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CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP

KHẮC PHỤC KÊNH MƯƠNG, RUỘNG ĐỒNG HƯ HỎNG SAU MƯA LŨ:

Khẩn trương, kịp thời, đảm bảo 
tiến độ sản xuất vụ mới

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc dạy học gặp nhiều 
khó khăn. Không chỉ lo chất lượng dạy và học, các trường THPT 
còn phải “chạy đua” cho học sinh lớp 12 khi còn kỳ thi tốt nghiệp 
THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022.

“Chạy đua” 
cho lớp12

Đến nay, các địa phương đang khẩn trương 
khắc phục hệ thống kênh mương bị hư hỏng, 
các chân ruộng bị sa bồi thủy phá để sản 
xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022.

AFF CUP 2020: VIỆT NAM - INDONESIA:

Vé sớm cho thầy Park?
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l

CHUNG CƯ CAO ỐC LONG THỊNH:

Hệ thống thang máy “tê liệt”,
cư dân đi lại khó khăn
Thanh niên phải đi đầu 
trong chuyển đổi số 
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Từ đầu tháng 12 này, học sinh 
lớp 12 được ưu tiên tiêm vắc xin 
phòng Covid-19. Ảnh: MAI HOÀNG

XÂY DỰNG NỀN NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, 
MANG BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM  u2
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Bình Định

Xây dựng nền ngoại giao 
toàn diện, hiện đại, mang bản sắc 
văn hóa dân tộc Việt Nam

(BĐ) - Ngày 14.12, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị 
đối ngoại toàn quốc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng theo hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham 
dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. 

Cùng tham dự hội nghị có 
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính 
trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính, Thường trực 
Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Tham dự hội nghị tại điểm 
cầu Bình Định có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn- 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh nhấn 
mạnh: Qua 35 năm đổi mới, đến 
nay, Việt Nam đã thiết lập quan 
hệ ngoại giao với 189 quốc gia 
thuộc tất cả các châu lục. Trong 
đó có 17 đối tác chiến lược, 13 
đối tác toàn diện; có quan hệ 
kinh tế thương mại với hơn 230 
nước và vùng lãnh thổ. 

Trong tổng thể các thành 
tựu của đất nước có sự đóng 
góp không nhỏ của đối ngoại 
và hội nhập quốc tế. Công tác 
đối ngoại và hội nhập quốc tế 
được Đảng, Nhà nước và cả hệ 
thống chính trị đặc biệt quan 
tâm, chủ động triển khai, đạt 
nhiều kết quả quan trọng, tích 
cực, toàn diện. 

Bên cạnh đó, với thế và lực 
mới, Việt Nam đã tham gia và 
đóng góp tích cực ở hầu hết các 
tổ chức, diễn đàn quốc tế quan 
trọng, đảm nhiệm thành công 
nhiều trọng trách. Đây thực sự 
là những dấu ấn hết sức quan 
trọng, khẳng định vị thế, vai trò 

của Việt Nam trên trường quốc 
tế, đồng thời đem lại nguồn lực, 
cơ sở để nâng cao kinh nghiệm, 
thúc đẩy phát triển KT-XH trong 
nước giai đoạn mới. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
tiếp tục khẳng định, đất nước 
ta chưa bao giờ có được cơ đồ, 
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc 
tế như ngày nay. Công tác đối 
ngoại đang là động lực mạnh 
mẽ để phát triển quốc gia, dân 
tộc. Do đó, đồng chí Tổng Bí thư 
yêu cầu các cơ quan, lực lượng 
đối ngoại phải phối hợp thống 
nhất, chặt chẽ để xây dựng nền 
ngoại giao toàn diện, hiện đại, 
mang bản sắc văn hóa dân tộc 
Việt Nam với 3 trụ cột là đối 
ngoại Đảng, ngoại giao Nhà 
nước và đối ngoại nhân dân. 
Đặc biệt, phải tạo nên sức mạnh 
tổng hợp trong toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân để đẩy mạnh, 
nâng cao hiệu quả công tác đối 
ngoại và hội nhập quốc tế.

NGUYỄN HÂN

Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự năm 2022 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long trao Cờ thi đua và bằng khen của UBND 
tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc toàn diện dẫn đầu phong 
trào thi đua của LLVT tỉnh năm 2021.                           Ảnh: N.Q

(BĐ) - Ngày 14.12, UBND 
tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng 
kết công tác quốc phòng, quân 
sự năm 2021, triển khai nhiệm 
vụ năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long chủ trì hội nghị. 

Năm 2021, LLVT tỉnh đã tích 
cực, chủ động quán triệt, triển 
khai toàn diện nhiệm vụ quân 
sự, quốc phòng. Thường xuyên, 
kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ phù 
hợp với yêu cầu phòng, chống 
dịch Covid-19. 

Bộ CHQS tỉnh đã quyết 
liệt trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19, được Bộ Quốc phòng, 
Quân khu 5 và UBND tỉnh đánh 
giá cao.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ 
động, tích cực triển khai lực 
lượng, phương tiện phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn; phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị tham gia làm công tác 
dân vận giúp nhân dân phòng 
chống, khắc phục hậu quả 
thiên tai.

Kết luận hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long ghi nhận và biểu dương 
những thành tích LLVT tỉnh đã 
đạt được trong năm qua, nhất 
là đã tham gia hỗ trợ chính 
quyền và nhân dân phòng, 
chống Covid-19 hiệu quả và 
trách nhiệm. 

Về nhiệm vụ, giải pháp trong 
thời gian tới, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu LLVT tỉnh tiếp tục 
quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, 
kết hợp bảo đảm quốc phòng, 
an ninh với phát triển KT-XH, 
tăng cường tiềm lực, thực lực 
quốc phòng. Tiếp tục nêu cao 
tinh thần cảnh giác cách mạng, 
tính chiến đấu; chủ động, nhạy 
bén nắm, dự báo sớm, đánh giá 
đúng tình hình, kịp thời tham 
mưu xử lý thắng lợi các tình 
huống, không để bị động, bất 
ngờ, giữ vững ổn định chính trị, 
bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự 
kiện chính trị quan trọng, các 
ngày lễ, tết và bảo vệ khu vực 
phòng thủ địa phương.

Chỉ đạo tốt diễn tập khu 
vực phòng thủ cấp huyện năm 
2022 cho huyện An Lão, TX 
Hoài Nhơn, TX An Nhơn, TP 

Quy Nhơn; tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin và 
những kiến thức mới trong 
huấn luyện, diễn tập. Tiếp tục 
quán triệt, thực hiện Kế hoạch 
số 54 của Tỉnh ủy, Quyết định 
số 85 của UBND tỉnh về việc 
thực hiện Nghị quyết số 29 của 
Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trên không gian 
mạng”. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền các cấp trong thực 
hiện công tác quốc phòng của  
địa phương...

Năm 2021, LLVT tỉnh đã 
được Bộ Quốc phòng tặng 
Cờ thi đua Quyết thắng. Tại 
hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long đã trao Cờ 
thi đua Quyết thắng cho Phòng 
Chính trị Bộ CHQS tỉnh và Ban 
CHQS TX An Nhơn; trao bằng 
khen của UBND tỉnh cho 5 tập 
thể và 8 cá nhân có thành tích 
xuất sắc toàn diện dẫn đầu 
phong trào thi đua của LLVT 
tỉnh năm 2021. 
l  Chiều cùng ngày, Đảng 

ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ 
chức Hội nghị tổng kết công tác 
Biên phòng năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Đảng ủy BĐBP 
tỉnh đã tham mưu cho Đảng 
ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh trong lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền 
an ninh biên giới, vùng biển 
của tỉnh. Trong bối cảnh dịch 
Covid-19 và thiên tai, mưa lũ 
diễn biến phức tạp, cùng với cả 
hệ thống chính trị, BĐBP tỉnh 
đã triển khai thực hiện nhiệm 
vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới, vừa 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19; triển khai 
quyết liệt, đồng bộ các biện 
pháp công tác biên phòng, tìm 
kiếm cứu nạn. Đặc biệt trong 
năm 2021, BĐBP tỉnh đã tăng 
cường 120 lượt cán bộ, chiến sĩ 
(3 đợt) cho BĐBP Kiên Giang để 
thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo 
vệ biên giới và phòng, chống 
dịch Covid-19...

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã phát động 
phong trào Thi đua Quyết thắng 
năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, 
mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, 
sáng tạo, quyết thắng”.

NGỌC QUỲNH - 
CÔNG CƯỜNG - THANH BÌNH

Ra mắt ứng dụng du lịch và kế hoạch phục hồi 
các hoạt động du lịch

(BĐ) - Chiều 14.12, Sở Du lịch 
tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin 
du lịch và ứng dụng (app) “Du 
lịch Quy Nhơn - Bình Định”; 
công bố Kế hoạch của UBND 
tỉnh về phục hồi các hoạt động 
du lịch trong điều kiện thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đến dự.

Cổng thông tin du lịch (tại 2 
địa chỉ: www.dulichquynhon.
binhdinh.gov.vn và www.
mybinhdinh.vn) và app “Du 
lịch Quy Nhơn - Bình Định” 
(cùng có 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc) 
có nhiều thông tin, tính năng, 
giới thiệu về cơ sở lưu trú, điểm 

mua sắm, nhà hàng ẩm thực, 
khu du lịch, vui chơi, giải trí…, 
giúp du khách thuận lợi khi tìm 
hiểu thông tin, đi du lịch tại Quy 
Nhơn - Bình Định. 

Việc chính thức đưa vào hoạt 
động các “cẩm nang” du lịch nói 
trên và triển khai Kế hoạch số 
118 ngày 26.11.2021 của UBND 
tỉnh về phục hồi các hoạt động 
du lịch trong điều kiện thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 đến năm 2022 
nhằm thu hút nhiều du khách 
đến với Bình Định. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang yêu cầu ngành Du lịch 
tiếp tục đẩy mạnh các chương 
trình truyền thông, quảng bá 

xúc tiến du lịch, và nhấn mạnh: 
“Việc đưa vào hoạt động app 
“Du lịch Quy Nhơn - Bình Định 
cũng là hoạt động góp phần 
đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi 
số, giúp nâng cao năng lực cạnh 
tranh, phát triển nhanh và bền 
vững ngành Du lịch. Do vậy, 
cùng với việc nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý, ngành 
Du lịch cần tập trung phối hợp 
với VNPT hoàn thiện cơ sở dữ 
liệu, cập nhật bổ sung thông tin 
trên app du lịch, nâng cao tính 
tương tác của app, nhằm phục 
vụ tốt hơn cho du khách, hướng 
tới phát triển ngành Du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn 
theo định hướng của tỉnh”.       

NGỌC NHUẬN

Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ 
TP Quy Nhơn  lần thứ 8

(BĐ) - Ngày 14.12, Ban 
Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn 
đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp 
hành Đảng bộ TP Quy Nhơn lần 
thứ 8 để đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển 
khai phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2022. 

Trong năm 2021, Đảng bộ 
thành phố đã kịp thời triển khai 
quán triệt, thực hiện các nghị 
quyết, chỉ thị, quy định của 
Đảng; tổ chức tổng kết, sơ kết 
việc thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực 
chính trị tư tưởng. Triển khai kế 
hoạch thực hiện chương trình 
hành động của Thành ủy về 
“Tăng cường xây dựng Đảng 
bộ và hệ thống chính trị TP Quy 

Nhơn trong sạch, vững mạnh”; 
kế hoạch phát triển đảng viên 
năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Trong năm, Đảng bộ thành 
phố đã kết nạp được 261 đảng 
viên mới, đạt tỷ lệ 100,38%.

Hệ thống chính trị được 
củng cố, kiện toàn, hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, điều hành 
của chính quyền được nâng cao 
đã tạo động lực thúc đẩy nền 
KT-XH ổn định và phát triển. 
Năm 2021, giá trị sản xuất toàn 
thành phố tăng 8,9% so với năm 
2020; trong đó, công nghiệp, xây 
dựng tăng 9,1%, dịch vụ tăng 
9%; đặc biệt tổng thu ngân sách 
ước thực hiện 3.189,67 tỷ đồng, 
đạt 122,11% dự toán...

Triển khai nhiệm vụ năm 

2022, Ban Thường vụ Thành ủy 
nhấn mạnh tiếp tục huy động 
cả hệ thống chính trị tập trung 
cao nhất cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 để thực 
hiện thành công mục tiêu kép 
vừa phòng, chống dịch, vừa 
phục hồi, phát triển kinh tế và 
đảm bảo an sinh xã hội. 

Bên cạnh đó, Thành ủy tiếp 
tục đề ra những giải pháp quyết 
liệt đẩy mạnh phát triển các lĩnh 
vực kinh tế; quy hoạch, chỉnh 
trang đô thị, quản lý đất đai và 
bảo vệ môi trường; thực hiện 
tốt công tác an sinh xã hội; tăng 
cường xây dựng Đảng, hệ thống 
chính trị, chính quyền các cấp 
vững mạnh toàn diện...

MINH QUANG



    3THỨ TƯ, 15.12.2021 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

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

Thầm lặng góp sức chống dịch
Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, cán bộ Mặt trận cơ sở đã và đang thầm lặng 

góp sức. Họ là những “chiến sĩ” với nhiệm vụ khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân 
tộc - sức mạnh đại đoàn kết - để cùng cả nước vượt đại dịch. 

Bà Phan Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước (bìa phải) trao thực phẩm, nhu 
yếu phẩm, hỗ trợ cho người dân trong vùng phong tỏa của xã.                              Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Sơn

Vừa qua, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 
cho 59 tập thể và 65 cá nhân ở 
11 huyện, thị xã, thành phố về 
những đóng góp nổi bật cho 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” và phòng, chống 
dịch Covid-19. Trong số ấy, có 
nhiều cá nhân là cán bộ Mặt 
trận cơ sở tích cực với công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Vận động toàn dân 
chung tay chống dịch

Theo chỉ đạo của ủy ban 
MTTQ Việt Nam cấp trên, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Phước Sơn (huyện Tuy 
Phước) đã triển khai hướng dẫn 
10 ban công tác Mặt trận thôn 
vận động toàn dân tham gia ủng 
hộ Quỹ Vắc xin Covid-19, vận 
động nhu yếu phẩm để thực 
hiện “Chuyến xe nghĩa tình” gửi 
vào đồng bào đang khó khăn tại 
TP Hồ Chí Minh. 

