làng 
Baghouz, miền Đông Syria hồi tháng 
3.2019, nhưng tàn quân của nhóm này 
vẫn tiếp tục tiến hành các vụ tấn công 
nhỏ lẻ nhắm vào các lực lượng chính 
phủ từ nơi ẩn náu ở sa mạc Syria rộng 
lớn trải dài từ vùng ngoại ô thủ đô 
Damascus giáp biên giới với Iraq.

(Theo TTXVN)

13 tay súng trung 
thành với Chính phủ 
Syria thiệt mạng do IS

l Hãng tin Bloomberg ngày 13.11 
dẫn một nguồn thạo tin yêu cầu giấu 
tên tiết lộ chính quyền của Tổng thống 
Mỹ Joe Biden đã phản đối kế hoạch 
nâng cao sản lượng chip của Tập đoàn 
Intel tại Trung Quốc do lo ngại về vấn 
đề an ninh, qua đó bác bỏ đề xuất giải 
quyết tình trạng thiếu hụt chip ở nền 
kinh tế lớn nhất thế giới.
l Chính phủ Thái Lan đang lên kế 

hoạch mở lại các cửa khẩu ở vùng cực 
Nam của nước này vào ngày 16.12 tới 
nhằm thúc đẩy du lịch trong bối cảnh 
số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày 
đang giảm xuống.
l Cảnh sát Ghana cho biết 9 học 

sinh trung học đã đuối nước hôm 
12.11 sau khi hai chiếc ca nô bị lật úp 
trên một con sông ở miền Bắc  
nước này.
l Ngày 13.11, một vụ tai nạn xe 

buýt kinh hoàng đã xảy ra tại bang 
Sao Paolo, Brazil, làm ít nhất 5 người 
thiệt mạng và 48 người khác bị thương.

(Theo TTXVN)

Các băng đảng ma túy đứng sau tình trạng bạo 
lực trong nhà tù ở Ecuador.                             Ảnh: AP

mặt đất, một số còn bị đốt, sau khi trận 
chiến kết thúc. Ít nhất 68 tù nhân đã chết 
và 25 người bị thương.

Nhà chức trách cho biết súng nổ vang 
trời suốt 8 giờ trước khi ngừng, rồi lại 
tiếp tục nổ vào trưa 13.11.

Khi màn đêm buông xuống, Phủ Tổng 
thống Ecuador mới thông báo “tình hình 
đã được kiểm soát” với sự xuất hiện của 
khoảng 900 cảnh sát.

“Ban đầu tù nhân cố dùng thuốc nổ 
phá bức tường để xâm nhập vào khu vực 
số 2 và thảm sát. Chúng còn đốt những 
tấm nệm để làm đối thủ ngạt khói. Chúng 
tôi phải đối phó với tội phạm ma túy nên 
rất khó” - ông Pablo Arosemena, Tỉnh 
trưởng tỉnh Guayas, cho biết.

Vụ thảm sát xảy ra chưa đầy 2 tháng 
sau một trận đánh tương tự giữa các 
băng nhóm trong tù làm chết 119 người. 
Nhà tù này chứa hơn 8.000 phạm nhân.  

(Theo TTO)


