
«

THỨ NĂM

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH baobinhdinh.vn

16.12.2021
(13.11 Tân Sửu)

0966.490.490  
0256.3813573

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

SỐ 8094

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

Nâng cao năng lực điều trị F0 tại nhà, 
sớm ban hành chính sách cho đội ngũ y tế cơ sở
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Cả nước có 5.392 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới
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QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ:

một số 
điều kiện cần thiết
Phải đạt

Nông nghiệp Bình Định đang chuyển mình

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định: Phát triển 
nông - lâm - thủy sản dựa trên công nghệ cao là một trong 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 
5 năm tới. Để thực hiện được mục tiêu này, có thể khẳng định KH&CN là giải pháp mang tính then chốt 
để tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới.
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Kỳ 1: “Chìa khóa” khoa học & công nghệ
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Nhân viên Trạm y tế lưu động phường Hải 
Cảng (TP Quy Nhơn) chuẩn bị đưa thuốc cho 

bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Ảnh: N. NHUẬN

XỬ LÝ NGUY CƠ MẤT AN TOÀN Ở NÚT 
GIAO THÔNG NGÃ 5 ĐỐNG ĐA:

Tách đường 
vận chuyển hàng hóa 
với đường giao thông 
đô thị

Thời gian gần đây, tại nút giao thông ngã 
5 Đống Đa (TP Quy Nhơn) xảy ra một số vụ 
phương tiện va chạm dẫn đến tai nạn giao 
thông nghiêm trọng; đặc biệt, vào tháng 9 
và 10.2021 đã xảy ra 2 vụ làm 3 người chết. 
Vấn đề này được nhiều đại biểu quan tâm đề 
cập tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII.

Phụ nữ chung tay 
vì cộng đồng

Kỹ thuật tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng 
chất hoạt hóa plasminogen mô tái tổ 
hợp (rtPA) được triển khai đồng bộ và 
rộng rãi tại Bình Định, góp phần gia 
tăng cơ hội sống cho bệnh nhân mắc 
chứng nhồi máu não cấp. 

Nâng cao hiệu quả 
điều trị bệnh nhân 
nhồi máu não 

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, 
KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP: 

Tăng cường giải
pháp, chủ động xử lý



2 THỜI SỰ THỨ NĂM, 16.12.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

(BĐ) - Ngày 15.12, Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch (PCD) 
Covid-19 tỉnh đã tổ chức họp 
trực tuyến với ban chỉ đạo PCD 
11 huyện, thị xã, thành phố để 
nghe báo cáo về công tác PCD, 
đánh giá khả năng chống đỡ 
của ngành Y tế trong hoàn 
cảnh các ca mắc Covid-19 liên 
tục tăng cao ở các địa phương, 
nhất là tại TP Quy Nhơn,  
TX An Nhơn, Tuy Phước, Phù 
Cát, Phù Mỹ... Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
đến 16 giờ ngày 14.12, toàn 
tỉnh đã phát hiện 8.247 ca mắc 
Covid-19, trong đó có 5.546 
ca mắc do lây nhiễm trong 
cộng đồng (67,25%). Số trường 
hợp đang quản lý, điều trị là  
4.047 ca, trong đó có 2.017 ca F0 
đang được quản lý tại nhà. Số 
trường hợp đang cách ly tại nhà 
là 11.706. Đến nay, Bình Định 
đã tiếp nhận 1.961.266 liều  
vắc xin; tỉnh đã tổ chức tiêm 
được 1.800.643 liều, trong đó, 
tỷ lệ bao phủ 1 mũi là 94,9%, tỷ 
lệ tiêm chủng đủ mũi vắc xin là 
70,6%. Ngành Y tế đã ban hành 
hướng dẫn quy trình quản lý và 
chăm sóc F0 tại nhà. Các đơn 
vị đã thành lập được 54 trạm 
y tế lưu động tham gia tư vấn, 
hướng dẫn điều trị F0 tại nhà; 
các tổ chăm sóc người nhiễm 
Covid cộng đồng cũng đã hoạt 

động rất tốt, hỗ trợ đắc lực cho 
các trạm y tế lưu động.

Kết luận cuộc họp, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 
PCD Covid-19 tỉnh Hồ Quốc 
Dũng chỉ đạo: 

Các cấp, các ngành, địa 
phương cần phải tiếp tục thực 
hiện tốt các biện pháp PCD; 
tăng cường trách nhiệm trong 
việc xử lý, tuyên truyền người 
dân nâng cao ý thức PCD. 
“Thực tế cho thấy, ở đâu chỉ đạo 
quyết liệt, sâu sát, cụ thể, kết 
quả PCD sẽ tốt hơn rất nhiều”, 
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Công tác quan trọng hàng 
đầu bây giờ là tập trung cho 
công tác tiêm vắc xin. Địa 
phương nào để tồn đọng  
vắc xin, quá hạn, không tiêm sẽ 
bị xử lý kỷ luật. Sở Y tế cần có 
hướng dẫn, điều phối, hỗ trợ 
nhân lực để phủ nhanh vắc xin 
mũi 1 và mũi 2 theo thời hạn 
UBND tỉnh đã đặt ra. 

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy 
trình điều trị F0 tại nhà, hướng 
dẫn cụ thể cho cả đội ngũ y tế 
cơ sở. Tập trung nâng cao năng 
lực cho đội ngũ y tế cơ sở để 
điều trị F0 tại nhà. Đồng thời, 
tiếp tục rà soát, chuẩn bị các 
cơ sở thu dung, điều trị bệnh 
nặng; chuẩn bị kịch bản để ứng 
phó với tình huống ca bệnh 
nặng nhiều lên, hạn chế thấp 
nhất ca tử vong.

Đề nghị phải thay đổi và 
hướng dẫn việc xét nghiệm, tầm 

soát dịch bệnh phù hợp với tình 
hình mới. Từ đầu năm 2022, Sở 
Y tế phải có hướng dẫn thống 
nhất những trường hợp nào thì 
cần xét nghiệm PCR, trường 
hợp nào người dân tự test và chỉ 
triển khai tầm soát trong trường 
hợp thật sự cần thiết. 

Cần tăng cường công tác 
quản lý nhà nước, thanh tra, 
kiểm tra xử lý vi phạm quy 
định PCD, nhất là tại các địa 
bàn thành phố, thị xã; phường, 
xã nào để phát sinh nhiều ca 
bệnh phải có biện pháp xử lý 
nghiêm khắc. Đề nghị UBND 
tỉnh có ngay văn bản hướng dẫn 
PCD, xử lý các DN để đối tượng 
F0, F1 tự do về địa phương làm 
lây lan dịch bệnh ngoài cộng 
đồng; phải làm quyết liệt, DN 
nào làm không tốt, đóng cửa 
nhà máy. 

Cảm thông sâu sắc với 
những vất vả, gian nan của đội 
ngũ y tế cơ sở tham gia PCD 
suốt 2 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng đề nghị UBND 
tỉnh sớm ban hành quyết định 
về thực hiện chế độ, chính sách 
cho lực lượng y tế cơ sở trên 
tinh thần ưu tiên tối đa. “Qua 
đại dịch mới thấy y tế cơ sở rất 
quan trọng. Ngành Y tế cần rà 
soát lại cơ sở vật chất, nhân lực 
các trạm y tế để có đề án nâng 
cấp; có chính sách thu hút cán 
bộ về công tác tại các trạm y 
tế”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

NGỌC QUỲNH

(BĐ) - Ngày 15.12, Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam tổ 
chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 
5 năm triển khai Cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới (NTM), đô thị văn 
minh” (giai đoạn 2018 - 2021). 

Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có các đồng chí: Lê Kim 
Toàn, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; Nguyễn Tuấn  Thanh, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân 
Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sau 5 năm triển khai, Cuộc 
vận động đã khơi dậy nguồn lực, 
tiềm năng, sức mạnh nội lực của 
nhân dân, góp phần cùng Đảng, 
Nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa, 
giải quyết có hiệu quả các vấn đề 
an sinh xã hội, giảm nghèo bền 
vững, từng bước nâng cao đời 
sống nhân dân. 

Hưởng ứng Cuộc vận 
động, nhân dân đã hiến hơn  
26,7 triệu m2 đất để làm đường, 
công trình dân sinh, xây dựng 
NTM. MTTQ các tỉnh, thành phố 
đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài 
lòng của người dân đối với kết 
quả xây dựng NTM ở 211 huyện, 
thị xã và 6.252 xã.  MTTQ các cấp 
đã hỗ trợ xây dựng 55 mô hình 
giảm nghèo cho bà con nông dân ở  
54 tỉnh, thành phố. 

Đến nay, cả nước có 5.392 xã 
(đạt 65,49%) đạt chuẩn NTM, 
trong đó, có 490 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn 
NTM kiểu mẫu. Có 3 tỉnh, thành 

phố đã có 100% số huyện, thị xã 
đạt chuẩn/hoàn thiện xây dựng 
NTM; 4 tỉnh được công nhận 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM 2016 - 2020. Trước diễn biến 
phức tạp của đại dịch Covid-19, 
hệ thống MTTQ đã vận động hơn 
12.510 tỷ đồng. 

Tại Bình Định, Cuộc vận động 
góp phần vào kết quả 85/121 xã đã 
hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng 
NTM. Trong đó, 78 xã đã được 
công nhận đạt chuẩn NTM; có 
3 đơn vị cấp huyện được công 
nhận đạt chuẩn/hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng NTM. Nhân 
dân trong tỉnh đã đóng góp trên  
157 tỷ đồng, hiến hơn 370 nghìn m2 
đất, hàng chục nghìn cây lâu năm 
và trên 25.000 ngày công tu bổ, 
sửa chữa đường giao thông nông 
thôn, kiên cố hóa kênh mương 
nội đồng, xây dựng các công 
trình phúc lợi xã hội…

Dịp này, Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam đã khen thưởng 
các cá nhân, tập thể đã có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc 
vận động; biểu dương các sáng 
kiến nổi bật trong phong trào thi 
đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế”. Trong đó, Bình 
Định có 3 sáng kiến, sáng tạo được 
vinh danh, gồm: Vòng phen inox 
chì sử dụng cho ngư lưới cụ và 
đánh bắt xa bờ (Đào Quyết Thắng, 
TX An Nhơn), Hệ thống quản lý 
cơ sở dữ liệu tiềm lực trí thức, 
nhà khoa học tỉnh Bình Định (Vũ 
Hoàng Thương, Liên hiệp các Hội 
KHKT tỉnh), Chế phẩm sinh học 
diệt trừ sâu hại rau (Nguyễn 
Thị Ngọc Hương, Hội viên Hội 
LHPN phường Nhơn Hưng,  
TX An Nhơn).  NGUYỄN MUỘI

l  Sáng 15.12, HĐND TX 
Hoài Nhơn khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp 
thứ 3 nhằm đánh giá tình hình, 
kết quả thực hiện Nghị quyết 
HĐND thị xã năm 2021, quyết 
định nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển KT-XH, quốc phòng - 
an ninh của thị xã năm 2022 
cũng như bàn và xem xét cho 
ý kiến một số nội dung quan 
trọng khác. Dự kỳ họp có Phó 
Trưởng đoàn chuyên trách 
Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh.

Trong năm 2021,  dịch 
Covid-19 đã tác động đến mọi 

mặt của đời sống xã hội, tuy 
nhiên các cấp chính quyền và 
nhân dân thị xã đã chung sức, 
đồng lòng thực hiện mục tiêu 
kép vừa phòng, chống dịch vừa 
duy trì phát triển KT-XH, thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát dịch Covid-19 đạt hiệu 
quả. Trong năm, thị xã thực 
hiện đạt và vượt 17/24 chỉ tiêu 
Nghị quyết HĐND thị xã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND TX Hoài 
Nhơn cũng đã thông qua 23 
chỉ tiêu Nghị quyết chủ yếu 
năm 2022 và 5 nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện nhiệm vụ. Trong đó xác 
định mục tiêu bảo vệ tính 
mạng, sức khỏe của nhân dân 
là trên hết, trước hết, triển 
khai thực hiện hiệu quả các 
giải pháp “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19” theo Nghị 
quyết số 128 của Chính phủ. 
l Sáng cùng ngày, HĐND 

huyện Vân Canh khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 cũng khai mạc 
kỳ họp thứ 2, nhằm đánh giá 
tình hình thực hiện Nghị quyết 
của HĐND huyện về nhiệm vụ  
KT-XH, quốc phòng - an ninh 

trong năm 2021; thảo luận và 
quyết định những chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, biện pháp phát triển 
KT-XH, quốc phòng- an ninh 
năm 2022 và thực hiện một số 
nội dung quan trọng khác theo 
luật định. 

Năm 2021, huyện Vân Canh 
đã triển khai quyết liệt các 
biện pháp đồng bộ, linh hoạt, 
thực hiện “mục tiêu kép”, 
vừa phòng, chống dịch bệnh 
với tinh thần “chống dịch như 
chống giặc”, vừa quyết tâm duy 
trì, phục hồi, phát triển KT-XH 
và bảo đảm đời sống của nhân 

dân. Nhờ đó, tình hình KT-XH 
của huyện đạt được một số 
kết quả tích cực. Có 20/23 chỉ 
tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế 
hoạch đề ra. Tổng giá trị sản 
xuất trong huyện ước đạt 1.766 
tỷ đồng, vượt 44 tỷ đồng so nghị 
quyết HĐND huyện giao. Tổng 
nguồn vốn đầu tư phát triển trên 
địa bàn huyện đạt 350 tỷ đồng, 
đạt 100% so nghị quyết HĐND 
huyện giao. Tổng giá trị sản xuất 
nông - lâm - thủy sản đạt 998 tỷ 
đồng, vượt 54 tỷ đồng so nghị 
quyết HĐND huyện giao...

ÁNH NGUYỆT - HẠNH PHÚC

Nâng cao năng lực điều trị F0 
tại nhà, sớm ban hành chính sách 
cho đội ngũ y tế cơ sở

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.                                                                                                                Ảnh: N.QUỲNH

HĐND TX Hoài Nhơn và huyện Vân Canh tổ chức kỳ họp cuối năm 

Cả nước có 5.392 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới

(BĐ) - Ngày 15.12, Văn phòng 
Hội Văn học Nghệ thuật Bình 
Định, xác nhận: Giải thưởng 
Mỹ thuật tỉnh Bình Định năm 
2021 được trao cho 3 tác giả. 
Theo đó, họa sĩ Lê Duy Hồng 
đoạt giải A với tác phẩm “Biển 
sớm”, chất liệu in độc bản; họa 
sĩ Nguyễn Văn Cần đoạt giải B 
với tác phẩm “Cầu vồng”, chất 
liệu Acrylic, tổng hợp; nhà điêu 
khắc Lê Trọng Nghĩa đoạt giải C 
với tác phẩm “Tự phóng”, chất 
liệu gỗ+sắt. 

Triển lãm Mỹ thuật khu vực 
V - Nam miền Trung và Tây 
Nguyên lần thứ 26 năm 2021 
được tổ chức tại tỉnh Kon Tum, 
Bình Định có 10 tác giả/16 tác 
phẩm gửi xét giải. Nhân sự kiện 
này, Thường trực Hội Văn học 
Nghệ thuật Bình Định đã đề 
nghị Hội đồng nghệ thuật Triển 
lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam 
miền Trung và Tây Nguyên tổ 
chức chấm giải riêng cho các tác 
phẩm Mỹ thuật tỉnh Bình Định.                              

