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Cung đáp ứng đủ cầu . . . . . . . . . . . . . .u5

l Đảm bảo điều trị thường xuyên
cho bệnh nhân HIV. . . . . . . . . . . . . . . . . .u8

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả

Đây là yêu cầu đặt ra khi triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30.7.2021
của Bộ Chính trị và Quyết định số 407-QĐ/TU ngày 30.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

trong thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
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công tác dân vận

Cơ sở y tế 
tăng cường 
phân luồng, 
tầm soát u3

Điện gió mở hướng 
đa dạng năng lượng 
tái tạo u6

Hoàn thành dự án Tổ hợp 
Không gian khoa học trong tháng
3.2022 để sớm đưa vào hoạt động

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TX Hoài Nhơn.                              Ảnh: MINH LỰC
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 21.11, tại Hà 
Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội 
nghị trực tuyến công bố chính 
thức triển khai hệ thống hóa 
đơn điện tử (HĐĐT) tại Tổng 
Cục Thuế và TP Hà Nội, TP Hồ 
Chí Minh, TP Hải Phòng, các 
tỉnh Bình Định, Quảng Ninh, 
Phú Thọ. Dự Hội nghị có Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 
Khái và đại diện các bộ, ngành 
Trung ương. Dự hội nghị tại 
điểm cầu Cục Thuế tỉnh Bình 
Định có Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, đại diện các sở, ngành 
của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức 
Phớc nhấn mạnh: Việc triển 
khai hệ thống HĐĐT là một 
trong những giải pháp trong 
chuyển đổi phương thức quản 
lý thuế theo hướng hiện đại, 
minh bạch, hiệu quả cho cả cơ 
quan thuế và người nộp thuế, 

góp phần thực hiện có hiệu 
quả Chương trình chuyển đổi 
số quốc gia. 

Bộ Tài chính mong muốn 
các bộ, ngành và các tỉnh, 
thành trong cả nước cùng quán 
triệt quan điểm, nhận thức về 
trách nhiệm triển khai hệ thống 
HĐĐT, xem đây là giải pháp 
quan trọng góp phần cùng 
Bộ Tài chính, Chính phủ đạt 
được các mục tiêu quốc gia về 
chuyển đổi số, thúc đẩy phát 
triển kinh tế đất nước.

Lộ trình triển khai hệ thống 
HĐĐT theo Nghị định 123/2020 
của Chính phủ và Thông tư 
78/2021 của Bộ Tài chính được 
chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 
1, từ tháng 11.2021 đến tháng 
3.2022 triển khai tại TP Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, 
các tỉnh Bình Định, Quảng Ninh 
và Phú Thọ; giai đoạn 2 thực 
hiện từ tháng 4.2022 đến tháng 
7.2022 tại 57 tỉnh, thành phố còn 
lại. Hiện hệ thống HĐĐT của 

ngành Thuế có thể xử lý khoảng 
6,4 tỷ hóa đơn mỗi năm, đảm 
bảo an toàn, bảo mật cao. Việc 
triển khai giai đoạn 1 hệ thống 
HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố nói 
trên sẽ là cơ sở để Tổng Cục 
Thuế đánh giá, triển khai giai 
đoạn 2 trên phạm vi cả nước. 

Tại Bình Định, chủ động 
triển khai giai đoạn 1 hệ thống 
HĐĐT, UBND tỉnh thành lập 
Ban chỉ đạo triển khai hệ thống 
HĐĐT của tỉnh. Cục Thuế tỉnh 
cũng đã thành lập Trung tâm 
điều hành HĐĐT và Tổ thường 
trực triển khai áp dụng HĐĐT; 
tổ chức nhiều hội nghị trực 
tuyến tư vấn cho cộng đồng 
DN cách thức xử lý HĐĐT và 
hóa đơn giấy còn tồn đọng; 
hướng dẫn DN quy trình đăng 
ký, sử dụng HĐĐT mới theo 
Thông tư 78/2021 của Bộ Tài 
chính. Ngành Thuế tỉnh phấn 
đấu đến ngày 31.12.2021, có 
100% DN trên địa bàn tỉnh sử 
dụng HĐĐT.                    TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 21.11, tại Trung 
tâm Quốc tế Khoa học và Giáo 
dục liên ngành (ICISE - TP Quy 
Nhơn), Hội Khoa học Gặp gỡ 
Việt Nam cùng Ban Tổ chức 
Quỹ học bổng Vallet tổ chức lễ 
trao học bổng Vallet 2021 cho 
87 học sinh, sinh viên, nghiên 
cứu sinh xuất sắc của hai tỉnh 
Bình Định, Phú Yên.

Dự lễ có Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long; lãnh 
đạo các sở, ngành, cơ sở giáo 
dục liên quan của tỉnh Bình 
Định, Phú Yên; Công ty CP 
Becamex Bình Định.

Năm nay, số lượng và giá trị 
học bổng Vallet trao tặng cho 
học sinh, sinh viên, nghiên cứu 
sinh tăng lên. Tại buổi lễ, 87 
suất học bổng Vallet đã được 
trao cho sinh viên, học sinh 
xuất sắc trong các kỳ thi học 
sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh 
đến từ các trường THPT và học 
sinh học tập tốt là người dân 
tộc thiểu số (11,5 triệu đồng/
suất đối với học sinh và 20 triệu 
đồng/suất đối với sinh viên), 
nghiên cứu sinh của Trường 
ĐH Quy Nhơn (32 triệu đồng/
suất) và sinh viên chuyên 
ngành Vật lý hạt cơ bản, Vật lý 
thiên văn (5 triệu đồng/suất); 
tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Phi Long chúc mừng 
các học sinh, sinh viên, nghiên 
cứu sinh ưu tú và trân trọng 
cảm ơn, bày tỏ cảm động trước 
sự hào hiệp và nghĩa cử cao đẹp 
dành cho thế hệ trẻ Việt Nam 
của GS Odon Vallet, GS Trần 
Thanh Vân, GS Lê Kim Ngọc - 
những người sáng lập, duy trì 
tổ chức và phát triển học bổng 
Gặp gỡ Việt Nam - Vallet ngày 
một phát triển.

Học bổng Vallet là học bổng 
phi chính phủ lớn nhất tại Việt 
Nam, do Hội Khoa học Gặp gỡ 
Việt Nam và GS Odon Vallet 
(ĐH Sorbone, Paris - Pháp) 
thành lập từ năm 2001 đến 
nay, với mục tiêu khuyến học, 
khuyến tài, chắp cánh tài năng 
trẻ là học sinh, sinh viên ưu tú 
của Việt Nam.

Năm 2021, dù ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, nhưng 
Quỹ đã vận động được 2.250 
suất học bổng để trao cho học 
sinh, sinh viên xuất sắc và học 
sinh có thành tích học tập tốt 
tại các làng SOS ở Việt Nam, 
với hơn 30 tỷ đồng. Các giáo 
sư đã ủy nhiệm cho các ban tổ 
chức trao học bổng ở các tỉnh, 
thành phố trao học bổng cho 
các em học sinh, sinh viên, 
nghiên cứu sinh ưu tú.          

           THU HIỀN

(BĐ) - Ngày 21.11, Trường 
ĐH Quy Nhơn tổ chức Hội 
thảo khoa học “Xây dựng tiêu 
chí và bộ nhận diện thương 
hiệu của du lịch Bình Định”. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đến dự và phát biểu 
tại hội thảo. Cùng tham dự có 
đại diện một số sở, ngành của 
tỉnh; các DN lữ hành, du lịch 
trong tỉnh.

Đề tài nghiên cứu khoa học 
“Xây dựng tiêu chí và bộ nhận 
diện thương hiệu của du lịch 
Bình Định” do PGS.TS Đỗ Ngọc 
Mỹ - Hiệu trưởng Trường ĐH 
Quy Nhơn làm chủ nhiệm đề 
tài, Th.S Lê Thị Vinh Hương - 
Phó Chủ nhiệm Thường trực 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng 
chủ nhiệm đề tài, cùng các 
thành viên công tác tại Trường 
ĐH Quy Nhơn.

Bước đầu nghiên cứu, 
nhóm thực hiện đề tài đã công 
bố kết quả tham luận về xây 
dựng thương hiệu du lịch Bình 
Định; các tiêu chí của bộ nhận 

diện thương hiệu điểm đến du 
lịch Bình Định; thiết kế các yếu 
tố hữu hình của bộ nhận diện 
thương hiệu điểm đến du lịch 
Bình Định, gồm: Tên thương 
hiệu, khẩu hiệu (slogan), biểu 
tượng (logo).

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ cho 
biết: Mục tiêu của đề tài là 
phát triển sản phẩm du lịch đặc 
trưng của Bình Định đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030; 
xây dựng ngành Du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của tỉnh theo Chương trình 
hành động về phát triển du lịch 
tỉnh Bình Định trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn giai đoạn 
2020 - 2025 của Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX mà Trường ĐH Quy Nhơn 
được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ thực hiện đề tài.

Tại hội thảo, nhóm nghiên 
cứu đề tài tiếp thu, ghi nhận ý 
kiến đóng góp của các chuyên 
gia, các sở, ngành, các DN hoạt 
động trong lĩnh vực du lịch để 

có những góc nhìn đa chiều, 
tiếp tục hoàn thiện đề tài trong 
thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang cho rằng, việc xây dựng 
tiêu chí và bộ nhận diện thương 
hiệu của du lịch Bình Định là 
bước đột phá trong chiến lược 
truyền thông về du lịch Bình 
Định, nên cần triển khai bài 
bản để mang lại hiệu quả cao. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý 
nhóm nghiên cứu đề tài cần tập 
trung vào yếu tố khai thác tiềm 
năng, lợi thế phát triển du lịch 
gắn với thiên nhiên, đất nước, 
con người Bình Định trên cơ sở 
góp ý của các chuyên gia, nhà 
khoa học, nhà quản lý… để hoàn 
thiện đề tài. Từ đó ứng dụng đề 
tài vào thực tiễn lâu dài trong 
định hướng phát triển du lịch 
của tỉnh theo phương châm giữ 
được môi trường, thiên nhiên 
nguyên sơ, đảm bảo đời sống 
của người dân… 

 NGỌC NHUẬN

Hệ thống hóa đơn điện tử 
chính thức hoạt động

Xây dựng tiêu chí và bộ nhận diện thương hiệu 
của du lịch Bình Định

Trao học bổng Vallet 2021 cho 
87 học sinh, sinh viên, nghiên cứu 
sinh xuất sắc tỉnh Bình Định, 
Phú Yên

Trước diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19 trên địa 
bàn thị xã, sáng 21.11, UBND 
TX Hoài Nhơn tổ chức họp 
khẩn với Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch Covid-19 
thị xã, lãnh đạo UBND các xã, 
phường: Hoài Châu Bắc, Tam 
Quan, Hoài Thanh, Hoài Mỹ, 
Hoài Hương, Hoài Thanh Tây 
và Bồng Sơn.

Từ ngày 15 đến 20.11, TX 
Hoài Nhơn ghi nhận hơn  
30 trường hợp mắc Covid-19, 
riêng trong ngày 20.11, qua test 
nhanh có đến 21 trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2. 
Hầu hết các ca bệnh ở trong 
cộng đồng, nhiều trường hợp 
chưa rõ nguồn lây, xuất hiện 

nhiều ổ dịch ở các xã, phường 
nói trên. Bên cạnh đó, các khu 
cách ly tập trung của thị xã và 
các cơ sở điều trị bệnh nhân 
Covid-19 ở thị xã đã quá tải. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các 
địa phương, ban, ngành của 
thị xã đã thảo luận, phân tích 
nguyên nhân, tìm giải pháp 
phòng, chống dịch trong thời 
gian đến. Theo đó, TX Hoài 
Nhơn xác định 4 nhóm đối 
tượng có nguy cơ cao hiện nay 
gồm: Người về từ vùng dịch 
ở cấp độ 3, cấp độ 4 trong và 
ngoài tỉnh; lái xe, phụ xe tải, xe 
khách; ngư dân khai thác hải 
sản xa bờ xuất bến ngoài thị xã; 
nhân viên, chủ các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, giải 

khát, karaoke…; và 4 khu vực 
nguy cơ, gồm: Cảng cá; chợ; cơ 
sở sản xuất kinh doanh và kinh 
doanh dịch vụ giải trí; cơ quan, 
đơn vị, trường học.