Bà Phan Thị Thu Trang, Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Phước Sơn, cho biết: Xã và các 
thôn đã vận động hơn 181,2 
triệu đồng cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Trong đó, 
vận động ủng hộ cho Quỹ Vắc 
xin Covid-19 khoảng 27,6 triệu 
đồng; vận động ủng hộ lương 
thực, thực phẩm (2 đợt) trị giá 
hơn 25,8 triệu đồng; vận động 
ủng hộ bà con tại khu phong tỏa 
xóm 1B, thôn Phụng Sơn 127,7 
triệu đồng. 

“Trong cuộc chiến với dịch 
Covid-19, chúng tôi rất mừng 
khi nhận được sự đồng hành, hỗ 
trợ về nguồn lực của nhân dân 
tại địa phương, các nhà hảo tâm, 
các đơn vị trong và ngoài tỉnh. 
Đầu tháng 12.2021, Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã tiếp tục tổ chức vận động 
ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 với phương châm 
“người có của góp của, có công 

góp công; có nhiều góp nhiều, 
có ít góp ít””, bà Trang chia sẻ 
thêm. Theo kế hoạch, MTTQ xã 
sẽ vận động cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động ủng 
hộ ít nhất 1 ngày lương; vận 
động các doanh nhân, DN, 
người Phước Sơn đang ở các 
tỉnh… hỗ trợ kinh phí, vật tư 
y tế, sáng kiến, giải pháp cho 
công tác phòng, chống dịch; 
vận động các cơ sở lưu trú, nhà 
trọ miễn, giảm tiền thuê phòng, 
hỗ trợ một phần tiền điện, tiền 
nước sinh hoạt cho người dân 
khó khăn.

Ở cấp thôn, khu phố, nhiều 
trưởng ban công tác Mặt trận 
cũng tích cực với công tác vận 
động toàn dân góp sức phòng, 
chống dịch. Bà Bùi Việt Nga, 73 
tuổi, Trưởng Ban công tác Mặt 
trận khu phố 2, phường Lê Lợi 
(TP Quy Nhơn), chia sẻ trong tự 
hào: “Công tác vận động đóng 
góp cho các quỹ phòng, chống 
dịch thật sự là vận động toàn 
dân bởi có sự tham gia của tất 
cả người dân trong khu phố. 
Các CCB ủng hộ 1 ngày lương/
người. Người dân thì ủng hộ 
tùy vào khả năng của từng hộ. 
Có người ủng hộ 50.000 đồng, 
cũng có người ủng hộ 900 nghìn 
đồng. Số đông là đóng góp ở 
mức 300 - 400 nghìn đồng. Đặc 
biệt, có những người, những hộ 
đóng góp đến 5 lần”. 

Để có được số tiền đóng 
góp hơn 26 triệu đồng trong 
năm 2021, bà Nga đã triển khai 
thành nhiều đợt vận động. Ở 
đợt 1, cán bộ quân dân chính 
của khu phố gương mẫu đi đầu. 
Sau đó, bà tiếp tục vận động các 
chị em trong nhóm của mình, 
rồi tiến đến triển khai vận động 
trong nhân dân thông qua các 
tổ vận động của khu phố. Để 
công tác vận động đạt hiệu quả, 
bà Nga tư vấn trưởng khu phố 
soạn và gửi thư ngỏ đến các hộ 
gia đình. 

Tuyên truyền cho nhân dân
Nhiều cán bộ Mặt trận là tổ 

trưởng, tổ phó hoặc là thành viên 
của tổ Covid-19 cộng đồng tại khu 
dân cư, thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát việc cách ly của các 
trường hợp, các hộ thuộc địa bàn 
mình phụ trách, tuyên truyền đến 
người dân về thực hiện quy tắc 
5K, các quy định về phòng chống 
dịch. Họ được ví như tai, mắt của 
ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
tại các địa phương. 

Địa bàn khu phố 2, phường 
Lê Lợi (TP Quy Nhơn) có nhiều 
hộ dân kinh doanh, mua bán, 
vì vậy bà Bùi Việt Nga đã cùng 
với các thành viên khác của tổ 
Covid-19 cộng đồng tổ chức 
nhiều đợt đi tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức cho các hộ dân, 
đặc biệt là các hộ kinh doanh, về 
công tác phòng, chống dịch. 

Ông Võ Văn Sở, Trưởng Ban 
công tác Mặt trận thôn Trung 
Thành 4, xã Mỹ Quang, huyện 
Phù Mỹ, chia sẻ: “Hiện tại, 
địa bàn thôn chưa có ca bệnh 
Covid-19, tuy nhiên tổ Covid-19 
của chúng tôi không chủ quan. 
Là tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng 
đồng xóm dưới của thôn, tôi 
cùng các thành viên của tổ giám 
sát việc cách ly tại nhà của F1, F2 
nếu gia đình đủ điều kiện cách ly 
tại nhà, đề xuất cách ly tập trung 
đối với F1 nếu gia đình không đủ 
điều kiện”. 

Nhiều thời điểm, người dân 
đi học tập, làm ăn xa trở về quê 
vào lúc nửa đêm, sáng sớm, ông 
Sở và các thành viên của tổ nhận 
được thông tin, liền có những 
hướng dẫn, vận động kịp thời 
qua điện thoại đối với người trở 
về để họ đến thẳng trạm y tế, 
khai báo y tế, rồi mới trở về nhà. 
Sau đó, tổ Covid-19 nhận thông 
tin từ phía y tế cơ sở, tiếp nhận 
theo dõi, nhắc nhở các gia đình 
thực hiện các quy định cách ly 
tại nhà đảm bảo theo hướng dẫn 
của ngành y tế.  NGUYỄN MUỘI

Cảng cá Tam Quan đạt cảng cá loại II

BĐ) - Chiều 14.12, UBND 
TX Hoài Nhơn tổ chức lễ công 
bố quyết định của UBND tỉnh 
công nhận Cảng cá Tam Quan 
(phường Tam Quan Bắc, TX Hoài 
Nhơn) đạt cảng cá loại II. Dự lễ 
có Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, 
Phó vụ trưởng Vụ Khai thác thủy 
sản (Tổng cục Thủy sản) Phạm 
Ngọc Tuấn, cùng lãnh đạo các sở, 
ngành, địa phương.  

Được sự quan tâm của UBND 
tỉnh cùng với những nỗ lực của 
TX Hoài Nhơn, hệ thống hạ tầng 
Cảng cá Tam Quan không ngừng 
được nâng cấp và hoàn thiện: 
Khu E của Cảng cá đã xây dựng 
hoàn chỉnh hệ thống cầu cập tàu 
dài 300 m, cùng 8 khu nhà lồng 
phân loại sản phẩm, tổng vốn 
đầu tư trên 20 tỷ đồng; khu D 
đang được đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành 
trong năm 2023... 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị 
cấp ủy, chính quyền TX Hoài 
Nhơn đẩy mạnh tuyên truyền 
về vị trí, vai trò và chức năng, 
nhiệm vụ của Cảng cá Tam Quan 
gắn với quán triệt, tổ chức thực 
hiện nghiêm túc chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về phát triển kinh tế 
biển. Tăng cường công tác quy 
hoạch, quản lý và thực hiện quy 
hoạch gắn với xây dựng kết cấu 
hạ tầng cảng cá theo hướng đồng 
bộ, hiện đại, phấn đấu đạt chuẩn 
cảng cá loại I vào năm 2023. Tập 
trung thực hiện quy hoạch chi 
tiết 1/500 Cảng cá, Khu neo đậu 
tránh trú bão cho tàu cá và dịch 
vụ hậu cần nghề cá Tam Quan đã 
được UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy 
mạnh phát triển các loại hình 
thương mại, dịch vụ, hậu cần 
nghề cá; xây dựng chuỗi liên kết 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 
nhất là chuỗi cá ngừ đại dương; 
phát triển thương hiệu sản phẩm 
đặc trưng miền biển... HOÀI THU 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao quyết 
định của UBND tỉnh công nhận Cảng cá Tam Quan đạt loại II cho lãnh đạo UBND 
TX Hoài Nhơn.                   Ảnh: HOÀI THU

Gia hạn thỏa thuận thực hiện 
2 dự án thuộc chương trình 
hợp tác Việt - Pháp

(BĐ) - Ngày 14.12, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng cùng đại diện các 
sở, ngành làm việc trực tuyến với 
lãnh đạo Nghiệp đoàn Nước sạch 
và vệ sinh môi trường Fontoy - 
Thung lũng sông Fensch (SEAFF) 
và Nghiệp đoàn Hỗn hợp sản xuất 
nước sạch Fensch - Lorraine (SFL) 
của Pháp, về việc ký kết văn bản 
Thỏa thuận khung sửa đổi và ký 
gia hạn Thỏa thuận thực hiện dự 
án 4, dự án 5.2B thuộc chương 
trình hợp tác Việt - Pháp. 

Thỏa thuận khung hợp tác 
giữa tỉnh Bình Định với 2 nghiệp 
đoàn đã ký kết vào tháng 4.2018 
có 6 dự án hợp phần. Đến thời 
điểm hiện tại, một số dự án thành 
phần đã hoàn thành và đang triển 
khai thực hiện tốt, mang lại hiệu 
quả, thiết thực như: Đào tạo nhân 
sự, trao đổi kỹ thuật; xây dựng 
các nhà vệ sinh cho một số trường 
học; truyền thông về nước sạch, 
thu gom, xử lý nước thải hướng 
tới người dân và học sinh...

Tuy nhiên, dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng 
nhất định đến tiến độ, việc triển 
khai thực hiện các dự án hợp tác. 
Tại cuộc họp, UBND tỉnh và 2 
nghiệp đoàn SEAFF, SFL đã 
thống nhất ký kết văn bản sửa 

đổi Thỏa thuận khung và các 
thỏa thuận thực hiện. Theo đó, 
gia hạn Thỏa thuận khung đến 
năm 2024, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các bên tiếp tục triển khai 
các dự án thành phần chưa hoàn 
thành, đồng thời mở rộng một 
số hợp phần của các dự án mới; 
gia hạn thời gian thực hiện đối 
với hợp phần dự án 4 và 5.2B để 
triển khai hoàn thành, phù hợp 
với tình hình thực tế triển khai 
hợp tác giữa các bên.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng cam kết tỉnh sẽ thực hiện 
đầy đủ, nghiêm túc theo các nội 
dung của thỏa thuận khung và các 
văn kiện đã ký kết, cũng như đóng 
góp nhân lực, tài chính, vốn đối 
ứng để thực hiện các dự án theo 
tỷ lệ đã thỏa thuận, thống nhất.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
trao tượng trưng bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá 
nhân thuộc 2 nghiệp đoàn SEAFF 
và SFL đã có đóng góp tích cực 
trong chương trình hợp tác cấp 
địa phương giữa UBND tỉnh và 
2 nghiệp đoàn SEAFF, SFL, góp 
phần phát triển KT-XH của tỉnh 
từ năm 2018 - 2021. 

HOÀNG QUÂN
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Được biết, thời gian trước đây, một 
số thang máy tại chung cư Long Thịnh 
cũng đã bị trục trặc, ngưng hoạt động. 
Cư dân ở đây đã đề nghị Ban quản trị 
chung cư khắc phục, sửa chữa nhưng 
chưa thực hiện; đến ngày 12.12 thì toàn 
bộ 6 thang máy đều “tê liệt”. 

“Chung cư Long Thịnh có 12 tầng, 
việc thang máy không hoạt động khiến 
người dân ở những căn hộ thuộc từ 
tầng 5, 6 trở lên vô cùng mệt mỏi khi 
phải đi cầu thang bộ mỗi ngày, nhất là 
người lớn tuổi và trẻ em. Chúng tôi đề 
nghị Ban quản trị chung cư và các đơn 
vị liên quan sớm khắc phục tình trạng 
này”, một cư dân tại chung cư Long 
Thịnh phàn nàn.

Theo ông Phạm Thành Thắng, 
Trưởng Ban quản lý vận hành chung 
cư Long Thịnh (thuộc Công ty TNHH 
TĐ Bình Yên), giữa tháng 7.2021, Ban 
quản lý đã có báo cáo về thực trạng, hạn 
chế của chung cư Long Thịnh cần khắc 
phục, trong đó có việc hệ thống thang 
máy bị trục trặc, nhưng đến cuối tháng 
11.2021 vẫn chưa được khắc phục. Trong 
khi đó, thời hạn bảo trì thang máy đã 
hết từ tháng 2.2021, thời hạn kiểm định 
cũng đã hết từ tháng 6.2021.

Do đó, ngày 29.11.2021, Ban quản 
lý vận hành chung cư Long Thịnh có 
Công văn số 81/CV-BQL gửi Ban quản 
trị chung cư Long Thịnh, chính quyền 
địa phương và các ngành chức năng 
liên quan xin phép tạm dừng hoạt động 
hệ thống thang máy tại chung cư Long 
Thịnh. Trong khi Ban quản lý vận hành 
chung cư đang chờ ý kiến để thực hiện 
việc tạm dừng thì hệ thống thang máy 
tự ngưng hoạt động vào ngày 12.12 do 
hư hỏng quá nặng. 

Việc khắc phục, sửa chữa, bảo trì 

CHUNG CƯ CAO ỐC LONG THỊNH:

Hệ thống thang máy “tê liệt”,
cư dân đi lại khó khăn

Cư dân đang sinh sống tại chung cư Cao ốc Long Thịnh (gọi tắt là chung cư Long Thịnh, phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn) phản ảnh: Ngày 12.12 vừa qua, 6 thang máy tại chung cư Long Thịnh đồng loạt ngưng 
hoạt động. Tình trạng này buộc cư dân ở tại đây phải đi cầu thang bộ, rất nhiều bất tiện, khó khăn. 

hệ thống thang máy thuộc trách nhiệm 
của Ban quản trị chung cư Long Thịnh. 
Ban quản lý vận hành chung cư chỉ vận 
hành khi hệ thống thang máy đã được 
sửa chữa và đảm bảo an toàn kỹ thuật 
lúc hoạt động. 