AN NHIÊN

3 tác giả đoạt giải thưởng Mỹ thuật 
tỉnh Bình Định năm 2021
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Bình Định

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

l Thưa ông, các trường hợp 
nhiễm Covid-19 nào được áp 
dụng cách ly, chăm sóc, điều 
trị tại nhà? 

- Đối tượng áp dụng chăm 
sóc tại nhà (nhà riêng, đủ điều 
kiện cơ sở vật chất, trang thiết 
bị theo quy định) là người 
nhiễm Covid-19 được đánh giá 
phân loại nguy cơ thấp. Cụ thể 
là các trường hợp có độ tuổi từ 
3 tháng tuổi đến 49 tuổi, chưa 
phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm 
đủ liều vắc xin, sức khỏe chưa 
có dấu hiệu bất thường và chỉ 
số SpO2 từ 97% trở lên.

Bên cạnh đó, các trường 
hợp có thể xem xét điều trị tại 
nhà (trong trường hợp bệnh 
viện, cơ sở thu dung điều trị 
Covid-19 của địa phuơng quá 
tải) là người nhiễm Covid-19 
được đánh giá phân loại nguy 
cơ trung bình. Cụ thể, các 
trường hợp từ 50 - 64 tuổi 
chưa phát hiện bệnh lý nền và 
đã tiêm đủ liều vắc xin; trường 
hợp từ 3 tháng tuổi đến 49 tuổi 
chưa tiêm đủ liều vắc xin, có 
dấu hiệu như sốt, ho, đau họng, 
khó thở nhẹ… và chỉ số SpO2 
từ 97% trở lên. 

Ngoài ra, để tham gia chăm 
sóc, điều trị tại nhà, người bệnh 
phải có khả năng tự chăm sóc, 
tự đo thân nhiệt, tự dùng thuốc 
theo đơn của bác sĩ và gọi nhân 
viên y tế hoặc có người nhà 
khỏe mạnh biết cách chăm sóc 
người bệnh, biết cách phòng 

QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ F0 TẠI NHÀ: 

Phải đạt một số điều kiện cần thiết
Tính đến chiều 14.12, toàn tỉnh có 2.017 ca mắc Covid-19 được quản lý, chăm sóc, điều trị 

tại nhà. Để hiểu thêm về quy trình, điều kiện chăm sóc, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh, 
phóng viên Báo Bình Định phỏng vấn ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

ngừa lây nhiễm. 
Bên cạnh đó, với ca bệnh 

phát hiện tại cộng đồng có kết 
quả xét nghiệm RT-PCR dương 
tính nếu tải lượng vi rút (Ct) 
thấp (giá trị Ct từ 30 trở lên) và 
được đánh giá phân loại nguy 
cơ thấp thì cách ly tại nhà và 
theo dõi. Sau 48 giờ làm lại xét 
nghiệm RT-PCR nếu tiếp tục có 
tải lượng vi rút (Ct) thấp (giá trị 
Ct từ 30 trở lên) hoặc kết quả 
xét nghiệm âm tính (NoCt) thì 
được xem là khỏi bệnh và được 
tiếp tục theo dõi giám sát y tế 
tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 
14 ngày.
l Để đảm bảo an toàn, quy 

trình quản lý, chăm sóc, điều trị 
người nhiễm Covid-19 tại nhà 
diễn ra như thế nào, thưa ông? 

- Quy trình quản lý, chăm 
sóc, điều trị người nhiễm 
Covid-19 tại nhà có tất cả 5 
bước, gồm: Kiểm tra, xác định 
người nhiễm Covid-19; Đánh 
giá nguy cơ, điều kiện để thực 
hiện chăm sóc, điều trị tại nhà; 
Khám bệnh, chăm sóc, điều trị 
và theo dõi sức khỏe; Lấy mẫu 
xét nghiệm; Hoàn thành cách ly.

Sau khi xác định các điều 
kiện đảm bảo để người nhiễm 
Covid-19 được áp dụng chăm 
sóc, điều trị tại nhà, TTYT/tổ 
điều phối, hỗ trợ người nhiễm 
Covid-19 của địa phương căn cứ 
vào số trường hợp người nhiễm 
Covid-19 mới phát hiện để phân 
công, điều phối các cơ sở quản 

lý người nhiễm Covd-19 tại 
nhà trên địa bàn xã, phường, 
thị trấn. Cơ sở quản lý người 
nhiễm Covid-19 tại nhà tổ chức 
thăm khám, phát gói thuốc điều 
trị Covid-19 tại nhà và hướng 
dẫn người nhiễm Covid-19 sử 
dụng gói thuốc. Cơ sở quản lý 
người nhiễm Covid-19 tại nhà/
nhân viên y tế được phân công 
theo dõi, điều trị người nhiễm 
phải kết nối thông tin liên lạc 
với người nhiễm Covid-19 
và thực hiện chăm sóc người 
nhiễm Covid-19 tại nhà theo 
hướng dẫn tại Công văn số 
4871/SYT-NVY. 

Trường hợp người nhiễm 
Covid-19 có các dấu hiệu thay 
đổi cần nhập viện ngay hoặc 
chuyển tầng cao hơn theo quy 
định, cơ sở quản lý người nhiễm 
Covid-19 tại nhà thực hiện các 
biện pháp xử trí cấp cứu tại 
chỗ (nếu có) để ổn định người 
bệnh và báo cáo thông tin đánh 
giá nguy cơ của người nhiễm 
Covid-19 về TTYT/tổ điều phối, 
hỗ trợ người nhiễm Covid-19 
để được điều phối phương tiện 
vận chuyển, hỗ trợ nhập viện 
kịp thời. 
l  Để quản lý, chăm sóc, 

điều trị tại nhà, ngoài sức khỏe 
bệnh nhân, cơ sở vật chất cũng 
rất quan trọng, ông có lưu ý gì 
về vấn đề này? 

- Nơi quản lý, cách ly người 
nhiễm Covid-19 là nhà ở riêng 
lẻ; căn hộ trong khu tập thể, 

khu chung cư. Trước cửa nhà 
có biển cảnh báo nền đỏ, chữ 
vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY 
Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
COVID-19”; có thùng màu 
vàng có biểu tượng chất thải 
lây nhiễm có dán nhãn “CHẤT 
THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA 
SARS-CoV-2” để đựng trang 
phục phòng hộ cá nhân của 
nhân viên y tế thải bỏ. Đặc biệt, 
phải có phòng cách ly riêng, 
khép kín và tách biệt với khu 
sinh hoạt chung của gia đình. 

Phòng cách ly phải có nhà 
vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có 
đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà 
phòng rửa tay, nước sạch, dung 
dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 
60% cồn và có dụng cụ đo thân 
nhiệt cá nhân. 

Trong phòng cách ly phải có 
thùng đựng chất thải màu vàng, 
có nắp đậy, mở bằng đạp chân, 
có lót túi màu vàng để đựng 
chất thải gồm khẩu trang, khăn, 
giấy lau mũi miệng, có dán 
nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY 
CƠ CHỨA SARS-CoV-2”; 
thùng đựng chất thải sinh hoạt, 
có nắp đậy, mở bằng đạp chân 
và có lót túi màu xanh để đựng 
chất thải sinh hoạt khác. 

Người cách ly không được 
dùng điều hòa trung tâm, có 
thể dùng điều hòa riêng. Để 
đảm bảo thông thoáng khí, tốt 
nhất nên thường xuyên mở cửa 
sổ. Ngoài ra, phòng cách ly 
phải có máy giặt hoặc xô, chậu 
đựng quần áo để người cách ly 
tự giặt. Có chổi, cây lau nhà, 
giẻ lau, 2 xô và dung dịch khử 
khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông 
thường để người cách ly tự làm 
vệ sinh khử khuẩn phòng. 

Phòng cách ly phải được 
vệ sinh khử khuẩn hằng ngày. 
Bên cạnh đó, nhà có người cách 
ly, điều trị phải trang bị đầy 
đủ phương tiện phòng hộ cá 
nhân phòng, chống lây nhiễm 
(khẩu trang y tế, găng tay y 
tế, giày, kính bảo hộ, quần, 
áo) để người nhà sử dụng khi 
bắt buộc phải tiếp xúc gần với 
người cách ly. Lưu ý phải bố 
trí bàn trước cửa phòng cách 
ly để cung cấp suất ăn riêng, 
nước uống và các nhu yếu 
phẩm khác cho người cách 
ly. Nghiêm cấm không được 
mang đồ dùng, vật dụng của 
người cách ly ra khỏi nhà.
l Xin cảm ơn ông!

THẢO KHUY (Thực hiện)

Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổ chức thăm khám, phát gói thuốc điều trị Covid-19 tại nhà và hướng dẫn 
người nhiễm Covid-19 sử dụng gói thuốc.                                                                                                                                                   Ảnh: N. NHUẬN

Ra quân thực hiện
cao điểm bảo đảm
trật tự, ATGT dịp 
Tết 2022 

(BĐ) - Ngày 15.12, CSGT 
toàn tỉnh đã tổ chức ra quân 
cao điểm bảo đảm trật tự  
ATGT - trật tự xã hội, dịp tết 
Dương lịch, tết Nguyên đán và 
các Lễ hội đầu xuân năm 2022.

Đợt cao điểm đảm bảo trật 
tự ATGT lần này diễn ra từ ngày 
15.12.2021 đến 14.2.2022. Theo 
đó, đối tượng mà lực lượng 
CSGT toàn tỉnh tập trung kiểm 
tra, xử lý là người điều khiển 
ô tô tải, ô tô đầu kéo sơ mi 
rơ moóc; đặc biệt là ô tô kinh 
doanh vận tải hành khách, hàng 
hóa, ô tô con, xe tải và người 
điều khiển xe máy, xe đạp điện... 
cũng như các phương tiện đò 
ngang, phương tiện chở khách 
ngang sông, phương tiện vận 
chuyển khách du lịch.

Trong đợt cao điểm, lực 
lượng CSGT toàn tỉnh sẽ bố trí 
lực lượng thường xuyên tại các 
tuyến, địa bàn trọng điểm cũng 
như sử dụng triệt để các thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ để mọi 
hành vi vi phạm trên tuyến 
đều bị phát hiện, xử lý nghiêm. 
Đồng thời, thông qua công tác 
tuần tra, lực lượng cũng sẽ 
phối hợp khảo sát, kiến nghị 
các bất cập về hạ tầng giao 
thông để đảm bảo cho người 
dân đi lại thông suốt, an toàn 
trong dịp trước, trong và sau 
tết Nhâm Dần 2022 cũng như 
đảm bảo thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19.           KIỀU ANH

(BĐ) - Ngày 15.12, một lãnh 
đạo Công ty CP Bình Định 
Sport cho biết, UBND tỉnh đã 
đồng ý cho Ban tổ chức Giải 
bóng đá tranh cúp Hoàng đế 
Quang Trung năm 2022 mở cửa 
đón khán giả vào sân theo dõi 
các trận đấu. Tuy nhiên, để đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, mỗi trận đấu chỉ đón 
30% khán giả so với sức chứa 
của SVĐ Quy Nhơn. Khán giả 
vào sân phải thỏa mãn một 
trong các điều kiện: Tiêm mũi 
1 vắc xin ngừa Covid-19 ít nhất 
14 ngày, đã tiêm 2 mũi vắc xin 

ngừa Covid-19, người là F0 đã 
khỏi bệnh. 

Giải bóng đá tranh cúp 
Hoàng đế Quang Trung năm 
2022 dự kiến diễn ra từ ngày 
5 - 9.1.2022, với sự tham gia của 
các CLB: Hoàng Anh Gia Lai, 
SHB Đà Nẵng, Becamex Bình 

Dương và chủ nhà Topenland 
Bình Định. Thời điểm diễn ra 
giải trùng với lịch di chuyển, 
thi đấu của đội tuyển Việt Nam 
tại vòng loại thứ 3 World Cup 
2022 nên các tuyển thủ quốc gia 
sẽ không thể tham dự.        

  HOÀNG QUÂN

GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Hạn chế số lượng khán giả vào sân

l Thừa uỷ quyền của Trung 
ương Đoàn và Tỉnh đoàn, ngày 
15.12, Huyện đoàn Tây Sơn đã 
trao quyết định khen thưởng và 
Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của 
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 
cho anh Đinh Dết - Bí thư Chi 
đoàn làng Kon Mon, xã Vĩnh An 
đã có hành động dũng cảm cứu 
người trong đợt lũ lụt vừa qua 
trên địa bàn huyện. DUY ĐĂNG
l Ngày 15.12, Hội CTĐ 

tỉnh và Hội CTĐ huyện Tây Sơn 
phối hợp tổ chức trao 70 suất 
quà (trong đó có 35 suất tiền mặt 
và 35 suất thùng hàng nhu yếu 
phẩm) cho những hộ gia đình 
bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa 
qua ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện; mỗi suất trị giá 750 nghìn 
đồng. Tổng trị giá các phần quà 
52,5 triệu đồng từ nguồn kinh 
phí Quỹ dự phòng ứng phó thiên 
tai của Trung ương Hội CTĐ Việt 
Nam hỗ trợ. VĂN PHONG
l Chiều 14.12, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn 
phối hợp tổ chức trao nhà tình 
thương cho hộ gia đình ông Trần 
Văn Hải (ở KV 8, phường Nhơn 
Bình) có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn. Ngôi nhà được xây 
dựng với kinh phí hỗ trợ từ Quỹ 
Vì người nghèo TP Hồ Chí Minh 
50 triệu đồng và Quỹ Vì người 
nghèo phường Nhơn Bình  
10 triệu đồng.              ĐẶNG VIỆT

TIN VẮN
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Nút giao thông ngã 5 Đống Đa có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, phức tạp.    Ảnh: N.V.T

Theo ông Trần Thanh Dũng- 
Giám đốc Sở GTVT, có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến các vụ 
TNGT nghiêm trọng xảy ra ở 
khu vực nút giao đường Hoa Lư- 
Đống Đa và đường Võ Nguyên 
Giáp - Lê Thanh Nghị (gọi tắt là 
nút giao thông ngã 5 Đống Đa). 

Khu vực này có lưu lượng 
người, phương tiện tham gia 
giao thông lớn, phức tạp; là nút 
giao thông chính, cửa ngõ ra, vào 
trung tâm TP Quy Nhơn. Đặc 
biệt, là tuyến đường chính vận 
chuyển hàng hóa ra, vào Cảng 
Quy Nhơn, Cảng Thị Nại… với 
nhiều xe tải, xe đầu kéo lưu thông 
thường xuyên.

Theo số liệu phân tích ban 
đầu, nguyên nhân gây TNGT 
phần lớn do ý thức của người 
tham gia thông như: Đi không 
đúng làn đường, tranh giành, 
chen lấn, vượt xe không đúng 
quy định, chạy quá tốc độ… Mặt 
khác, quy mô mặt cắt ngang các 
nhánh của nút giao còn hẹp, chưa 
phân làn riêng biệt cho từng dòng 
xe nên các phương tiện lưu thông 
mất trật tự, dễ dẫn đến va chạm. 
Xe máy, xe đạp cắt ngang xe tải, 
xe container… tiềm ẩn nguy cơ 
xảy ra TNGT rất lớn.