Từ các nhóm đối tượng 
nguy cơ cao và khu vực nguy 
cơ, UBND thị xã chỉ đạo các 
địa phương tổ chức việc tầm 
soát sàng lọc, cách ly theo 
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, 
kịp thời khoanh vùng đối với 
các ca F0 mới xuất hiện, cách 
ly F1 tại nhà đảm bảo các điều 
kiện phòng chống dịch, hoặc 
các xã, phường trưng dụng các 
cơ sở hiện để làm nơi cách ly 
tập trung. Ngành y tế và các 
địa phương khẩn trương xây 
dựng kế hoạch cách ly F0 tại 

nhà trong trường hợp cơ sở y 
tế quá tải; chủ động thích ứng 
linh hoạt an toàn hiệu quả với 
tinh thần “chấp nhận có ca F0 
nhưng không được để ca F0 
phát sinh do chủ quan, hạn chế 
tối đa ca bệnh nặng và ca tử 
vong”. Chuẩn bị ứng phó với 
dịch bệnh theo hướng từ xa, 
từ sớm, từ trước với phương 
châm 4 tại chỗ, trong đó từng 
xã, phường phải chuẩn bị sẵn 
từ 3.000 - 5.000 bộ kit test nhanh  
SARS-CoV-2 để chủ động tầm 
soát cho dân trong tình huống 
dịch bùng phát, các địa phương 
cần tính tới phương án trưng 
dụng trạm y tế của các xã, 
phường làm nơi tiếp nhận điều 
trị F0 không triệu chứng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thị xã 
cũng yêu cầu các địa phương 
tăng cường tuyên truyền, vận 
động nhân dân chấp hành các 
biện pháp phòng, chống dịch 
bằng nhiều hình thức, tăng 
cường vai trò của các tổ Covid 
cộng đồng, đảng viên phụ 
trách hộ gia đình, tăng cường 
kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm về 
phòng, chống dịch Covid-19, 
chuẩn bị nhân lực sẵn sàng 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
khi được phân bổ. Ngoài ra, 
Phòng GD&ĐT và các trường 
phải theo dõi sát diễn biến dịch 
bệnh để đảm bảo an toàn đối 
với việc dạy và học trên địa bàn 
thị xã.                      ÁNH NGUYỆT

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long trao học bổng cho các em học sinh xuất sắc 
tại lễ trao học bổng Vallet.                                                                                                      Ảnh: T.H

Hoài Nhơn xác định 4 nhóm đối tượng nguy cơ cao và 4 khu vực nguy cơ dịch Covid-19
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Bình Định

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

Hiện nay, hằng tuần tỉnh 
công bố cấp độ dịch ở các địa 
phương; dựa vào đó, các cơ sở 
y tế ở từng địa bàn sẽ áp dụng 
các biện pháp phòng, chống 
Covid-19 phù hợp. 

Tại BVĐK khu vực Bồng Sơn, 
(TX Hoài Nhơn) công tác phân 
luồng, sàng lọc sẽ được thực 
hiện ngay tại cổng vào bệnh 
viện. Bệnh nhân và người nhà 
đến bệnh viện phải thực hiện 
đúng 5K. Riêng bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân ở vùng 
nguy cơ và bệnh nhân có các 
triệu chứng nghi ngờ như sốt, 
ho… sẽ được khám ở khu riêng. 
Ngoài ra, bệnh viện còn lập 
google form (biểu mẫu khảo sát) 
để giám sát bệnh nhân, người 
nhà bệnh nhân, nhân viên y tế 
tiếp xúc với nhau hằng ngày. 
Nếu có gì bất thường sẽ dễ dàng 
truy vết F1, F2. 

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt, 
Giám đốc BVĐK khu vực Bồng 
Sơn, cho biết: Ngoài phân luồng, 
sàng lọc, bệnh viện thực hiện xét 
nghiệm sàng lọc cho 100% bệnh 
nhân nội trú. Đối với những 
bệnh nhân còn lại, bệnh viện 
xét nghiệm có chọn lọc vì nếu 
không xét nghiệm thì nguy cơ 
mất an toàn cho bệnh viện, mà 
xét nghiệm rộng rãi thì gây khó 
cho người dân. Người nghèo đến 
khám bệnh sẽ được test miễn phí. 

Để rà soát đối tượng nguy 
cơ, các cơ sở y tế còn phải theo 
dõi diễn biến dịch bệnh ở các địa 
phương hằng ngày. Theo bác sĩ 
Trần Quốc Việt, hằng tuần cán 
bộ quản lý của bệnh viện phải 
cập nhật mức độ dịch ở các địa 

Cơ sở y tế tăng cường 
phân luồng, tầm soát

Bước vào trạng thái bình thường mới, dịch bệnh cũng có thêm nhiều tình huống 
mới, số ca bệnh trong cộng đồng tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các cơ 
sở y tế tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch.

BVĐK khu vực Bồng Sơn test nhanh cho những trường hợp có nguy cơ cao.                                                          
Ảnh: NGUYỄN HỒNG MAI

phương theo công bố của tỉnh, 
của thị xã; hằng ngày theo dõi 
và cập nhật thông tin dịch bệnh. 
Đặc biệt đối với các địa phương 
phía Bắc tỉnh, BVĐK khu vực 
Bồng Sơn theo dõi tình hình 
dịch bệnh ở từng thôn, xóm, khu 
phố. Nơi nào có ca bệnh, ổ dịch 
là cập nhật ngay và thông báo 
cho nhân viên sàng lọc biết để 
dựa vào đó mà thực hiện phân 
luồng cho phù hợp.

Do có nhiều trường hợp 
tiêm đủ liều vắc xin, không 
triệu chứng nhưng vẫn dương 
tính với SARS-CoV-2 nên công 
tác sàng lọc ở các cơ sở y tế gặp 
nhiều khó khăn. Bác sĩ CKII 
Lê Thái Bình, Giám đốc TTYT  
TX An Nhơn, chia sẻ: Hiện 
chúng tôi thực hiện mục tiêu 
bệnh viện an toàn. Tuy nhiên, 
nhiều trường hợp mắc Covid-19 
không có triệu chứng, nên nếu 
chỉ dựa vào đo thân nhiệt, khai 
báo y tế sẽ không sàng lọc được. 
Hơn nữa, nếu xét về yếu tố vùng 
nguy cơ thì cũng không xác định 
được vì cấp độ dịch được công 
bố theo tuần mà dịch bệnh diễn 
biến theo từng ngày, mặt khác 
cấp độ dịch còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố chứ không phải 
chỉ riêng chỉ số ca bệnh. Do vậy, 
ngoài thực hiện các hướng dẫn 
của Bộ Y tế, Sở Y tế, chúng tôi 
kiểm soát chặt người vào Trung 
tâm bằng test nhanh; bệnh nhân 
nội trú và bệnh nhân nghèo đến 
khám bệnh đều được test miễn 
phí. Đồng thời, người có triệu 
chứng bệnh về hô hấp là phải 
khám riêng. 

Đối với BVĐK tỉnh, TS.BS Võ 

Bảo Dũng, Phó Giám đốc BVĐK 
tỉnh, thông tin: Các trường hợp 
vào viện điều trị nội trú, người 
nuôi bệnh được test tầm soát 
miễn phí. Đối với trường hợp 
đến khám bệnh mà có triệu 
chứng nghi nhiễm và có thẻ 
BHYT thì BHYT chi trả.

Không chỉ ở những địa bàn 
nguy cơ, tập trung đông dân cư, 
ngay cả các TTYT ở các huyện 
miền núi cũng được lưu ý phải 
luôn cảnh giác với nguy cơ dịch 
bệnh xâm nhập. 

Bác sĩ CKII Lang Đình Bính, 
Giám đốc TTYT huyện Vân 
Canh, cho biết: Bên cạnh việc tầm 
soát, chúng tôi thường xuyên sát 
khuẩn, đảm bảo giãn cách giữa 
các khoa, phòng. Bên cạnh đó, 
nhân viên của Trung tâm làm 
việc ở những nơi khoa, phòng, 
khu vực nguy cơ cao cũng được 
xét nghiệm tầm soát định kỳ, 
đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã có 
văn bản gửi các bệnh viện, phòng 
khám ngoài công lập, đề nghị tiếp 
tục phổ biến, triển khai thực hiện 
nghiêm các quy định, hướng dẫn 
về bảo đảm thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19. Tiếp tục xây dựng, 
củng cố, hoàn thiện phương án 
bảo đảm an toàn phòng, chống 
dịch, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng 
với các cấp độ dịch trên địa bàn. 
Tăng cường và chủ động trong 
công tác giám sát, phát hiện sớm 
các trường hợp có biểu hiện ho, 
sốt, các trường hợp nhiễm/nghi 
nhiễm Covid-19 để kịp thời báo 
cáo chính quyền, y tế địa phương 
thực hiện các biện pháp khoanh 
vùng, cách ly, xử lý triệt để, không 
để dịch lây lan, bùng phát.

Hiện tại, các bệnh viện, 
phòng khám ngoài công lập đã 
thông báo cho bệnh nhân về 
quy định phòng, chống dịch khi 
đến thăm khám. Phòng khám 
đa khoa quốc tế Thu Phúc test 
nhanh cho các trường hợp có 
các triệu chứng như sốt, ho, đau 
họng…; bệnh nhân có tiếp xúc 
với người nhiễm, nghi nhiễm 
trong vòng 14 ngày; bệnh nhân 
thăm khám các vấn đề về mũi, 
họng, hô hấp. Bên cạnh đó, 
nhiều phòng khám thực hiện 
test nhanh cho 100% người đến 
khám bệnh.

Ông Lê Văn Tòng (62 tuổi, 
xã Phước Hưng, huyện Tuy 
Phước), đang điều trị nội trú tại 
TTYT TX An Nhơn, chia sẻ: Tình 
hình dịch bệnh phức tạp nhưng 
tôi yên tâm khi nằm viện. Trong 
phòng bệnh đảm bảo 5K. Đặc 
biệt là khi nhập viện, chúng tôi 
được xét nghiệm sàng lọc và 
xét nghiệm định kỳ, tất cả điều  
miễn phí.                        ĐỖ THẢO

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

 Ngày 22.11: Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với lãnh đạo 
tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lễ kỷ niệm 
75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam và 45 năm thành lập 
Hội CTĐ tỉnh.
 Ngày 24.11: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình triển khai 

xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng tuyến  
QL 19B, đoạn từ Sân bay Phù Cát đến Bảo tàng Quang Trung và 
các công trình trên địa bàn huyện Tây Sơn.
 Ngày 25.11: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và công 

tác giải phóng mặt bằng dự án đường Diêm Tiêu - Kim Sơn và các 
dự án cầu Phú Văn, tuyến ĐT 630 kết nối Hoài Ân với phường Bồng 
Sơn (TX Hoài Nhơn).
  Ngày 26.11: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra đường ven biển  

(ĐT 639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

(BĐ) - Sáng 21.11, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đi kiểm tra tình hình 
thực hiện dự án Tổ hợp Không 
gian khoa học tại Khu Đô thị 
Khoa học và Giáo dục Quy 
Hòa, TP Quy Nhơn. 

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch 
UBND tỉnh nghe Sở KH&CN 
(chủ đầu tư dự án) báo cáo 
tiến độ và một số vướng mắc 
khi thực hiện dự án. Theo đó, 
công trình nhà chiếu hình vũ 
trụ hiện đã nhập về gói thiết 
bị đợt 1 và đang triển khai lắp 
ráp mái vòm. Các phần thiết 
bị còn lại dự kiến nhập về vào 
cuối năm nay. Với công trình 
Đài quan sát thiên văn, các 
hạng mục tường rào đã hoàn 
tất; các thiết bị kính thiên văn 
đã được nhập về; các hạng 
mục lắp đặt vòm che kính 
thiên văn và xây dựng khu 
thiếu nhi hiện đang khẩn 
trương triển khai.

Qua kiểm tra, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 

đánh cao nỗ lực của chủ đầu 
tư và các ngành liên quan của 
dự án; thống nhất với những 
đề xuất giải quyết một số khó 
khăn vướng mắc của lãnh 
đạo Sở KH&CN và yêu cầu 
Sở hoàn thành các công trình 
trong tháng 3.2022 để sớm 
đưa vào hoạt động. Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh đây 
là dự án rất đặc biệt của Bình 
Định, mang tầm quốc tế, vì 
vậy mục tiêu hướng tới là biến 
nơi đây trở thành điểm đến lý 
tưởng không chỉ của du khách 
trong nước mà cả khách quốc 
tế. Thời gian tới, Sở KH&CN 
cần chú ý đảm bảo tiến độ lắp 
ráp, chuyển giao kỹ thuật và 
đào tạo nhân lực có đủ năng 
lực để sớm đưa các công trình 
vào hoạt động. Đồng thời, xây 
dựng các tour du lịch mang 
đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh 
truyền thông qua nhiều kênh 
khác nhau để đưa hình ảnh 
các công trình ra thế giới.

HỒNG HÀ

Hoàn thành dự án Tổ hợp 
Không gian khoa học trong tháng 
3.2022 để sớm đưa vào hoạt động

(BĐ) -  Tin từ Phòng 
GD&ĐT TP Quy Nhơn, từ 
hôm nay (22.11), các trường 
tiểu học và THCS tổ chức hoạt 
động dạy và học trực tiếp đối 
với khối lớp 4, 5, (bậc tiểu học) 
và khối lớp 6, 9 (bậc THCS) ở 
địa bàn 16 phường nội thành. 
Riêng các trường, cơ sở giáo 
dục mầm non tiếp tục nghỉ học 
cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, khối lớp 5 học 
buổi sáng, khối lớp 4 học 
buổi chiều; khối lớp 9 học 
buổi sáng, khối lớp 6 học 
buổi chiều.

Các khối lớp còn lại ở bậc 
tiểu học (khối lớp 1, 2, 3) tiếp 
tục duy trì hình thức gửi tài 
liệu học tại nhà như hiện nay; 
đối với cấp THCS, khối lớp 7 
và 8 tiếp tục tổ chức dạy học 
trực tuyến.

Trường Tiểu học &THCS 
Nhơn Châu tổ chức dạy và học 
trực tiếp từ ngày 25.11.

Các trường tiểu học, THCS 
tổ chức dạy bù trực tuyến trái 
buổi; đồng thời quy định số 

lượng tiết học bù để tránh áp 
lực cho học sinh. Cụ thể, cấp 
tiểu học, khối lớp 4, 5 không 
quá 2 tiết/buổi; cấp THCS 
không quá 3 tiết/buổi.