Liên quan việc này, ông Nguyễn Xuân 
Thanh, Trưởng Ban quản trị chung cư 
Long Thịnh, cho biết: Năm 2020, Ban 
quản trị đã có kế hoạch sửa chữa hệ 
thống thang máy chung cư này. Nhưng 
thời điểm đó, Hội nghị chung cư Long 
Thịnh người tham gia không đủ; nhiều 
cư dân không đồng ý sử dụng nguồn 
kinh phí bảo trì 2% để sửa chữa thang 
máy nên không thể thực hiện.  

Tháng 7.2021, Ban quản trị chung cư 
tiếp tục phát phiếu xin ý kiến cư dân 
tại chung cư về việc sửa chữa hệ thống 

thang máy. Lần này, có 230/480 chủ căn 
hộ đồng ý sửa chữa; còn lại 250/480 chủ 
căn hộ không đồng ý hoặc không trả lại 
phiếu cho Ban quản trị. Do số lượng chủ 
căn hộ đồng ý chưa vượt quá 50% nên 
việc sửa chữa hệ thống thang máy tiếp 
tục bị đình trệ.

“Hệ thống thang máy tại chung cư 
Long Thịnh xuống cấp, hư hỏng quá 
nặng nên Ban quản trị chung cư buộc 
phải sửa chữa dù còn nhiều cư dân chưa 
đồng ý. Trước khi sửa chữa, Ban quản 
trị đã mời chính quyền địa phương và 
ngành chức năng liên quan kiểm tra, 
thẩm định mức độ hư hỏng. Trong tuần 
này (từ ngày 13 - 19.12), chúng tôi cho 
sửa chữa và cố gắng đưa 3 thang máy vào 
hoạt động”, ông Thanh cho biết thêm. 

VĂN LỰC

Hệ thống thang máy tại chung cư Long Thịnh không hoạt động, cư dân rất khó khăn trong việc đi lại. 
Ảnh: VĂN LỰC

Mặc dù bị các cơ quan chức năng của 
tỉnh nhiều lần xử phạt hành chính do vi 
phạm các quy định về quy hoạch, đầu 
tư xây dựng, môi trường, PCCC, nhưng 
đến nay, Công ty TNHH MTV Nhật Nam 
Hưng (Khu công nghiệp Long Mỹ, TP Quy 
Nhơn) vẫn chưa có biện pháp khắc phục 
triệt để. Điều đáng phê phán là trong thời 
gian bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ 
hoạt động sản xuất thì DN này vẫn lén 
lút hoạt động, dẫn đến tai nạn lao động 
và để xảy ra nhiều ca nhiễm Covid-19 
trong công nhân lao động.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 3.12, 
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Văn 
bản số 1881/BQL-VPĐD yêu cầu Công ty 
TNHH MTV Nhật Nam Hưng thực hiện 
nghiêm việc khắc phục các vi phạm về 
quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, 
PCCC… tại 5 dự án của DN trong Khu 
công nghiệp Long Mỹ.

Theo đó, các dự án của Công ty TNHH 
MTV Nhật Nam Hưng tại các lô: CI-2, 
CI-15, AI-13, CI-8 thuộc Khu công nghiệp 
Long Mỹ vẫn chưa hoàn thành công tác 
tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm; 
riêng tại lô CI-7 cơ bản đã tháo dỡ các hạng 
mục vi phạm cũ. Tuy nhiên, tại các dự án 

Một DN sai phạm kéo dài nhưng không khắc phục

nêu trên, Công ty đã triển khai xây dựng 
mới các hạng mục bán mái phủ qua phần 
diện tích đất trồng cây xanh là không đúng 
quy định hiện hành của Nhà nước. 

Do đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 
yêu cầu DN tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
việc tháo dỡ các hạng mục công trình vi 
phạm cũng như phần bán mái vi phạm 
mới; bố trí trồng cây xanh đảm bảo mật 
độ theo quy định làm cơ sở để Ban quản 
lý Khu kinh tế tỉnh xem xét thỏa thuận 
quy hoạch tổng mặt bằng và phối hợp 
với các cơ quan liên quan giải quyết các 

thủ tục pháp lý cho DN.
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

cũng đã có văn bản gửi CA tỉnh 
đề nghị, sau khi Công ty TNHH 
MTV Nhật Nam Hưng tháo dỡ 
xong các hạng mục công trình vi 
phạm về quy hoạch, đầu tư xây 
dựng, môi trường…, bố trí trồng 
cây xanh đảm bảo mật độ theo 
đúng quy định, hoàn chỉnh hồ sơ 
trình cơ quan có thẩm quyền xem 
xét thỏa thuận quy hoạch tổng 
mặt bằng tỷ lệ 1/500, thì Phòng 
Cảnh sát PCCC&CHCN (CA tỉnh) 
mới xem xét thẩm duyệt phương 

án PCCC cho Công ty để làm cơ sở triển 
khai các bước tiếp theo, đúng quy định 
hiện hành của Nhà nước.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh 
tế tỉnh, các vi phạm của Công ty TNHH 
MTV Nhật Nam Hưng kéo dài từ nhiều 
năm nay, nhiều lần bị các cơ quan có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính; yêu 
cầu công ty nghiêm túc thực hiện các 
quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước 
và cơ quan bảo vệ pháp luật, có biện pháp 
khắc phục triệt để các vi phạm.                              

    GIA NGUYỄN

Công ty TNHH MTV Nhật Nam Hưng ở Khu công nghiệp Long 
Mỹ (TP Quy Nhơn).                          Ảnh: G.N

l Ngày 14.12, Trường Chính trị 
tỉnh phối hợp với Huyện ủy Phù Cát 
khai giảng lớp trung cấp lý luận chính 
trị khóa 6 (2021 - 2023) hệ không tập 
trung mở tại huyện Phù Cát. Tham 
gia khóa học có 81 học viên là cán bộ, 
công chức, viên chức là lãnh đạo, quản 
lý hoặc dự nguồn quy hoạch các chức 
danh chủ chốt đang công tác tại các 
đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

TRỌNG NHÂN
l Chiều 13.12, Ban ATGT huyện 

Tuy Phước đã đến thăm và trao 4 suất 
hỗ trợ (mỗi suất 2 triệu đồng) cho thân 
nhân các gia đình có nạn nhân tử vong 
do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn ở các địa phương trong huyện. 6 
suất hỗ trợ còn lại, Ban ATGT huyện Tuy 
Phước đã chuyển cho CA các xã để trao 
tặng cho các gia đình nạn nhân. 

LAI XUÂN
l Ngày 14.12, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) 
và các hội, đoàn thể xã đã tổ chức trao 
tặng 155 suất quà nhu yếu phẩm, mỗi 
suất trị giá từ 150 - 200 nghìn đồng 
(gồm gạo, mì tôm và rau, củ quả) cho 
các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 ở 2 khu phong tỏa thuộc thôn 
Dương Thiện và thôn Vinh Quang 2. 
Số quà trên do Tịnh xá Ngọc Sơn ủng 
hộ và trích từ nguồn quỹ phòng, chống 
Covid-19 của xã. XUÂN VINH 
l Thông qua Hội CTĐ TX An Nhơn, 

ngày 13.12, Ban từ thiện hệ phái khất 
sĩ đã đến thăm và tặng 100 phần quà 
cho các gia đình ở phường Nhơn Hòa 
bị thiệt hại trong đợt mưa lũ trong cuối 
tháng 11 vừa qua. Mỗi phần quà trị giá 
500 nghìn đồng (gồm 200 nghìn đồng, 
10 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác).

XUÂN THỨC
l Đoàn Thanh niên phường Bình 

Định (TX An Nhơn) phát động Chương 
trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 
và Xuân tình nguyện năm 2022, ngày 
13.12. Chương trình đã tặng 45 suất 
quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, già cả neo đơn, trẻ em mồ côi (20 
suất trị giá 270 nghìn đồng/suất và 25 
suất trị giá 300 nghìn đồng/suất); tặng 4 
suất quà (sữa, mỳ tôm, nước uống) cho 
các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên 
địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng 
hơn 17 triệu đồng. THÁI PHIÊN
l Ngày 14.12, Hội LHPN huyện 

Vĩnh Thạnh đã triển khai chương trình 
“Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, 
trao 18 suất quà, mỗi suất trị giá 300 
nghìn đồng cho hội viên phụ nữ và trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn, là bệnh 
nhân nghèo, chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện. 

LINH DƯƠNG

TIN VẮN

Sáng 14.12, tại thị trấn Phù Mỹ (huyện 
Phù Mỹ), Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc 
Bình Định tổ chức chi trả quyền lợi bảo 
hiểm cho một khách hàng gặp rủi ro, với 
tổng số tiền 500 triệu đồng.

Khách hàng được chi trả là anh Võ 
Thanh H. (SN 1986, ở thị trấn Phù Mỹ, 
huyện Phù Mỹ) đã tham gia tại Bảo Việt 
Nhân thọ một hợp đồng bảo hiểm với số 
tiền trọn gói 500 triệu đồng, có hiệu lực 
từ ngày 15.3.2020, với tổng phí bảo hiểm 
đã nộp 30 triệu đồng.

Ngày 21.9.2021, trong khi tham gia 
giao thông đến địa bàn xã Mỹ Chánh 
(huyện Phù Mỹ), anh H. không may 
gặp tai nạn và tử vong, để lại vợ và 2 
con còn nhỏ.            HẰNG NGA

Chi trả 500 triệu đồng
cho khách hàng gặp
rủi ro
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Bình Định

Vừa dạy nội dung cốt lõi, 
vừa tranh thủ ôn tập 

Riêng với học sinh khối 12, 
các trường THPT đều ưu tiên 
dạy học trực tiếp. Tuy nhiên, 
ngay từ đầu năm học này, 
các trường đều phải chuẩn bị 
phương án dạy học trực tuyến.

Trường THPT Trần Cao 
Vân có 510 học sinh khối 12. 
Cũng như các trường THPT 
khác tại Quy Nhơn, bước vào 
năm học chậm 6 tuần, trường 
ưu tiên dạy các nội dung cốt 
lõi trong chương trình lớp 12. 
Thời điểm này dịch phức tạp, 
riêng khối 12, những lớp có 
học sinh mắc Covid-19, trường 
cho tạm dừng đến trường và 
tổ chức dạy trực tuyến. Ngoài 
ra, giáo viên chủ động thu lại 
bài giảng trong mỗi tiết dạy, 
tóm lược kiến thức để đăng tải 
trên website, facebook của nhà 
trường, hoặc gửi trực tiếp cho 
học sinh để các em có thể tự 
học thêm khi ở nhà. Đến ngày 
14.12, trường chỉ có 7 lớp 12 
học trực tiếp, 4 lớp còn lại phải 
học trực tuyến. 

“Chúng tôi linh hoạt tất cả 
các giải pháp dạy và học cho 
học sinh lớp 12 vì các em còn 
có chặng đường thi tốt nghiệp 
THPT và tuyển sinh đại học, 
cao đẳng sắp tới. Ban giám 
hiệu luôn nhắc nhở giáo viên, 
học sinh chú trọng cao phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; rà 
soát trang thiết bị phục vụ học 
trực tuyến đối với học sinh, 
đặc biệt đội ngũ giáo viên đã 
linh hoạt trong việc sử dụng 
các phần mềm, ứng dụng hỗ 
trợ dạy học trực tuyến”, ông 

“Chạy đua” cho lớp 12
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc dạy học gặp nhiều khó khăn. Không chỉ lo chất lượng dạy và 

học, các trường THPT còn phải “chạy đua” cho học sinh lớp 12 khi còn kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại 
học, cao đẳng năm 2022.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Cao Vân trong giờ học trực tiếp chiều 14.12.                                                            Ảnh: MAI HOÀNG

Đỗ Phương Anh, Hiệu trưởng 
Trường THPT Trần Cao Vân, 
cho hay.

Thời điểm này, khối 12 vẫn 
đang học theo chương trình và 
chuẩn bị bước vào giai đoạn 
thi học kỳ I, từ giữa tháng này. 
Tuy vậy, nhiều trường đã gần 
như hoàn thành nội dung cốt 
lõi môn học để tăng thời lượng 
luyện tập, rèn kỹ năng cho  
học sinh. 

Thầy giáo Huỳnh Duy 
Thủy, Tổ trưởng Tổ Toán - Tin 
(Trường THPT chuyên Chu Văn 
An) cho biết: Thông qua việc sử 
dụng các phần mềm dạy học, 
chúng tôi hỗ trợ và thiết lập sự 
tương tác hai chiều giữa thầy 
và trò giúp các em có điều kiện 
đi sâu vào nội dung bài học, 

kể cả trong trường hợp không 
có mặt tại lớp học. Chú trọng 
hơn bao giờ hết việc đổi mới 
phương pháp dạy và học trong 
trạng thái bình thường mới với 
dạy và học theo phương pháp 
hợp tác; dạy và học theo chuyên 
đề, dự án; dạy và học theo cách 
giao việc, phản hồi thông tin, 
kết hợp kỹ thuật điều phối của 
người dạy. Trên hết vẫn là nâng 
cao ý thức, năng lực tự học của 
học sinh.

Hạn chế tối đa ảnh hưởng 
chất lượng

Dừng học trực tiếp từ giữa 
tuần trước do nằm trên “vùng 
đỏ” xã Phước Sơn (huyện Tuy 
Phước), Trường THPT Nguyễn 
Diêu chuyển sang học trực 

tuyến. Hiệu trưởng nhà trường 
Dương Thị Bích Liên cho biết, 
khối 12 có 510 học sinh cả hai 
hệ công lập và hệ công lập tự 
chủ. Ban giám hiệu chỉ đạo 
tổ bộ môn, giáo viên rà soát 
chương trình cốt lõi; đồng thời, 
động viên học sinh lớp 12, thiết 
lập kênh nắm bắt và trao đổi 
thường xuyên với phụ huynh 
để hỗ trợ cho các em học tập. 
Năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp 
của trường đạt 100%, năm nay 
trường cố gắng hạn chế tối đa 
ảnh hưởng đến chất lượng học 
tập học sinh.