Đáng chú ý, tại nhánh qua cầu 
vượt (cầu Hà Thanh 1) rẽ trái đi 
Đống Đa về Cảng Quy Nhơn, 

XỬ LÝ NGUY CƠ MẤT AN TOÀN Ở NÚT GIAO THÔNG NGÃ 5 ĐỐNG ĐA:

Tách đường vận chuyển hàng hóa 
với đường giao thông đô thị

Thời gian gần đây, tại nút giao thông ngã 5 Đống Đa (TP Quy Nhơn) xảy ra một số vụ phương 
tiện va chạm dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng; đặc biệt, vào tháng 9 và 10.2021 đã 
xảy ra 2 vụ làm 3 người chết. Vấn đề này được nhiều đại biểu quan tâm đề cập tại kỳ họp thứ 4 
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nhiều xe tải, xe container… khi 
xuống dốc không giảm tốc độ. 
Một mối nguy thường trực khác 
là các xe mô tô, xe gắn máy từ 
đường Đống Đa đi thẳng qua cầu 
chui đến đường Hoa Lư thường 
bị rơi vào “điểm mù” của các 
xe tải, xe container lưu thông 
từ đường Đống Đa rẽ phải qua 
cầu Hà Thanh 1 đến đường Võ 
Nguyên Giáp.

● Xin ông cho biết, đâu là giải 
pháp khắc phục bất cập, đảm bảo 
an toàn cho người và phương tiện 
khi đi qua nút giao thông này?

- Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Sở GTVT đã phối hợp với 
CA tỉnh và các đơn vị liên quan 
kiểm tra thực tế hiện trường, họp 
bàn và đề xuất thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan và UBND TP Quy Nhơn 
khảo sát, đề xuất đầu tư lắp đặt 
bổ sung hệ thống camera giám 

sát để xử lý các vi phạm về trật 
tự ATGT tại khu vực nút giao ngã 
5 Đống Đa. 

Đồng thời, đề xuất lắp đặt giá 
long môn để phân làn đường, chỉ 
hướng đi kết hợp hệ thống đèn 
tín hiệu, sơn phân làn, gương 
cầu… để phục vụ phân làn 
đường, cải thiện tầm nhìn cho 
các phương tiện lưu thông trên 
nhánh phía bên phải tuyến QL 
19 (đường Đống Đa) trước khi 
đi vào khu vực nút giao theo các 
hướng: Đi thẳng qua cầu chui 
đến đường Hoa Lư; rẽ phải đi 
đường Võ Nguyên Giáp (qua cầu 
Hà Thanh 1).

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp 
với CA tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở 
GTVT kiểm tra, đề xuất tích hợp 
camera giao thông giám sát tại 
khu vực nút giao ngã 5 Đống 
Đa vào trung tâm điều hành đô 
thị thông minh do Sở TT&TT 
quản lý.

Ban Quản lý Dự án giao 

thông tỉnh chỉ đạo các đơn 
vị thi công khẩn trương tổ 
chức thi công sửa chữa, khắc 
phục các hư hỏng, bất cập tại 
khu vực nút giao ngã 5 Đống 
Đa trong phạm vi dự án tuyến 
QL 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn 
đến giao QL 1A.

CA tỉnh chỉ đạo lực lượng 
chức năng thường xuyên tuần 
tra, kiểm soát, phát hiện và kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm về trật tự ATGT tại 
khu vực nút giao ngã 5 Đống Đa. 
Trong đó, tập trung các hành vi vi 
phạm như: Học sinh điều khiển 
xe mô tô, xe gắn máy khi chưa 
đủ tuổi, không có giấy phép lái 
xe, không đội mũ bảo hiểm, chở 
quá số người quy định, quá tốc 
độ quy định…

Sở GTVT sẽ chỉ đạo Thanh tra 
Sở tăng cường công tác tuần 
tra, kiểm soát và xử lý nghiêm 
các vi phạm về trật tự, ATGT 
theo thẩm quyền trên đoạn 

tuyến QL 19 mới.
Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh 

cho chủ trương mở điểm dải 
phân cách giữa trên tuyến 
QL 19 (đường Đống Đa) tại 
khu vực phía trước trụ sở UBND 
phường Thị Nại để tạo điều kiện 
cho xe tải dưới 3,5 tấn, xe ô tô 
con, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp 
được phép quay đầu xe, không 
phải đi vòng qua khu vực nút 
giao thông ngã 5 Đống Đa…

● Có thể thấy, đây chỉ là các 
giải pháp mang tính tạm thời 
trước mắt. Để khắc phục triệt để 
nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT ở nút 
giao thông này cần giải pháp căn 
cơ, lâu dài…

- Đúng vậy. Chúng tôi đã đề 
nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ 
trương giao cho đơn vị phù hợp 
nghiên cứu, đề xuất phương án 
phân luồng dòng xe ra, vào Cảng 
Quy Nhơn không lưu thông qua 
nút giao thông ngã 5 Đống Đa 
trong đồ án điều chỉnh quy hoạch 
phân khu 12 phường nội thành 
TP Quy Nhơn. 

Mục đích chính là tách đường 
vận chuyển hàng hóa ra, vào Cảng 
Quy Nhơn riêng biệt với đường 
giao thông đô thị. Có vậy mới 
đảm bảo giao thông vận hành 
thông suốt, thuận lợi, an toàn.

● Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN VĂN TRANG 

(Thực hiện)

 Ông TRẦN THANH DŨNG

Theo người dân ở thôn Định 
Thiện Đông, xã Phước Quang 
(huyện Tuy Phước), trước khi 
xây dựng bờ tràn tiêu thoát lũ 
tại cánh đồng đội 9, thôn Định 
Thiện Đông thì các cánh đồng 
này hầu như không bị thiệt hại 
do mưa lũ. Từ năm 2016, khi bờ 
tràn tiêu thoát lũ được xây dựng 
và đưa vào sử dụng thì nhiều hec 
ta đất canh tác ở đây bị sa bồi, 
thủy phá nghiêm trọng.

Theo UBND xã Phước 
Quang, năm nay ở thôn Định 
Thiện Đông có hơn 3 ha đất 
sản xuất lúa bị sa bồi, thủy phá 
nặng nề, chưa thể khắc phục kịp 
để triển khai sản xuất vụ Đông 
Xuân này.

Ngày 9.12, chúng tôi chứng 
kiến tại cánh đồng đội 9, nơi bị sa 

bồi, thủy phá nặng, nhiều người 
dân đang dọn cỏ, bốc dỡ đất, cát 
bị sa bồi để làm lúa Đông Xuân, 
thế nhưng khối lượng đất, cát bị 
bồi lấp vẫn còn khá lớn. Ông Tô 
Hữu Vy, có ruộng tại đây, than 
thở: “Khối lượng đất cát bồi lấp 
dày và rộng cả nghìn mét vuông 
nên khó mà thu dọn hết được, 
chắc lại phải bỏ hoang thôi”.

Ngoài ra, nhiều đoạn đường 
giao thông ở đây cũng bị nước 
lũ làm hư hỏng, hệ thống kênh, 
mương dẫn nước trong vùng 
cũng bị đất cát bồi lấp, hoặc phá 
vỡ chưa khắc phục được.

Ông Nguyễn Văn Ghe, Phó 
Giám đốc HTX NN Phước 
Quang, xác nhận: Trước đây tại 
cánh đồng đội 9, không có hiện 
tượng ruộng bị sa bồi, thủy phá. 

XÃ PHƯỚC QUANG (HUYỆN TUY PHƯỚC): 

Ruộng bị sa bồi, thủy phá do bờ tràn thấp

Nhưng từ khi xây dựng bờ tràn 
nhằm giảm áp lực, lưu lượng 
nước vùng hạ lưu sông Côn, mỗi 
khi có lũ đã gây sa bồi thủy phá 
nhiều diện tích ruộng lúa, hư 

hỏng đường giao thông, phá vỡ 
kênh mương nội đồng. Nguyên 
nhân là do bờ tràn xây dựng quá 
thấp, nước từ thượng nguồn đổ 
về kéo theo đất cát gây sa bồi. 

Trước thực trạng này, hàng năm 
UBND huyện Tuy Phước cũng 
đã quan tâm hỗ trợ kinh phí 
để địa phương khắc phục. Tuy 
nhiên, người dân mong muốn 
ngành chức năng sớm kiểm tra, 
đánh giá lại hiệu quả và những 
hệ lụy từ việc xây dựng bờ tràn 
để có phương án nâng cấp phù 
hợp hơn, hạn chế sa bồi thủy phá. 

“Hiện HTX NN Phước 
Quang đã rà soát diện tích đất 
sản xuất lúa không gieo sạ được 
để đề nghị UBND huyện và cấp 
trên hỗ trợ gạo cho các hộ bị ảnh 
hưởng. Về lâu dài, kiến nghị 
UBND huyện đầu tư nâng bờ 
tràn cao thêm 50 cm để hạn chế 
tình trạng sa bồi thủy phá, tránh 
thiệt hại cho nhân dân”, ông Ghe 
kiến nghị.                       VĂN LƯU

Nhiều diện tích ruộng lúa ở đội 9, thôn Định Thiện Đông (xã Phước Quang) bị sa 
bồi, thủy phá có nguy cơ bỏ hoang.                  Ảnh: VĂN LƯU

“ Với nút giao thông 
ngã 5 Đống Đa, không 
nhiệm kỳ này thì nhiệm kỳ 
sau, trước sau gì cũng phải 
xây cầu vượt. Nếu không xây 
cầu vượt thì từ 7 giờ sáng và 
từ 4 rưỡi chiều chắc chắn lại 
ùn ứ, ách tắc giao thông”. 
Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN PHI LONG

trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 
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Bình Định

Những thành tựu 
ghi dấu ấn

Cuối tháng 7.2020, sự kiện giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm gà lần 
đầu tiên diễn ra tại Bình Định, 
do Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh 
phối hợp tổ chức thu hút 600 đại 
biểu đến từ Trung ương, 13 tỉnh 
Nam Trung bộ - Tây Nguyên… Sự 
kiện này tiếp tục khẳng định thế 
mạnh của Bình Định với thành 
công của các thương hiệu gà 
giống Minh Dư (Công ty TNHH 
Giống gia cầm Minh Dư), Cao 
Khanh (Công ty TNHH Giống 
gia cầm Cao Khanh). 

Đặc biệt, “Vua gà ta” Lê Văn 
Dư - Giám đốc Công ty TNHH 
Giống gia cầm Minh Dư đã đưa 
gà giống Việt Nam vươn ra thế 
giới. Hiện Minh Dư có 3 cơ sở sản 
xuất gà giống quy mô lớn tại các 
xã: Phước Nghĩa, Phước Thành 
(huyện Tuy Phước) và Nhơn Tân 
(TX An Nhơn) với tổng đàn 1,26 
triệu con, trong đó 9.450 con gà 
cụ kỵ, 94.500 con gà ông bà, hơn 
1,1 triệu con gà bố mẹ. Minh 
Dư đã chọn tạo được tổ hợp 
gà giống: MD1.BĐ, MD2.BĐ và 
MD3.BĐ năng suất, chất lượng 
vượt trội, được Bộ NN&PTNT 
công nhận công nghệ mới; Bộ 
KH&CN cấp Giấy chứng nhận 
DN KH&CN; UBND tỉnh chứng 
nhận sản phẩm OCOP hạng “5 
sao”. Trở thành nhà cung ứng 
gà ta số 1 Việt Nam, mỗi năm 
Công ty Minh Dư đưa ra thị 
trường 100 triệu con gà giống 
thương phẩm (xuất khẩu 5%). 

“Đó là thành quả mang dấu 
ấn KH&CN. Chúng tôi xem việc 
áp dụng công nghệ cao là khâu 

Nông nghiệp Bình Định đang chuyển mình

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định: Phát triển nông - lâm - thủy sản 
dựa trên công nghệ cao là một trong 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 5 năm tới. Để thực hiện được mục tiêu này, 
có thể khẳng định KH&CN là giải pháp mang tính then chốt để tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới.

Ứng dụng KH&CN vào sản 
xuất nông nghiệp để nâng 
cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm là xu thế tất yếu 
để gia tăng giá trị sản phẩm 
và phát triển bền vững.

đột phá về năng suất, chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả kinh tế 
sản xuất gà giống”, Anh hùng 
Lao động thời kỳ đổi mới - Giám 
đốc Lê Văn Dư khẳng định.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Phùng Đức Tiến cho rằng, Việt 
Nam đang sở hữu bộ giống gà 
phong phú, đa dạng, năng suất 
chất lượng cao. Đặc biệt, một số 
DN trong nước như gà giống 
Minh Dư đã giữ được những 
giống gà cụ kỵ, đây là nguồn 
gen quý để tiếp tục lai tạo ra 
các dòng gà mới có năng suất 
chất lượng cao. Trong Chiến 
lược phát triển chăn nuôi giai 
đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 
2040, chăn nuôi gia cầm được 
chú ý, thúc đẩy nhanh theo cả 2 
hướng thịt và trứng, đáng chú 
ý sẽ tập trung vào các giống 
gà bản địa.

Những ứng dụng về KHKT 
vào sản xuất nông nghiệp ngày 
càng được các địa phương quan 
tâm. 5 năm gần đây, ngoài là 
“vựa heo”, một cuộc chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng với sản phẩm 
lúa hữu cơ, các loại cây ăn trái… 

đi từ chủ trương đúng đắn của 
cấp ủy đảng, đến vận động, triển 
khai của chính quyền được người 
dân huyện Hoài Ân đón nhận. 

Một trong những người đi 
tiên phong là ông Đặng Văn Cấp 
(xã Ân Tường Tây) đã chuyển đổi 
thành công 12 ha đất đồi sang 
trồng bưởi da xanh, bơ, quýt 
đường… doanh thu 500 - 700 
triệu đồng/năm. “Tin tưởng chủ 
trương phát triển cây ăn trái làm 
sản phẩm chủ lực của huyện, 
tôi bắt tay làm ngay. Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện đang 
hướng dẫn tôi chuyển đổi canh 
tác VietGAP, hỗ trợ xây dựng 
sản phẩm OCOP”, ông Cấp phấn 
khởi nói. 

2 năm trước, tại Hoài Ân, 
HTXNN Ân Tín là đơn vị đầu 
tiên trong tỉnh trồng lúa sạch 
theo hướng hữu cơ, đến nay đã 
xuất hiện thêm nhiều HTXNN 
hướng đến công nghệ cao như 
HTXNN La’sfarm Ân Phong, 
HTXNN 19.4, HTXNN Trà Gò 
Loi, HTX Thanh niên Hoài Ân. 
Trưởng Phòng NN&PTNT huyện 
Hoài Ân Võ Duy Tín cho hay: 

Đề án phát triển sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng 2030 của huyện 
chú trọng phát triển cây ăn trái 
giá trị kinh tế cao. Huyện đầu 
tư, hỗ trợ nông dân triển khai áp 
dụng KHKT vào sản xuất, chế 
biến. Các cây trồng thế mạnh 
được chuẩn hóa quy trình sản 
xuất đạt chuẩn VietGAP, hữu cơ. 