Bà Tô Thị Thu Hường, 
Trưởng  Phòng  G D&ĐT  
TP Quy Nhơn, cho biết, hiện 
các trường tiểu học, THCS 
trên địa bàn 4 xã: Nhơn Lý, 
Nhơn Hải, Nhơn Hội, Phước 
Mỹ vẫn duy trì tổ chức dạy và 
học trực tiếp. Phòng GD&ĐT 
đã xây dựng kế hoạch chuẩn 
bị điều kiện để tổ chức dạy và 
học đối với học sinh các cấp, 
phù hợp với tình hình phòng, 
chống dịch trên địa bàn thành 
phố với 4 phương thức tổ chức 
dạy học tương ứng 4 cấp độ 
dịch. Hiệu trưởng các trường 
trực thuộc căn cứ vào kịch 
bản để tổ chức phương thức 
dạy học và biện pháp quản lý 
phù hợp; đồng thời chủ động 
chuẩn bị các điều kiện triển 
khai thực hiện phương thức 
dạy học ở cấp độ cao hơn.                 

 MAI HOÀNG

TP Quy Nhơn: Hôm nay (22.11), học 
sinh khối lớp 4, 5, 6, 9 học trực tiếp 
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Truyền thông theo chủ đề
Trung tuần tháng 10.2021, Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT 
Vĩnh Thạnh đã tổ chức hoạt động truyền 
thông tìm hiểu kiến thức về giới, bình 
đẳng giới và giảm thiểu tình trạng tảo 
hôn và hôn nhân cận huyết thống đến 
tất cả học sinh thuộc 2 khối THCS và 
THPT, theo hình thức trực tuyến đến 
các lớp. 

Trong thời gian ngắn, các giáo viên 
cố gắng giúp học sinh hiểu về các khái 
niệm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, 
các nguyên nhân và hậu quả của các vấn 
nạn này. Cô Phạm Thị Điệp, Bí thư Đoàn 
trường, chia sẻ: “Chúng tôi dành nhiều 
thời gian để cho các em đặt câu hỏi và 
trả lời câu hỏi; đưa ra các tình huống và 
hướng dẫn cách xử lý. Các câu hỏi này 
có thể gửi đến ban tổ chức trước ngày 
tổ chức chương trình qua giáo viên chủ 
nhiệm hoặc hộp thư nhà trường; cũng có 
thể đặt ra ngay tại buổi truyền thông”. 

Cô Trương Thị Thanh Thủy, giáo 
viên phụ trách truyền thông cho học 
sinh về chủ đề này, cho biết: Tại buổi 
truyền thông, một số học sinh đã mạnh 
dạn đặt câu hỏi liên quan đến các tình 
huống thường gặp trong thực tế, như: 
Học sinh lớp 8, lớp 9 bắt đầu yêu đương, 
hẹn hò và một số học sinh nữ đã mang 
thai ngoài ý muốn, bỏ học giữa chừng, 
làm sao để không rơi vào cảnh tương tự? 
Một vài học sinh cũng chia sẻ rất thật về 
việc người đồng bào dân tộc thiểu số có 
tính cộng đồng cao, người trong làng rất 
gần gũi với nhau, trong quá trình sinh 
hoạt cộng đồng rất dễ nảy sinh tình cảm 
đối với người trong họ hàng, cùng huyết 
thống… để xin lời khuyên từ giáo viên.

  
Truyền thông lồng ghép

Bên cạnh hình thức truyền thông 
trực tuyến, các giáo viên chủ nhiệm, 
giáo viên bộ môn, cán bộ phụ trách 

TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG 
TRONG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN VĨNH THẠNH:

Trang bị kiến thức về giới,  
định hướng lối sống lành mạnh 

Đầu năm học 2021 - 2022, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) 
đã triển khai truyền thông đến học sinh các kiến thức về giới, bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống. 

Pa nô tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh.                                                                                                             Ảnh: NGUYỄN MUỘI 

công tác Đoàn, Đội, tổ tư vấn tâm lý của 
trường cũng thường xuyên lắng nghe, 
chia sẻ và tư vấn cho học sinh trong 
từng tình huống cụ thể, phát sinh trong 
thực tế. Theo cô Điệp, từ đầu năm học 
2021 - 2022, Ban giám hiệu nhà trường, 
thầy hiệu trưởng đã chỉ đạo giáo viên 
toàn trường nắm tình hình học sinh, kịp 
thời chia sẻ, trang bị cho học sinh những 
kiến thức cần thiết về kỹ năng sống để 
các em có cách nhìn đúng đắn khi đối 
mặt với những vấn đề trong cuộc sống. 
Qua đó, định hướng cho các em có lối 
sống lành mạnh, tự bảo vệ bản thân, 
hiểu đúng về tình bạn, tình yêu và các 
mối quan hệ khác giới, chấp hành Luật 
Hôn nhân và gia đình.

Trong các giờ dạy môn Giáo dục 
công dân, đặc biệt là các tiết học liên 
quan tình yêu, hôn nhân, gia đình, cô 
Trương Thị Thanh Thủy thường xuyên 
liên hệ các câu chuyện thực tế về việc 
học trò nữ có thai ngoài ý muốn, nghỉ 
học giữa chừng, làm mẹ sớm với bao vất 
vả, tương lai mờ mịt. Ở phía học sinh 

nam, mọi thứ có thể ít khó khăn hơn khi 
các em không phải dừng việc học, song 
những tác động đến tâm lý là không nhỏ 
và phần lớn các học sinh nam này cũng 
sẽ nghỉ học một thời gian sau đó. 

Cô Thủy chia sẻ: Ngày nay, thông 
qua internet và các thiết bị điện tử thông 
minh, học sinh miền núi cũng dễ dàng 
tiếp cận các tài liệu, clip, phim ảnh liên 
quan đến yêu đương, tình dục và bị tác 
động bởi chúng. Học trò dân tộc thiểu 
số rất nhạy cảm, dễ xấu hổ nên các hình 
thức can thiệp như đe dọa, ngăn chặn 
thô bạo đều không mang lại hiệu quả 
tích cực. Giáo viên thường phải chọn 
cách tế nhị, mềm mỏng hơn như tâm sự, 
tạo sự tin tưởng, khuyên răn, giúp các 
em từng bước tự giác chuyển hướng vào 
học tập. Trong trường hợp nếu học sinh 
đó đã yêu và không thể tự dừng mối 
quan hệ được thì động viên các em giữ 
gìn tình yêu trong sáng, cùng nhau học 
tập để xây dựng tương lai, biết cách tự 
bảo vệ, không để điều đáng tiếc xảy ra.

NGUYỄN MUỘI

Sáng 8.11, anh Trần Văn Hải (ở xã 
An Hòa, huyện An Lão) đi làm về phát 
hiện số tiền hơn 30 triệu đồng của gia 
đình dành dụm đã bị kẻ gian lấy mất. 
Anh Hải cho hay: Sáng xảy ra vụ trộm 
trời mưa lớn, tôi ra ngoài tầm 2 giờ đồng 
hồ, trở về nhà thì phát hiện bị mất tiền. 
Ở vùng nông thôn vốn thường đã vắng 
người, khi trời mưa to liên tục càng 
vắng vẻ hơn. Tôi dò hỏi những nhà xung 
quanh có thấy ai vào nhà mình sáng 
hôm đó nhưng họ không thấy vì nhà 
nào cũng đóng cửa”.

Còn trường hợp nhà anh Phạm Minh 
Hiển (ở phường Nhơn Phú, TP Quy 
Nhơn) thì mất trộm do những ngày mưa 
gió, khi đi ngủ quên đóng cửa. Cuối 
tháng 10 vừa qua, đối tượng trộm cắp đi 
ngang thấy nhà anh Hiển cửa bên ngoài 
không khóa nên đột nhập vào bên trong 
lấy trộm xe máy. Khi đối tượng dắt xe 
ra ngoài, không thể nổ máy nên bỏ xe 
này và tiếp tục vào lại trong nhà lần nữa 
dắt trộm một xe máy khác, rồi lấy luôn 

Cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản trong mùa mưa

CA huyện Vân Canh điều tra một vụ mất trộm tài sản.       Ảnh: N.GIANG

 Diễn đàn truyền thông pháp luật 
về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và 
thực hiện quyền bình đẳng giới đã 
được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối 
hợp với Huyện đoàn Phù Cát tổ chức tại 
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo sáng 
21.11 (ảnh). 

TIN VẮN

Ảnh: Huyện đoàn Phù Cát

Ảnh: THANH BÌNH

Tại diễn đàn, các ĐVTN và học sinh 
được truyền thông về sức khỏe sinh 
sản, biện pháp phòng tránh các bệnh 
lây nhiễm qua đường tình dục; một số 
cách phòng tránh ma túy, phòng chống 
HIV/AIDS; cách nhận biết tính chất nguy 
hiểm của HIV/AIDS và biến chứng của 
bệnh; nguyên nhân khiến HIV lây lan; 
thách thức từ sự kỳ thị, phân biệt đối xử - 
rào cản lớn đối với việc cung cấp dịch vụ 
chăm sóc người có HIV... TRIỀU CHÂU
 Sáng 21.11, Chi đoàn Đồn Biên 

phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối 
hợp với các hội, đoàn thể phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn) tổ chức ra quân làm 
sạch môi trường các tuyến đường trọng 
điểm tại khu phố 3, 4, 5, khu vực UBND 
phường và khu vực xung quanh chợ 
Ghềnh Ráng (ảnh). 

Các ĐVTN đã thu gom hơn 2 tấn rác 
thải, trả lại môi trường khu phố sạch đẹp. 

                                              THANH BÌNH
 Lúc 17 giờ ngày 20.11 tại vòng 

xuyến Nhơn Hội - Nhơn Hải nằm trên 
tuyến QL 19B thuộc xã Nhơn Hội,  
TP Quy Nhơn, xe ô tô 77C-190.12 do 
Đoàn Văn Thuận (39 tuổi, ở xã Nhơn Hội) 
điều khiển chạy theo hướng đi xã Nhơn 
Hải đã xảy ra tai nạn với xe mô tô  
77H1-511.39 do Châu Trần Nhật (21 tuổi) 
điều khiển chở Nguyễn Nhật Duy (24 
tuổi, cùng ở thị trấn Phú Phong, huyện 
Tây Sơn). Vụ tai nạn khiến cả 2 người trên 
xe mô tô bị thương nặng, riêng Duy tử 
vong trên đường cấp cứu. DANH NHÂN
 Qua phản ánh của người dân, lúc 

2 giờ ngày 21.11 trinh sát Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy CA TX Hoài Nhơn phối 
hợp với CA phường Hoài Tân tiến hành 
kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Hồng Lan 
(53 tuổi, ở khu phố Đệ Đức 2) phát hiện 
4 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, 
gồm: Nguyễn Văn Sở (32 tuổi), Trần Quốc 
Anh (25 tuổi), Dương Phúc Thắng (34 
tuổi, cùng ở TX Hoài Nhơn) và Hồ Hoàng 
Hải (42 tuổi, ở huyện Phù Mỹ). Tang vật 
thu giữ gồm 2 gói ny lông chứa chất 
nghi ma túy và một bộ dụng cụ dùng để 
sử dụng ma túy. CA TX Hoài Nhơn đang 
tạm giữ các đối tượng và tang vật chờ 
giám định để xử lý. D. NHÂN
 Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 

21.11, ông Tr. K. S. (61 tuổi, ở huyện 
Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cùng bà  
H.T.X.P. (46 tuổi) đến thuê phòng tại nhà 
nghỉ ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An 
(huyện Tuy Phước). Một lúc sau, bà P. 
xuống báo với nhân viên nhà nghỉ là ông 
S. bị mệt. Mặc dù được chủ nhà nghỉ đưa 
đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông S. đã 
tử vong. Cơ quan chức năng đang điều 
tra nguyên nhân. THIÊN KHÁNH

một máy tính bảng. Mặc dù đối tượng 
đột nhập vào nhà đến hai lần nhưng 
chủ nhà ngủ say, cộng trời mưa to nên 
không hề hay biết.

Theo thống kê của CA, từ ngày 15.10 
đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ 
trộm cắp tài sản, hầu hết vào những đêm 
trời mưa. Thủ đoạn của kẻ gian là ra 
tay sau khi nắm chắc quy luật sinh hoạt 
của chủ nhà, lợi dụng lúc trời mưa to, 

gió lớn, tiếng mưa lấn 
át các tiếng động như 
cạy cửa, đục cửa, phá 
khóa…, chủ nhà không 
hay biết. 

Hiện CA các địa 
phương đang tăng 
cường các biện pháp 
phòng ngừa trộm cắp 
trong mùa mưa bão. 
Phòng Cảnh sát hình 
sự (CA tỉnh) khuyến 
cáo, mùa mưa đang 
còn tiếp diễn, người 

dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động 
tự phòng ngừa, tự bảo quản tài sản, 
không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng 
trộm cắp. Đối với nhà dân, khi đi ngủ 
cần đóng cửa cẩn thận và không quên 
kiểm tra cửa tầng lầu, sân thượng… vì 
đây là một trong những lối mà kẻ gian 
hay vào nhà lấy tài sản trong những vụ 
trộm gần đây.

                                               N.GIANG
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Bình Định

TIN VẮN

l Ngày 18.11, Hưng 
Thịnh Land đã vinh dự đạt 
giải “Doanh nghiệp bất động 
sản xuất sắc” trong sự kiện 
vinh danh Bất động sản tiêu 
biểu Việt Nam 2021, do Tạp chí 
Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.

Cũng tại sự kiện, ông Lê 
Trọng Khương - Tổng Giám 
đốc Hưng Thịnh Land đã được 
tôn vinh là “Doanh nhân bất 
động sản đổi mới và sáng 
tạo” (ảnh, bìa phải) vì những 
chuyển đổi kịp thời và hiệu 
quả trong chiến lược kinh 
doanh đưa DN vượt thách thức 
thành công. (Theo bizLIVE)
l Bamboo Airways đang 

đẩy nhanh tiến độ niêm yết 
cổ phiếu BAV của mình tại sàn 
giao dịch UPCOM (Hà Nội), dự 
kiến sẽ bắt đầu vào đầu quý 
I/2022, giá giao dịch dự kiến 
không thấp hơn 60.000 đồng/
cổ phiếu. 