Trong khi đó, Trường Phổ 
thông dân tộc nội trú THPT 
Bình Định càng lo khi đầu 
tháng 12 này phải tiếp tục dừng 
học do xuất hiện học sinh mắc 

Covid-19. Ông Trần Xuân Bình, 
Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: 
Lớp 12 có 135 học sinh với 4 lớp 
học theo đó cũng tạm dừng học. 
Trong khi trước đó, kế hoạch 
đến đầu tháng 1.2022 tổ chức 
cho các em thi học kỳ I, sau đó 
tranh thủ thời gian đẩy nhanh 
nội dung chương trình cốt lõi để 
ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho 
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm tới. 
Với tình hình dịch này, ít nhiều 
ảnh hưởng đến chất lượng của 
học sinh khối 12.

Sở GD&ĐT cho biết, hiện 
có 42 trường THPT tổ chức 
dạy học trực tiếp, riêng các 
trường trên địa bàn TX An 
Nhơn, 2 trường THPT tại Phù 
Mỹ, 2 trường tại Quy Nhơn, 1 
trường tại Phù Cát, 1 trường tại 
Hoài Nhơn và 1 trường tại Tuy 
Phước dạy học trực tuyến từ 1 - 
3 tuần. Ngoài ra, một số trường 
có học sinh thuộc diện F1 nên 
tạm dừng đến trường dạy học 
trực tiếp và chuyển sang dạy 
học trực tuyến một số lớp để 
đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch Covid-19. Đến nay, hầu 
hết các trường đều thực hiện 
kịp tiến độ chương trình.  

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT 
Đào Đức Tuấn, với lợi thế về 
cơ sở vật chất và đội ngũ, các 
trường THPT đã chuyển trạng 
thái nhanh chóng từ trực tiếp 
sang trực tuyến với quy mô 
lớp hoặc quy mô toàn trường 
nên việc tổ chức dạy học rất 
linh hoạt, không gặp nhiều khó 
khăn như cấp tiểu học và THCS. 
Hiện, học sinh khối 12 cũng 
được ưu tiên tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, là một trong những 
điều kiện để an toàn hơn trong 
dạy và học trực tiếp, tăng thời 
lượng ôn tập cho học sinh đảm 
bảo tốt lượng kiến thức chuẩn 
bị tốt cho kỳ thi.      MAI HOÀNG

 10 trường được UBND 
tỉnh công nhận lại đạt chuẩn 
quốc gia, gồm 3 trường tiểu 
học, 6 trường THCS và 1 trường 
THPT. Trong đó, 4 trường được 
công nhận chuẩn mức độ 2 
(Tiểu học Mỹ Lộc, THCS thị trấn 
Bình Dương, THCS Phước An, 
THCS Phước Hưng); 6 trường 
được công nhận chuẩn mức độ 
1 (Tiểu học Mỹ Tài, Tiểu học số 2 
Mỹ Thắng, THCS Mỹ Chánh - 
Phù Mỹ, THCS Nhơn Lý, THCS 

TIN VẮN

Trên cơ sở đề xuất của Sở 
GD&ĐT, UBND tỉnh đã có 
điều chỉnh, bổ sung cấu trúc, 
quy cách và ma trận nội dung 
cụ thể biên soạn tài liệu Giáo 
dục địa phương trong chương 
trình giáo dục phổ thông 
mới trên địa bàn tỉnh ở cấp  
tiểu học. 

Mỗi lớp có 1 cuốn tài liệu 
cho học sinh, tối đa 40 trang; 
1 cuốn dành cho giáo viên, tối 
đa 60 trang (có thể được phát 
hành dưới dạng tài liệu điện 
tử); tổng cộng cấp tiểu học 
gồm 6 cuốn. 

Nội dung cụ thể ở cấp tiểu 
học có 8 chủ đề. 

Chủ đề 1 - “Quê hương 
em”: Học sinh bắt đầu ở lớp 3 
với chủ đề tìm hiểu về TP Quy 
Nhơn; lớp 4 tìm hiểu về lịch 
sử hình thành tỉnh Bình Định; 
lớp 5 tìm hiểu lịch sử phát 
triển tỉnh Bình Định.

Chủ đề 2 - “Danh lam 
thắng cảnh”: Lớp 2 tìm hiểu 
về thắng cảnh Hầm Hô, huyện 
Tây Sơn; lớp 3 tìm hiểu về 

đầm Thị Nại, bán đảo Phương 
Mai; lớp 4 tìm hiểu về Eo Gió, 
Kỳ Co, TP Quy Nhơn; lớp 5 
tìm hiểu về đầm Trà Ổ, huyện 
Phù Mỹ.

Chủ đề 3 - “Làng nghề 
truyền thống”: Lớp 2 tìm hiểu 
về làng nón ngựa Phú Gia; lớp 
3 tìm hiểu về làng nghề tiện 
gỗ mỹ nghệ Nhạn Tháp; lớp 4 
tìm hiểu về làng nghề đúc kim 
loại Bằng Châu; lớp 5 tìm hiểu 
về làng nghề truyền thống dệt 
chiếu cói Chương Hòa.

Chủ đề 4 - “Các loại hình 
nghệ thuật truyền thống”: Lớp 
2 tìm hiểu về hò kéo lưới; lớp 3 
tìm hiểu về nghệ thuật bài chòi 
tỉnh Bình Định; lớp 4 tìm hiểu 
về hát bội Bình Định; lớp 5 tìm 
hiểu về nhạc võ Tây Sơn.

Chủ đề 5 - “Lễ hội truyền 
thống”: Lớp 2 tìm hiểu về lễ 
hội Cầu ngư; lớp 3 tìm hiểu về 
lễ hội Đổ giàn An Thái; lớp 4 
tìm hiểu về lễ hội Đô thị Nước 
Mặn; lớp 5 tìm hiểu về lễ hội kỷ 
niệm chiến thắng Ngọc Hồi - 
Đống Đa.

Chủ đề 6 “Di tích lịch sử - 
văn hóa: Lớp 2 tìm hiểu về 
một số hiện vật văn hóa Sa 
Huỳnh trên đất Bình Định; 
lớp 3 tìm hiểu về di tích văn 
hóa Chămpa ở Bình Định; lớp 
4 tìm hiểu về di tích bãi biển 
Lộ Diêu - nơi cập bến tàu 
không số; lớp 5 tìm hiểu về di 
tích chiến thắng Đèo Nhông - 
Dương Liễu, huyện Phù Mỹ.

Chủ đề 7 - “Một số nhân 
vật tiêu biểu/danh nhân”: Lớp 
2 tìm hiểu về Hoàng đế Quang 
Trung; lớp 3 tìm hiểu về danh 
nhân văn hóa Đào Tấn; lớp 4 
tìm hiểu về chí sĩ Tăng Bạt Hổ; 
lớp 5 tìm hiểu về Anh hùng 
LLVT Ngô Mây.

Chủ đề 8 - “Phong tục tập 
quán, đặc sản Bình Định”: 
Lớp 2 tìm hiểu về bánh ít lá 
gai Bình Định; lớp 3 tìm hiểu 
về một số món ăn tiêu biểu ở 
Bình Định; lớp 4 tìm hiểu về 
nhà rông của đồng bào các 
dân tộc thiểu số ở Bình Định; 
lớp 5 tìm hiểu về nhà lá mái 
Bình Định.                      T. HIỀN

Cấp tiểu học có 8 chủ đề biên soạn nội dung  
Giáo dục địa phương  

(BĐ) - Ngày 13.12, UBND 
tỉnh có văn bản gửi Sở 
GD&ĐT, Sở Tài chính về việc 
đồng ý chủ trương đầu tư bảo 
dưỡng, sửa chữa cơ sở vật 
chất cho các đơn vị trực thuộc 
Sở GD&ĐT năm 2022, với 
kinh phí không vượt quá 36 
tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực 
hiện từ nguồn chi thường 
xuyên sự nghiệp GD&ĐT và 
dạy nghề năm 2022 - 2023, 
thời gian thực hiện từ nay đến 

năm 2023.
Sở GD&ĐT cho biết, kinh 

phí phân bổ thực hiện đầu tư 
bảo dưỡng, sửa chữa phòng 
học, phòng chức năng… cho 
20 trường THPT; 3 trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú 
THCS&THPT huyện Vân Canh, 
An Lão, Vĩnh Thạnh; Trường 
Chuyên biệt Hy vọng Quy 
Nhơn, và trụ sở làm việc Sở 
GD&ĐT.  

T.HIỀN

36 tỷ đồng đầu tư bảo dưỡng,  
sửa chữa cơ sở vật chất trường học

Vĩnh Hảo, THPT số 1 Phù Cát).
 43 giáo viên TX Hoài 

Nhơn đạt danh hiệu giáo 
viên chủ nhiệm lớp giỏi 
THCS cấp thị xã năm học 
2021 - 2022 (chiếm tỷ lệ 79,6% 
giáo viên dự thi) đã được 
Phòng GD&ĐT TX Hoài Nhơn 
công bố ngày 13.12. Trong 
đó, có 12 giải nhì (chiếm tỷ lệ 
22,2%),  20 giải ba (37%) và 11 
giải khuyến khích (20,4%).

                           HOÀNG ANH
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

(BĐ) - Chiều 15.12, cơ thủ Trần Hà 
Thanh sẽ bước vào thi đấu ở vòng 
1/32 nội dung carom 3 băng tại Giải 
billiards & snooker vô địch quốc gia 2021  
(vòng 2). Nếu vượt qua Giang Thạch 
(TP Hồ Chí Minh), cơ thủ Bình Định sẽ 
giành quyền trụ hạng. Trước đó, Cao 
Thành Trúc đã trụ hạng thành công ở 
nội dung carom 1 băng, sau khi lọt vào 
nhóm 16 cơ thủ cuối cùng.

Giải billiards & snooker vô địch quốc 
gia 2021 (vòng 2) khởi tranh từ ngày 
11.12 tại Đà Nẵng. Các cơ thủ thi đấu 
với thể thức loại trực tiếp 2 lần thua ở 
vòng loại các nội dung: Đơn nam carom 
3 băng, đơn nam carom 1 băng, đơn 
nam Billiards Anh, đơn nam snooker 
6 bi đỏ, đơn nam Pool 9-ball, đơn nam  
Pool 10-ball, đơn nữ Pool 9-ball.

Tại giải này, đội tuyển billiards Bình 
Định có 2 VĐV tham gia gồm: Cao Thành 
Trúc (nội dung carom 1 băng) và Trần Hà 
Thanh (nội dung carom 3 băng).   LÊ NA

(BĐ) - Ngày 14.12, đội tuyển võ cổ 
truyền Bình Định đã lên đường ra Hải 
Phòng để chuẩn bị tham dự Giải vô địch 
võ cổ truyền quốc gia 2021. Đoàn gồm 
5 HLV và 29 VĐV (20 VĐV hội thi và 9 
VĐV đối kháng), tham gia thi đấu 18 nội 
dung quyền và 9 hạng cân đối kháng. 
Theo quy định, do đang ở “vùng cam”, 
đội tuyển võ cổ truyền Bình Định sẽ phải 
cách ly 7 ngày. 

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh, Quyền 
Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định, cho biết: Ở giải này ngoài 
các VĐV kỳ cựu, đội tuyển võ cổ truyền 
Bình Định có một số VĐV lần đầu tham 
gia giải vô địch, ở cả nội dung quyền và 
đối kháng. Đây đều là những VĐV từng 
giành HCV ở giải trẻ quốc gia.

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia 
2021 sẽ diễn ra từ ngày 22 - 27.12.  

ĐỨC MẠNH

Việc UEFA gặp sự cố kỹ thuật và buộc 
phải bốc thăm lại vòng 1/8 Champions 
League đã tạo nên nhiều phản ứng  
trái chiều. 

So với kết quả bốc thăm ban đầu, 
M.U đã né thành công PSG và “chỉ” phải 
gặp Atletico Madrid. So với dàn siêu sao 
của PSG, chắc chắn M.U thích được đối 
đầu với Atletico Madrid hơn, vả lại với 
cách mà Atletico vượt qua vòng bảng 
càng làm M.U có thể hy vọng nhiều hơn 
vào một chiến thắng.

Nhưng nói cho ngay, Atletico cũng 
vui không kém khi gặp M.U bởi lẽ ở 
lần bốc thăm đầu, thầy trò Simeone 
phải gặp siêu cường Bayern. Đối đầu 
với Hùm xám xứ Bavaria lúc này gần 
như không có cửa thắng cho Atletico, 
thế nên dù sao thì cơ hội của họ đã tăng 
lên ít nhiều khi chuyển sang đối thủ 
mới là M.U.

Với Ajax, đối thủ của họ thay đổi 
từ Inter Milan sang thành Benfica - đội 

AFF CUP 2020: VIỆT NAM - INDONESIA:

Vé sớm cho thầy Park?
Với 3 điểm giành được ở lượt trận 

thứ 2, đội tuyển Việt Nam không chỉ 
tiến gần hơn đến cánh cửa trận bán 
kết mà còn tạo được niềm tin rất lớn 
từ người hâm mộ. Cảm giác lo lắng 
sau trận ra quân đã được xua tan hoàn 
toàn, khi các cổ động viên chứng kiến 
những màn phối hợp sắc nét và hiệu 
quả của Công Phượng cùng các đồng 
đội trước đội tuyển Malaysia. Không 
chỉ hài lòng về mặt tỷ số, lối chơi đĩnh 
đạc của các cầu thủ Việt Nam cho thấy 
sự chênh lệch về đẳng cấp so với đối 
thủ. Tất nhiên, sự thiếu hụt lực lượng 
cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội 
tuyển Malaysia, nhưng điều đó không 
thể là cái cớ để biện minh cho thất bại 
toàn diện của thầy trò HLV Tan Cheng 
Hoe trước đội tuyển Việt Nam.