Trong khi đó, thủy sản tiếp 
tục khẳng định là ngành kinh tế 
quan trọng, sản lượng khai thác 
và nuôi trồng bình quân tăng 
4,4%/năm. Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Thủy sản Trần Văn Vinh 
cho hay, Bình Định chú trọng 
phát triển đánh bắt, sản xuất, tiêu 
thụ cá ngừ đại dương (CNĐD), 
với hơn 2.100 tàu cá chuyên khai 
thác, sản lượng 9.000 - 10.000 tấn/
năm. Ngư dân thành công ứng 
dụng công nghệ trong khai thác, 
bảo quản CNĐD từ hỗ trợ của 
dự án chuyển giao công nghệ, 
ngư cụ của Nhật để tiêu thụ, 
xuất khẩu. Ngành Thủy sản còn 
hỗ trợ ngư dân ứng dụng công 
nghệ na no UFB bảo quản CNĐD 
để tăng giá trị kinh tế. 

Sự khẳng định 
của các mô hình

Bình Định có diện tích lúa 
hơn 110 nghìn ha. Mô hình cánh 
đồng lớn theo phương pháp thâm 
canh sản xuất lúa cải tiến (SRI) từ 
năm 2012 đến nay có hơn 1.200 
nông hộ tham gia 1.500 ha tại 
Tây Sơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn 
tạo ra những cánh đồng tăng thu 
nhập 22 - 26% cho nông dân so 
với sản xuất truyền thống. 

Ông Hồ Thiện, Giám đốc 
HTXNN Phước Sơn 1 (huyện 
Tuy Phước), cho biết, vụ Đông 
Xuân 2012 - 2013, HTX áp dụng 
mô hình canh tác lúa cải tiến SRI 
trên cánh đồng liên kết sản xuất, 
tiêu thụ lúa giống 100 ha. SRI nổi 
bật với “3 tăng, 3 giảm” - tăng 
năng suất, tăng chất lượng và 
tăng hiệu quả - giảm lượng giống, 
giảm phân bón, giảm thuốc trừ 
sâu. Chúng tôi bắt đầu SRI với 
5 ha, đến 2016 kết thúc thí điểm 
HTX nhân rộng và tăng diện tích 
lên 100 ha/539 hộ dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn 
Tôn Kỳ Hải nhấn mạnh: Thành 
công của SRI trên địa bàn xã là 
kết quả từ sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị. 

“Đến năm 2025, ngành Nông 
nghiệp tăng diện tích lúa SRI lên 
5.000 ha, vừa góp phần tăng thu 
nhập cho nông dân, vừa gia tăng 
khả năng thích ứng sản xuất trong 
điều kiện biến đổi khí hậu”, Chi 
cục trưởng Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật Kiều Văn Cang 
cho biết.   

Lĩnh vực thủy sản, ngoài 
CNĐD, tỉnh cũng bắt đầu tạo 
dựng các mô hình nuôi tôm công 
nghệ cao 460 ha tại Mỹ Thành 
(Phù Mỹ) và 150 ha ở Cát Thành 
(Phù Cát)… 

Trên 106 ha tại khu phức hợp 
sản xuất tôm chất lượng cao Mỹ 
Thành, Tập đoàn Việt - Úc đầu 
tư xây dựng 39 trại nhà lưới (156 
ao nuôi tôm) và 10 trại nhà màng 
(140 ao nuôi). Giám đốc Công ty 
TNHH Việt Úc Phù Mỹ (Tập đoàn 
Việt - Úc) Nguyễn Văn Thảo hào 
hứng nói: Tất cả ao nuôi được áp 
dụng quy trình sản xuất Israel, 
kiểm soát nghiêm ngặt về tiểu 
khí hậu nhà kính, sinh học nhà 
kính, dịch hại nhà kính. Chúng 
tôi áp dụng công nghệ biofloc 
nhà màng và biofloc nhà lưới 
cho phép chỉ sử dụng từ 15 - 
30% nước cấp vào ao nuôi ngay 
từ đầu. Tôm thả nuôi 4 vụ/năm, 
năng suất 60 tấn/ha, gấp 2 lần 
năng suất tôm thẻ chân trắng 
nông dân nuôi thâm canh; xuất 
bán 100 tấn/ngày…

T.HIỀN - T.DỊU - T.SỸ - N.NHUẬN

“Gà giống Minh Dư” ứng dụng công nghệ tạo năng suất chất lượng vượt trội.        Ảnh: T.SỸ

Ngư dân ứng dụng công nghệ khai thác, bảo quản cá ngừ đại dương.
Ảnh: N.NHUẬN

Nông dân Hoài Ân chuyển đổi, ứng dụng thành công KHKT cho năng suất, chất 
lượng cao đối với cây ăn trái .                Ảnh: N.NHUẬN

Kỳ 1: “Chìa khóa” khoa học & công nghệ

Kỳ 2: Cùng nhau để đi xa.
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Bình Định

Ông Nguyễn Hùng H. ở xã 
Cát Tài, huyện Phù Cát được 
đưa đến BVĐK tỉnh trong tình 
trạng đau đầu, buồn nôn, liệt 
nửa người và không nói được. 
Khoảng 1 giờ sau khi được điều 
trị bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết, 
các triệu chứng nói ngọng, liệt 
người đã thuyên giảm. 1 ngày 
sau, bệnh nhân nói rõ ràng hơn, 
bắt đầu tập đi lại. Đến ngày  
thứ 2 bệnh nhân có thể tự đi lại 
và xuất viện.  

BVĐK tỉnh bắt đầu triển khai 
kỹ thuật tiêu sợi huyết từ năm 
2015, đến nay mỗi năm điều trị 
cho hơn 100 bệnh nhân. Gần đây 
có thêm Bệnh viện Bình Định và 
BVĐK khu vực Bồng Sơn đưa 
vào áp dụng kỹ thuật này. 

Bác sĩ CKII Hà Thị Phi Điệp, 
Trưởng Đơn nguyên Thần kinh 
đột quỵ, Bệnh viện Bình Định, 
người có nhiều năm theo đuổi 
nghiên cứu trong lĩnh vực này 
tại Bình Định cho biết: “Hiện 
nay để điều trị bệnh nhân nhồi 
máu não cấp, kỹ thuật tiêu sợi 
huyết được xem là tối ưu. Kỹ 
thuật này dễ ứng dụng, chi phí 
thấp, giảm tỷ lệ tử vong và giảm 
tàn phế cho người mắc bệnh”.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung, 
Trưởng khoa Thần kinh, BVĐK 
tỉnh, cho biết thêm: “Kỹ thuật 
tiêu sợi huyết chỉ đạt hiệu quả 
tối đa với những bệnh nhân đến 

Xà phòng làm từ lá trầu và 
tỏi không những có tính sát 
khuẩn cao mà còn giúp làm 
mềm, giữ ẩm da tay, sản phẩm 
có thể dùng trong phòng, 
chống dịch Covid-19. Đây là 
sáng kiến của hai em Phan Thị 
Thu Hòa và Võ Xuân Dương, 
lớp 12, Trường THPT Nguyễn 
Hồng Đạo, xã Cát Hanh,  
huyện Phù Cát.

Từ những lần nhìn thấy mẹ 
dùng lá trầu nấu nước trị rôm 
sảy cho cậu em trai, còn ba sử 
dụng tỏi làm chế phẩm thuốc 
trừ sâu diệt sâu cho cây trồng, 
Hòa đã nảy ra ý tưởng kết hợp 
hai loại vật liệu có tính kháng 
khuẩn mạnh này để làm ra xà 
phòng hoàn toàn tự nhiên. 

Thu Hòa chia sẻ: Từ thực 
tế và qua tìm hiểu trên sách, 
báo và mạng internet cho thấy 
lá trầu và tỏi khi kết hợp để 
chế tạo xà phòng giúp tăng 
tính kháng khuẩn. Trái ngược 
với các loại cồn sát khuẩn hiện 

(BĐ) - Theo thông tin 
từ Sở KH&CN, trong năm 
2021, Sở KH&CN đã tham 
mưu UBND tỉnh cho phép 
sử dụng tên địa danh trong 
đăng ký nhãn hiệu cho các 
sản phẩm đặc trưng dưới 
dạng nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng nhận có 
gắn với tên địa danh cho 11 
sản phẩm.

Cụ thể, 2 sản phẩm: Bưởi 
Hoài Nhơn, Nước mắm 
truyền thống Hoài Hải của 
TX Hoài Nhơn; 3 sản phẩm: 
Gà ta thả vườn Hoài Ân, 
Tiêu hột Hoài Ân, Mít thái 
Hoài Ân của huyện Hoài Ân; 
2 sản phẩm: Mật ong rừng 
Vĩnh Sơn, Chè dây Vĩnh Sơn 
của huyện Vĩnh Thạnh; 3 sản 
phẩm: Dứa An Lão, Heo đen 
An Lão, Cam xoàn An Lão 
của huyện An Lão; sản phẩm 
Gà nòi Đất võ Tây Sơn của 
huyện Tây Sơn.

Theo ông Lê Công 
Nhường, Giám đốc Sở 
KH&CN, trong năm qua, 
các địa phương rất chú 
trọng đến công tác xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp 
cho các sản phẩm chủ lực 
của địa phương. Tuy vậy, 
các địa phương chỉ chú 
trọng đến công tác xác lập 
quyền mà chưa đầu tư chú 
trọng đến công tác phát 
triển quyền sở hữu công 
nghiệp, chưa có giải pháp 
phát triển bền vững các sản 
phẩm đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. 
Do đó, hiệu quả mang lại 
chưa thiết thực, chưa nâng 
tầm các sản phẩm chủ lực 
của tỉnh, chưa phát huy hết 
giá trị mang lại từ công cụ 
sở hữu trí tuệ.         

THÁI HÀ

Nâng cao hiệu quả điều trị 
bệnh nhân nhồi máu não 

Bác sĩ CKII Hà Thị Phi Điệp hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân đột quỵ trước khi  
xuất viện.                                                                                                                                   Ảnh: HỒNG HÀ

Kỹ thuật tiêu sợi huyết tĩnh 
mạch bằng chất hoạt hóa 
plasminogen mô tái tổ hợp 
(rtPA) được triển khai đồng 
bộ và rộng rãi tại Bình Định, 
góp phần gia tăng cơ hội 
sống cho bệnh nhân mắc 
chứng nhồi máu não cấp. 

Đề tài nghiên cứu khoa 
học “Đánh giá kết quả điều trị 
tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng 
rtPA ở bệnh nhân nhồi máu 
não cấp tại BVĐK tỉnh” do 
bác sĩ CKII Hà Thị Phi Điệp 
làm chủ nhiệm đã được Hội 
đồng KH&CN chuyên ngành 
tỉnh nghiệm thu hôm 9.12, 
xếp loại xuất sắc.

11 sản phẩm 
được hỗ trợ 
phát triển 
tài sản trí tuệ 

bệnh viện trong tầm 4 - 5 giờ 
kể từ khi phát bệnh, thời gian 
càng ngắn hiệu quả càng cao”. 
Chính vì điều này mà BVĐK 
tỉnh đã thiết lập Đội phản ứng 
nhanh với đột quỵ và xây dựng 
quy trình điều trị chuẩn. Nhờ 
vậy, thời gian hội chẩn và xử lý 
người bệnh chỉ còn từ 10 - 15 
phút, thời gian điều trị từ 30 - 40 
phút. Bệnh viện cũng tích cực 
chuyển giao gói kỹ thuật này 
cho các cơ sở y tế đủ điều kiện, 
nhằm hạn chế tối đa các rủi ro 
cho bệnh nhân.

Từng là bệnh nhân được 
điều trị nhồi máu não tại BVĐK 
khu vực Bồng Sơn, anh N.V.N. 
(phường Hoài Thanh, TX Hoài 
Nhơn) chia sẻ: “Nhờ kỹ thuật 
được triển khai tại thị xã nên tôi 
đã được điều trị kịp thời, không 
để lại di chứng. Nếu như phải 

mất thời gian chuyển viện vào 
TP Quy Nhơn, không biết nguy 
hiểm thế nào”.

Tại Bệnh viện Bình Định, 
ngoài việc tiếp nhận quy trình 
điều trị từ BVĐK tỉnh, bệnh 
viện còn chú trọng đào tạo đội 
ngũ chuyên gia giỏi, đầu tư các 
trang thiết bị hiện đại như: Máy 
chụp cắt lớp (CT), máy chụp 
cộng hưởng từ (MRI), hệ thống 
máy chụp mạch máu xóa nền 
DSA, hệ thống xét nghiệm hiện 
đại chuẩn ISO... để gia tăng 
hiệu quả điều trị.

Theo thống kê, khoa Thần 
kinh của BVĐK tỉnh hằng năm 
tiếp nhận 1.500 - 1.700 bệnh 
nhân nhồi máu não, trong đó 
tỷ lệ bệnh nhân vào viện trước  
4 - 5 giờ chỉ chiếm khoảng 7 - 9%. 
Vì vậy, việc giáo dục cộng đồng 
phát hiện sớm và xử trí đột quỵ 

đúng cách là một việc làm hết 
sức cần thiết. Mặc khác, gần đây 
nhiều bệnh nhân có dấu hiệu đột 
quỵ nhưng ngại đến bệnh viện 
do tình hình diễn biến phức tạp 
của dịch Covid-19. “Các trường 
hợp nhồi máu não dù nhẹ nhưng 
nếu không được xử lý kịp thời 
vẫn có thể để lại di chứng. Do 
vậy, ai cũng nên tự trang bị 
những kiến thức cần thiết để xử 
lý người bệnh đúng cách trước 
khi đưa vào bệnh viện” - bác sĩ 
Điệp tha thiết yêu cầu.             

HỒNG HÀ

Làm xà phòng với nguyên liệu lá trầu, tỏi

nay, chất tinh dầu kháng khuẩn 
của xà phòng làm từ lá trầu 
và tỏi lưu lại trên tay rất lâu  
(từ 1 - 2 giờ). Hơn nữa, sản phẩm 
dùng lâu dài không gây hại da 
tay, ngược lại còn giúp da tay  
mềm mịn. 

Nhận được sự đồng ý 
hợp tác từ Dương và sự động 
viên, hướng dẫn của thầy giáo 
Nguyễn Thanh Hoài, giáo viên 

dạy Hóa của trường, Hòa tự 
tin bắt tay vào nghiên cứu. 
Chỉ trong 3 tháng, sản phẩm 
xà phòng làm từ nguyên liệu 
chính là lá trầu, tỏi kết hợp với 
dầu dừa hoàn thành.

“Lá trầu và tỏi đều là những 
vật liệu dễ kiếm, giá rẻ, quy 
trình chế tạo thành xà phòng 
cũng đơn giản. Mọi người 
đều có thể nghiên cứu tự làm 

tại nhà, phù hợp trong tình 
hình dịch Covid-19 hạn chế ra 
đường. Với nhiều lợi ích như 
vậy nên em muốn làm ra sản 
phẩm xà phòng trước hết để 
dùng trong gia đình, rồi phục 
vụ cho trường học và cho cả 
cộng đồng” - Hòa bộc bạch. 

Hơn hết, sản phẩm là kết 
quả của quá trình nghiên cứu 
và ứng dụng những kiến thức 
đã học trong nhà trường vào 
thực tế đời sống. Em Võ Xuân 
Dương chia sẻ: “Chúng em 
đã vận dụng những kiến thức 
trong bài phản ứng xà phòng 
hóa của môn Hóa học lớp 12 để 
tạo ra sản phẩm này”. 