Cùng với đó, Bamboo 
Airways cũng gấp rút chuẩn bị 
và hoàn thiện hồ sơ chào bán 
cổ phiếu BAV tại thị trường 
chứng khoán Mỹ (New York) 
ngay trong năm 2022. Theo đó 
Bamboo Airways đặt mục tiêu 
huy động 200 triệu USD trên 
sàn giao dịch chứng khoán 
New York (NYSE) thông qua 
phát hành 5 - 7% cổ phần, qua 
đó có thể nâng vốn hóa của 
hãng lên 4 tỷ USD. 

(Theo CafeBIZ) 

Cam kết cung cấp dịch vụ 
hóa đơn điện tử (HĐĐT) chất 
lượng cao và tổ chức tốt dịch 
vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu 
HĐĐT đảm bảo quy định của Bộ 
Tài chính và nhu cầu của cộng 
đồng DN tại Bình Định, Tập 
đoàn Công nghiệp - Viễn thông 
Quân đội (Viettel) đã công bố 
trên toàn quốc nhiều gói dịch 
vụ HĐĐT, trong đó gói HD 300 
HĐĐT có giá 326.700 đồng; HD 
500 hóa đơn giá 451 nghìn đồng; 
HD 1.000 hóa đơn giá 704 nghìn 
đồng; HD 2.000 hóa đơn giá 
hơn 1 triệu đồng; HD 7.000 hóa 
đơn giá trên 3 triệu đồng; HD 
10.000 giá 3,74 triệu đồng và 
gói HD 20.000 hóa đơn có giá 
6,38 triệu đồng. 

Theo ông Đặng Đại Hưng, 
Giám đốc khách hàng DN cụm- 
Viettel Bình Định, hiện Viettel 
hỗ trợ miễn phí giúp DN chuyển 
từ việc áp dụng HĐĐT cũ sang 
sử dụng HĐĐT mới; ngoài ra 
các đơn vị, DN đang sử dụng 
dịch vụ viễn thông, công nghệ 
thông tin của Viettel cũng được 
ưu đãi khi đăng ký thêm dịch 
vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ 
liệu HĐĐT. 

Tương tự, Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT), Tổng công ty Viễn 
thông MobiFone và Công ty 
CP Misa cũng cam kết cung cấp 
đầy đủ, kịp thời các gói dịch 
vụ HĐĐT chất lượng cao, đồng 
thời nhận, truyền, lưu trữ dữ 
liệu HĐĐT, đảm bảo nhanh và 
bảo mật. 

Riêng VNPT cung cấp 7 gói 
dịch vụ HĐĐT từ 300 hóa đơn/
gói đến gói trên 10.000 hóa đơn 
với nhiều mức giá khác nhau và 
miễn phí khởi tạo ban đầu. Đối 
với DN vừa và nhỏ trên địa bàn 
tỉnh, VNPT cung cấp gói tích 

Nhờ được sử dụng các vật 
liệu mới như cát nghiền (cát 
nhân tạo), tro bay và các giải 
pháp hạ nhiệt độ bê tông, công 
trình hồ chứa nước Đồng Mít 
tại xã An Trung, huyện An Lão 
đang về đích kịp tiến độ, đảm 
bảo chất lượng theo yêu cầu.

Trong số các công trình lớn 
đã và đang thi công tại Bình 
Định đến thời điểm này, hồ chứa 
nước Đồng Mít là công trình 
đầu tiên sử dụng cát nghiền 
thay thế cát tự nhiên để sản 
xuất bê tông. Th.S Dương Minh 
Quang, Tổng Giám đốc Công 
ty CP Xây dựng 47, đơn vị thi 
công công trình cho biết: Với 
một công trình trọng điểm, cần 
đến 450 nghìn m3 bê tông các 
loại, việc tìm kiếm nguồn cát tự 
nhiên đủ để cung ứng, đảm bảo 

tiến độ thi công, vừa có thể tối 
ưu hóa thành phần cấp phối bê 
tông là chuyện không dễ. Cuối 
năm 2019, do cát tự nhiên tại địa 
phương khan hiếm, chất lượng 
không ổn định, công ty quyết 
định chọn phương án dùng cát 
nghiền để thay thế. Sử dụng cát 
nghiền sẽ chủ động số lượng 
cung cấp, đáp ứng theo tiến độ 
thi công, bê tông có chất lượng 
ổn định, tận dụng được các sản 
phẩm còn lại từ quá trình sản 
xuất đá dăm. Hơn nữa, một số 
loại bê tông của công trình yêu 
cầu một lượng lớn cát hạt mịn 
nhỏ hơn 0,075 mm, cát tự nhiên 
không thể đáp ứng được. 

Nói về việc kết hợp cát 
nghiền với tro bay để sản xuất 
bê tông, Th.S Nguyễn Văn Chín, 
Trưởng Phòng Thí nghiệm 

Công trình hồ Đồng Mít 
ứng dụng hiệu quả công nghệ vật liệu mới

Công trình hồ chứa nước Đồng Mít dự kiến hoàn thành vào ngày 30.12.2021. 
                       Ảnh: CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47

DỊCH VỤ CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:

Cung đáp ứng đủ cầu
Những ngày qua, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng 

Công ty Viễn thông MobiFone và Công ty CP Misa - những DN đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến hóa đơn 
điện tử ở tỉnh Bình Định - đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đến khách hàng các gói dịch vụ với giá cả cạnh tranh.

hợp SME1 cơ bản bao gồm 200 
HĐĐT, 1 chứng thư số và phần 
mềm kê khai BHXH trực tuyến 
với giá cạnh tranh là 880 nghìn 
đồng và gói SME1 nâng cao gồm 
1.200 HĐĐT, 1 chứng thư số và 
phần mềm kê khai BHXH trực 
tuyến cho 100 người với giá 1,76 
triệu đồng. 

Với nhiều cách tính linh 
hoạt, các nhà cung cấp dịch vụ 
HĐĐT tạo điều kiện để cộng 
đồng DN được quyền lựa chọn 
sử dụng các gói dịch vụ HĐĐT 
phù hợp với quy mô hoạt động. 

Ông Huỳnh Văn Nhựt, 
Giám đốc Phòng Khách hàng 
tổ chức - DN, Trung tâm Kinh 
doanh VNPT Bình Định, cho 
biết: VNPT cung cấp nhanh, 

đầy đủ các dịch vụ liên quan 
đến HĐĐT với chi phí thấp, 
thuận lợi cho việc hạch toán, 
kế toán, đối chiếu số liệu, dữ 
liệu. Riêng đối với HĐĐT có 
mã xác thực của cơ quan thuế, 
VNPT đảm bảo độ chính xác, 
an toàn, tránh trường hợp bị 
làm giả hóa đơn, bảo mật dữ 
liệu và lưu trữ miễn phí dữ liệu 
hóa đơn 10 năm. Cùng với đó, 
VNPT cung cấp phương án ký 
số phần cứng (token) linh hoạt 
cho DN có lượng hóa đơn ít và 
thiết bị chữ ký số (HSM) cho DN 
có nhiều chi nhánh, nhiều cửa 
hàng xuất hóa đơn đồng thời 
hoặc dùng ký số từ xa (VBPT 
SmartCA), ký số trên điện thoại 
di động, máy tính bảng (MCA). 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh, cho hay: 
Lộ trình thực hiện giai đoạn 1 
phần mềm quản lý HĐĐT tại 
Bình Định có một số thuận lợi 
nhất định, bởi phần lớn các DN 
đang sử dụng HĐĐT, các nhà 
cung cấp dịch vụ cũng khẩn 
trương. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ với các nhà 
cung cấp dịch vụ để hỗ trợ DN 
các quy trình thủ tục đăng ký 
và sử dụng HĐĐT mới theo 
Thông tư 78/2021 của Bộ Tài 
chính, đồng thời giải quyết kịp 
thời các vướng mắc phát sinh, 
phấn đấu đến ngày 31.12.2021, 
đảm bảo 100% DN đăng ký và 
sử dụng hiệu quả HĐĐT. 

PHẠM TIẾN SỸ

LAS-XD 325, Công ty CP Xây 
dựng 47, chia sẻ: Bê tông thủy 
công yêu cầu độ chống thấm 
rất cao; do vậy, thành phần hạt 
mịn trong cốt liệu, xi măng và 

phụ gia khoáng dùng sản xuất 
bê tông đòi hỏi cao hơn so với bê 
tông thông thường từ 10 - 15%. 
Chính vì thế, việc sử dụng cát 
nghiền và tro bay, phụ gia giúp 

tăng độ chống thấm, giảm nhiệt 
cho bê tông, chi phí cũng thấp 
hơn so với trước, nhiệt độ vữa bê 
tông sẽ thấp hơn 7,8°C - đây là 
yếu tố rất quan trọng giúp chúng 
tôi có thêm thuận lợi trong việc 
sử dụng công nghệ đúc bê tông 
lạnh; toàn công trình chúng tôi 
tiết kiệm được 6,21 tỷ đồng.

Theo đánh giá sơ bộ của 
nhiều chuyên gia, việc sử dụng 
cát nghiền, tro bay trong đúc 
bê tông tại các công trình lớn sẽ 
phổ biến hơn do thân thiện với 
môi trường, mặt khác còn tham 
gia xử lý chất thải tro bay từ các 
nhà máy nhiệt điện. Cùng với 
đó, thành phần vật liệu này còn 
hỗ trợ để việc đúc bê tông lạnh 
diễn ra tốt hơn, góp phần nâng 
cao chất lượng, tăng độ bền của 
bê tông.                        HỒNG HÀ

Trung tâm Kinh doanh VNPT Bình Định phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn trực tuyến cho DN quy trình 
đăng ký, sử dụng HĐĐT.                                            Ảnh: TIẾN SỸ 
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Các dự án điện gió nằm trong 
Khu kinh tế Nhơn Hội đi vào 
hoạt động đã cụ thể hóa quy 
hoạch phát triển năng lượng 
tái tạo, đảm bảo cân đối nguồn 
điện, làm giảm phát thải CO2 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, phát triển dịch vụ, du 
lịch tại địa phương.

Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1 vận hành thương mại, phát điện toàn bộ công suất 26,4 MW.                             Ảnh: Đ.P

Nằm trong định hướng 
và quy hoạch phát triển năng 
lượng tái tạo đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, 
đến nay, tỉnh Bình Định đã 
quy hoạch khu vực phát triển 
phong điện nằm trong Khu kinh 
tế Nhơn Hội, với 4 dự án: Nhà 
máy phong điện Phương Mai 1, 
Nhà máy phong điện Phương 
Mai 3, Nhà máy phong điện 
Nhơn Hội 1, Nhà máy phong 
điện Nhơn Hội 2.

Sau thời gian tiến hành 
chạy thử và nghiệm thu, ngày 
22.10.2021, Nhà máy phong điện 
Phương Mai 1 chính thức đi vào 
vận hành thương mại, phát đủ 
toàn bộ công suất 26,4 MW lên 
lưới điện quốc gia qua đường 
dây 110 kV. Theo Công ty CP 
Phong điện Phương Mai, Nhà 
máy phong điện Phương Mai 
1 có 11 tổ máy, mỗi tổ có công 

TX An Nhơn mở 7 lớp 
đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn

Thực hiện kế hoạch đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn 
năm 2021, từ đầu năm đến nay, 
Phòng LĐ-TB&XH TX An Nhơn 
phối hợp với Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên, Hội Nông dân, Đoàn 
Thanh niên, Hội LHPN thị xã 
và các xã Nhơn Lộc, Nhơn Hậu, 
Nhơn Thọ, Nhơn Phúc, Nhơn Mỹ 
và phường Nhơn Hưng tổ chức 
7 lớp đào tạo nghề. Trong đó có 
5 lớp dạy nghề phi nông nghiệp 
(may công nghiệp, chế biến món 
ăn, kỹ thuật hàn điện và điện dân 
dụng), thu hút 90 học viên; 2 lớp 
nghề nông nghiệp (nuôi và phòng 
trị bệnh cho heo, sửa chữa máy 
nông nghiệp) thu hút 36 học viên.                               

THÁI PHIÊN

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao
Xã Phước Sơn, huyện Tuy 

Phước là địa phương tiêu biểu 
trong khơi dậy sức dân để xây 
dựng nông thôn mới nâng cao 
(NTMNC) theo đúng phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. 
Đến cuối tháng 10.2021 xã đã đạt 
13/13 tiêu chí NTM nâng cao, 
đang trình cấp trên thẩm định 
công nhận.

Ông Tôn Kỳ Hải, Chủ tịch 
UBND xã, cho biết: Được công 
nhận xã NTM vào  năm 2016, 
chúng tôi tiếp tục rà soát các phần 
việc, phân công trách nhiệm rõ 
ràng, việc nào của xã, việc nào của 
thôn, xóm và việc nào của dân thì 
để dân tham gia; giao trách nhiệm 
cho các tổ chức hội, đoàn thể, bộ 
phận chuyên môn xây dựng lộ 
trình, thời gian, phương pháp, 
cách làm cụ thể, tổ chức đối thoại, 
công khai, dân chủ để dân tham 
gia bàn bạc cùng thực hiện, nhờ 
vậy người dân đồng tình cao. 
Cách làm trên vừa tạo điều kiện 
cho cán bộ chủ động tham mưu, 
phát huy vai trò, trách nhiệm, vừa 

Một góc xã Phước Sơn 
hôm nay. Ảnh: X. THỨC

HỘI NÔNG DÂN XÃ CÁT SƠN:

Tích cực hỗ trợ 
hội viên phát 
triển kinh tế

Xác định phong trào nông 
dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững 
là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông 
dân xã Cát Sơn, huyện Phù Cát 
đặc biệt chú trọng đến các hoạt 
động tư vấn, hỗ trợ hội viên về 
vốn, tiếp cận KHKT, xây dựng 
các mô hình sản xuất đạt hiệu 
quả cao.

