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Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 
tại An Nhơn, Vĩnh Thạnh

l Xây dựng đời sống văn hóa  
lành mạnh, hiện đại,  
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l Tiếp tục kêu gọi 
ủng hộ công tác phòng, 
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Đưa di sản 
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Kỳ 2: Cùng nhau để đi xa
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Chủ động giải pháp 
thu ngân sách năm 2022Nhằm tạo vùng sản xuất nguyên liệu 

lớn, nâng cao chất lượng nông sản đồng 
nhất, đáp ứng yêu cầu thị trường, nhiều 
chuỗi liên kết “4 nhà”: Nhà nước, nhà 
khoa học, nhà DN, nhà nông dần thành 
hình và phát huy hiệu quả tích cực.
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 16.12, tại Văn 
phòng UBND tỉnh đã diễn ra lễ 
ký kết Quy chế phối hợp triển 
khai thực hiện Đề án “Đầu tư 
xây dựng các thiết chế của công 
đoàn tại các khu công nghiệp, 
khu chế xuất” giữa UBND tỉnh 
Bình Định và Tổng LĐLĐ Việt 
Nam (ảnh). 

Dự lễ ký kết, về phía Tổng 
LĐLĐ Việt Nam có đồng chí 
Nguyễn Đình Khang - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; 
về phía tỉnh Bình Định có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự 
khuyết Trung ương Đảng, Chủ 
tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 
655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án “Đầu 
tư xây dựng các thiết chế của 
công đoàn tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất” và 
Quyết định số 1729/QĐ-TTg 
ngày 4.11.2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 655/QĐ-
TTg, Tổng LĐLĐ Việt Nam 
dự kiến đầu tư tại Bình Định 
dự án xây dựng thiết chế công 
đoàn, triển khai trên khu đất 
có diện tích khoảng 5,03 ha 
thuộc Khu đô thị Long Vân - 
Long Mỹ, TP Quy Nhơn.

Công trình do Tổng LĐLĐ 
Việt Nam làm chủ đầu tư, gồm 
các hạng mục thiết chế văn hóa, 
thể thao như: Nhà đa năng, 
nhà ở 15 tầng với 1.352 căn 
hộ, nhà liền kề và hạ tầng kỹ 
thuật; hệ thống vườn hoa, cây 
xanh, sân thể thao, nhà thuốc, 
siêu thị và hệ thống dịch vụ 
phục vụ đời sống, văn hóa, xã 
hội của công nhân, người lao 
động. Công trình được đầu tư 
từ nguồn tài chính công đoàn 
tích lũy của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam. Thời gian thực hiện dự 

án dự kiến từ năm 2021 - 2023.
Tại lễ ký kết, Tổng LĐLĐ 

Việt Nam và tỉnh Bình Định 
đã thống nhất một số nội 
dung phối hợp triển khai dự 
án nhằm đảm bảo chất lượng, 
tiến độ, hiệu quả, sử dụng 
đúng mục đích, phát huy tác 
dụng và quản lý đầu tư xây 
dựng tuân thủ theo đúng quy 
định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho 
biết, tỉnh Bình Định sẽ tạo mọi 
điều kiện thuận lợi về đất đai 
và đã bố trí ngân sách đầu tư 
đường giao thông đến ranh giới 
dự án. Tỉnh cũng đề nghị Tổng 
LĐLĐ Việt Nam sớm lựa chọn 
nhà đầu tư có năng lực để có thể 
xây dựng khu nhà ở cho công 
nhân với giá hợp lý, hiệu quả 
sử dụng cao, phù hợp với khả 
năng tài chính của đa số công 
đoàn viên, công nhân, người lao 
động trên địa bàn tỉnh.  

NGỌC QUỲNH

Ký kết Quy chế phối hợp triển khai 
xây dựng thiết chế công đoàn

Ảnh: NGỌC QUỲNH

(BĐ) - Ngày 16.12, các đại 
biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử 
tri TX An Nhơn và huyện Vĩnh 
Thạnh, báo cáo kết quả kỳ họp 
thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII và 
kết quả giải quyết các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri đã phản ảnh 
trước kỳ họp. Các hội nghị được 
tổ chức trực tuyến từ điểm cầu 
cấp huyện đến các xã, phường, 
thị trấn trong địa phương. 

Tại TX An Nhơn, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
và Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi 
cùng các đại biểu HĐND tỉnh 
đơn vị An Nhơn đã lắng nghe 
những ý kiến, kiến nghị của cử 
tri, tập trung vào các nội dung: 
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
Covid-19 cho nhóm đối tượng 
12 - 17 tuổi; hỗ trợ, tăng cường 
nhân lực cho các trạm y tế, đội 
hỗ trợ điều trị F0 tại nhà; sớm 
hoàn thành cắm mốc khu vực 
bảo vệ di tích Thành Hoàng 
đế; quan tâm tu sửa các nắp 
cống thoát nước dọc tuyến QL 
1A và sửa chữa các mố cầu bị 
hư hỏng; thực hiện các chính 
sách hỗ trợ đặc thù cho các HTX 
nông nghiệp; khắc phục tình 
trạng khai thác cát trái phép 
trên sông Côn…

Phát biểu với cử tri, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
thông tin một số nét nổi bật về 
tình hình phát triển KT-XH của 
tỉnh trong năm 2021. Liên quan 
đến các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri, đồng chí Nguyễn Phi Long 
cho biết, UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch tổ chức chiến 
dịch tiêm vắc xin đối với người 
có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và 
đối với người 12 - 17 tuổi. Trong 
thời gian tới, tỉnh tập trung đẩy 
nhanh tiến độ tiêm chủng theo 
phương châm “an toàn, nhanh 
chóng, hiệu quả, đúng đối 
tượng” và thực hiện hiệu quả 
kế hoạch tiêm vắc xin cho học 

sinh, giúp các em yên tâm đến 
trường học trực tiếp.