Thêm một lần nữa HLV Park Hang 
Seo chứng tỏ tài cầm quân của mình, 
khi nối dài chuỗi bất bại trước các đối 
thủ trong khu vực Đông Nam Á kể từ 
khi ông “kết duyên” với bóng đá Việt 
Nam. Riêng với đội tuyển Indonesia, 
trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất giữa 
đội tuyển quốc gia cũng như đội U23, 
kết quả đều nghiêng về phía Việt Nam, 
khi chúng ta giành cả 5 trận thắng, ghi 
được 13 bàn vào lưới đối phương.   

Sự tự tin chính là điều mà các tuyển 
thủ Việt Nam đang có thừa, nhưng HLV 
Park Hang Seo vẫn tỏ ra thận trọng 
trong cuộc họp báo trước trận đấu với 
Indonesia, khi cho rằng so với hồi tháng 
6 thì đội tuyển Indonesia lần này có 
nhiều thay đổi, trong đó đáng kể nhất 
là về lực lượng cầu thủ. Phạm vi hoạt 
động, sức mạnh cá nhân, thể lực của các 
cá nhân bên họ cũng tốt hơn. Sau 2 trận 
gặp Campuchia và Lào họ đã ghi được 
9 bàn, chứng tỏ họ tấn công khá tốt. 
Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng 
nhìn nhận những điểm cần điều chỉnh 
ở hàng thủ của đội tuyển Việt Nam, khi 
các cầu thủ có phần mất tập trung. Mặc 
dù chưa phải những lỗi quá lớn, nhưng 
vẫn khá nguy hiểm với khung thành 
của thủ môn Nguyên Mạnh. 

Tuy vậy, HLV Park Hang Seo vẫn 

mong được đối đầu với một đội tuyển 
Indonesia chơi tấn công: “Tất nhiên 
khi gặp Campuchia hay Lào thì khác, 
Indonesia là đội mạnh nên họ sẽ chủ 
động tấn công, tạo áp lực với cường độ 
cao, nhưng tấn công nhiều cũng để lại 
nhiều khoảng trống. Tôi không đánh 
giá thấp Lào và Campuchia, nhưng đá 
với ứng viên như Indonesia, thua nhiều 
cũng dễ hiểu thôi. Hy vọng Indonesia 
cũng chơi tấn công khi đối đầu Việt 
Nam, điều này tốt cho chúng tôi. Nếu 
truyền thông Indonesia đánh giá chúng 
tôi luống cuống ở hai bên cánh thì cứ 
nói họ tấn công vào hai cánh của chúng 
tôi. Tôi rất cảm ơn về thông tin này”.

Hiếm có thời điểm nào bóng đá Việt 
Nam có nhiều nhân tài như hiện tại, 
khi dù thiếu vắng một số cầu thủ do 
chấn thương nhưng chúng ta vẫn có lực 
lượng ổn định. Sự chênh lệch trình độ 
giữa các vị trí không lớn, chưa kể mỗi 
cầu thủ có các sở trường riêng, giúp ban 
huấn luyện có thể sắp xếp theo nhiều 
phương án khác nhau. Cùng với đó, 
các cầu thủ luôn hiểu rõ và thực hiện 

tốt ý đồ của HLV khi được bố trí chơi ở 
vai trò mới. Đơn cử như tiền vệ Hoàng 
Đức ở trận đấu với Malaysia, dù phải 
chơi khá thấp, ngay phía trước các hậu 
vệ Việt Nam, nhưng anh vẫn thể hiện 
được nhãn quan chiến thuật, tung ra 
nhiều đường chuyền vượt tuyến thuận 
lợi cho đồng đội. Bên cạnh đó, cầu thủ 
mang áo số 14 còn thường xuyên áp sát 
khu vực 16 m 50 của đối phương để gây 
áp lực và có bàn thắng khá đẹp mắt.

Trong quá khứ, các thế hệ đội 
tuyển Indonesia nhiều lần gây ra 
khó khăn cho tuyển Việt Nam bằng 
lối chơi giàu thể lực, tốc độ và không 
ngại va chạm. Nhưng với sự trưởng 
thành vượt bậc của lứa cầu thủ hiện 
tại cùng bản lĩnh được trui rèn qua 
nhiều trận đấu với các đối thủ lớn, 
đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả 
năng vượt qua đối thủ ở AFF Cup lần 
này. Một trận thắng trước Indonesia 
để sớm giành vé vào bán kết cũng là 
điều kiện thuận lợi để HLV Park Hang 
Seo có thể tính toán cho chặng đường  
tiếp theo.                        HOÀNG QUÂN

Với nhiều cầu thủ chất lượng trong tay, HLV Park Hang Seo có nhiều phương án bố trí nhân sự cho 
từng đối thủ.                                                                                   Ảnh: ZING

GIẢI BILLIARDS & SNOOKER 
VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2021 (VÒNG 2):

Cơ thủ Cao Thành Trúc 
trụ hạng nội dung 
carom 1 băng

Đội tuyển võ cổ truyền 
Bình Định dự giải 
vô địch quốc gia

BỐC THĂM LẠI VÒNG 1/8 CHAMPIONS LEAGUE: 

Người vui, kẻ buồn 

được đánh giá yếu nhất nhì vòng 1/8. 
Thế nên, đây cũng là một tin đáng chúc 
mừng. Phản ứng của Benfica cũng tương 
tự, dù sao thì Ajax cũng nhẹ nhàng hơn 
nhiều so với Real Madrid.

Chelsea thì là một trường 
hợp kỳ lạ. Trong cả 2 lần bốc 
thăm, đối thủ của họ vẫn giữ 
nguyên là Lille, trong khi 7 
cặp đấu còn lại đều thay đổi. 
Lille là một đối thủ dưới cơ 
và được gặp họ tới “2 lần” là 
một chuyện cực kỳ may mắn 
của The Blues.

Nếu nhìn vào những gì đã 
và đang diễn ra trong mùa này 
thì thực sự Villarreal nên vui 
vì không phải đối đầu với Man 
City. Tiếp đón một Juventus 
đang khủng hoảng và đã rơi 
xuống vị trí thứ 7 tại Serie A 
rõ ràng dễ chịu hơn đội bóng 
đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Bayern thì đang quá mạnh ở thời 
điểm này nên dù có gặp Atletico hay RB 
Salzburg đối với họ cũng không khác 
bao nhiêu. Dẫu vậy, xét về đẳng cấp, 
rõ ràng trình độ của đại diện nước Áo 

không thể so sánh với Hùm xám.
Real chắc chắn là đội bóng không 

thích kết quả bốc thăm lại vòng 1/8 
nhất. Đối thủ của Los Blancos vốn từ 
Benfica đã chuyển thành PSG. Chủ tịch 
Florentino Perez gọi vụ việc này là một 
scandal và đã khiếu nại với UEFA. Theo 
nhà báo Arancha Rodriguez của Cope, 
Real Madrid tin rằng sai lầm nghiêm 
trọng của UEFA không thể chấp nhận 
được và đây là một vụ bê bối. PSG có 
lẽ cũng chẳng vui hơn Real. So với đội 
bóng Tây Ban Nha, gặp M.U có lẽ vẫn 
dễ dàng hơn cho thầy trò Pochettino. 

Inter cũng đối mặt với nguy cơ bị loại 
sớm ngay ở vòng knock-out đầu tiên 
khi từ Ajax họ sẽ phải chuyển sang gặp 
siêu cường Liverpool. Ở bên kia chiến 
tuyến, dù được đánh giá cao hơn nhưng 
chắc chắn thầy trò Juergen Klopp cũng 
muốn chọn RB Salzburg (theo kết quả 
đầu tiên) thay vì nhà đương kim vô địch 
Serie A.                     (Theo bongdaplus)

Tối 15.12, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2020 với đối thủ là tuyển Indonesia. 
Đang có phong độ cao cùng sự tự tin sau chiến thắng trước Malaysia, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn 
có thể nghĩ đến một chiến thắng để sớm đoạt vé vào bán kết.
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Bình Định

Đề nghị khen thưởng 
các tập thể, cá nhân
hoàn thành tốt nhiệm
vụ cải cách TTHC

(BĐ) - Ngày 13.12, Văn 
phòng UBND tỉnh có văn bản 
đề nghị Giám đốc các Sở: Nội 
vụ, Tư pháp, Y tế, LĐ-TB&XH, 
KH&ĐT, TT&TT và chủ tịch 
UBND các huyện Hoài Ân, 
Tây Sơn xem xét, kịp thời biểu 
dương, khen thưởng các tập thể, 
cá nhân đã có nhiều nỗ lực, cố 
gắng hoàn thành tốt một số nội 
dung nhiệm vụ liên quan đến 
công tác cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC) trong năm 2021. 

Đó là nội dung quan trọng 
được đề cập tại Nghị quyết số 
05-NQ/TU ngày 20.9.2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 
XX) “Về chuyển đổi số tỉnh Bình 
Định đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”. 

Thực hiện Nghị quyết số 
05-NQ/TU và Chương trình 
hành động số 09-CTr/TU ngày 
14.5.2021 “Về cải cách hành 
chính (CCHC), trọng tâm là tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính (TTHC) giai đoạn 
2020 - 2025”, Văn phòng UBND 
tỉnh chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan xây 
dựng dự thảo Đề án “Phát huy 
vai trò của ĐVTN trong công tác 
tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021 - 2026”.

“Đây là cơ sở pháp lý quan 
trọng để tuổi trẻ Bình Định có 
cơ hội khẳng định vị trí, vai trò 
trong việc tham gia phổ biến, 
thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4 để thực hiện TTHC”, Bí thư 
Tỉnh đoàn Hà Duy Trung chia sẻ. 

Dự thảo Đề án đã nêu rõ mục 
tiêu, phạm vi, đối tượng thực 
hiện, nhiệm vụ, giải pháp. Để 
hoàn thiện Đề án, chiều 13.12, 
Văn phòng UBND tỉnh phối hợp 
với Tỉnh đoàn tổ chức hội thảo 
góp ý đề án và nhận được nhiều 
đóng góp có giá trị, thiết thực, sát 
với tình hình thực tế và phù hợp 
với nội dung của Đề án.

Theo Bí thư Đoàn Sở TN&MT 
Hồ Đắc Khánh, Đề án ra đời sẽ 

Thanh niên phải đi đầu 
trong chuyển đổi số 

Thanh niên phải là lực lượng 
xung phong đi đầu thực hiện 
chủ trương đẩy mạnh chuyển 
đổi số, phát triển kinh tế số 
và đổi mới sáng tạo; phải là 
những người đầu tiên, tích 
cực nhất giúp chuyển đổi số 
đi vào đời sống ở địa phương.

góp phần thực hiện mục tiêu 
kép: Đạt được các mục tiêu về 
chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời 
xây dựng một thế hệ “công dân 
số” khi học sinh, sinh viên được 
tiếp cận các thông tin liên quan 
đến dịch vụ công trực tuyến và 
các nội dung khác của chuyển 
đổi số từ rất sớm, tạo nền tảng 
phát triển các yếu tố cần thiết để 
xây dựng chính quyền điện tử 
của tỉnh với tầm nhìn dài hạn. 

Anh Khánh cho rằng, Đề án 
cần bổ sung các nội dung hướng 
đến cơ sở, vì đây là nơi phát sinh 
TTHC nhiều nhất nhưng tỷ lệ sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến 
còn thấp. Ngoài ra, cần mở rộng 

Hưởng ứng Tháng Hành 
động vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên 
cơ sở giới năm 2021 (từ ngày 
15.11 - 15.12), ngày 9.12 vừa qua, 
Hội LHPN huyện Phù Cát đã 
thành lập CLB “Nhóm cha mẹ 
không phân biệt giới tính khi 
sinh” tại xã Cát Minh, một trong 
những địa phương xảy ra nhiều 
trường hợp bạo lực gia đình, bất 
bình đẳng giới.

Để thu hút chị em, Ban Chủ 
nhiệm CLB đã chú trọng xây 
dựng kế hoạch hoạt động với 
trọng tâm là lồng ghép tuyên 
truyền Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình, Luật Bình đẳng 
giới, Luật Hôn nhân và gia đình, 
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em vào các buổi sinh 

Thúc đẩy bình đẳng giới
hoạt, song song với việc hỗ trợ 
chị em phát triển kinh tế thông 
qua các buổi tập huấn chuyển 
giao KHKT, hỗ trợ vay vốn... 
từ đó nâng vị thế của phụ nữ 
trong gia đình. 

Ngay từ khi phát động, đã 
có 33 chị em tham gia CLB. Chị 
Phan Thị Hương, thành viên 
CLB, kể chuyện, nhà có 2 con 
trai, dù có lúc muốn sinh thêm 
con gái nhưng hiểu về chính 
sách dân số, vợ chồng chị đã 
“kế hoạch”. “Tham gia CLB, tôi 
cùng các chị em trao đổi ý kiến, 
vận động, tuyên truyền các gia 
đình vẫn giữ tư tưởng “trọng 
nam khinh nữ” thay đổi nếp 
nghĩ lạc hậu, góp phần làm giảm 
tình trạng bất bình đẳng trên địa 
bàn”, chị Hương nói.

Ban chủ nhiệm có trách nhiệm 
chủ động hỏi han, nắm bắt tình 
hình thực tế của từng hội viên 
để đưa ra những giải pháp hỗ 
trợ phù hợp với các tình huống 
mà chị em gặp phải, đặc biệt về 
vấn đề bất bình đẳng và bạo lực 

gia đình”.
Để thúc đẩy bình đẳng giới, 

hội LHPN các cấp đã tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức khác nhau như 
sân khấu hóa, hội thảo, tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu... Chị Nguyễn 
Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội 
LHPN huyện Phù Cát, cho biết: 
“Trước đây, các gia đình ở vùng 
biển muốn có nhiều lao động để 
thuận tiện cho việc đánh bắt xa 
bờ nên thường muốn sinh con 
trai. Những năm gần đây, nhờ 
tác động từ nhiều yếu tố, trong 
đó có việc đẩy mạnh tuyên 
truyền về bình đẳng giới của 
các hội, đoàn thể, người dân 
không còn đặt nặng chuyện giới 
tính của đứa trẻ được sinh ra”.