Quá trình thử nghiệm sản 
phẩm đã được người dùng, 
bạn bè và thầy cô đón nhận. 
Em Nguyễn Văn Nhàn, học 
sinh Trường THPT Nguyễn 
Hồng Đạo cho biết: “Xà phòng 
có nhiều bọt, rửa tay mau sạch, 
không rít da như một số xà 
phòng khác dùng hóa chất tẩy 

rửa. Tuy vậy, sản phẩm có mùi 
nồng, màu sắc và hình dáng 
chưa thật sự bắt mắt”.

Sản phẩm tham gia Cuộc 
thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 
Bình Định và được lọt vào vòng 
chung kết. TS Nguyễn Hữu Hà, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ 
tịch Hội đồng giám khảo cuộc 
thi nhận xét: Xà phòng từ lá trầu 
và tỏi tuy có giá trị nhỏ nhưng 
thể hiện được niềm đam mê 
sáng tạo của các em từ khi còn 
đang ngồi trên ghế nhà trường. 
Sản phẩm được đánh giá cao về 
tính ứng dụng thực tiễn.

Nói về dự định sắp tới, Hòa 
và Dương cho biết sẽ tiếp tục 
nghiên cứu để hoàn thiện sản 
phẩm có chất lượng tốt hơn, cả 
về màu sắc, hình dạng lẫn mùi 
vị; đồng thời, đem sản phẩm đi 
kiểm nghiệm. “Nếu thuận lợi, 
chúng em cũng mong muốn 
bắt đầu khởi nghiệp từ sản 
phẩm này” - Hòa cho hay.

KHÁNH LINH

Hai em Phan Thị Thu Hòa và Võ Xuân Dương thuyết trình dự án xà phòng làm từ 
lá trầu và tỏi tại Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh năm 2021.       Ảnh: HỒNG HÀ
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Bình Định

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 
các cấp Công đoàn (CĐ) thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công 
đoàn, công nhân lao động. Tích cực cải 
thiện mối quan hệ lao động, nhất là quan 
hệ lao động trong các loại hình DN.

LĐLĐ tỉnh triển khai đến các cấp CĐ 
tăng cường nắm bắt tình hình quan hệ lao 
động, việc làm của người lao động (NLĐ) 
tại các DN. Khuyến khích các DN thường 
xuyên đối thoại để giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc và tạo sự đồng thuận 
trong quan hệ lao động, phát huy tốt quy 
chế dân chủ tại hội nghị NLĐ, công khai 
dân chủ việc trích lập sử dụng quỹ khen 
thưởng, phúc lợi, các đề xuất kiến nghị 
của NLĐ. Góp ý sửa đổi, bổ sung những 
điều khoản vào thỏa ước lao động tập thể 
(TƯLĐTT), các giải pháp thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của DN; các 
chế độ chính sách liên quan đến NLĐ… 

Xác định việc ký kết và thực hiện tốt 
TƯLĐTT không chỉ góp phần xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định mà còn 
tạo ra nhiều lợi ích kép cho DN và NLĐ, 
LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố và các 
CĐ ngành, khu kinh tế đã hướng dẫn, hỗ 
trợ CĐ cơ sở trong việc nâng cao chất lượng 
công tác đối thoại, thương lượng ký kết thỏa 
ước. Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế 
tỉnh Lê Từ Bình cho biết: Đến nay, các cấp 
CĐ đã ký kết 318 bản thỏa ước với nhiều 
điều khoản, nội dung có lợi cho NLĐ cao 

Phụ nữ chung tay vì cộng đồng

Cải thiện quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định tại doanh nghiệp

Công ty CP Giày Bình Định đã làm tốt công tác tuyên truyền, đối 
thoại, ổn định tư tưởng cho NLĐ.                                        Ảnh: NHẬT TÂN

Sau mưa lũ và dịch bệnh, nhiều người dân 
lâm vào cảnh khó khăn khi nhà cửa bị hư 
hỏng, việc làm không ổn định... Hội LHPN 
các cấp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ 
trợ hội viên và các đối tượng yếu thế, giúp 
họ có nơi ở đảm bảo, có việc làm để ổn 
định cuộc sống.

Hội LHPN 
tỉnh trao 
quà của 
nhà hảo 
tâm hỗ trợ 
trẻ mồ côi 
vì Covid-19 
tại TX  
Hoài Nhơn.                                            
Ảnh:
 LINH DƯƠNG

hơn các quy định của pháp luật, liên quan 
đến tiền lương, tiền thưởng, chế độ hiếu hỷ, 
hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn, tăng tiền chuyên 
cần, tiền ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại, hỗ 
trợ NLĐ khi về hưu, bị tai nạn lao động… 

Bên cạnh đó, các cấp CĐ tỉnh đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao 
động. Trong năm, đã tổ chức 138 lớp tuyên 
truyền, tập huấn cho 5.692 lượt cán bộ, đoàn 
viên, NLĐ; riêng LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 3 lớp 
tập huấn cho khoảng 150 lượt cán bộ CĐ 
các cấp về pháp luật lao động, lao động tiền 
lương, kỹ năng thương lượng ký TƯLĐTT, 
công tác an toàn vệ sinh lao động… 

Việc nhiều DN ngày càng quan tâm, tổ 
chức đối thoại định kỳ, lắng nghe những ý 
kiến của NLĐ, phát huy quy chế dân chủ… 
đã tạo thêm sự gắn kết chặt chẽ giữa NLĐ, 

tổ chức công đoàn và DN. Ông 
Nguyễn Thường Vân, Chủ tịch 
CĐCS Công ty CP Giày Bình 
Định, cho biết: “Tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất của DN cũng như đời 
sống, việc làm của nhiều NLĐ 
trong đơn vị. Nhưng nhờ làm 
tốt công tác tuyên truyền, đối 
thoại, ổn định tư tưởng, NLĐ 
đã cùng DN vượt qua khó khăn 
để duy trì và phát triển hoạt 
động sản xuất”. 

Từ đầu năm đến nay, đã có 
238 đơn vị tổ chức 358 cuộc 

đối thoại định kỳ và 45 đơn vị tổ chức  
61 cuộc đối thoại đột xuất giữa công nhân, 
lao động và chủ DN nhằm tiếp thu, giải 
quyết các kiến nghị, thắc mắc của NLĐ, tạo 
không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị. 
Ngoài ra, các cấp CĐ đã tích cực phối hợp 
với các ngành chức năng tiến hành thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao 
động và các chế độ, chính sách dành cho 
NLĐ tại các DN. 

“Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp 
tới, LĐLĐ các cấp sẽ có những hoạt động 
chăm lo thiết thực dành cho NLĐ, đoàn 
viên CĐ. CĐ kêu gọi các DN, tổ chức, đơn 
vị tham gia hỗ trợ để CĐ tổ chức các hoạt 
động dịp Tết cho NLĐ”, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin.                                 

         NHẬT TÂN

Ngày hội hiến máu 
tình nguyện - chiến 
thắng Covid-19

(BĐ) - Ngày 15.12, Huyện 
đoàn Hoài Ân, Hội CTĐ huyện 
phối hợp với Trung tâm Huyết 
học và Truyền máu (BVĐK tỉnh) 
đã tổ chức ngày hội hiến máu tình 
nguyện - chiến thắng Covid-19, 
thu hút gần 200 cán bộ, ĐVTN 
đến từ các cơ quan, đơn vị, nhân 
dân trong huyện tham gia đăng 
ký hiến máu tình nguyện (ảnh). 
Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận 
được 195 đơn vị máu, trong đó có 
nhiều ĐVTN hiến máu nhắc lại 
trên 10 lần.

Ngày hội hiến máu tình 
nguyện thể hiện nghĩa cử nhân 
văn cao đẹp, khơi dậy tinh thần 
tương thân, tương ái của mỗi 
ĐVTN, tình nguyện viên trong 
hiến máu cứu người; góp phần 
phát huy tinh thần xung kích, 
tình nguyện và trách nhiệm 
vì cộng đồng của tuổi trẻ 
trong mọi hoạt động, phong 
trào thi đua.         CHƯƠNG HIẾU

Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Vững mái ấm trong mùa lũ
Bà Mai Thị Liên (ở thôn Mỹ 

Trung, xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước) là hội viên nghèo 
của xã, sống neo đơn trong căn 
nhà cũ đã hư hỏng nặng. Tuổi 
ngoài 70, khả năng lao động để 
mưu sinh cũng ngày càng khó 
khăn. Bởi vậy, việc sở hữu căn 
nhà vững chắc với bà là điều 
xa xỉ. Lo lắng trước việc căn 
nhà xuống cấp có thể đổ sập 
bất kỳ lúc nào trong mưa lũ, 
tháng 11 vừa qua, Hội LHPN 
tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng để 
bà xây dựng, cải tạo nhà. Bên 
cạnh đó, Hội LHPN xã tặng 
bà Liên 5 triệu đồng để sắm 
đồ gia dụng cần thiết. Được 
sống trong căn nhà mới khang 
trang, bà Liên xúc động nói: 
“Nhà hoàn thành ngay khi 
đợt mưa lớn diễn ra, tôi mừng 
lắm! Nhờ sự giúp đỡ tận tình 
của Hội LHPN tỉnh và xã mà 
tôi đã có được ngôi nhà vững 
chắc. Giờ đây, tôi vô cùng an 
tâm, nỗi lo nhà sập mái mấy 
năm nay đã không còn!”

Khác với bà Liên, chị Đinh 
Thị Oăn (ở khu phố Klot Pok, 
thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 
Vĩnh Thạnh) lại bị sập nhà sàn 

do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn 
ngày 17.11. Gia đình vốn thuộc 
diện khó khăn khi cả 2 vợ 
chồng chủ yếu lao động mùa 
vụ, ai thuê gì làm nấy để kiếm 
tiền trang trải cuộc sống, nuôi 
bầy con thơ. Lũ chồng dịch, vợ 
chồng chị Oăn vừa mất nguồn 
thu nhập, ngôi nhà sàn cũng 
hư hỏng nặng. Khó khăn nối 
tiếp khó khăn, chị Oăn bối 
rối, chưa biết sẽ sống ra sao. 
“Nhà sàn sập, nhu yếu phẩm 
cạn, gia đình lại đông người... 
may có Hội LHPN thị trấn chủ 
động đến thăm, tặng các nhu 
yếu phẩm cần thiết, động viên 
gia đình và đề xuất hướng giải 
quyết việc làm khiến chúng 
tôi yên tâm hơn”, chị Oăn xúc 
động nói.

Chia sẻ nỗi đau trong 
dịch bệnh

Dịch bệnh làm xáo trộn các 
hoạt động thường ngày, ảnh 
hưởng tiêu cực đến mọi mặt 
của đời sống. Với người khuyết 
tật còn nghiêm trọng hơn. Chịu 
thiệt thòi về thể chất, nhiều chị 
em đối diện với nhiều áp lực 
khi thu nhập vốn ít ỏi nay còn 
giảm sút, thậm chí có chị không 
có thu nhập trong mùa dịch, 
phải trông chờ sự hỗ trợ từ địa 
phương. Thấu hiểu nỗi khổ 
đó, Hội LHPN xã Phước Hiệp 
(huyện Tuy Phước) đã trao  
5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu 
đồng cho các hội viên khuyết 
tật có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Chị Nguyễn Thị Năm  
(SN 1970, ở thôn Xuân Lễ, 

xã Phước Hiệp) là 1 trong 5 
trường hợp được hỗ trợ đợt 
này. Chị kể: Do chân bị khiếm 
khuyết, đi lại khó khăn nên 
chị chỉ có thể làm nhân công 
tại các cơ sở đan nhựa giả mây 
trên địa bàn để có thu nhập. 
Hằng tháng, cố gắng lắm chị 
mới kiếm được 1,5 - 2 triệu 
đồng vừa để trang trải chi phí 
sinh hoạt, vừa nuôi 2 con nhỏ 
còn đang đi học. Dịch bệnh ập 
đến, cơ sở ngừng hoạt động vì 
không nhập được nguyên liệu 
để gia công, chị Năm theo đó 
cũng mất đi nguồn thu nhập 
chính. “Biết khó khăn của 
chúng tôi, Hội LHPN xã đã trao 
phần quà động viên, hỗ trợ tôi 
tìm thêm nguồn nguyên liệu 
để gia công, cải thiện thu nhập 

trong mùa dịch. Nhờ đó, gia 
đình tôi đã vượt qua khó 
khăn trước mắt”, chị Năm 
kể chuyện.

Không chỉ hỗ trợ hội viên 
trên địa bàn, Hội LHPN tỉnh 
còn lập kế hoạch tìm việc làm 
cho các trường hợp đi làm ăn 
xa, trở về quê khi xảy ra dịch 
bệnh và bây giờ quyết định ở 
lại quê hương để mưu sinh. 
Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho 
biết: “Qua khảo sát, riêng 
tại huyện Tuy Phước có hơn  
600 phụ nữ về từ TP Hồ Chí 
Minh trong đợt dịch vừa qua, 
trong đó hơn 150 người muốn 
ở lại tỉnh. Với nhóm đối tượng 
này, Hội LHPN phối hợp với 
Ngân hàng CSXH giải ngân 
các nguồn vốn, hỗ trợ chị em 
có nhu cầu khởi nghiệp, phát 
triển kinh tế”.

Để việc hỗ trợ đối tượng 
yếu thế hiệu quả, các cấp hội 
đã kêu gọi, liên kết với các tập 
thể, cá nhân chung tay giúp 
đỡ. Nhờ đó, tại TX Hoài Nhơn,  
TX An Nhơn, nhiều suất quà 
gồm tiền mặt, sữa cùng các 
nhu yếu phẩm đã được trao cho 
trẻ mồ côi vì dịch Covid-19. Bà 
Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch Hội 
LHPN TX An Nhơn, cho biết: 
“Sự kết nối giữa các cấp hội 
với nhà hảo tâm làm dồi dào 
thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp trẻ 
mồ côi do đại dịch có cơ hội 
được tiếp nhận và thấu hiểu sự 
quan tâm của cộng đồng dành 
cho các em, góp phần xoa dịu 
nỗi mất mát, thiệt thòi của  
gia đình”.               LINH DƯƠNG



8 PHÁP LUẬT THỨ NĂM, 16.12.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Nắm cơ sở, xử lý ngay
Một trong những biện pháp 

được viện KSND 2 cấp áp dụng 
để kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, 
giải quyết tin báo, tố giác về tội 
phạm là tăng cường phối hợp 
với cơ quan điều tra rà soát, 
phân loại, tháo gỡ vướng mắc 
trong giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm; thường xuyên 
kiểm tra tiến độ giải quyết; 
yêu cầu xác minh trước khi 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, 
hỏi cung bị can trước khi phê 
chuẩn; phối hợp với ban pháp 
chế HĐND, MTTQ Việt Nam 
cùng cấp kiểm sát trực tiếp việc 
thụ lý và giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm...