Phát huy nội lực, Hội xây 
dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ 
nông dân và từ đây có 14 hội 
viên được vay hơn 400 triệu 
đồng để mở rộng sản xuất. Đồng 
thời Hội cũng nhận ủy thác hơn 
14 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH 
huyện cho 270 lượt hội viên vay. 
Cùng với đó, Hội còn tạo điều 
kiện cập nhật kiến thức, kỹ năng 
sản xuất cho hội viên, tổ chức 
nhiều lớp tập huấn, đào tạo nghề 
phù hợp, sát thực với nhu cầu 
của hội viên; đặc biệt vận động 
hội viên đăng ký sản xuất nông 
nghiệp sạch, an toàn. 

Nhờ những hoạt động thiết 
thực trên, nhiều hội viên đã xây 
dựng thành công một số mô hình 
kinh tế tốt, góp phần cải thiện 
kinh tế gia đình, điển hình là 
hộ anh Đặng Ngọc Hồng (thôn 
Thạch Bàn Đông) có mô hình 
trồng trọt kết hợp chăn nuôi 
heo, bò, gà; anh Hồ Văn Khương 
(thôn Hội Sơn) nuôi cá lồng bè; 
anh Võ Văn Mến (thôn Thạch 
Bàn Đông) nuôi bò vỗ béo…

Ông Phan Văn Trung, Chủ 
tịch Hội Nông dân xã, khẳng 
định: Tới đây, Hội sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh phong trào thi đua 
sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững; tăng cường 
tuyên truyền, vận động, giúp 
đỡ hội viên nông dân phát triển 
sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi; khuyến khích 
phát triển các ngành nghề phụ 
và tham gia kinh doanh dịch vụ; 
hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho 
nông dân phát triển kinh tế bền 
vững hơn.           LƯƠNG NGỌC TẤN

suất 2,4 MW. Dự án khai thác 
hiệu quả tiềm năng về nguồn 
năng lượng tái tạo, cung cấp 
năng lượng điện với sản lượng 
80 triệu kWh/năm, góp phần 
làm giảm phát thải CO2 khoảng 
50.000 tấn/năm. 

Bên cạnh đó, dự án Nhà máy 
điện gió Nhơn Hội 1, Nhơn Hội 
2 do Công ty CP Năng lượng 
FICO Bình Định làm chủ đầu 
tư được xây dựng trên bán đảo 
Phương Mai cũng chính thức đi 
vào vận hành, phát điện lên lưới 
điện quốc gia ở cấp 110 kV trong 
tháng 10.2021. Theo ông Huỳnh 
Văn Luận, Phó Tổng giám đốc 
Công ty CP Năng lượng FICO 
Bình Định, Nhà máy phong điện 
Nhơn Hội 1, Nhơn Hội 2 có tổng 
công suất 60 MW, quy mô 12 trụ 
turbine gió, mỗi trụ có công suất 
5 MW. Dự án chia làm 2 giai 
đoạn, mỗi giai đoạn có 6 trụ 
turbine gió. Giai đoạn 1 của dự 
án đã phát điện thương mại với 
công suất 30 MW. Công ty đang 

hoàn thiện hồ sơ, tiến hành quy 
trình chạy thử, nghiệm thu phù 
hợp với các quy định hiện hành 
và các tiêu chuẩn công nghệ của 
nhà máy điện gió để chuẩn bị 
phát điện giai đoạn 2. 

Ngoài việc tạo ra nguồn điện 
tái tạo hòa lưới điện quốc gia, 
Công ty CP Năng lượng FICO 
Bình Định còn triển khai trồng 
thêm rừng trong khu vực dự 
án nhằm tạo cảnh quan môi 
trường, làm giảm ảnh hưởng 
của biến đổi khí hậu. Hiện nay, 
trên công trường Nhà máy điện 
gió Nhơn Hội 1, Nhơn Hội 2, 
Công ty đang tiến hành chỉnh 
trang lại hạ tầng, cảnh quan và 
đầu tư trồng rừng gỗ lớn trên 
toàn bộ phần diện tích nhà nước 
giao cho công ty thực hiện dự án 
trên núi Phương Mai. Theo kế 
hoạch, giai đoạn 1 trồng khoảng 
40 ha rừng đã được triển khai 
từ tháng 4.2021. Tới đây Công 
ty tiếp tục trồng thêm các loại 
cây bản địa phù hợp.

Trước đó, Nhà máy điện gió 
Phương Mai 3 do Công ty CP 
Phong điện miền Trung làm chủ 
đầu tư với quy mô 6 trụ turbine 
gió, tổng công suất 21 MV đã 
vận hành thương mại từ tháng 
1.2020. Đây là dự án điện gió 
đầu tiên trên địa bàn tỉnh đi 
vào hoạt động, phát điện lên 
lưới điện quốc gia với sản lượng  
70 triệu kWh/năm. 

Ông Thái Văn Trương, Phó 
Giám đốc Công ty Điện lực 
Bình Định, cho hay: Tổng công 
suất phát điện của 4 dự án điện 
gió đến thời điểm hiện tại là  
77,4 MW, sản lượng khoảng 886 
nghìn kWh/ngày. Khi Nhà máy 
điện gió Nhơn Hội 1, Nhơn Hội 
2 đưa các trụ turbine gió còn lại 
vào vận hành phát điện thì tổng 
công suất của 4 dự án điện gió 
trên đạt tới 107,4 MW, tạo ra 
nguồn năng lượng xanh, giúp 
đa dạng nguồn phát và cân đối 
nguồn điện.

ĐÌNH PHƯƠNG

mở hướng đa dạng 
năng lượng tái tạo

Điện gió

giúp cấp ủy bao quát, đánh giá 
được công việc chung, kịp thời có 
giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các tiêu 
chí nâng cao lần lượt đạt chuẩn.

Sau 5 năm phấn đấu, xây 
dựng NTMNC cơ sở hạ tầng của 
xã Phước Sơn đã đổi thay nhanh 
chóng, toàn bộ trên 87 km đường 
nông thôn trên địa bàn đã được 
cứng hóa, trong đó bê tông hóa  
66 km và thảm nhựa 17 km. Người 
dân đã hiến hàng nghìn mét 
vuông đất và đóng góp trên 5 tỷ 
đồng xây dựng đường nông thôn 
và hơn 3 tỷ đồng lắp đặt hệ thống 

điện chiếu sáng các tuyến đường 
thôn, xóm. Hệ thống thủy lợi với 
18 km kênh mương nội đồng đã 
được kiên cố bằng bê tông, chiếm 
trên 94% so tổng chiều dài kênh 
mương hiện có và phục vụ tưới 
tiêu đạt gần 100% diện tích đất 
nông nghiệp. 

Nhờ có sự chung tay của toàn 
dân, nên đến nay 100% hộ dân 
đều sử dụng nước máy, vượt 20% 
so với yêu cầu của tiêu chí; 10/10 
thôn đều có mô hình phân loại rác 
thải tại nguồn và hiện có trên 700 
hộ tham gia, chiếm gần 11% tổng 
số hộ; có 5.040 hộ tham gia dịch 

vụ thu gom và xử lý rác tập trung, 
đạt 78,5%... Giai đoạn 2017 - 2020, 
cả xã đã huy động các nguồn lực 
với tổng kinh phí trên 137 tỷ đồng 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
trường học, trạm y tế, hệ thống 
giao thông, thủy lợi phục vụ tốt 
hơn nhu cầu của người dân.

Với những nỗ lực phát triển 
cánh đồng mẫu, phát triển chăn 
nuôi gia trại tập trung, duy trì 
và phát triển các ngành nghề 
truyền thống nền kinh tế của xã 
phát triển khá và bền vững. Có 
8.000 lao động đã qua đào tạo, 
chiếm 50,56% và trên 13.300 người 
ở độ tuổi lao động có việc làm 
thường xuyên, chiếm trên 99%. 
Hiện cơ cấu kinh tế nông - lâm - 
ngư nghiệp chiếm 32%; tiểu thủ 
công nghiệp  - dịch vụ chiếm 68%, 
đời sống của người dân có sự thay 
đổi đáng kể. Thu nhập bình quân 
đầu người đạt gần 50 triệu đồng/
người/năm, tăng 1,64 lần so với 
thời điểm được công nhận đạt 
chuẩn NTM năm 2016; hộ nghèo 
giảm còn 1,7%...           

XUÂN THỨC
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Bình Định

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
công tác dân vận 

Phóng viên Báo Bình Định 
đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - 
về những nhiệm vụ trọng tâm 
của công tác dân vận trong tình 
hình mới.
l Đồng chí có thể cho biết 

những điểm mới trong Quyết định 
số 407-QĐ/TU, vừa được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành?

- Qua 10 năm thực hiện 
Quyết định 290-QĐ/TW ngày 
25.2.2010 của Bộ Chính trị (khóa 
X) và Quyết định số 1514-QĐ/
TU ngày 10.6.2010 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, công tác 
dân vận của hệ thống chính trị 
đã có nhiều chuyển biến tích 
cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho 
thấy đã có những hạn chế, một 
số nội dung không còn phù hợp; 
nhiều quan điểm, chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác dân 
vận được ban hành từ năm 2011 
đến nay chưa được cập nhật. 

Vì vậy, ngày 30.7.2021, Bộ 
Chính trị đã có Quyết định số 
23-QĐ/TW về việc ban hành 
Quy chế công tác dân vận của 
hệ thống chính trị, thay thế 
Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa X). Ban Thường 

Đây là yêu cầu đặt ra khi triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30.7.2021 của 
Bộ Chính trị và Quyết định số 407-QĐ/TU ngày 30.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực 
hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Đồng chí NGUYỄN THỊ PHONG VŨ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 407-QĐ/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.                                                                                                                                                                                               Ảnh: N.HÂN

vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết định số 
407-QĐ/TU về việc ban hành 
Quy chế công tác dân vận của 
hệ thống chính trị tỉnh Bình 
Định thay thế Quyết định số 
1514-QĐ/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy.

Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị mới ban 
hành đảm bảo tính kế thừa 
Quy chế công tác dân vận của 
hệ thống chính trị trước đây. 
Đồng thời, cụ thể hóa tinh 
thần đổi mới của Đảng về công 
tác dân vận theo Nghị quyết  
25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của 
Ban Chấp hành Trung ương 
(khóa XI) về tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác dân vận trong tình 
hình mới, và các văn bản của 
Đảng, Nhà nước được ban hành 
liên quan đến công tác dân vận 
từ năm 2011 đến nay.

Quy chế mới nhằm tạo 
chuyển biến hơn nữa về nhận 
thức, trách nhiệm và hành động 
của các cơ quan, tổ chức trong 
hệ thống chính trị, nhất là người 
đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, 
quản lý, đảng viên, công chức, 
viên chức trong công tác dân 
vận; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác dân vận; đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới. Tăng cường hơn nữa 
sự phối hợp hoạt động giữa các 
cơ quan, đơn vị của hệ thống 
chính trị trong thực hiện nhiệm 
vụ dân vận trên địa bàn.
l Để nâng cao hiệu quả công 

tác dân vận, góp phần đưa Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng 
và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc 
sống, thời gian tới, công tác dân 
vận cần tập trung thực hiện tốt 
những vấn đề gì, thưa đồng chí ?

- Để nâng cao hiệu quả công 
tác dân vận, nhiệm vụ trọng tâm 
là tiếp tục tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức và hành 
động của cả hệ thống chính trị, 
của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và các tầng lớp 
nhân dân về vị trí, vai trò của 
công tác dân vận. Quán triệt và 
thực hiện tốt Quy chế công tác 
dân vận của hệ thống chính trị 
theo Quyết định số 23-QĐ/TW 
của Bộ Chính trị và Quyết định 
số 407-QĐ/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy gắn với việc tăng 
cường công tác xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị. Nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận của 
cơ quan nhà nước các cấp; đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, tăng cường công tác tiếp 
dân, đối thoại trực tiếp, giải 
quyết kịp thời đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của nhân dân. 
Phát huy vai trò công tác 

dân vận trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; trong quy 
hoạch, xây dựng và triển khai 
các dự án đầu tư phát triển 
KT-XH trên địa bàn; phát huy 
vai trò của MTTQ, các tổ chức 
chính trị - xã hội và nhân dân 
trong giám sát, phản biện xã 
hội, góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện phong trào thi 
đua “Dân vận khéo” gắn với các 
cuộc vận động, các phong trào 
thi đua yêu nước; thực hiện nền 
nếp, hiệu quả quy chế dân chủ 
ở cơ sở, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân, lấy sự hài 
lòng của người dân và sự đồng 
thuận xã hội làm thước đo đánh 
giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị các cấp. 
l Đồng chí có đề nghị gì với 

các cấp ủy, tổ chức đảng, các 
cơ quan, đơn vị trong hệ thống 
chính trị để thực hiện có hiệu 
quả Quy chế công tác dân vận?