NGỌC LINH

Lễ ra mắt CLB “Nhóm cha mẹ không phân biệt giới tính khi sinh” tại xã Cát Minh.
Ảnh: NGỌC LINH

Đoàn Thanh niên xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) tổ chức hỗ trợ người dân thực hiện TTHC (ảnh chụp tháng 3.2021).
Ảnh: Đoàn xã Phước Thuận

các hình thức tiếp cận của người 
dân đối với dịch vụ công trực 
tuyến để đảm bảo yếu tố tiếp cận 
mọi lúc, mọi nơi như thành lập 
đường dây nóng tư vấn TTHC. 
“Hoạt động của các tổ thanh niên 
tình nguyện tư vấn sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến cũng phải có 
cơ chế về tài chính, nhân sự, đào 
tạo về chuyên môn thích hợp để 
đảm bảo hiệu quả, tránh hình 
thức”, anh Khánh phân tích.

Còn Bí thư Đoàn Trường ĐH 
Quy Nhơn Cao Kỳ Nam đề xuất 
trong các giải pháp thực hiện cần 
có cơ chế phối hợp giữa các tổ 
chức Đoàn với các cơ quan, đơn 
vị, địa phương. Có vậy, các hoạt 

“ Nếu Đề án được triển khai thực hiện hiệu quả, thành công, 
chúng ta có quyền kỳ vọng một sự thay đổi căn bản, chuyển biến 
toàn diện trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 
Bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, sau đó đến hành vi, dần hình 
thành một thói quen lâu dài, bền vững của người dân, DN đối 
với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC nói 
riêng và sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại để tương tác, 
giao tiếp với các cơ quan chính quyền nói chung”.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh LÊ NGỌC AN - 
Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án

Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính 
của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở 
huyện Tây Sơn.   Ảnh: N.VT

Cụ thể, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân đã tích cực phối 
hợp, tham mưu đề xuất lãnh đạo 
cơ quan, đơn vị triển khai thực 
hiện một số biện pháp, giải pháp 
mang tính đột phá, tạo chuyển 
biến rõ nét trong công tác cải 
cách TTHC, như: Cải tiến quy 
trình, cắt giảm thời gian xử lý 
công việc, giải quyết trước hẹn/
đúng hạn hồ sơ TTHC theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông, 
cung cấp hiệu quả dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 
dịch vụ thanh toán trực tuyến…

Văn phòng UBND tỉnh cũng 
đề nghị Sở Nội vụ xem xét, thực 
hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND 
tỉnh tại Công văn số 7717/
UBND-KSTT ngày 3.12.2021 đối 
với việc tham mưu, đề xuất công 
tác đánh giá, phân loại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương và 
bình xét các danh hiệu thi đua, 
khen thưởng đối với các tập thể, 
cá nhân có thành tích nổi trội, 
đóng góp đáng kể cho công tác 
cải cách hành chính nói chung 
và cải cách TTHC riêng của tỉnh 
trong năm 2021.      N.V.TRANG

CLB còn là nơi để các thành 
viên tìm hiểu, kịp thời hỗ trợ 
lẫn nhau khi người trong hội 
có dấu hiệu là nạn nhân của 
bạo lực gia đình. Bà Trung Thị 
Xuân Sắc, Chủ nhiệm CLB, cho 
biết: “Thông qua sinh hoạt CLB, 

động tuyên truyền, vận động, hỗ 
trợ thực hiện dịch vụ công mới 
được đồng bộ, liên tục, hiệu quả.

Trong khi đó, đại diện Huyện 
đoàn Phù Mỹ và Chi đoàn Sở 
TT&TT đề nghị cần xem xét lại 
các chỉ tiêu cụ thể hằng năm để 
phù hợp hơn với thực tiễn; bởi 
khó đạt chỉ tiêu “có 25.000 lượt 
ĐVTN được thông tin, tuyên 
truyền về dịch vụ công trực 
tuyến” và “có 50.000 ĐVTN mở 
tài khoản người dùng cổng dịch 
vụ công trực tuyến”.

Trước đó, tại hội thảo do 
Văn phòng UBND tỉnh và Ban 
Thường vụ Thành đoàn Quy 
Nhơn tổ chức ngày 3.12, Tổ soạn 
thảo đã tiếp thu một số ý kiến 
và bổ sung vào nội dung Đề án. 
Đáng chú ý như: Bổ sung nhiệm 
vụ liên quan đến Sở GD&ĐT, 
Trường ĐH Quy Nhơn, Trường 
CĐ Y tế Bình Định và các cơ sở 
giáo dục trong công tác triển 
khai Đề án cho các đối tượng là 
học sinh, sinh viên; bổ sung, đa 
dạng hóa các hình thức tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân 
thực hiện…           

     MAI LÂM
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

HTXNN Phước 
Hưng liên kết 
sản xuất 
205 ha lúa giống

Theo ông Trần Tăng Long, 
Giám đốc HTXNN Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước, vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022 HTX 
đã ký hợp đồng liên kết sản 
xuất lúa giống BC15, TBR 25 
với Công ty CP Tập đoàn Thái 
Bình (ThaiBinh Seed) trên 137 
ha cánh đồng lớn; và 70 ha 
cánh đồng mẫu lớn sử dụng 
giống lúa ADI với Công ty CP 
ADI (Hà Nội). Hướng tới phát 
triển nông nghiệp sinh thái 
bền vững, mang lại hiệu quả 
và năng suất cao, góp phần 
giảm phát thải nhà kính, toàn 
bộ 207 ha canh tác kể trên đều 
được HTXNN Phước Hưng áp 
dụng kỹ thuật canh tác lúa cải 
tiến, thân thiện với môi trường 
(SRI). Ngoài ra, HTXNN Phước 
Hưng tự sản xuất 4 ha sử dụng 
giống lúa ST25 để chế biến gạo 
cao cấp.                   THÁI PHIÊN

HOÀI ÂN THÂM CANH CÂY BƯỞI THEO HƯỚNG HỮU CƠ:

Năng suất tốt, hiệu quả cao 

Hội thảo đánh giá kết quả mô hình thâm canh cây bưởi theo hướng hữu cơ sau 
6 tháng triển khai.                               Ảnh: MINH TIẾN

Bưởi da xanh là loại cây 
trồng ổn định đầu ra, cho hiệu 
quả kinh tế cao. Thực hiện 
chương trình khuyến nông năm 
2021, Trung tâm Khuyến nông 
Bình Định triển khai thực hiện 
mô hình “Thâm canh cây bưởi 
theo hướng hữu cơ” tại huyện 
Hoài Ân; nhằm chuyển giao cho 
nông dân tiến bộ KHKT trong 
chăm sóc cây bưởi, góp phần 
tăng giá trị sản phẩm, tăng giá 
trị thu nhập trên một đơn vị diện 
tích canh tác, tạo thêm việc làm 
tại địa phương, hướng đến nhân 
rộng mô hình trên toàn huyện. 
Mô hình triển khai tại 5 hộ dân ở 
xã Ân Hảo Tây với tổng diện tích 
2 ha, áp dụng với giống bưởi da 
xanh từ 4 - 5 năm tuổi; Nhà nước 
hỗ trợ 50% phân hữu cơ vi sinh, 
túi bao quả. 

Nhờ tích cực học hỏi, tuân 
thủ đúng quy trình kỹ thuật 
nên cây bưởi trong mô hình 
sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. 
Được chăm bón bằng phân hữu 

cơ và hữu cơ vi sinh nên màu 
sắc lá bưởi xanh đậm; với mật 
độ trung bình 330 cây/ha, bình 
quân mỗi cây có 17 trái, trái bưởi 
đạt mức 1,4 kg. Ước tính năng 
suất trung bình đạt 78,5 tạ/ha 
(cao hơn ngoài mô hình tới 5,6 
tạ/ha), lợi nhuận ước đạt 87,7 
triệu đồng/ha (cao hơn so với 

ngoài mô hình 16,35 triệu đồng).
Tại Hội thảo đánh giá kết quả 

mô hình sau 6 tháng triển khai 
(từ tháng 7 đến tháng 12), hầu 
hết đại biểu và hộ dân đều đánh 
giá đây là mô hình đạt năng 
suất tốt, hiệu quả kinh tế cao, 
phù hợp với điều kiện tại địa 
phương. Đặc biệt là nhà vườn đã 

tin rằng sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hữu cơ - không 
dùng phân bón vô cơ, hóa chất 
bảo vệ thực vật, chất kích thích 
sinh trưởng, chất bảo quản - 
hoàn toàn có thể đạt năng suất 
cao, hiệu quả kinh tế vượt trội 
nhờ phẩm cấp sản phẩm được 
người tiêu dùng tin cậy. 

Theo Th.s Hồ Quang Thạch, 
cán bộ kỹ thuật Trung tâm 
Khuyến nông Bình Định, việc áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật mới 
trong trồng và chăm sóc bưởi da 
xanh theo hướng hữu cơ đã góp 
phần tăng năng suất, tạo ra sản 
phẩm an toàn, chất lượng, phù 
hợp với thị hiếu ngày càng cao 
của người tiêu dùng, tăng hiệu 
quả kinh tế trên đơn vị diện tích. 
Kết quả từ thực tiễn mô hình 
giúp cho nông dân nâng cao ý 
thức trách nhiệm cộng đồng và 
mối quan hệ trong sản xuất, ý 
thức bảo vệ môi trường, trang 
bị những kiến thức, kỹ năng  
thực tiễn.                       MINH TIẾN

KHẮC PHỤC KÊNH MƯƠNG, RUỘNG ĐỒNG HƯ HỎNG SAU MƯA LŨ:

Khẩn trương, kịp thời, đảm bảo 
tiến độ sản xuất vụ mới

Đến nay, các địa phương 
đang khẩn trương khắc phục 
hệ thống kênh mương bị hư 
hỏng, các chân ruộng bị sa 
bồi thủy phá để sản xuất vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022.

Thống kê từ Chi cục Thủy 
lợi (Sở NN&PTNT), trong 
đợt mưa lũ lớn cuối tháng 11 
vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 
5.375 m đê, kè; 39.422 m kênh 
mương; 15.990 m bờ sông, bờ 
suối và 26 đập bổi, đập tạm bị 
sạt lở, hư hỏng; 91,2 ha ruộng 
bị sa bồi thủy phá.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, 
TX An Nhơn là một trong các 
địa phương chịu ảnh hưởng 
nặng nề. Theo Phòng Kinh tế 
TX An Nhơn, đợt mưa lũ làm 
hư hỏng 20 công trình thủy lợi 
(đê kè, bờ ngự thủy xung yếu); 
20 công trình kênh mương nội 
đồng, 5 trạm bơm và hàng chục 
héc ta ruộng bị sa bồi thủy phá. 
Ngay sau khi mưa lũ đi qua, 
UBND TX An Nhơn chỉ đạo 
Phòng Kinh tế, các địa phương 
cùng với người dân khẩn trương 
khắc phục, đảm bảo sản xuất vụ 
Đông Xuân 2021 - 2022.

Ông Đoàn Tuấn Sỹ, Phó 
trưởng Phòng Kinh tế TX An 
Nhơn, cho hay, cùng với việc 
khắc phục hệ thống thủy lợi bị 
hư hỏng, thị xã đề xuất UBND 
tỉnh xem xét hỗ trợ 14,573 tỷ 
đồng để đầu tư sửa chữa, gia cố 
các công trình thủy lợi xung yếu.

Trong khi đó, để triển khai 
vụ Đông Xuân 2021 - 2022 kịp 
theo lịch thời vụ, huyện Hoài Ân 
đã huy động lực lượng, phương 

HTXNN Nhơn Thọ 2 (TX An Nhơn) khắc phục hư hỏng kênh mương, ruộng đồng; xuống giống vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đạt 
khoảng 90% diện tích.                                   Ảnh: PHẠM VĂN TÂN

tiện sửa chữa công trình thủy 
lợi hư hỏng và khắc phục các 
vị trí bị sa bồi thủy phá. Theo 
ông Võ Duy Tín, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Hoài Ân, đợt 
mưa lũ vừa qua trên địa bàn 
huyện Hoài Ân có nhiều đoạn 
kênh mương bị sạt lở; nhiều đập 
tạm, đập bổi bị nước lũ cuốn trôi; 
15 ha ruộng bị sa bồi thủy phá, 
chủ yếu ở các xã vùng cao như 
Bok Tới, Đak Mang, Ân Sơn. Đối 
với diện tích bị đất cát vùi lấp 
nhiều, huyện đưa phương tiện 
cơ giới đến hỗ trợ người dân 
khắc phục. Đến nay, Hoài Ân cơ 
bản khắc phục tạm thời các hư 
hỏng công trình thủy lợi, ruộng 
đồng, đảm bảo phục vụ sản xuất 
vụ Đông Xuân 2021 - 2022.

Huyện An Lão cũng có gần 
7.000 m kênh mương bị sạt lở, 
bồi lấp, trên 30 đập bổi bị nước 

lũ cuốn trôi. Chính quyền địa 
phương cùng với người dân 
khắc phục cơ bản, đảm bảo sản 
xuất vụ mới. Đồng thời, UBND 
huyện An Lão cũng vừa trích 
kinh phí hơn 800 triệu đồng để 
hỗ trợ gần 25 tấn lúa giống cho 
đồng bào dân tộc thiểu số sản 
xuất vụ Đông Xuân.

Ông Hồ Đắc Chương, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT cho 
hay, trên cơ sở rà soát, thống kê 
thiệt hại hệ thống thủy lợi, kênh 
mương nội đồng, Sở NN&PTNT 
giao Chi cục Thủy lợi, đơn vị quản 
lý tiến hành khắc phục, sửa chữa 
các hư hỏng lớn; các điểm sạt lở 
nhỏ thì chính quyền địa phương 
và người dân khẩn trương khắc 
phục để đảm bảo sản xuất. Về lâu 
dài, Sở NN&PTNT trình UBND 
tỉnh thực hiện sửa chữa, nâng 
cấp 12 hồ chứa nước xung yếu, 

nâng cấp các công trình thủy lợi 
có tính hệ thống để phát huy hiệu 
quả một cách đồng bộ. 