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, 
viện KSND 2 cấp đã kiểm sát 
trên 2.000 tin báo, tố giác về tội 
phạm (tăng 779 tin so với cùng 
kỳ); đã giải quyết trên 1.800 
tin, đạt 90,8%, tăng 2,1% so 
với cùng kỳ. Ngoài ra, để đảm 
bảo mọi trường hợp bị bắt, tạm 
giữ, tạm giam phải có đủ căn 
cứ, đúng pháp luật, viện KSND 
2 cấp đã trực tiếp lấy lời khai 
83 người bị bắt, tạm giữ; ban 
hành 849 yêu cầu điều tra; trực 
tiếp hỏi cung 519 cuộc; tham gia 
hỏi cung 859 bị can và trực tiếp 
kiểm sát hơn 1.000 hoạt động 
điều tra của cơ quan điều tra. 
Nhờ đó, các vi phạm, sai sót 
trong công tác điều tra, truy tố 

Thời gian qua, dù bị ảnh hưởng 
không nhỏ của dịch Covid-19, nhưng 
các cấp Hội Luật gia trong tỉnh không 
ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, 
thích ứng an toàn và tích cực tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho các tầng lớp nhân dân. Qua đó, 
góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật 
cho người dân; giải quyết hiệu quả 
những mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở.

Theo ông Huỳnh Văn Chưa, Chánh 
Văn phòng Hội Luật gia tỉnh, năm 
2021, các cấp Hội đã triển khai nhiều 
biện pháp khắc phục khó khăn, tham 
gia tích cực công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); 
tham gia xây dựng chính sách, pháp 
luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, 
tích cực tham gia, phục vụ tốt công 
tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhằm thích ứng an toàn với dịch 
Covid-19, tùy thuộc thời gian và điều 
kiện cụ thể, các cấp Hội trực tiếp tổ chức 
và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên 
truyền, PBGDPL đạt nhiều kết quả tích 
cực. Năm 2021, các cấp Hội tổ chức 138 
đợt PBGDPL có gần 17.500 lượt người 
tham dự. Phối hợp với các ngành, các cấp 
tổ chức 556 đợt tuyên truyền pháp luật 
với hơn 48.000 lượt người dự.

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP: 

Tăng cường giải pháp, chủ động xử lý
Để công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt hiệu quả và đúng thực chất, viện 

KSND 2 cấp đã chủ động thực hiện các biện pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố 
vụ án hình sự, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố… nhằm hạn chế tình 
trạng oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố tại tòa luận tội trước hội đồng xét xử trong một vụ án.                                Ảnh: K.A

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa sơ 
thẩm xét xử vụ án “tàng trữ, sử dụng, 
mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, 
tuyên phạt bị cáo Đỗ Quang Hùng  
(SN 1990, ở phường Quang Trung, TP 
Quy Nhơn) 2 năm 6 tháng tù giam. 
Đồng phạm của Hùng là Phạm Hoàng 
Vị (SN 1983, ở phường Đống Đa, TP 
Quy Nhơn) bị xử phạt 9 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vào đêm 25.4.2021, 
trong vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh 
niên trên đường Tô Hiến Thành  
(TP Quy Nhơn), người dân nghe có 
tiếng súng nổ nên báo CA. Ngay trong 
đêm, CA TP Quy Nhơn phối hợp với 
Cơ quan an ninh điều tra CA tỉnh đã 
tập trung lực lượng điều tra và xác 
định đối tượng sử dụng súng là Đỗ 
Quang Hùng. Qua khám xét tại nhà đối 
tượng Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 
2 khẩu súng kiểu dáng rulo, 10 viên 
đạn, 1 ổ quay tiếp đạn, 30 viên đạn bi 
sắt. Qua đấu tranh, cơ quan CA làm 
rõ số tang vật nói trên Hùng mua của 
đối tượng Phạm Hoàng Vị nên tiếp tục 
khởi tố bị can đối với Phạm Hoàng Vị 
cùng tội danh “tàng trữ, sử dụng, mua 
bán trái phép vũ khí quân dụng”, cho 
tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.                     

QUỐC HÙNG

Xét xử 2 đối tượng 
sử dụng, mua bán trái 
phép vũ khí quân dụng

HỘI LUẬT GIA TỈNH:

Chủ động tuyên truyền pháp luật đến người dân  

Cán bộ Hội Luật 
gia tỉnh tuyên 
truyền pháp luật 
cho người dân xã 
Vĩnh Kim, huyện 
Vĩnh Thạnh.                                                      
Ảnh: C.LUẬN

đã nhanh chóng được phát hiện, 
khắc phục ngay. Qua công tác 
kiểm sát, ngành đã yêu cầu cơ 
quan điều tra khởi tố nhiều vụ 
có dấu hiệu tội phạm; hủy bỏ 
nhiều lệnh, quyết định không có 
căn cứ; phát hiện nhiều vi phạm 
của cơ quan điều tra và đã ban 
hành nhiều bản kiến nghị yêu 
cầu khắc phục vi phạm.

Ngành cũng đã chủ động phối 
hợp với Cơ quan điều tra, TAND 
xét chọn 38 vụ án trọng điểm để 
tiến hành điều tra, truy tố, xét 
xử nhanh chóng, phục vụ kịp 
thời công tác đấu tranh, phòng 

chống tội phạm tại địa phương. 
Ông Trần Văn Sang, Viện trưởng 
Viện KSND tỉnh, cho biết: Chúng 
tôi quán triệt viện KSND 2 cấp 
phải tập trung làm tốt công tác 
thực hành quyền công tố, kiểm 
sát hoạt động tư pháp trong giai 
đoạn truy tố. Đồng thời, yêu cầu 
mỗi kiểm sát viên phải bám sát 
cơ sở để nghiên cứu hồ sơ, bản 
án cũng như chú trọng việc giải 
quyết các nguồn tin về tội phạm. 
Bởi thực tế, nếu kiểm sát viên sâu 
sát ngay từ hoạt động thụ lý của 
cơ quan điều tra thì sẽ hạn chế 
tối đa oan sai, lọt tội.

Chủ động nâng cao chất 
lượng kiểm sát hoạt 
động điều tra, xét xử

Với phương châm “Đổi mới, 
kỷ cương, chất lượng, hướng 
về cơ sở”, ngành kiểm sát tỉnh 
chú trọng công tác đào tạo, rèn 
luyện bản lĩnh chính trị, bản 
lĩnh nghề nghiệp, khả năng 
nghiên cứu, học tập và vận 
dụng pháp luật cho đội ngũ 
kiểm sát viên. Đồng thời, phối 
hợp với cơ quan điều tra và các 
ngành liên quan xây dựng quy 
chế phối hợp liên ngành về công 
tác giải quyết tin báo tố giác tội 

phạm và kiến nghị khởi tố; tích 
cực xác minh để nắm bắt, giải 
quyết kịp thời từng vụ việc.

 Đơn cử, thông qua hoạt 
động kiểm sát, Viện KSND tỉnh 
đã huỷ bỏ 1 quyết định không 
khởi tố vụ án của cơ quan điều 
tra, CA tỉnh, yêu cầu khởi tố vụ 
án đối với tội danh lạm dụng 
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 
ban hành 12 kiến nghị đối với 
cơ quan cảnh sát điều tra CA 
cùng cấp; kiến nghị đối với 
chủ tịch UBND cấp huyện áp 
dụng biện pháp để phòng ngừa 
tội phạm về ma tuý, xâm hại 
tình dục trẻ em… Để nâng cao 
hơn nữa chất lượng thực hành 
quyền công tố trong hoạt động 
điều tra, gắn công tố với hoạt 
động điều tra theo yêu cầu của 
cải cách tư pháp, Viện trưởng 
Viện KSND tỉnh Trần Văn Sang 
nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tăng 
cường bám cơ sở và phối hợp 
với các ngành chức năng kịp 
thời tháo gỡ những vụ việc tồn 
đọng, vướng mắc trong công tác 
giải quyết án hình sự, dân sự, 
thi hành án. Ngành cũng đẩy 
mạnh công tác thực hành quyền 
công tố, kiểm sát hoạt động tư 
pháp, từng bước nâng cao chất 
lượng kháng nghị, kiến nghị; 
hạn chế các bản án bị tòa án cấp 
trên tuyên hủy có liên quan đến 
trách nhiệm của kiểm sát viên 
và án trả hồ sơ điều tra bổ sung 
giữa các cơ quan tiến hành tố 
tụng. Không để án đình chỉ điều 
tra do không phạm tội, bị can bị 
viện KSND truy tố nhưng tòa 
tuyên không phạm tội.                   

KIỀU ANH

Nội dung tuyên truyền, PBGDPL 
tập trung vào các quy định về bầu cử 
ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương; pháp 
luật về đất đai, hôn nhân gia đình; 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo… Các 
địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn là nơi được 
các cấp Hội trong tỉnh tập trung tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Luật gia 
tập trung tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, 
hòa giải ở cơ sở. Hằng ngày, tại trụ 
sở Hội Luật gia tỉnh và trụ sở hội luật 
gia các huyện, thị, thành phố, có hàng 

chục người đến để được tư vấn. Năm 
2021, các cấp Hội đã tư vấn pháp luật 
cho gần 3.700 lượt người có yêu cầu; 
tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 
ở cơ sở 353 vụ việc; thực hiện trợ giúp 
pháp lý cho 895 lượt người; tham gia 
hòa giải cơ sở 339 vụ việc.

Ông Đặng Thành Thái, Chủ tịch 
Hội Luật gia tỉnh, cho biết: Thời gian 
tới, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh 
tiếp tục khắc phục khó khăn, thích 
ứng an toàn với dịch Covid-19 để tăng 
cường tuyên truyền, PBGDPL cho các 
địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số.                                

C.LUẬN
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Bình Định

Khẩn trương triển khai 
phương án ứng phó bão RAI

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai họp ứng phó bão RAI vào sáng 15.12.                    Ảnh: SGGP

Ngày 15.12, Ban Chỉ đạo quốc gia về 
Phòng, chống thiên tai họp trực tuyến 
với 20 tỉnh, thành phố thuộc khu vực 
Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, các 
bộ, ngành liên quan chỉ đạo ứng phó 
bão RAI.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Giám 
đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 
văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, 
khoảng đêm 17 và ngày 18.12, bão RAI 
sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão 
số 9 trong năm 2021.

“Khoảng ngày 19 và 20.12, bão có 
thể ảnh hưởng đến vùng biển và đất 
liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ. Đây là cơn bão mạnh, cường 
độ của bão trên Biển Đông có thể đạt 
cấp 12, gây mưa lớn gió mạnh trên biển 
và đất liền...”, ông Hoàng Phúc Lâm 
thông tin thêm.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư 
lệnh BĐBP cho biết, trên khu vực Biển 
Đông có 11.030 tàu thuyền đang hoạt 
động. Ứng phó với bão, Tổng cục Thủy 
sản đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông 
báo, hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu 
thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm, 
gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản bảo 
đảm an toàn. Bộ GTVT đã chỉ đạo đơn 
vị liên quan thông báo cho các chủ tàu 
thuyền vận tải hoạt động trên biển lên 
phương án bốc dỡ hàng hóa, di chuyển 
đến nơi tránh trú an toàn...

Nhận định nhiều tình thế thời tiết có 
khả năng làm thay đổi cường độ, phạm 
vi, đối tượng tác động của cơn bão, Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên 
tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng ban Chỉ 
đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai 
Trần Quang Hoài đề nghị, Trung tâm Dự 
báo khí tượng thủy văn quốc gia theo 
dõi chặt chẽ và kịp thời cung cấp bản tin 
dự báo, cảnh báo về cơn bão cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương triển khai các 
biện pháp ứng phó sát tình hình thực tế.

Các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng 

của bão và các đơn vị chức năng liên 
quan khẩn trương thông tin, kêu gọi 
các tàu thuyền hoạt động trên biển có 
phương án di chuyển vào nơi tránh trú 
an toàn...

“Các tỉnh ven biển cần kiên quyết 
không để người dân ở lại lồng bè, chòi 
canh nuôi trồng thủy sản trên biển. Đối 
với khu vực sơ tán dân, các địa phương 
cần tuân thủ quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19”, ông Trần Quang Hoài 
nhấn mạnh.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Gần 80% dân số từ 
18 tuổi đã tiêm đủ 
liều vắc xin Covid-19

Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam 
đã tiếp nhận hơn 168,8 triệu liều vắc xin 
Covid-19. Đến chiều 15.12, cả nước đã 
tiêm trên 135,2 triệu liều vắc xin Covid-19 
các loại khác nhau.

Hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin 
Covid-19 là 96,8% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 
79,8% dân số từ 18 tuổi trở lên. 

Hiện đã có 59/63 tỉnh, thành phố có 
tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc xin Covid-19 
cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, 
trong đó có 46 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao 
phủ trên 70%.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 
trên 90% là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, 
Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk 
Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long 
An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà 
Mau. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 
dưới 50% là Thái Bình, Nam Định, Thanh 
Hóa, Sơn La.

Về tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12- 
17 tuổi, Bộ Y tế cho biết, các tỉnh, thành 
phố đã triển khai tiêm được 7.520.495 
liều, trong đó có 5.949.064 liều mũi 1 và 
1.571.431 liều mũi 2. Các tỉnh, thành phố 
đã cơ bản bao phủ đủ 2 liều vắc xin cho 
nhóm tuổi này là Quảng Ninh, TP HCM, 
Tây Ninh, Vĩnh Long, Hậu Giang.

(Theo nld.com.vn)

THACO xuất khẩu lô sơ mi rơ moóc đầu tiên sang thị trường Mỹ

Lô hàng sơ mi rơ moóc đầu tiên được THACO xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ. 

Ngày 15.12, tại Cảng PTSC Dung 
Quất (tỉnh Quảng Ngãi), Tập đoàn 
THACO đã tổ chức xuất khẩu lô hàng 
870 sơ mi rơ moóc đầu tiên sang thị 
trường Mỹ và ký kết Thỏa thuận độc 
quyền phân phối sơ mi rơ moóc tại 
thị trường Mỹ với Tập đoàn PITTS 
Enterprises.

Tập đoàn PITTS Enterprises là một 
trong 15 nhà sản xuất sơ mi rơ moóc lớn 
nhất tại khu vực Bắc Mỹ quan tâm hợp 

tác. Qua làm việc, PITTS Enterprises 
và THACO đã ký hợp đồng xuất khẩu 
15.500 sơ mi rơ moóc trong năm 2022 
với giá trị 215 triệu USD.

Tại buổi lễ, THACO Industries 
và PITTS Enterprises đã ký kết Thỏa 
thuận độc quyền phân phối sơ mi rơ 
moóc tại thị trường Mỹ, với số lượng 
25.000 sơ mi rơ moóc trong năm 2023, 
trị giá hơn 350 triệu USD.

(Theo SGGP)

Tuyên phạt 16 năm tù 2 đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm ngày 

15.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị 
cáo Trịnh Bá Phương (36 tuổi) 10 năm 
tù; Nguyễn Thị Tâm (49 tuổi) 6 năm tù 
cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc 
tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm 
nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam”, theo khoản 2, Điều 177 Bộ 
Luật hình sự.

Theo cáo trạng, vào các ngày 9 - 10 - 

11.1.2020, lực lượng quân đội thực hiện 
xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu 
Môn và CA Hà Nội thực hiện công tác 
bảo vệ ANTT tại địa bàn xã Đồng Tâm, 
huyện Mỹ Đức.

Trong thời gian này, Trịnh Bá Phương 
và Nguyễn Thị Tâm cùng trú tại phường 
Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) sử 
dụng mạng xã hội Facebook đăng, phát 
tán các video, bài viết và chia sẻ có nội 

dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền 
nhân dân...