- Để thực hiện có hiệu quả 
Quy chế công tác dân vận của 
hệ thống chính trị, các cấp ủy, 
tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị 
trong hệ thống chính trị của 
tỉnh và người đứng đầu căn cứ 
các nội dung đã được quy định 
cụ thể trong Quy chế, gắn với 
chức năng, nhiệm vụ của địa 
phương, đơn vị mình, có trách 
nhiệm chỉ đạo quán triệt, tuyên 
truyền, phổ biến Quy chế đến 
cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, đoàn viên, hội viên 
và các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh. Xây dựng, bổ sung, hoàn 
thiện Quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị của địa 
phương, đơn vị mình và chỉ đạo 
tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
Chú trọng công tác kiểm tra, 
giám sát và đánh giá kết quả 
thực hiện.
l Xin cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

(BĐ) - Ngày 15.11, UBND tỉnh công bố 
danh mục 30 dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 (bổ sung) của UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và UBND các xã, phường, thị 
trấn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 
trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định.

Trong đó, có 5 dịch vụ công trực tuyến 
cấp huyện thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Bảo 
trợ xã hội, An toàn thực phẩm và dinh 
dưỡng. 25 dịch vụ công trực tuyến cấp 
xã thuộc các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, Dân 
số - Sức khỏe sinh sản, Hộ tịch, Phổ biến 
giáo dục pháp luật, Người có công, Thể 
dục thể thao, Thủy lợi, Trẻ em, Văn hóa, 
Phòng, chống thiên tai.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan triển khai việc kiểm thử và tham 
mưu việc công bố danh mục dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định.

HOÀI NHÂN

Bổ sung 30 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 

(BĐ) - Theo Quyết định số 4540/
QĐ-UBND ngày 15.11 của UBND tỉnh,  
20 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh 
vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ đã 
được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian 
giải quyết.

Theo đó, trong 9 TTHC cấp tỉnh, 
có 8 TTHC giảm từ 25 ngày xuống 

còn 15 ngày làm việc; riêng thủ tục “Tặng 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về 
thành tích đột xuất giảm từ 25 ngày 
xuống còn 7 ngày làm việc, thời gian 
giải quyết tại Sở Nội vụ cắt giảm 15 ngày 
và thời gian xử lý tại Văn phòng UBND 
tỉnh cắt giảm 3 ngày làm việc.

Với 7 TTHC cấp huyện, có 6 TTHC 
giảm từ 20 ngày còn 15 ngày làm việc; 

thủ tục “Tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 
giảm từ 20 ngày xuống  7 ngày làm việc. 
Với 4 TTHC cấp xã, có 3 TTHC giảm 
từ 20 ngày còn 15 ngày làm việc; thủ tục 
“Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
xã về thành tích đột xuất giảm từ 20 ngày 
còn 7 ngày làm việc.

MAI LÂM

Cắt giảm đáng kể thời gian giải quyết thủ tục khen thưởng 
về thành tích đột xuất

(BĐ) - Ban Dân tộc tỉnh vừa trao bằng 
khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 cá 
nhân là người uy tín có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện chính sách dân tộc 
trên địa bàn huyện An Lão giai đoạn 
2011 - 2021, gồm các ông: Đinh Văn 
Trang (thôn 1, xã An Toàn), Đinh Văn 

Theeng (thôn 3, xã An Dũng), Đinh 
Văn Nít (thôn 7, xã An Vinh); trao 
tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 
UBND huyện An Lão vì đã có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện chính 
sách đối với người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2021.
Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đến thăm, 

tặng quà cho 28 gia đình người có uy 
tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 
địa bàn huyện An Lão khó khăn năm 
2021, mỗi gia đình 1 triệu đồng. 

VĂN LƯU

Khen thưởng và tặng quà cho người có uy tín trong 
đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện An Lão
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

Đối với người mắc bệnh đái tháo 
đường (ĐTĐ), việc đi khám mắt định 
kỳ rất quan trọng. Chỉ khi khám ở cơ 
sở y tế hoặc bệnh viện chuyên khoa, 
người bệnh mới biết chính xác mắt 
của mình có bị tổn thương không. 
Việc phát hiện sớm các tổn thương 
ở mắt do bệnh ĐTĐ gây ra sẽ giúp 
các bác sĩ có hướng điều trị kịp thời, 
tránh biến chứng nặng. Rất đáng tiếc 
là hầu hết đến khi mắt có dấu hiệu 
tổn thương rõ ràng, bệnh nhân ĐTĐ 
mới đi khám. Vì vậy các bệnh nhân 
ĐTĐ nên ghi nhớ - việc khám mắt 
định kỳ là hết sức quan trọng. 

Biến chứng thường thấy nhất về 
mắt ở bệnh nhân ĐTĐ là bệnh đục 
thủy tinh thể. Rất may là hiện nay 

Đảm bảo điều trị thường xuyên
cho bệnh nhân HIV

Tại Bình Định, dịch Covid-19 đã 
ảnh hưởng đến một số hoạt động 
phòng, chống IHV/AIDS. Dù vậy, 
ngành Y tế tiếp tục nỗ lực để đảm 
bảo điều trị thường xuyên cho 
bệnh nhân HIV/AIDS.

Năm nay, Tháng hành động quốc gia 
phòng, chống HIV/AIDS (ngày 10.11 - 
10.12) có chủ đề “Tăng cường phòng, 
chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch 
Covid-19”. Phóng viên Báo Bình Định 
phỏng vấn ông Nguyễn Văn Trung, 
Phó Giám đốc Sở Y tế, về các hoạt động 
phòng, chống, điều trị HIV/AIDS trong 
bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
l Thưa ông, các hoạt động phòng, 

chống HIV thời gian qua diễn ra như 
thế nào và công tác này gặp phải những 
khó khăn gì từ khi dịch bệnh Covid-19 
lan rộng?

- Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 bùng phát nên việc triển 
khai các chương trình y tế nói chung 
trong đó có hoạt động phòng, chống HIV 
đều gặp nhiều khó khăn; công tác giám 
sát phát hiện HIV bị ảnh hưởng... Do vậy 
số mẫu xét nghiệm phát hiện HIV chỉ còn 
25.972 mẫu (giảm 28% so với cùng kỳ 
năm trước). Số mẫu máu sàng lọc trong 
an toàn truyền máu là 13.180 mẫu (giảm 
21%). Số mẫu xét nghiệm HIV miễn phí 
cho phụ nữ mang thai là 1.300 mẫu (giảm 
76,5%). Số người đến tư vấn, xét nghiệm 
HIV tại phòng Tư vấn xét nghiệm HIV 
có 408 người (giảm hơn 50%). 

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục, 
truyền thông trực tiếp dự phòng lây 
nhiễm HIV như tập huấn tuyên truyền, 
nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm... 
không thể triển khai vì giãn cách xã hội 
do Covid-19.

Mặc dù gặp khó khăn nhưng các hoạt 
động thiết yếu, cơ bản về giám sát, xét 
nghiệm và điều trị HIV/AIDS, điều trị 
Methadone vẫn triển khai thường xuyên. 
Hiện chúng tôi vẫn đang điều trị 342 bệnh 
nhân bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV), 
trong đó có 11 trẻ em.
l Để đảm bảo công tác điều trị thường 

xuyên cho bệnh nhân HIV/AIDS trong bối 
cảnh dịch bệnh, ngành Y tế đã và sẽ làm 
gì, thưa ông?

- Trước tình hình dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, để đảm bảo người nhiễm 

HIV không bị gián đoạn điều trị ARV, 
ngày 8.2.2021 Sở Y tế đã ban hành công 
văn về việc khám và cấp thuốc ARV cho 
người bệnh trong tình hình dịch Covid-19. 
Bệnh nhân HIV/AIDS được cấp phát điều 
trị thuốc ARV trong 2 tháng, do vậy bệnh 
nhân không bị ngừng điều trị do thiếu 
thuốc. Chúng tôi đảm bảo cấp đủ thuốc 
cho 342 bệnh nhân, trong đó có 11 trẻ 
em; làm 116 lượt xét nghiệm CD4, số 
bệnh nhân được làm xét nghiệm tải 
lượng vi rút là 110 người. Điều trị dự 
phòng sau phơi nhiễm cho 5 người; 9 
phụ nữ mang thai nhiễm HIV đã sinh 
con và được quản lý. Hỗ trợ cấp 50 thẻ 
BHYT cho bệnh nhân điều trị ARV. 100% 
người nhiễm HIV mới (44 người) đăng 
ký điều trị được dự phòng mắc lao bằng 
INH và 100% người bệnh HIV mắc lao 
(7 người) được điều trị thuốc ARV. Đặc 
biệt, 100% bệnh nhân tham gia điều trị 
ARV có thẻ BHYT. Bên cạnh đó, ngành 
Y tế đã hỗ trợ cấp thuốc ARV cho 21 
bệnh nhân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Bình 
Định do dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, Sở Y tế giao cho Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với 
BVĐK tỉnh xây dựng phương án cấp 
phát thuốc điều trị Methadone và ARV 
cho bệnh nhân tại các khu cách ly tập 
trung, các điểm phong tỏa và trong thời 
gian giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh.
l Để thực hiện mục tiêu chấm dứt 

dịch bệnh AIDS vào năm 2030, công tác 
phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian 
tới sẽ tập trung vào những nội dung gì, 
thưa ông?

- Mục tiêu trong thời gian tới là hạn 
chế số người nhiễm HIV mới hằng năm 
dưới 100 người/năm; tăng tỷ lệ người đã 
chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng 
thuốc kháng vi rút HIV (ARV) từ 90% trở 
lên; tăng tỷ lệ người điều trị ARV được 
làm xét nghiệm tải lượng vi rút HIV và 
xét nghiệm CD4 từ 90% trở lên. Đồng 
thời, 100% bệnh nhân tham gia điều trị 
ARV có thẻ BHYT và được hỗ trợ đồng 
chi trả thuốc ARV trong điều trị từ quỹ 
khám bệnh dành cho người nghèo.

Để đạt được các mục tiêu trên cần 
phải tăng cường các hoạt động như: Can 
thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm 
HIV, trong đó duy trì việc cung cấp bao 
cao su; điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đẩy 
mạnh công tác giám sát, xét nghiệm phát 
hiện HIV; tăng cường chất lượng điều trị 
thuốc ARV, điều trị dự phòng lây nhiễm 
HIV từ mẹ sang con, phối hợp tốt hoạt 
động chương trình Lao và HIV. Bên cạnh 
đó, triển khai tốt các đợt cao điểm như 
tháng cao điểm về Dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con, tháng Hành động 
quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
l Xin cảm ơn ông! 

THẢO KHUY (Thực hiện)

Thời gian tới, ngành Y tế nỗ lực để tăng tỷ lệ người điều trị ARV được làm xét nghiệm tải lượng vi rút HIV 
và xét nghiệm CD4 từ 90% trở lên.                         Ảnh: T. KHUY

ở Việt Nam và Bình Định các bác sĩ đã 
giải quyết bệnh này khá tốt bằng phẫu 
thuật. Kế đó là bệnh cườm nước, bệnh 

này hiện nay tại Bình Định cũng đã giải 
quyết khá tốt. Tiếp đến là bệnh võng 
mạc đái tháo đường (VMĐTĐ). 

Tại giai đoạn đầu ở bệnh nhân ĐTĐ 
sẽ không có dấu hiệu lâm sàng báo hiệu 
về bệnh VMĐTĐ, chỉ khi đến khám võng 
mạc ở bệnh viện chuyên khoa mắt hoặc 
các cơ sở y tế mới phát hiện ra bệnh. Ở 
giai đoạn tiếp theo khi bệnh nhân đã có 
những biểu hiện về mất thị lực, những 
tổn thương khác về thị lực, đó là lúc tổn 
thương đã trầm trọng. Nếu phát hiện 
sớm, thầy thuốc hoàn toàn có thể giúp 
bệnh nhân hạn chế đến mức tối đa các 
tổn thương, vì thế việc khám mắt định 
kỳ và thường xuyên là lời khuyên nên 
thực hiện. 

Theo Bệnh viện Mắt, hiện nay tại 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Một vài lưu ý 
khi tiêm phòng 
Covid-19 cho trẻ
Theo Bộ Y tế, từ tháng 11.2021, Việt 

Nam tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 
tuổi trên toàn quốc.

Loại vắc xin tiêm chủng cho trẻ em 
nhóm tuổi này là vắc xin Comirnaty do 
hãng Pfizer - BioNTech (Mỹ - Đức) sản 
xuất. Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách 
giữa mũi 2 và mũi 1 từ 21 - 28 ngày.

Để chuẩn bị tốt tâm lý cho trẻ trước 
khi tiêm, các phụ huynh nên chia sẻ 
với trẻ lợi ích của tiêm chủng, cho 
trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, 
không bỏ bữa, tuân thủ 5K để đảm bảo 
phòng Covid-19 tại điểm tiêm chủng, 
mặc quần áo rộng rãi khi đến nơi tiêm 
chủng, giữ tinh thần thoải mái. Đồng 
thời, khi địa phương thông báo tiêm 
vắc xin cho trẻ, cần lưu ý phối hợp 
với nhà trường và địa phương để đưa 
trẻ đi tiêm kịp thời và đúng lịch hẹn. 

Các phản ứng sau tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 đối với trẻ tương tự 
như ở người lớn. Thường gặp nhất là 
đau đầu, đau khớp, đau cơ, đau tại vị 
trí tiêm, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng 
tại chỗ tiêm. Đây là điều hoàn toàn 
bình thường, sẽ giảm và hết sau 1 - 3 
ngày. Ngay sau tiêm vắc xin các em 
được theo dõi tại điểm tiêm chủng 
30 phút và tiếp tục theo dõi 28 ngày 
sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày 
đầu tiên. 