Cùng với khắc phục hậu quả 
mưa lũ, đến nay, ngành Nông 
nghiệp chủ động các giải pháp 
trong sản xuất vụ Đông Xuân 
2021 - 2022. Hiện 163 hồ chứa 
đã tích đầy nước phục vụ sản 
xuất; các chân ruộng 3 vụ đã 
xuống giống hơn 8.000 ha, chân 
ruộng 2 vụ đang xuống giống 
tập trung. “Dự báo từ đây đến 
cuối tuần, khu vực Bình Định 
có khả năng xuất hiện mưa lớn. 
Trên cơ sở này, Tổ tư vấn vận 
hành liên hồ chứa lưu vực sông 
Côn - Hà Thanh thực hiện công 
tác điều tiết nước phù hợp để 
giảm ngập, tránh tình trạng mất 
giống và đảm bảo đủ nước cho 
cả vụ sản xuất”, ông Chương 
cho hay.                          THU DỊU

An Lão: 
Khoai từ được 
mùa, được giá

Những ngày qua, nông 
dân ở các xã ven sông An 
Lão như An Hòa, An Tân tấp 
nập vào vụ thu hoạch khoai 
từ trong niềm vui được mùa, 
được giá. Ông Lê Ngọc Nam, 
Chủ tịch Hội Nông dân xã An 
Tân, cho biết, vụ khoai từ năm 
nay năng suất bình quân đạt 
3,5 tạ/sào, giá khoai lên mức  
15.000 đồng/kg, tăng khoảng 
15 - 25% so với trước, bình 
quân người trồng khoai lãi gần 
4 triệu đồng/sào. 

Bà Nguyễn Thị Đẩu, ở thôn 
Thanh Sơn, xã An Tân, cho 
biết: Gia đình tôi trồng 2 sào 
khoai từ, năng suất bình quân 
đạt trên 3,2 tạ/sào, lãi gần 3,5 
triệu đồng/sào. Trước đây trên 
những chân đất cát hay cát pha 
đất thịt, bà con chỉ trồng mì, 
hiệu quả kinh tế không bao 
nhiêu nhưng không trồng mì 
thì cũng không biết trồng gì. 
Mấy năm gần đây, với sự hỗ 
trợ kỹ thuật từ cán bộ hội nông 
dân, khuyến nông, chúng tôi 
đã đào giếng, khơi mạch, lắp 
đặt hệ thống tưới tiết kiệm 
nước để chuyển sang nhiều 
loại cây trồng cạn, như: Đậu 
phụng, khoai lang, kiệu; đặc 
biệt là khoai từ - loại cây trồng 
rất hợp với chân đất cát, đất cát 
pha thịt. Như vụ khoai từ năm 
nay, cá biệt một số hộ giỏi thâm 
canh, năng suất lên tới 4 tạ/sào.

Ông Nguyễn Văn Chạy, 
cùng ở thôn Thanh Sơn, chia 
sẻ thêm, thời tiết năm nay 
không mấy thuận lợi nhưng 
nhờ hệ thống tưới péc phun 
sương trên đồng nên khoai từ 
vẫn trúng mùa, ước tính riêng 
với 3 sào khoai từ, gia đình tôi 
cũng có được hơn 10 triệu đồng 
để sắm Tết. 

DIỆP THỊ DIỆU
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Bình Định

Ngày 14.12 tại Hà Nội, Bộ  
LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Dân số 
LHQ (UNFPA) tổ chức hội thảo về các 
giải pháp thực hiện “Chương trình 
Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên 
cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025”.

Chương trình Phòng ngừa và ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được 
Thủ tướng Chính phủ thông qua, hướng 
tới mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 50% 
người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm 
sự hỗ trợ từ các cơ quan cung cấp dịch 
vụ; tất cả những người bị bạo lực có nhu 
cầu đều được trợ giúp bằng các hình 
thức khác nhau.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ 
kinh nghiệm trong xây dựng và triển 
khai cơ chế phối hợp liên ngành hỗ trợ 
người bị bạo lực qua việc triển khai mô 
hình “Ngôi nhà Ánh Dương” (trung tâm 
cung cấp dịch vụ một cửa ở tỉnh Quảng 
Ninh, được xây dựng lần đầu tiên tại 
Việt Nam trong khuôn khổ chương trình 
hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và UNFPA 
và được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác 
quốc tế Hàn Quốc - KOICA). 

Phát biểu tại hội thảo, bà Naomi 
Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại 
Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Bộ 
LĐ-TB&XH và khuyến nghị cần có 
nhiều sáng kiến đổi mới hơn nữa với 
sự tham gia của thế hệ trẻ để hướng 
tới thay đổi các chuẩn mực văn hóa và 
xã hội về bạo lực đối với phụ nữ. Đồng 

Gần 63% phụ nữ từng chịu bạo lực, 
50% không kể với ai

thời, nên nhân rộng mô hình trung tâm 
cung cấp dịch vụ một cửa mà UNFPA 
đang hỗ trợ.

Cũng tại hội thảo này, Mạng lưới 
Đối tác hành động về phòng ngừa và 
ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã 
được ra mắt. 

Kết quả của Nghiên cứu Quốc gia về 
bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam năm 
2019 do Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Thống 
kê thực hiện với sự hỗ trợ của UNFPA 
cho thấy, mức độ phổ biến của bạo lực 
không giảm so với nghiên cứu đầu tiên 
được thực hiện vào năm 2010.

Theo kết quả năm 2019, có 62,9% 

phụ nữ ở Việt Nam trải qua một hoặc 
nhiều hình thức bạo lực về thể chất, 
tình dục, tinh thần và kinh tế, hoặc 
chịu hành vi kiểm soát của người chồng 
trong đời.

Bạo lực là vấn đề còn ẩn khuất trong 
xã hội Việt Nam khi có 90,4% nạn nhân 
của bạo lực trên cơ sở giới không tìm 
kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính 
quyền và một nửa trong số đó chưa 
từng kể với ai về tình trạng bị bạo lực 
của mình. Thiệt hại kinh tế do bạo lực 
đối với phụ nữ gây ra chiếm tới 1,81% 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của  
cả nước.                             (Theo SGGPO)

Thành lập Mạng lưới Đối tác hành động về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Chiều 14.12, chương trình Dấu ấn 
Techfest và Whise 2021 trong khuôn khổ 
Chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest Việt 
Nam 2021 lần thứ 7 được tổ chức tại Hà 
Nội, kết nối trực tuyến với các điểm cầu 
tại Đà Nẵng, TP HCM, các địa phương 
và quốc tế. Đây là sự kiện tâm điểm nằm 
trong chuỗi hoạt động được tổ chức từ 
tháng 9 - 12.2021 do Bộ KH&CN phối 
hợp cùng UBND TP HCM, Bộ Ngoại 
giao cùng nhiều đơn vị.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN, năm 
2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, nhưng nguồn tài 
chính đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo 
tại Việt Nam lại tăng cao chưa từng thấy 
trước đó. Hơn 1,3 tỷ USD đã được ghi 
nhận đầu tư cho các DN khởi nghiệp sáng 
tạo Việt Nam (cao nhất từ trước tới nay).

Trong hệ sinh thái, sự tham gia của 
các chủ thể ngày càng tích cực và đã có sự 
tăng trưởng tốt về số lượng, cụ thể, hiện 
có khoảng hơn 1.000 tổ chức có năng lực 
hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 202 khu 
làm việc chung; 217 quỹ đầu tư/nhà đầu 
tư; 79 cơ sở ươm tạo; 40 tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh...                      (Theo VOV.VN)

Đầu tư cho khởi nghiệp 
sáng tạo tại Việt Nam 
tăng kỷ lục trong  
năm 2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) và Bộ trưởng 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt (trái) thăm gian hàng 
trước giờ khai mạc.                               Ảnh: Bộ KH&CN

Ngày 14.12, Bộ Y tế thông tin làm rõ 
về 3 trường hợp nghi mắc biến thể mới 
Omicron của vi rút SARS-CoV-2 bay từ 
TP HCM đi Hồng Kông (Trung Quốc). 
Theo đó, kết quả giải trình tự gen đều 
thuộc biến thể Delta, không liên quan 
đến Omicron.

Bộ Y tế cho biết, ngày 10.12, Cơ quan 
đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y 
tế quốc tế (IHR 2005) Việt Nam (Cục Y 
tế dự phòng, Bộ Y tế) nhận được thông 
báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR 
Hồng Kông (Trung Quốc) về 3 trường 
hợp phát hiện mắc Covid-19, nghi ngờ 

Làm rõ 3 trường hợp nghi mắc biến thể Omicron  
bay từ TP HCM đi Hồng Kông (Trung Quốc)

nhiễm biến thể mới ngay khi nhập cảnh 
Hồng Kông ngày 8.12. Cả 3 trường hợp 
(2 công dân Việt Nam và 1 người nước 
ngoài) đáp chuyến bay số hiệu CX764 

từ TP HCM đi Hồng Kông.
Ngay khi có thông tin, IHR 2005 Việt 

Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur  
TP HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật TP HCM thực hiện giám 
sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết 
người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên 
trong thời gian 14 ngày trước khi xuất 
cảnh. Tới ngày 11.12, phía bạn đã cung 
cấp thông tin khẳng định, cả 3 trường 
hợp mắc Covid-19 nói trên có kết quả 
giải trình tự gen đều thuộc biến thể 
Delta, không liên quan đến Omicron. 

(Theo SGGPO)

Đại diện Chi cục Hải quan TP Móng 
Cái (Quảng Ninh) cho biết, đến thời 
điểm hiện tại, Cửa khẩu quốc tế Móng 
Cái vẫn đang tồn hơn 1.000 container 
chưa thể xuất sang Trung Quốc. Trong 
số này phần lớn là hàng nông sản gồm: 
Hơn 300 container hoa quả của Việt 
Nam; khoảng 100 container hoa quả 
Thái Lan; trên 700 container hàng thủy 
sản cấp đông.

Số lượng container tồn đọng lớn, 
trong khi xe hàng từ các tỉnh thành 
phía Nam và một số từ các địa phương 
lân cận như Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào 
Cai… tiếp tục đổ về TP Móng Cái khiến 
tình trạng ùn tắc càng kéo dài. Trong 
khi đó, năng lực tại Cửa khẩu quốc tế 
Móng Cái chỉ đáp ứng được khoảng 400  
container/ngày.

Để xảy ra hiện tượng này là do lực 
lượng kiểm soát hải quan về công tác 
phòng, chống dịch của phía Trung Quốc 
phải tăng cường hỗ trợ công tác kiểm 
soát người Trung Quốc nhập cảnh về 
nước ăn Tết, nên hiện không đáp ứng 
được yêu cầu lưu thông hàng hóa. 

Để tháo gỡ khó khăn, theo đề nghị 
của UBND TP Móng Cái, các DN tại 
Móng Cái đã thống nhất giảm giá thuê 
lưu container, lưu xe, xuống mức thuê 
100 nghìn đồng/container/ngày. Đây là 
mức thấp hơn nhiều so với dịch vụ thuê 
ở các tỉnh khác.

UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các lực 
lượng tại cửa khẩu cũng đã điện đàm đề 
nghị nước bạn tạo điều kiện thuận lợi 
gia tăng thêm số lượng container được 
thông quan cho một số cửa khẩu trên 

Hơn 1.000 container nông sản mắc kẹt  
tại cửa khẩu Móng Cái

địa bàn như: Móng Cái, Bắc Phong Sinh 
(huyện Hải Hà), Hoành Mô (huyện Bình 
Liêu).                                      (Theo TPO)

Hơn 1.000 container đang mắc kẹt tại Cửa khẩu 
quốc tế Móng Cái.

Ngày 14.12, Phòng Cảnh sát hình sự 
CA tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp 
với CA huyện M’Đrắk điều tra, xử lý một 
nhóm người từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để 
hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Nhóm này gồm Bùi Văn Thiện (SN 
1999), Phạm Hồng Thái (SN 1991), Đỗ 
Văn Hợp (SN 1990, đều tạm trú ở huyện 
M’Đrắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 
tháng 3 đến tháng 11.2021, nhóm này 
cho khoảng 150 người vay tiền với tổng 
số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng, lãi suất 
từ 121,7%/năm đến 405,5%/năm.

Những người mà nhóm này nhắm 
đến là những người có thu nhập thấp, 
các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở địa phương 
khó khăn trong mùa dịch, những người 
có nhu cầu “vay nóng” hoặc vay không 
có tài sản thế chấp.

Kiểm tra tại nơi tạm trú của nhóm 
thanh niên trên, CA thu giữ nhiều giấy 
tờ, sổ sách, tang vật chứng liên quan 
đến việc cho vay nặng lãi.  (Theo vtc.vn)

Hàng trăm người  
sập bẫy tín dụng đen, 
gánh lãi hơn  
400%/năm

Nhóm người cho vay nặng lãi.



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ TƯ, 15.12.2021
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 15.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải 
rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa và mưa 

rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào 

rải rác và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 
4  - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật  
cấp 7 , biển động.                                (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

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

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

   

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
CUNG CẤP DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA

Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn trân 
trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều 
kiện đến tham gia chào giá gói thầu: “Cung cấp dịch vụ bốc xếp 
hàng hóa tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy 
Nhơn”  theo hình thức chào hàng cạnh tranh, cụ thể:

Thông tin về chào giá và yêu cầu chào giá theo hình thức chào 
giá cạnh tranh:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa.
2. Địa điểm: Tại Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại 

Quy Nhơn - Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Nội dung chủ yếu của gói thầu: Theo hồ sơ yêu cầu.
4. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 9 giờ ngày 13.12.2021 

đến trước 11 giờ ngày 23.12.2021.
5. Thời gian nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất: Trước 11 giờ ngày 

23.12.2021.
6. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 23.12.2021.
7. Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 23.12.2021.
8. Đảm bảo dự thầu: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).
9. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thầu: Phòng Tổng hợp 

Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn - Khu 
công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi tiết xin liên hệ:
Ông: DIỆP BẢO HẠNH Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0903520128      Fax: 0256.3841520
Email: hanhdb@biasaigonmt.com
Trân trọng.