Theo cáo buộc, cơ quan chức năng 
đã nhiều lần giáo dục, cảnh cáo, xử phạt 
hành chính, song bị cáo Phương vẫn 
chống đối chính quyền. Bị cáo Nguyễn 
Thị Tâm từng bị TAND Hà Nội xử phạt 
12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 
về tội “Chống người thi hành công vụ”.

(Theo laodong.vn)

Công an TP HCM lập trang Facebook và kênh Youtube  
để tăng tương tác với người dân

Mã QR truy cập nhanh 2 trang mạng xã hội mới 
của Công an TP HCM.

Ngày 15.12, CA TP HCM công bố 
trang thông tin chính thức trên nền tảng 
mạng xã hội Facebook và kênh Youtube 
để tăng cường truyền thông công tác 
bảo vệ ANTT và tăng cường tương tác 
với người dân.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và 
phòng, chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, CA TP HCM công bố các trang 
mạng xã hội chính thức, nhằm chủ động 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật an 
ninh mạng và những quy định của pháp 
luật liên quan an ninh mạng. Địa chỉ 

các trang là https://fb.com/anm.catphcm 
và https://youtube.com/channel/
UCR9KIreSxtBmni3BAdVQs5Q.

Với các kênh thông tin này, đơn 
vị còn nhằm mục tiêu tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân nhận biết, chủ 
động phòng ngừa trước các âm mưu, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động của 
các loại tội phạm sử dụng công nghệ 
cao, hành vi lợi dụng không gian mạng 
xâm phạm quyền và lợi ích hợp của cá 
nhân, tổ chức.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Cách tất cả chức vụ 
trong Đảng nguyên 
Thứ trưởng Bộ Y tế 
Cao Minh Quang

Ngày 15.12, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ 
trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ 
luật ông Cao Minh Quang, nguyên Ủy 
viên Ban cán sự đảng, nguyên Đảng ủy 
viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận 
thấy, ông Cao Minh Quang khi giữ các 
chức vụ Đảng ủy viên, Ủy viên Ban cán 
sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vi phạm 
các nguyên tắc của Đảng, Quy chế làm việc 
của Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Quy định 
những điều đảng viên không được làm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ 
hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy 
định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên 
vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành 
kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả 
các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao 
Minh Quang.            (Theo dantri.com.vn)

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân tại TP HCM.
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Bình Định

THÔNG BÁO 
Kéo dài thời gian vận động, ủng hộ công tác phòng,

chống dịch Covid-19 và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021
Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ 
“Vì người nghèo” năm 2021, theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 
thư kêu gọi vận động, ủng hộ từ ngày 27.9.2021 đến ngày 30.11.2021. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, 
để có thêm nguồn lực hỗ trợ, phục vụ cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và hỗ trợ người nghèo, nhất là trong dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022 sắp đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh (Ban Cứu trợ tỉnh) thông báo kéo dài thời gian vận động, ủng 
hộ các nguồn lực để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
người nghèo của tỉnh. Thời gian tiếp tục vận động từ ngày 1.12.2021 
đến hết ngày 31.12.2021. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo đến các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp thực hiện và quan tâm 
ủng hộ.                      

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 16.12.2021

 

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 51/2021 từ ngày 21.12.2021 đến 27.12.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm 
và sáng có mưa rào rải rác, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
ven biển cấp 4.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và 

sáng có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc 
cấp 6, biển động nhẹ.                                (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THỨ BA, NGÀY 21.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h-14h30: TBA Tôn Hoa Sen, Điện Mặt 
Trời Long Vạn Phát, Bê Tông Hưng Thịnh, Khí hóa lỏng Miền Nam, Chiếu sáng Nhơn 
Hội 1, Công ty Dược Bình Định, Thiên Phúc. 7h-14h30: TBA An Hải 1, 2, Bê tông Nhơn 
Hội, Bê tông Hải Minh, Sinh học Rapil, Bảo phát Gas, Sao việt, Công ty Vĩnh Khang 1, 2, 
Hòa Phát, B&D, Dpack, Tingco1, 2, Q&N, Bình Anh, Bidiphar Công nghệ cao. 7h-9h30: 
Các TBA Đức Hải 2, 3, 4 - Công ty TNHH Đức Hải, TBA Nhật Quang, Phước Hưng - Công 
ty TNHH Phước Hưng. 10h-12h: UBND phường Nhơn Phú. 13h15-14h45: Công ty 
CP Giày Bình Định, thôn Bình An 1 - xã Phước Thành. 15h15-16h45: Công ty TNHH 
Nghĩa Phát - CCN Phước An - xã Phước An. TX An Nhơn: 7h-9h30: TBA Nam Tượng 
5, Gò Sơn 3, Đá Việt, Việt Phúc, Sinh Thành, Tuy nen Nhơn Tân 1, 2 - xã Nhơn Tân, các 
TBA Nhơn Thọ 6, Ngọc Thạnh, Ngọc Thạnh 2 - xã Nhơn Thọ. 7h-10h30: TBA Mỹ Hòa. 
13h30-16h30: TBA Nhơn Hậu 2, Nhơn Hậu 4. 7h40-9h: TBA Ánh Sinh 2. H. Phù Mỹ: 
7h45-9h: TBA Xuân Thạnh 3. 9h15-11h30: TBA NT thôn 7-2, NT thôn 7-3 xã Mỹ An. 
13h30-16h30: TBA Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù Mỹ. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h15: Khu 
phố Tấn Thạnh 1 - phường Hoài Hảo. 8h15-9h45: Khu phố Thiết Đính Bắc - phường 
Bồng Sơn. H. Hoài Ân: 7h40-9h20: TBA Hội Yên - xã Ân Thạnh. 9h40-11h20: TBA 
Vạn Hội 3 - xã Ân Tín. 13h30-15h10: TBA Gia Trị - xã Ân Đức. 15h30-17h: TBA Phân 
Trại 2 - xã Ân Nghĩa. H. Tây Sơn: 7h30-10h30: TBA TBA Hòa Bình - xã Bình Tường, xã 
Vĩnh An. 7h30-10h30: Khu vực TBA Hòa Bình - xã Bình Tường và khu vực xã Vĩnh An.  
H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h45: TBA Hà Rơn - thôn Định Trị - xã Vĩnh Hảo.

THỨ TƯ, NGÀY 22.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h-15h30: TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 
5, Khu quần thể FLC, Hoàng Đạt, Thủy liệu pháp Kỳ Co, KDC Lý Hưng, Lý Hưng 1, 2, 
Lý Chánh, Chợ Nhơn Lý 1, 2, UB Nhơn Lý, Tiểu học Nhơn Lý, Dốc cá Nhơn Lý, Lý Hòa, 
Cảng cá Nhơn Lý. 7h-14h30: TBA Minh Dương, Viettel Nhơn hội, Vtstone, Bê tông Mê 
Kông, Đức Toàn, Marubeni Lumber, CS Nhơn Hội 2, 3, 4, Austfeed 1, 2, Đại Dương 1, Thi 
công phong điện Nhơn Hội, TC hạ tầng FLC, Fujiwara, Nước giải khát FLC, Vườn Thanh 
Long, Thi công Phân khu 9, Phân khu 9-2, TC Phân Khu 9-3. TX An Nhơn: 7h-9h30: 
xã Nhơn Lộc. 7h-10h30: Các TBA Kim Châu 1, Kim Châu 2, Trung Tâm dạy nghề, Nhà 
máy nước Bình Định, Nhơn Hòa 2. H. Phù Cát: 8h20-9h40: TBA Nguyễn Văn Thanh 1. 
9h40-11h10: TBA Nuôi tôm Công nghiệp Cát Hải. 13h50-15h10: TBA Titan Cát Thành 
7. H. Phù Mỹ: 11h30-13h: TBA Bình Dương 1 - thị trấn Bình Dương. 7h45-9h15: TBA 
Lương Thái - xã Mỹ Chánh. 9h30-10h30: TBA Xuân Sơn - xã Mỹ Thành. 11h15-12h45: 
TBA Chánh Thiện 3 - xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Cửu Lợi - 
phường Tam Quan Nam. H. Tây Sơn: 13h30-15h45: TBA Bơm Đồng Lẫm, Hòa lạc  
3 - thị trấn Phú Phong. 7h-9h50: Các TBA Phú Hiệp và Tây Phú 1 - xã Tây Phú. 13h30-
15h45: TBA Phú Hòa và Phú Hòa 2 - xã Tây Xuân. H. Vĩnh Thạnh: 7h30-9h30: TBA Vĩnh 
Bình và Đồng Binh - xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hòa. 

THỨ NĂM, NGÀY 23.12.2021: TP Quy Nhơn: 6h30-8h: KDC Đèo Son 2, 3, 4, Nước 
đá Phương Nam, Đô thị Phú Hòa, Cục Thuế Bình Định, Kho đạn Đèo Son, Chung cư 
Ecolife 1, 2. H. Tuy Phước: 7h-12h: Thôn Cảnh An - xã Phước Thành. TX An Nhơn: 7h-
9h15: Thôn Vân Sơn, Thiết Trụ, Đại Hòa, Nam Tân - xã Nhơn Hậu, Điện Mặt Trời Phước 
Lộc. 7h-10h45: xã Nhơn Phúc. H. Phù Mỹ: 7h15-10h45: TBA Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù 
Mỹ. TX Hoài Nhơn: 8h45-10h: Khu phố Cửu Lợi Bắc - phường Tam Quan Nam. 8h15-
9h45: Khu phố Thạnh Xuân Đông phường Hoài Hương. H. An Lão: 9h30-10h50: 
TBA An Hưng 1 - xã An Hưng. 7h40-9h: TBA An Hưng 1 - xã An Hòa. 11h-12h20: TBA 
Trung Tâm Hành Chính thị trấn An Lão. H. Tây Sơn: 7h30-8h45: Đường Mai Xuân  
Thưởng - thị trấn Phú Phong. 9h15-10h30: Đường Trần Quang Diệu (đoạn UB thị trấn 
Phú Phong) đường Nguyễn Huệ - thị trấn Phú Phong. 

THỨ BẢY, NGÀY 25.12.2021: H. Phù Mỹ: 11h30-13h15: Các TBA Diêm Tiêu, CCN 
Diêm Tiêu, Hào Hưng Phát, Liên Gia Bảo thị trấn Phù Mỹ. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 26.12.2021: TP Quy Nhơn: 6h45-15h45: TBA Phan Đăng 
Lưu. 8h-14h30: TBA Hai Bà Trưng 1, 3, Hoàng Diệu, PCCC, BVĐK tỉnh 2, 3, 4, Phạm 
Ngọc Thạch 1, 2, Chiếu sáng TT Thương Mại Quy Nhơn Plaza Quy Nhơn, Phạm Hùng, 
BVĐK tỉnh Phần mở rộng 1, 2. H. Vân Canh: 5h30-7h30: huyện Vân Canh. 5h30-
12h: Thôn Bình Long, Tăng Hòa, xã canh Vinh. H. Tuy Phước: 5h30-7h30: Một phần 
khu vực xã Phước Thành. TX An Nhơn: 7h-16h30: TBA Xưởng sửa chữa máy bay 2.  
7h30-8h40: TBA K1. 9h-10h10: TBA nhà che Máy Bay. 10h10-11h20: TBA Xưởng sửa 
chữa Máy Bay 1. H. Hoài Ân: 8h-10h30: Các TBA Tổ Dừa, Phú Văn 1, 2, 3, Công ty Quốc 
Khải, Đội 7 xã Ân Hữu và các TBA thuộc xã Đăk Mang. TX Hoài Nhơn: 7h-17h: Khu 
phố Hòa Trung - phường Hoài Xuân. 7h-17h: Khu phố Thái Lai - phường Hoài Xuân. 
7h-17h: Khu phố Song Khánh - phường Hoài Xuân. 

 THỨ HAI, NGÀY 27.12.2021: TP Quy Nhơn: 4h-17h: TBA Nguyễn Thái Học 1, 3, 
5, 6, Mộc Ngô Mây, Chung cư Phú Mỹ 1, 2, Khu nhà Simona, Võ Văn Dũng, Võ Mười, 
Minh Khai 1, 4, KS Thanh Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu 
Cau, Hội trường Quang Trung, Đài phát thanh truyền hình Bình Định. H. Tuy Phước: 
7h15-9h45: TBA Quang Hy - xã Phước Lộc. TX An Nhơn: 7h-10h45: TBA Bưu điện 
An Nhơn, Trần Phú 1, Ngô Gia Tự 6. 7h15-10h45: KV Trung Ái, Nhơn Hòa. TX Hoài 
Nhơn: 7h-16h30: Khu phố Song Khánh - phường Hoài Xuân. 7h-17h: Khu phố Vĩnh 
Phụng - phường Hoài Xuân. H. Tây Sơn: 7h30-9h30: TBA Tây Thuận 4 - xã Tây Thuận. 
10h-11h30: TBA Tây Thuận 2 - xã Tây Thuận. 

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

   
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản đấu giá: Cho thuê nhà kho để vật dụng, cụ thể như sau: 
- Diện tích nhà kho cho thuê: 714m2; 
- Địa chỉ nhà kho cho thuê: Đường Điện Biên Phủ, khu vực 5, phường Quang Trung, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
- Hiện trạng nhà kho cho thuê: Mái lợp tole, chân trụ sắt bao phủ xung quanh là 

tôn, mặt nền bê tông xi măng; 
- Mục đích cho thuê: Để chứa các vật dụng phục vụ các chương trình, sự kiện của 

Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi;  
- Thời gian cho thuê: 05 năm. 
Giá khởi điểm của tài sản: 450.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 90.000.000 

đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; Bước giá 6.000.000 đồng).
- Giá cho thuê hàng năm được điều chỉnh: Từ 5% đến 10%.     
- Thời gian thanh toán tiền cho thuê: 01 năm/lần, bắt đầu từ ngày 01 đến ngày 

15 của tháng một hằng năm. 
Người có tài sản đấu giá: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định
Địa chỉ: Đường điện Biên Phủ, khu vực 5, phường Quang Trung, 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 07.01.2022 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 07.01.2022, 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 09 giờ ngày 10.01.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, 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 theo quy định của pháp luật có nhu 

cầu sử dụng để các vật dụng phục vụ các chương trình, sự kiện của Đoàn, Hội, Đội 
và các hoạt động vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, trừ các trường hợp pháp luật 
quy định không được phép tham gia đấu giá; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu 
giá hợp danh Đông Dương 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

QUY TRÌNH QUẢN LÝ, CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI NHÀ
Bước 1: Kiểm tra, xác định người nhiễm Covid-19
Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Trạm y tế lưu động; Trung tâm y tế cấp huyện, phòng 

khám; các cơ sở được phân công tham gia công tác quản lý người nhiễm Covid-19 
tại nhà (sau đây gọi chung là Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà) có trách 
nhiệm xác định người nhiễm Covid-19: Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với  
SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên.

Trường hợp tiếp nhận thông tin người dân tự khai báo có kết quả dương tính bằng 
test nhanh kháng nguyên thì hướng dẫn người dân tạm thời tự cách ly, chờ nhân viên 
y tế đến làm lại xét nghiệm hoặc người nghi nhiễm tự làm xét nghiệm dưới sự giám sát 
của nhân viên y tế (xét nghiệm bằng loại test nhanh đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng).