Bác sĩ Trần Thượng Dũng, Trưởng 
Khoa khám bệnh, BVĐK tỉnh, tư vấn: 
Phụ huynh phải luôn bên cạnh trẻ 
24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu 
sau tiêm  vắc xin  phòng Covid-19. 
Đồng thời, cho trẻ ăn đủ chất dinh 
dưỡng, đặc biệt là những thực phẩm 
dễ tiêu hóa. Không vận động mạnh 
sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 
khoảng 3 ngày. Không bôi, chườm, 
đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. 
Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu sốt 
dưới 38,50C, bố mẹ cho trẻ mặc quần 
áo mỏng, thoáng mát nhưng lưu ý 
không để nhiễm lạnh, nhắc trẻ uống 
nhiều nước. Sốt từ 38,50C trở lên, sử 
dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của 
nhân viên y tế. Ngoài ra, trong thời 
gian theo dõi tại nhà, nếu trẻ có các 
dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ đến 
ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo 
dõi và xử trí kịp thời.       

    THU PHƯƠNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Ứng dụng AI trong sàng lọc bệnh đái tháo đường
Bình Định đã triển khai chương trình 
phối hợp với các TTYT, bác sĩ nội tiết 
để cùng nhau chia sẻ vấn đề trong 
điều trị bệnh VMĐTĐ ở người bệnh 
ĐTĐ. Để biết bệnh nhân có mắc bệnh 
VMĐTĐ hay không bác sĩ sẽ khám 
võng mạc bằng cách soi đáy mắt, 
chụp ảnh đáy mắt, chụp mạch huỳnh 
quang. Năm 2021, Bệnh viện Mắt 
đã phối hợp đưa vào sử dụng thành 
công phần mềm Eyenut với sự hỗ 
trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) để khám 
sàng lọc bệnh ĐTĐ tại cộng đồng ở 
Bình Định. Kỹ thuật mới giúp việc 
sàng lọc nhanh chóng và chính xác. 
Hiện Bệnh viện đã cài đặt Eyenut 
cho BVĐK tỉnh, TTYT TP Quy Nhơn, 
TTYT Phù Cát.                     HIỀN NGÔ

Bệnh viện Mắt phối hợp với TTYT TP Quy Nhơn 
chụp ảnh đáy mắt và sử dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo trong sàng lọc bệnh nhân ĐTĐ. 
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Bình Định

Khuyến nghị người lao động 
cân nhắc khi rút BHXH một lần

Người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định hưởng BHXH một lần.                    Ảnh: nld.com.vn

Ngày 21.11, BHXH Việt Nam thông 
tin, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
nhiều lao động bị ảnh hưởng về việc 
làm, thu nhập, đời sống gặp khó khăn. 
Đây là nguyên nhân chính khiến một 
bộ phận không nhỏ người lao động rút 
BHXH một lần với mục đích có một 
khoản tiền để trang trải cho cuộc sống 
trước mắt.

Riêng 10 tháng năm 2021, cả nước có 
hơn 700 nghìn người hưởng BHXH một 
lần, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020. 
Thực tế này rất đáng lo ngại vì việc hưởng 
BHXH một lần vừa ảnh hưởng trực tiếp 
đến quyền lợi của người lao động, vừa 
ảnh hưởng tới tình hình phát triển KT-XH, 
bảo đảm an sinh cho toàn dân.

Cụ thể, khi hưởng BHXH một lần, 
người lao động không còn cơ hội được 
hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT 
miễn phí trong suốt thời gian hưởng 
lương hưu để bảo đảm cuộc sống và 
sức khỏe khi về già - độ tuổi dễ gặp 
bất trắc về sức khỏe, nhất là trong bối 
cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro, dịch bệnh 
như hiện nay. Cùng với đó, người lao 
động bị mất một khoản tiền không nhỏ. 
Bởi, theo quy định của pháp luật hiện 
hành, tổng mức đóng BHXH vào Quỹ 
hưu trí, tử tuất là 22% mức tiền lương 
tháng làm căn cứ đóng BHXH của người 
lao động (người lao động chỉ phải đóng 
8%, còn người sử dụng lao động đóng 
14%), tổng mức đóng hằng năm bằng 
2,64 tháng lương.

Trong khi, nếu người lao động 
hưởng BHXH một lần, thì mức hưởng 
mỗi năm đóng BHXH chỉ bằng 1,5 tháng 
mức bình quân tiền lương tháng đóng 
BHXH cho những năm đóng trước năm 
2014 và bằng 2 tháng mức bình quân tiền 
lương tháng đóng BHXH cho những 
năm đóng từ năm 2014 trở đi. Do đó, 

nếu lĩnh BHXH một lần, người lao động 
sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối 
với mỗi năm đóng BHXH trước năm 
2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối 
với mỗi năm đóng BHXH sau năm 2014.

Trên thực tế, việc tham gia BHXH là 
khoản để dành cho người lao động lúc 
tuổi già với mức đóng không lớn, mà 
quyền lợi được thụ hưởng khá nhiều. 
Hiện tại, đối với người lao động tham 
gia BHXH bắt buộc, mức đóng vào quỹ 
BHXH bằng 25% mức tiền lương hằng 
tháng của người lao động, trong đó, 
người lao động đóng 8%, người sử dụng 
lao động đóng 17%. 

Đối với người lao động tự do, khi 
tham gia BHXH tự nguyện, người lao 
động được lựa chọn mức đóng phù hợp 
với điều kiện của mình, mức thấp nhất 

bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn 
(hiện nay là 700 nghìn đồng). Như vậy, 
với tỷ lệ đóng hằng tháng 22%, thì số 
tiền đóng mỗi tháng tương đương với 
138.600 đồng (Nhà nước đã hỗ trợ 10%), 
nhưng tỷ lệ hưởng lương hưu khi đến 
tuổi có thể đạt đến 75% bình quân mức 
đóng. Ngoài ra, người hưởng lương hưu 
còn được cấp thẻ BHYT có mức hưởng 
95% khi khám, chữa bệnh đúng tuyến. 
Bên cạnh đó, người thân, người chăm 
lo cho người tham gia BHXH còn được 
hưởng chế độ tử tuất khi người tham 
gia BHXH qua đời.

Với những lợi ích thiết thực nêu trên, 
BHXH Việt Nam một lần nữa khuyến nghị 
người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi 
quyết định hưởng BHXH một lần.

(Theo HNM)

Không khí lạnh 
tràn về, miền Trung 
mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn quốc gia cho biết, tối 21.11 không 
khí lạnh tràn đến vùng núi, từ sáng 
sớm 22.11 đến khu vực còn lại của miền 
Bắc. Do nền nhiệt miền Bắc đang cao, 
Hà Nội tới 290C, không khí lạnh sẽ tạo 
ra sự xung đột, làm gia tăng các hiện 
tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, 
gió giật mạnh.

Không khí lạnh khá mạnh nên tràn 
đến Bắc và Trung Trung bộ vào sáng 
22.11, nhiệt độ thấp nhất xuống 15 - 
180C. Ngoài ra, hình thái này còn kết hợp 
với nhiễu động trong đới gió đông trên 
cao, gây mưa lớn cho khu vực.

Dự báo, ngày 22 - 23.11, Nam Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 50 -  
100 mm, có nơi trên 100 m. Từ chiều 
22 - 24.11, các tỉnh từ Quảng Trị đến 
Quảng Ngãi có mưa phổ biến 100 - 200 
mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra 
lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập 
úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông.

Nam Bộ và Nam Trung bộ từ nay 
đến ngày 23.11 cũng có mưa do ảnh 
hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp 
trục khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc. Lượng mưa 
phổ biến trong ngày 30 - 50 mm, có nơi 
trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa 
đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so 
với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm 
(nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 
150C) sẽ tập trung từ tháng 12.2021 đến 
tháng 2.2022. Trong đó, đợt rét đậm, 
rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện 
trước ngày 25.12.  (Theo VnExpress.net)

‘’Mắt biếc’’ đoạt Bông sen vàng 
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

Phim truyện “Mắt biếc” đoạt Bông sen vàng.

Sau 3 ngày diễn ra tại TP Huế (tỉnh 
Thừa Thiên - Huế), tối 20.11, Liên hoan 
Phim Việt Nam lần thứ XXII đã khép 
lại với các giải thưởng xứng đáng dành 
cho những người làm điện ảnh.

Khép lại mùa giải thành công, phim 
truyện “Mắt biếc”, phim khoa học 
“Điểm mù giao thông”, phim tài liệu 
“Ranh giới”, phim hoạt hình “Con chim 
gỗ” đoạt Bông sen vàng. Phim truyện 
“Bố già”; phim khoa học “Lũ miền núi”, 
phim tài liệu “Phim đỏ”, “Ánh sáng của 
con”; phim hoạt hình “Người thầy của 
muôn đời”, “Ánh sáng không bao giờ 
tắt” đoạt Bông sen bạc.

Phim “Bố già” giành thêm 2 giải 
Tác giả kịch bản xuất sắc - nhóm tác 
giả Trấn Thành, Nam diễn viên chính 

phim truyện xuất sắc - Tuấn Trần. Nữ 
diễn viên chính phim truyện xuất sắc 
thuộc về NSND Lê Khanh trong phim 
“Gái già lắm chiêu V”.

Nam và nữ diễn viên phụ phim 
truyện xuất sắc là Otis trong phim “Bằng 
chứng vô hình” và Ngân Chi trong phim 
“Bố già”, “Nắng 3: Lời hứa của cha”.

Giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Trịnh 
Đình Lê Minh với phim truyện “Bằng 
chứng vô hình”, Trần Khánh Duyên 
với phim hoạt hình “Con chim gỗ”, 
Trịnh Quang Tùng phim khoa học “Lũ 
miền núi”, Tạ Quỳnh Tư phim tài liệu  
“Ranh giới”.                         (Theo HNM)

Từ ngày 1.12, 
các địa phương sẽ 
tự trích xuất dữ liệu 
hành khách qua 
app PC-Covid

14 nạn nhân người Việt bị bán sang Myanmar được đưa về

Trung tâm Công nghệ phòng, chống 
dịch Covid-19 quốc gia đã hoàn thành 
nâng cấp tính năng mục “Khai báo di 
chuyển nội địa” thuộc chức năng khai 
báo y tế của ứng dụng (app) PC-Covid 
phù hợp yêu cầu, quy định vận chuyển 
hành khách nội địa của Bộ GTVT trên 
cơ sở có sự thống nhất giữa Bộ Y tế và 
Bộ TT&TT.

Cụ thể, hiện ở phần “Khai báo di 
chuyển nội địa” trong mục “Khai báo 
y tế”, hành khách đã có thể khai đủ các 
thông tin di chuyển như: Phương tiện 
di chuyển, số hiệu phương tiện, ngày 
khởi hành, nơi đi, nơi đến...

Sau khi app PC-Covid được nâng 
cấp, Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ định đầu mối của tỉnh, thành phố, 
phối hợp hai Bộ TT&TT, Y tế trích xuất 
dữ liệu thông tin hành khách có khai 
báo đến địa phương mình để triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch theo 
quy định.

“Kể từ ngày 1.12.2021, Bộ GTVT 
dừng tổng hợp và gửi thông tin hành 
khách có khai báo đến địa phương và 
đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động 
khai thác các thông tin này qua ứng 
dụng PC-Covid”, công văn của Bộ 
GTVT nêu rõ.

 (Theo Nhân Dân)

Thông tin từ CA tỉnh Tuyên Quang 
cho biết sáng 21.11, tại Trung đoàn 247, 
Cục Đối ngoại (Bộ CA) vừa phối hợp 
với Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh, Tổ chức trẻ 
em Rồng Xanh (một tổ chức phi chính 
phủ có trụ sở tại Hà Nội), tổ chức lễ 
tiếp nhận và bàn giao 14 nạn nhân là 
công dân Việt Nam bị mua bán sang 
Myanmar về Việt Nam.

14 nạn nhân này trước đó đã được 
Tổ chức trẻ em Rồng Xanh, Đại sứ quán 
Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan 

liên ngành nước bạn giải cứu trở về 
Việt Nam.

Các nạn nhân ngụ ở các tỉnh, thành 
gồm: Hà Nội, Lào Cai, Bình Dương, Kiên 
Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, 
Thanh Hóa.

Sau khi về nước, các nạn nhân đã 
hoàn thành cách ly y tế tại Trung đoàn 
247 - Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và 
được cơ quan chức năng phối hợp tổ 
chức phương tiện đưa về địa phương.

(Theo TTO)
Bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar 
về Việt Nam.                            Ảnh: CA cung cấp
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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 - 0914 031 999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

THÔNG BÁO 
KÊ KHAI MỒ MẢ TRÊN MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC 

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI NHƠN BÌNH, PHƯỜNG NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN
“Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân 

có mồ mả thân nhân tại các Gò khu phố 6 và khu phố 3 phường Nhơn Bình 
thuộc Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình 
gồm:  Gò Bức Sáo (thửa 48, tờ bản đồ 64), Gò Ông Bao (thửa 131, tờ bản đồ 
44), Gò Ông Lúa (thửa 171, tờ bản đồ 43), Gò Vườn Ông Thâm (thửa 290, tờ 
bản đồ 43), Gò Ông Thiện (thửa 292, tờ bản đồ 43) và các mồ mả nằm rải 
rác trong Dự án đến UBND phường Nhơn Bình hoặc Trung tâm Phát triển 
quỹ đất trong giờ hành chính để đăng ký kê khai mồ mả do GPMB xây dựng 
Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP 
Quy Nhơn.

Thời gian đăng ký kê khai di dời mồ mả từ ngày thông báo đến hết ngày 
10.12.2021.

 Hết thời hạn nêu trên, mồ mả nào không có người kê khai thì UBND phường 
Nhơn Bình phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành lập thủ tục di 
dời mộ vô chủ, vắng chủ vào khu cải táng theo quy định. 