CƠ HỘI RINH NGAY XE MÁY ĐIỆN VINFAST KHI 
MUA SẮM TẠI ĐẠI LÝ TOTO NHÀ VIỆT, QUY NHƠN

Từ ngày 13 - 16.12.2021, đại lý TOTO Nhà Việt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định tổ chức chương trình “Mua Hàng Liền Tay, Rinh Ngay Quà Khủng”. Quý 
khách hàng khi tham quan mua sắm thiết bị vệ sinh TOTO tại showroom Nhà 
Việt sẽ nhận được ưu đãi chiết khấu TOTO lên đến 25%, các quà tặng kèm 
cao cấp, và đặc biệt nhất với mỗi đơn hàng có trị giá từ 10 triệu đồng, quý 
khách sẽ nhận được một phiếu bốc thăm trúng thưởng may mắn để có cơ 
hội nhận được các giải thưởng giá trị sau:

+ 01 giải đặc biệt: Xe máy điện Vinfast Feliz trị giá 24.900.000 đồng
+ 01 giải nhất: Nắp rửa điện tử TOTO trị giá 14.890.000 đồng
+ 02 giải nhì: Sen tắm nhiệt độ TOTO, mỗi giải trị giá 7.500.000 đồng
+ 03 giải ba: Bát sen tay cao cấp TOTO, mỗi giải trị giá 1.770.000 đồng
Chương trình bốc thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức bằng hình thức 

livestream online trực tiếp trên Facebook chính thức của TOTO Nhà Việt 
vào lúc 16 giờ ngày 16.12.2021, kính mời quý khách hàng đăng ký theo dõi.

Đại Lý TOTO NHÀ VIỆT
Địa chỉ: 48 - 50 Trường Chinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3525850 - Hotline: 0909864648
Facebook: www.facebook.com/nhavietbinhdinh
Email: nhavietbd@gmail.com
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Ngày 13.12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4961/QĐ-UBND về 
việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 
12.12.2021.

Theo đó, đối với cấp xã: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 62 xã, 
phường, thị trấn (giảm 5 xã, phường, thị trấn so với tuần trước). Cấp 2 - nguy 
cơ trung bình (vùng vàng) có 62 xã, phường, thị trấn (tăng 3 xã, phường, thị 
trấn). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có 26 xã, phường, thị trấn (giữ nguyên 
so với tuần trước). Cấp 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 9 xã, phường: Nhơn 
Bình và Nhơn Phú, TP Quy Nhơn; Cát Lâm, huyện Phù Cát; Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước; Canh Liên, huyện Vân Canh; Mỹ Đức và Mỹ Thắng, huyện Phù 
Mỹ; Bình Tường và Tây Phú, huyện Tây Sơn (tăng 2 xã, phường).

Đối với cấp huyện: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 1 địa phương là 

huyện An Lão (giảm 1 địa phương so với tuần trước). Cấp 2 - nguy cơ trung 
bình (vùng vàng) có 5 địa phương: TX Hoài Nhơn, TX An Nhơn và các huyện 
Phù Cát, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh (giữ nguyên so với tuần trước). Cấp 3 - nguy 
cơ cao (vùng cam) có 5 địa phương là TP Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, 
Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh (tăng 1 địa phương).

Đối với cấp tỉnh: Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam).
 Riêng đối với cấp thôn, khu phố trên địa bàn TP Quy Nhơn: Cấp 1 - 

nguy cơ thấp (vùng xanh) có 29 thôn, khu phố (giảm 11 thôn, khu phố so 
với tuần trước). Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 34 thôn, khu 
phố (giảm 4 thôn, khu phố). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có 71 thôn, 
khu phố (tăng 13 thôn, khu phố). Cấp 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 11 
khu phố (tăng 1 khu phố).

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định 
đến ngày 12.12.2021

 Có 9 xã, phường ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho 
biết, Omicron gây nguy cơ “rất cao” 
trên toàn cầu với một số bằng chứng 
cho thấy biến thể mới có thể né tránh 
miễn dịch của vắc xin, nhưng dữ liệu về 
mức độ nghiêm trọng vẫn còn hạn chế.

Ngày 13.12, Thủ tướng Anh Boris 
Johnson thông báo nước này ghi nhận 
ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể 
Omicron.  

“Rủi ro toàn cầu liên quan đến biến 
thể Omicron là rất cao vì một số lý do”, 
WHO nhấn mạnh lại đánh giá đầu tiên 
về Omicron vào ngày 29.11.

WHO nói thêm rằng có những dấu 
hiệu ban đầu cho thấy những người đã 
tiêm chủng hoặc từng mắc Covid-19 có 
thể cũng không tạo ra đủ kháng thể để 
ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Omicron, 
điều này dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm cao 
và “những hậu quả nghiêm trọng”. 
WHO cảnh báo hiện vẫn chưa rõ biến 
thể Omicron có khả năng lây truyền cao 
hơn so với biến thể Delta hay không.

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Oxford 
của Anh hôm 13.12 đã công bố kết quả 
phân tích trong phòng thí nghiệm cho 
thấy, hai liều vắc xin Covid-19 không 
tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống 
lại biến thể Omicron. Tuy nhiên, họ cho 

WHO cảnh báo biến thể Omicron 
gây nguy cơ “rất cao” trên toàn cầu

biết chưa có bằng chứng về việc biến 
thể Omicron gây ra tình trạng bệnh 
nặng hơn.

Mặc dù những phát hiện sơ bộ từ 
Nam Phi cho thấy, Omicron có thể ít 
nghiêm trọng hơn Delta và tất cả các 
ca nhiễm được báo cáo ở khu vực châu 
Âu đều có triệu chứng nhẹ hoặc không 
có triệu chứng, nhưng WHO cho rằng 
vẫn cần thêm dữ liệu để xác định độc 

lực của nó.
“Cần thêm dữ liệu để hiểu thêm về 

mức độ nghiêm trọng của Omicron. 
Ngay cả khi mức độ nghiêm trọng của 
nó thấp hơn Delta, số ca nhập viện vẫn 
sẽ tăng lên vì khả năng lây nhiễm cao. 
Số ca nhập viện cao có thể tạo gánh 
nặng cho hệ thống y tế và dẫn đến 
nhiều ca tử vong hơn”, WHO nêu rõ.

(Theo VOV.VN)

WHO cho rằng rủi ro toàn cầu liên quan đến biến thể Omicron là rất cao.                                  Ảnh: Reuters

Chiều 13.12 (theo giờ New York), Hội 
đồng Bảo an LHQ tổ chức tham vấn theo 
đề nghị của Anh, Pháp và Tunisia, nghe 
báo cáo về tình hình thực hiện Nghị 
quyết 2565 về vắc xin ngừa Covid-19 và 
Nghị quyết 2532 về đại dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, các nước thành viên 
Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về 
biện pháp thực hiện các nghị quyết, tập 
trung bảo đảm phân phối vắc xin công 
bằng và nhanh chóng tại khu vực xung 
đột, hỗ trợ chương trình COVAX, thu 
hẹp khoảng cách vắc xin.

Tham tán Công sứ Nguyễn Phương 
Trà, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam 
tại LHQ, cho rằng khoảng cách trong 
tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19, đặc 
biệt tại các nước có xung đột, có thể 
đe dọa nỗ lực xây dựng hòa bình và 
các thành quả phát triển đã đạt được. 
Tham tán Công sứ nhấn mạnh cần bảo 
đảm tất cả mọi người được tiêm chủng, 
tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, chữa trị 
Covid-19 và kêu gọi các nước ủng hộ 
tài chính cũng như nguồn cung vắc xin 
cho Chương trình COVAX. Việt Nam 
nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện 
pháp lâu dài như ngăn ngừa, chấm dứt 
xung đột, phát triển kinh tế, tăng cường 
sinh kế của người dân, hỗ trợ phục hồi 
kinh tế thông qua giãn nợ và cung cấp 
tài chính cho phát triển.     

(Theo baoquocte.vn)

Việt Nam kêu gọi 
Hội đồng bảo an 
LHQ thúc đẩy 
tiếp cận vắc xin 
công bằng

Nhân viên LHQ kiểm tra lô vắc xin ngừa Covid-19 
theo cơ chế COVAX được chuyển tới Tunis, Tunisia.

 Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 13.12, các nhà khoa học Cuba 
cho biết nước này có thể có phiên bản 
đầu tiên của vắc xin Soberana Plus có 
khả năng chống lại biến thể Omicron 
của vi rút SARS-CoV-2 trong năm 2021.

Trong một cuộc họp với Chủ tịch 
Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng Giám 
đốc Viện Nghiên cứu vắc xin Finlay 
Vicente Vérez cho biết cơ quan này 
đang đẩy nhanh công tác nghiên cứu 
thông qua sử dụng tất cả các mạng lưới 
hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc triển khai chương trình 
tiêm chủng tăng cường ngừa Covid-19.

Theo các số liệu chính thức, hiện 
95,7% dân số Cuba đủ điều kiện tiêm 

Cuba sẽ có vắc xin chống lại biến thể Omicron trong tháng 12

phòng đã được tiêm chủng đầy đủ, sử 
dụng các loại vắc xin ngừa Covid-19 sản 
xuất trong nước như Abdala, Soberana 

02 và Soberana Plus. Cuba hiện là quốc 
gia Mỹ Latinh duy nhất tự sản xuất  
vắc xin ngừa Covid-19. 

Hiện Tập đoàn dược phẩm nhà nước 
BioCubaFarma đã sản xuất đủ vắc xin 
để tiêm đầy đủ cho toàn bộ dân số 
Cuba. Vắc xin ngừa Covid-19 của Cuba 
đã được xuất khẩu sang Venezuela, 
Nicaragua và Việt Nam. Argentina và 
Mexico cũng tỏ ra quan tâm đến các sản 
phẩm này.

Ngày 13.12, Cuba ghi nhận 65 ca mắc 
Covid-19 và không có ca tử vong. Cả 
nước hiện chỉ còn 337 ca Covid-19 đang 
điều trị, con số thấp nhất trong nhiều 
tháng trở lại đây.                (Theo TTXVN)

Vắc xin Covid-19 Soberana của Cuba. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Hungary cho biết tối 13.12 
đã xảy ra vụ tai nạn ô tô khiến 7 người 
thiệt mạng và 4 người bị thương, khi 
chiếc ô tô mang biển số Serbia chở 
người di cư lao vào một ngôi nhà và 
bị lật úp.

Thông báo cho biết vụ tai nạn xảy 
ra khi người lái xe không chấp hành 
hiệu lệnh dừng lại của cảnh sát ở thị 
trấn Morahalom, gần biên giới với 
Serbia. Hiện người này đã bị cảnh sát 
Hungary bắt giữ và dự kiến sẽ phải 
đối mặt với các cáo buộc buôn người 
và gây tai nạn làm chết nhiều người.

Theo cảnh sát Hungary, vào thời 
điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe trên chở 
10 người di cư và đang trên đường tới 
thị trấn Szeged.          (Theo Vietnam+)

TIN VẮN

l Ngày 14.12, Bộ Y tế Malaysia cho 
biết, đã phê duyệt có điều kiện cho việc 
sử dụng liệu pháp hỗn hợp kháng thể 
(cocktail) Ronapreve với một liều duy nhất 
trong điều trị Covid-19. Hỗn hợp này do 
Regeneron và Roche phát triển.
l Trung Quốc trong ngày 14.12 ghi 

nhận ca nhiễm Covid-19 thứ hai do biến 
thể Omicron gây ra.
l Pakistan ngày 13.12 đã mời đại 

diện Chính phủ do Taliban điều hành ở 
Afghanistan tới dự Hội nghị thượng đỉnh 
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), dự kiến   
diễn ra vào ngày 19.12 tới.
l Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) 

ngày 13.12 cho biết bộ phận an ninh đã 
thu giữ mức kỷ lục hơn 5.700 khẩu súng tại 
các điểm kiểm soát an ninh sân bay trong 
năm 2021.
l Các phương tiện truyền thông đưa 

tin, trưa 14.12, đã xảy ra một trận động đất 
có độ lớn 7,6 làm rung chuyển nhiều khu 
vực ở Indonesia. (Theo TTXVN, VOV.VN)

Ô tô lao vào 
một ngôi nhà 
ở Hungary, 7 người 
thiệt mạng

đối tượng người Trung Quốc.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng 

đã thu giữ 1.480 kg ma túy, một khẩu 
súng K54, cùng nhiều trang thiết bị và 
nguyên vật liệu sản xuất ma túy.

(Theo VOV.VN)

Phát biểu với báo giới hôm 14.12, 
ông Meas Virith, Tổng Thư ký cơ quan 
phòng chống Ma túy thuộc Bộ Nội vụ 
Campuchia cho biết, lực lượng chức năng 
vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua 
bán và vận chuyển trái phép chất ma túy 
lớn nhất trong lịch sử phòng chống ma 
túy tại đất nước Đông Nam Á này.

Sau hơn 3 tháng thu thập thông tin, 
chứng cứ, đêm ngày 12.12, lực lượng 
phòng chống ma túy của Bộ Nội vụ 
Campuchia đã phối hợp với lực lượng 
CA tỉnh Kampong Speu, Koh Kong, Preah 
Sihanouk và Phnom Penh tiến hành khám 
xét và bắt giữ một số đối tượng liên quan, 
trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc 
tại khu vực một nhà máy sản xuất mứt 
xoài, ở tỉnh Kampong Speu. Khi vây bắt, 
các đối tượng đã liên tục chống trả, buộc 
lực lượng CA phải nổ súng triệt hạ một 

Campuchia triệt phá đường dây sản xuất 
ma túy lớn nhất trong lịch sử

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 
1.480 kg ma túy.                                            Ảnh: VOV.VN