Bước 2: Đánh giá nguy cơ, điều kiện để thực hiện chăm sóc, điều trị tại nhà
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thực hiện đánh giá, phân loại nguy cơ 

người nhiễm Covid-19 theo các tiêu chuẩn quy định.
1. Trường hợp có kết quả đánh giá nguy cơ từ trung bình trở lên:
- Thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu tại chỗ (nếu có);
- Báo cáo thông tin đánh giá nguy cơ của người nhiễm Covid-19 về Trung tâm y tế/

Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 để cử phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập 
viện kịp thời.

2. Trường hợp có kết quả đánh giá nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình:
Tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp đánh giá điều kiện 

cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhà người nhiễm Covid-19.
- Trường hợp không đạt các điều kiện cách ly tại nhà: Báo cáo thông tin đánh giá 

nguy cơ của người nhiễm Covid-19 về Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm 
Covid-19 để được điều phối phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện kịp thời.

- Trường hợp đạt yêu cầu các điều kiện cách ly tại nhà: Báo cáo Trung tâm Y tế để 
Giám đốc đơn vị ban hành Quyết định cách ly,chăm sóc, điều trị tại nhà.

Áp dụng quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà như sau:
+ Dán biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19” và hướng dẫn người nhiễm Covid-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà theo 
quy định tại phần 2.3 Công văn số 4871/SYT-NVY.

+ Cung cấp các số điện thoại, thông tin liên lạc cần thiết của nhân viên y tế phụ 
trách, của Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà và Bộ phận điều phối, xử lý người 
nhiễm Covid-19.

+ Phát tờ rơi hướng dẫn người nhiễm Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà; hướng 
dẫn cách theo dõi các chỉ số và điền vào phiếu theo dõi.

+ Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, vận động, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người 
nhiễm Covid-19.

+ Hướng dẫn người nhiễm Covid-19 nhận biết các dấu hiệu, triệu chứng cần báo 
chuyển viện cấp cứu, điều trị theo quy định.

+ Tổng hợp, báo cáo danh sách người nhiễm Covid-19 quản lý tại nhà về Trung tâm 
Y tế để quản lý, theo dõi.

Bước 3: Khám bệnh, chăm sóc, điều trị và theo dõi sức khỏe
- Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 của địa phương căn cứ 

vào số trường hợp người nhiễm Covid-19 mới phát hiện để phân công, điều phối các 
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổ chức thăm khám, phát gói thuốc 
điều trị Covid-19 tại nhà và hướng dẫn người nhiễm Covid-19 sử dụng gói thuốc.

- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà/nhân viên y tế được phân công theo 
dõi, điều trị người nhiễm phải kết nối thông tin liên lạc với người nhiễm Covid-19; thực 
hiện chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà theo hướng dẫn tại Công văn số 4871/
SYT-NVY.

+ Trường hợp người nhiễm Covid-19 có các dấu hiệu thay đổi cần nhập viện ngay 
hoặc chuyển tầng cao hơn theo quy định: Thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu tại 
chỗ (nếu có) để ổn định người bệnh và báo cáo thông tin đánh giá nguy cơ của người 
nhiễm Covid-19 về Trung tâm Y tế/Tổ điều phối, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 để được 
điều phối phương tiện vận chuyển, hỗ trợ nhập viện kịp thời.

+ Trường hợp người nhiễm Covid-19 có sức khỏe ổn định: Lấy mẫu xét nghiệm theo 
bước 4.

Bước 4: Lấy mẫu xét nghiệm
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà thực hiện:
- Lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (RT-PCR) cho người nhiễm Covid-19 vào ngày 14 để 

chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly. Trong trường hợp kết quả RT- PCR có chỉ số Ct < 30 
thì tiếp tục cách ly và làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào 
ngày thứ 17 (nếu kết quả âm tính và không có triệu chứng trong 03 ngày liên tục thì 
được xem là khỏi bệnh).

- Làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người nhiễm khi 
có triệu chứng nghi mắc Covid-19.

- Làm xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2) cho người chăm sóc vào 
thời điểm người nhiễm Covid-19 đủ điều kiện hoàn thành thời gian cách ly; trường hợp 
kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính thì xử lý theo quy định.

Đối với người nhiễm Covid-19 tham gia chương trình điều trị bằng thuốc 
Molnupiravir thì lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của chương trình.

Bước 5: Hoàn thành cách ly
- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà báo cáo Trung tâm Y tế tổng hợp danh 

sách các trường hợp đủ điều kiện hoàn thành cách ly điều trị tại nhà theo quy định, 
trình Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định hoàn 
thành cách ly điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà; phản hồi thông tin, hướng xử lý 
cho Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà.

- Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà tổng kết hồ sơ, lưu trữ; thực hiện các 
chế độ hỗ trợ, thanh quyết toán theo quy định.

Bước 6: Quản lý, theo dõi sau khi hoàn thành cách ly điều trị tại nhà
Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà hướng dẫn người hoàn thành cách ly: 

Cần ở tại nhà, tự theo dõi trong 7 ngày, tuân thủ thông điệp 5K và đo thân nhiệt 2 lần/
ngày; nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm 
sàng bất thường nào thì cần báo cho Cơ sở quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà để 
thăm khám và xử trí kịp thời.
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Omicron vượt trội các biến thể khác 
về khả năng lây nhiễm

Chính quyền các địa phương tại Trung Quốc đang hết sức cảnh giác trước biến thể Omicron trong bối 
cảnh tết Nguyên đán sắp đến.                     Ảnh: REUTERS

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 
14.12 cảnh báo biến thể Omicron đang 
lây lan nhanh hơn các biến thể khác và 
có thể hiện diện ở hầu hết các quốc gia 
trên thế giới.

Trong thông báo cập nhật tình hình 
Covid-19 tại Geneva, Tổng Giám đốc 
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus 
nói rằng: “Omicron đang lây lan với tốc 
độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất 
cứ biến thể nào trước đó. 70 quốc gia đã 
thông báo có ca nhiễm Omicron. Và trên 
thực tế, biến thể này có thể xuất hiện ở 
hầu hết các quốc gia, ngay cả khi nó chưa 
được phát hiện”.

Ông Tedros bày tỏ lo ngại về việc 
nhiều quốc gia đang xem Omicron như 
một biến thể ít độc lực và gây ra các triệu 
chứng mắc Covid-19 nhẹ. “Chúng ta đang 
đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của biến 
thể này. Ngay cả khi Omicron không gây 
ra nhiều ca bệnh nặng thì sự gia tăng số ca 
mắc có thể gây quá tải cho hệ thống y tế”.

Ông Tedros cảnh báo rằng, chỉ riêng 
việc tiêm phòng vắc xin sẽ không thể bảo 
vệ các quốc gia trước sự tấn công của 
biến thể Omicron, vì vậy cần phải thực 
hiện các biện pháp khác như giãn cách 
và đeo khẩu trang.

“Vắc xin không thể thay thế khẩu 

trang, giãn cách xã hội, rửa tay. Hãy làm 
tất cả những điều này và làm thật tốt”, 
ông Tedros khẳng định.

Theo dữ liệu sơ bộ từ phòng thí 
nghiệm, biến thể Omicron làm giảm 

đáng kể khả năng bảo vệ cơ thể trước 
sự lây nhiễm do việc tiêm 2 liều vắc xin 
của Pfizer and BioNTech tạo ra. Tuy vậy, 
việc tiêm phòng đẩy đủ sẽ giúp hạn chế 
số ca bệnh nặng.             (Theo VOV.VN)

Tàu chiến đầu tiên 
của Đức đi vào Biển Đông 
sau 20 năm

Lần đầu tiên sau gần 20 năm, một tàu 
chiến của Đức đã đi vào Biển Đông trong 
ngày 15.12, động thái được cho là Berlin 
muốn tăng cường hiện diện quân sự trong 
khu vực cùng các nước phương Tây khác.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát 
ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết 
khinh hạm Bayern của hải quân Đức đang 
quá cảnh qua Biển Đông trên đường tới 
Singapore, dự kiến sẽ mất vài ngày.

Trước đó vào tháng 8, con tàu này đã 
rời cảng Wilhelmshaven với hơn 200 sĩ 
quan và thủy thủ, thực hiện hải trình dài 
6 tháng đến châu Á - Thái Bình Dương.

Khinh hạm Bayern là tàu chiến đầu tiên 
của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002.

Khinh hạm Bayen thuộc lớp Brandenburg 
và có số hiệu F217 được hải quân Đức đặt 
hàng vào tháng 9.1989, có nhiệm vụ chủ yếu 
là chống ngầm và cũng có khả năng tham 
gia phòng không.                         (Theo TTO)

Khinh hạm Bayern của hải quân Đức. 
Ảnh: Hải quân Đức

Campuchia phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên

Campuchia tăng cường năng lực phòng chống 
dịch tại sân bay.          Ảnh: Fresh News

Đêm 14.12, Bộ Y tế Campuchia ra thông 
báo xác nhận nước này vừa ghi nhận ca 
nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một 
phụ nữ địa phương từng đến Ghana (một 
quốc gia Tây Phi).

Theo Reuters, người phụ nữ 23 tuổi 
(sống ở Svay Rieng, Campuchia) vừa từ 
Ghana về nước hôm 12.12 sau khi quá 
cảnh ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả 
Rập Thống nhất) và Bangkok (Thái Lan).

Nữ bệnh nhân mang thai 15 tuần và 
đã được nhập viện để điều trị.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO), biến thể Omicron đã 
lây lan ra gần 80 quốc gia/vùng lãnh thổ. 
Tổng Giám đốc WHO - Tedros Adhanom 
Ghebreyesus nhấn mạnh “thực tế là 
Omicron có thể đã có mặt ở hầu hết các 
quốc gia nhưng chưa được phát hiện”.

Tháng trước, Campuchia bắt đầu mở 
cửa trở lại biên giới với những du khách 
đã tiêm chủng đầy đủ. Quốc gia này có tỷ 
lệ tiêm chủng cao hàng đầu châu Á, với 
hơn 80% dân số 16 triệu người được tiêm 
đủ liều vắc xin.                         

 (Theo TPO)

Ấn Độ sẽ ra mắt vắc xin Covid-19 
cho trẻ em trong 6 tháng tới

Ấn Độ sẽ cho ra mắt vắc xin Covid-19 cho trẻ em 
trong 6 tháng tới.      Ảnh: Indianexpress

Giám đốc điều hành Viện Huyết thanh 
Ấn Độ Adar Poonawalla cho biết, công 
ty dược này sẽ cho ra thị trường vắc xin 
Covovax, phiên bản dành cho trẻ em của 
vắc xin ngừa Covid-19 Novavax tại Ấn 
Độ trong vòng 6 tháng tới.

Hiện tại, nhà sản xuất vắc xin lớn nhất 
thế giới này cũng đang thử nghiệm lâm 
sàng giai đoạn 2 và 3 đối với một loại vắc 
xin khác ở dạng hạt nano (dạng lỏng) có 
tên gọi Covovax trên 920 đối tượng từ 2 
đến 17 tuổi.

 “Chúng tôi chưa thấy nhiều trường 
hợp bệnh nặng ở trẻ em. May mắn thay, 
Covid-19 không quá đáng lo ngại với trẻ 
em. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho ra thị 
trường một loại vắc xin trong vòng sáu 
tháng dành cho trẻ em. Hy vọng có thể 
tiêm cho trẻ từ 3 tuổi” - Giám đốc Viện 
Huyết thanh Ấn Độ Adar Poonawalla phát 
biểu tại một hội nghị của ngành dược. Ông 
Adar Poonawalla cũng cho biết vắc xin 

Covovax đang được thử nghiệm và cho 
các dữ liệu tốt trên nhóm người từ 3 tuổi.

Ngoài Covovax, Ấn Độ cũng đang cho 
phép thử nghiệm lâm sàng 3 loại vắc xin 
khác dành cho đối tượng trẻ em. Đó là văc 
xin Covaxin của Công ty dược nội địa Bharat 
Biotech. Một loại vắc xin của Công ty dược 
Biological E và vắc xin Ad.26COV.2S của 
hãng Johnson & Johnson.

(Theo VOV.VN)

Nổ xe bồn chở xăng ở Haiti, 
ít nhất 62 người chết

Hiện trường vụ nổ xe bồn chở xăng dầu ở Haiti. 
Ảnh chụp từ video của Reuters

Ngày 15.12, Phó thị trưởng TP  
Cap-Haitien, phía Bắc Haiti, cho biết: Vụ 
nổ xe bồn chở xăng xảy ra tối 13.12, khiến 
ít nhất 62 người thiệt mạng và hàng chục 
người bị thương.

Theo Almonor, chiếc xe bồn được cho 
là bị lật sau khi tài xế mất tay lái trong lúc 
cố gắng tránh một xe máy. Khoảng 20 ngôi 
nhà trong khu vực cũng bị cháy vì sự cố, 
nhưng Almonor cho biết giới chức “chưa 
thể cung cấp thông tin chi tiết về số lượng 
người bên trong các ngôi nhà”, đồng thời 
dự đoán số người chết sẽ gia tăng.

Trong khi đó, tờ Le Nouvelliste đưa tin 
hàng chục người bị thương đã nhập viện, 
khiến các bệnh viện phải gấp rút tìm kiếm 
nguồn cung hỗ trợ. “Chúng tôi bị quá tải”, 
tờ báo dẫn lời một bác sĩ tên Calhil Turenne.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry cũng bày 
tỏ nỗi đau trước thảm kịch và cho biết chính 
quyền đang triển khai các bệnh viện dã chiến 
tới khu vực, nhằm giúp những người chịu 
ảnh hưởng. “Ba ngày quốc tang sẽ được ban 
bố trên cả nước, để tưởng nhớ các nạn nhân 
của thảm kịch khiến toàn bộ Haiti đau buồn 
này”, ông viết trên Twitter.

(Theo VnExpress.net)

 Ngày 15.12, Thủ tướng Campuchia 
Samdech Techo Hun Sen thông báo ông 
sẽ chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao Prak 
Sokhonn làm tân Đặc phái viên của ASEAN 
về Myanmar.
 Rạng sáng 15.12, một tàu chở người 

được cho là người nhập cư trái phép đã 
bất ngờ bị lật ngoài khơi bang Johor, miền 
Nam Malaysia. Hiện lực lượng cứu hộ - cứu 
nạn địa phương đã tìm thấy ít nhất 10 thi 
thể và đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục 
người được xác định mất tích.
 Rạng sáng 15.12, an ninh đã được 

thắt chặt tại sân bay Sheremetyevo ở thủ 
đô Moskva sau thông tin về việc “đặt bom” 
trên 21 máy bay.
 Ngày 14.12, giới chức Colombia 

cho biết 2 vụ nổ bom đã xảy ra tại một sân 
bay ở Cucuta, Đông Bắc Colombia, khiến 
3 người thiệt mạng, trong đó có đối tượng 
tình nghi là thủ phạm.
 Ngày 14.12, truyền thông Thái Lan 

dẫn nguồn tin quân sự cho biết một trực 
thăng quân sự nước này đã bị rơi trong 
quá trình tập luyện, khiến 2 người trên trực 
thăng thiệt mạng.                      (Theo TTXVN)
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