Địa điểm cải táng: Khu Cải táng đồi Đá Giáng, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy 
Nhơn và Khu Cải táng Nhơn Bình, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất số 45 Lê Lợi, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định (Điện thoại: 0256. 3811872), Phòng BTGPMB - Trung tâm 
Phát triển quỹ đất”.

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện 
bán tài sản bảo đảm của khách hàng Hà Trọng Tuyến như sau:

Người có tài sản: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất ở và Nhà ở theo 

Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 3701040821, hồ 
sơ gốc số 10.860 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 24.02.2004, 
cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 32.
+ Diện tích đất: 141,4 m2 , trong đó: Đất ở: 141,4 m2 (Sử  

dụng riêng).
- Nhà ở:
+ Diện tích xây dựng: 137,8 m2; Diện tích sử dụng: 165,2 m2; 

Số tầng: 02.
+ Kết cấu nhà: Tường gạch, mái bê tông.
+ Địa điểm đặt tài sản: Tổ 35, khu phố 4, phường Quang 

Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Giá bán: Theo thỏa thuận.
3. Thời gian bán tài sản: Kể từ ngày 25.11.2021
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài 

liệu về tài sản: Từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021 
tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Định; xem thực trạng tài sản 
tại tổ 35, khu phố 4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản vui lòng liên hệ:
Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân - Agribank chi 

nhánh Bình Định.
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3525698, số Fax: 0256.3525635.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trong quá trình lưu trữ hồ sơ công ty đã làm thất lạc bản 

chính giấy chứng nhận QSD đất số T00304 do UBND tỉnh 
cấp năm 2005 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: Phòng 
TCHC - Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định, hoặc số điện 
thoại: 02563.846500, Công ty xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, Công ty 
sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại 
giấy chứng nhận QSD đất. Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy 
chứng nhận QSD đất gốc trên không còn giá trị.

 

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

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C. 
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 5, có 
lúc cấp 6, giật cấp 7. 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 22.11.2021

THÔNG BÁO
DỪNG ĐẤU GIÁ 03 LÔ ĐẤT ĐỂ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ 

Thực hiện Văn bản số 240/TCTĐG ngày 19.11.2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
TP Quy Nhơn, Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định Thông báo dừng đấu giá 03 lô đất 
ở thuộc Khu QHDC phía Đông đường Nguyễn Trọng Trì, Phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn để bố trí tái định cư. Các lô đất dừng đấu giá có ký hiệu: 37, 53, 54 (khu C), đường 
ĐS 6, lộ giới 14 m. Các lô đất khác đấu giá bình thường theo lịch đã Thông báo.
Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn 
Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386
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THÔNG BÁO 
HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 

của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01.10.2021 
của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo không bỏ sót người lao động 
thuộc diện thụ hưởng chính sách theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin thông báo và đề nghị 
người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do 
chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong 
khoảng thời gian từ ngày 01.01.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có 
thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy 
định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người đã có 
quyết định hưởng lương hưu hằng tháng) mà chưa nhận hỗ 
trợ, thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành 
kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg nộp về cơ quan Bảo 
hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021.

Việc gửi hồ sơ nhận hỗ trợ được thực hiện qua các hình thức:
- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp 
dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (số 
215A Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc Bảo 
hiểm xã hội các huyện, thị xã.

- Thông qua dịch vụ bưu chính (ngày hết hạn nhận hồ sơ căn 
cứ theo dấu Bưu chính).

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trân trọng thông báo để đơn 
vị sử dụng lao động và người lao động được biết, thực hiện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 
Số điện thoại đường dây nóng: 0256.3829222.

1900 90 95

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao; 

01 lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100; 
01 xe nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 
01 máy cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế 
+ lô sóng 270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01 
dàn máy xeo giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng. 

 Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp 
Phát; địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 2.208.154.137 đồng (nộp khoản tiền đặt 
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

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

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 10.12.2021 
tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm 
nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 10.12.2021, tài 
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu 
giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 13.12.2021 tại trụ sở Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Đại diện Thương mại Mỹ Katherine 
Tai đang có chuyến thăm đầu tiên tới 3 
nước châu Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Ấn Độ nhằm tái khẳng định cam kết 
của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương, cũng như tăng cường 
quan hệ thương mại, kinh tế với các 
đồng minh và đối tác chủ chốt. 

Chỉ vài tuần trước khi Hiệp định Đối 
tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 
có hiệu lực, với 10 nước thành viên 
ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Australia và New Zealand, 
Washington tiếp tục tăng cường phủ 
sóng ngoại giao để không bị bỏ lại phía 
sau ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 
Và chuyến thăm châu Á kéo dài 10 ngày 
của Đại diện thương mại Mỹ Katherine 
Tai cũng không nằm ngoài mục đích, 
với chương trình nghị sự hàng đầu là 
khởi động quan hệ đối tác thương mại 
mới với Nhật Bản, hình thành khuôn 
khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương 
vào năm tới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới 
Nhật Bản của bà Katherine Tai kể từ 
khi bà nắm giữ chức vụ Đại diện thương 
mại Mỹ vào đầu năm nay, đồng thời là 
chuyến thăm Seoul đầu tiên của một 
quan chức thương mại hàng đầu nước 

Mỹ phủ sóng ngoại giao tại châu Á để khẳng định
    cam kết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Mỹ kể từ năm 2011.
Trong bối cảnh Mỹ và Liên minh 

châu Âu đã nhất trí chấm dứt cuộc chiến 
liên quan tới thuế nhập khẩu nhôm và 
thép, Mỹ và Nhật Bản cũng thảo luận 
vấn đề tương tự đang gây ảnh hưởng 
không chỉ tới các nhà sản xuất Nhật 
Bản, mà còn quan hệ đồng minh giữa 
hai nước. 

Hồi tuần này, Mỹ, Nhật Bản và Liên 

minh châu Âu thông báo đã nhất trí đổi 
mới quan hệ đối tác ba bên để đối phó 
với những thách thức toàn cầu do các 
chính sách và thông lệ phi thị trường của 
các nước thứ 3 gây ra. Ba đối tác dự kiến 
sẽ tiếp tục công việc trong những tuần 
tới và sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ 
trưởng Tổ chức Thương mại thế giới từ 
ngày 30.11 đến 3.12 tại Geneva, Thụy Sĩ.

(Theo VOV.VN)

Bà Kathertine Tai và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi.                                                            Ảnh: AP

Ngày 21.11, Trung Quốc tuyên bố hạ 
cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania, 
bày tỏ giận dữ trước việc Vilnius cho 
phép Đài Loan (Trung Quốc) mở văn 
phòng đại diện ở quốc gia Baltic này.

Luôn tuyên bố coi Đài Loan là một 
phần lãnh thổ tạm thời chia cắt, Bắc 
Kinh giận dữ về việc Lithuania trong 
khi có quan hệ ngoại giao chính thức 
với Trung Quốc lại cho phép Đài Loan 
mở văn phòng đại diện sử dụng tên Đài 
Loan. Trung Quốc đã triệu đại sứ tại 
Lithuania về nước từ tháng 8 năm nay.

Văn phòng đại diện Đài Loan (Trung 
Quốc) tại Lithuania chính thức mở từ 
ngày 18.11. Những văn phòng đại diện 
khác của Đài Loan tại châu Âu và Mỹ 
sử dụng tên Đài Bắc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong 
một tuyên bố gay gắt rằng Lithuania đã 
phớt lờ “lập trường nghiêm túc” của 
Trung Quốc và những nguyên tắc cơ 
bản trong quan hệ quốc tế khi cho phép 
Đài Loan (Trung Quốc) mở văn phòng 
đại diện.                                   (Theo TPO)

Trung Quốc hạ cấp 
quan hệ với Lithuania

Tòa nhà đặt văn phòng đại diện của đảo Đài Loan 
ở thủ đô Vilnius của Litva hôm 18.11.        Ảnh: AFP

Tờ Irrawaddi của Myanmar ngày 
20.11 đưa tin, nhà lãnh đạo chính quyền 
quân sự Myanmar tiếp tục không được 
mời tham dự một hội nghị quan trọng 
khác của ASEAN, đó là thượng đỉnh 
của khối với Trung Quốc.

Theo nguồn tin mà tờ Irrawaddi 
đăng tải, Trung Quốc đã muốn mời 
ông Min Aung Hlaing dự hội nghị đặc 
biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ 
đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc 
song các nước trong khu vực đã không 
chấp nhận. Quốc vương Brunei Hasana 
Bonkia và Chủ tịch Trung Quốc Tập 
Cận Bình sẽ đồng chủ trì hội nghị vào 
ngày 22.11 theo hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo quân sự Myanmar không được mời dự  
thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc

Nhà lãnh đạo chính quyền quân sự 
Myanmar trước đó cũng không được 
mời tham dự Thượng đỉnh ASEAN và 

các hội nghi liên quan hồi cuối tháng 
10 vừa qua. Theo phía ASEAN, chính 
quyền quân sự Myanmar không thực 
hiện lộ trình 5 điểm đã thống nhất 
và đặc biệt không cho phép đặc phái 
viên của khối được gặp các bên liên 
quan trong đó quan trọng nhất là bà 
San Suu Kyi.

Myanmar sau đó cũng phản đối 
bằng cách không đồng ý cho một 
đại diện phi chính trị thay mặt nước 
này tham dự hội nghị. Chính quyền 
Myanmar cũng công kích ASEAN đã 
không tuân thủ nguyên tắc không can 
thiệp của khối.

(Theo VOV.VN)

Binh sĩ Myanmar tại một chốt gác tại thủ đô 
Naypyidaw.                                                             Ảnh: AFP

 Quân đội Sudan đã đồng ý phục 
chức cho Thủ tướng Abdalla Hamdok - 
người đứng đầu chính quyền bị lật đổ 
trong cuộc đảo chính tháng trước, theo 
một thỏa thuận vừa đạt được tối muộn 
20.11.
 Hãng hàng không lớn thứ hai 

của Iran, Mahan Air, đã trở thành mục 
tiêu của một vụ tấn công mạng ngày 
21.11. Trước đó, Mahan Air đã nhiều lần 
bị tin tặc “ghé thăm” do hãng đóng vai 
trò quan trọng trong sự phát triển của 
ngành hàng không Iran.
 Bộ Quốc phòng Anh đang đẩy 

nhanh công tác trục vớt máy bay phản 
lực F-35B bị rơi xuống biển Địa Trung 
Hải ngay sau khi cất cánh từ tàu sân bay 
Queen Elizabeth vào sáng 17.11.

                                                  (Theo TTXVN)

Ngày 21.11, báo The Star đưa tin 
trong bối cảnh Malaysia ghi nhận 
ngày càng nhiều số ca bệnh nặng ở 
những người đã được tiêm vắc xin 
ngừa Covid-19, Bộ trưởng Y tế Khairy 
Jamaluddin của Malaysia đã kêu gọi tất 
cả người dân nước này đi tiêm vắc xin 
Covid-19 tăng cường khi có thể.

Bộ trưởng Khairy Jamaluddin nói 
rằng hiệu quả của các loại vắc xin 
Covid-19 hiện nay sẽ bắt đầu giảm đi sau 
vài tháng. Trong đó, vắc xin của Hãng 
Sinovac (Trung Quốc) là loại vắc xin 
Covid-19 giảm đi tác dụng nhanh nhất.

“Mặc dù vắc xin Hãng Sinovac hiệu 
quả, nhưng đã có bằng chứng cho thấy 
hiệu quả của loại vắc xin này sẽ giảm đi 
sớm hơn. Đó là lý do chúng tôi muốn các 
bạn tiêm bất kỳ loại vắc xin tăng cường 
nào được cung cấp” - ông Khairy viết 
trên Twitter hôm 20.11.

Ông giải thích thời gian giảm hiệu 
quả nhanh hơn của vắc xin Sinovac là lý 
do cần tiêm nhắc lại vắc xin Sinovac sau 
3 tháng, so với mức 6 tháng của vắc xin 
Hãng Pfizer và AstraZeneca. (Theo TTO)

Malaysia kêu gọi dân 
tiêm mũi 3, vì có vắc xin 
giảm hiệu lực nhanh

Người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ một 
xe tải lưu động ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 
12.7.2021.                                                       Ảnh: Reuters

Hàn Quốc đồng ý kế hoạch xây thành 
phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão 
và sóng thần, do LHQ hậu thuẫn.

Hơn hai năm trước, một nhóm các 
nhà xây dựng, kỹ sư và kiến   trúc sư đã 
tập trung tại LHQ để thảo luận về một 
khái niệm đầy tham vọng: Một thành 
phố nổi có thể chống chọi với thiên tai, 
bao gồm lũ lụt, sóng thần và siêu bão.

Dự án do LHQ hậu thuẫn đã giải 
tỏa trở ngại đó khi TP Busan, Hàn 
Quốc, đồng ý xây dựng một thành 
phố nổi với sự hợp tác của nhà thiết 
kế dự án, OCEANIX, và Chương trình 
Nhân cư LHQ (UN-Habitat). Giống 
như nhiều thành phố ven biển, Busan 

đang bị đe dọa bởi mực nước biển 
dâng cao.

Thành phố nổi của OCEANIX về cơ 
bản là một tập hợp các bệ hình lục giác 
nằm trên mặt nước.

OCEANIX sẽ công bố kết quả của 
những nỗ lực này tại hội nghị bàn tròn 
thứ hai của LHQ vào tháng 4.2022. Từ 
đó, nhóm sẽ bắt đầu thiết kế các nền 
tảng và đảm bảo phê duyệt cho việc  
xây dựng.

Chi phí xây dựng thành phố nổi có 
thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế và 
vật liệu cuối cùng, ước tính khoảng 200 
triệu USD.

(Theo LĐO)

Hàn Quốc sắp xây thành phố chống chịu 
siêu bão, lũ lụt, sóng thần