Liên quan đến việc cắm mốc 
khu vực bảo vệ di tích Thành 
Hoàng đế, đồng chí Nguyễn 
Phi Long yêu cầu UBND TX 
An Nhơn phối hợp với Sở Xây 
dựng nhanh chóng hoàn thành, 
đảm bảo quyền lợi hợp pháp 
cho người dân. UBND TX An 
Nhơn cũng cần chủ động phối 
hợp với Sở VH&TT xây dựng 
kế hoạch phát huy giá trị của di 
tích Thành Hoàng đế.

Ghi nhận, đánh giá cao 
những ý kiến, kiến nghị chính 
đáng của cử tri, đồng chí Nguyễn 
Phi Long đề nghị các cấp chính 
quyền TX An Nhơn thường 
xuyên nắm bắt và kịp thời tháo 
gỡ, giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc, những vấn đề mới, 
phức tạp để tập trung phát triển 
KT-XH hiệu quả.
  Tại huyện Vĩnh Thạnh, 

sau khi nghe các đại biểu 
HĐND tỉnh là Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn 
Thị Phong Vũ và Bí thư Huyện 
ủy Vĩnh Thạnh Đinh Drin báo 
cáo kết quả kỳ họp thứ 4, cử tri 
bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi.

Bên cạnh đó, cử tri huyện 
Vĩnh Thạnh kiến nghị 13 vấn đề 
thuộc các lĩnh vực đầu tư xây 
dựng; chương trình mục tiêu 
quốc gia về phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số; chế độ phụ cấp đối với nhân 
viên đài truyền thanh xã và thôn 
phó; chế độ phụ cấp đối với cán 
bộ không chuyên trách cấp xã; 
chính sách hỗ trợ sản xuất cho 
đồng bào miền núi.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ đã tiếp thu, giải trình những 
vấn đề thuộc thẩm quyền, tiếp 
thu những ý kiến còn lại để trình 
lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

NGUYỄN VĂN TRANG - 
XUÂN DŨNG

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 
tại An Nhơn, Vĩnh Thạnh

(BĐ) - Ngày 16.12, HĐND 
TP Quy Nhơn khóa XII khai 
mạc kỳ họp thứ 4 nhằm đánh 
giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết HĐND thành phố năm 
2021, quyết định nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển KT-XH, 
quốc phòng, an ninh năm 2022.

Báo cáo tại kỳ họp của lãnh 
đạo UBND TP Quy Nhơn cho 
biết, trong bối cảnh chịu ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid-19 và mưa lũ lớn xảy 
ra vào thời điểm cuối năm, 
song các cấp chính quyền và 
nhân dân thành phố đã đoàn 
kết, chung sức, đồng lòng 
khắc phục các khó khăn, vừa 
thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch vừa 
đảm bảo phát triển KT-XH, giữ 
vững quốc phòng, an ninh. 

Trong năm 2021, tổng giá 
trị sản xuất trên địa bàn thành 
phố ước đạt hơn 82.777 tỷ 
đồng, tăng 8,9% so với năm 
2020. Trong đó, nhóm ngành 
nông, lâm, thủy sản tăng 4%; 
nhóm ngành công nghiệp - 
xây dựng tăng 9,1%; nhóm các 

ngành còn lại tăng 9% so với 
cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất 
khẩu đạt hơn 924 triệu USD, 
tăng 22,5%; thu ngân sách ước 
thực hiện hơn 3.189 tỷ đồng, 
đạt 122,11% dự toán năm. 

Trong ngày làm việc đầu 
tiên của kỳ họp, các đại biểu 
HĐND TP Quy Nhơn đã nghe 
các báo cáo, tờ trình về tình 
hình KT-XH, quốc phòng, an 
ninh năm 2021 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2022; tình 
hình thực hiện thu - chi ngân 
sách năm 2021 và dự toán thu- 
chi ngân sách năm 2022; tình 
hình thực hiện kế hoạch đầu tư 
công năm 2021 và xây dựng kế 
hoạch đầu tư công năm 2022; 
kết quả thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 và lập kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022; 
cùng nhiều báo cáo, tờ trình 
quan trọng khác.

Cũng tại  kỳ họp này, 
HĐND thành phố tiến hành 
bầu Trưởng Ban KT-XH HĐND 
thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.  

Theo chương trình, kỳ họp 

HĐND TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Mỹ họp kỳ cuối năm

thứ 4 HĐND TP Quy Nhơn 
khóa XII bế mạc vào ngày 17.12.
 Cùng ngày, HĐND huyện 

Tuy Phước khóa XII tổ chức kỳ 
họp thứ 5. 

Theo báo cáo của UBND 
huyện tại kỳ họp, trong năm 
2021, tình hình KT-XH của 
huyện Tuy Phước đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. 
Tổng thu ngân sách trong năm 
ước hơn 591,8 tỷ đồng. Tình 

hình chính trị, xã hội ổn định, 
quốc phòng, an ninh được giữ 
vững, trật tự an toàn xã hội 
được tăng cường.

Tại kỳ họp này, các đại biểu 
HĐND huyện đề ra các giải 
pháp và nhiệm vụ trọng tâm để 
thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội, an ninh, quốc phòng trong 
năm 2022. Tiếp tục tập trung 
thực hiện nhiệm vụ kép, vừa 

phát triển kinh tế vừa phòng, 
chống dịch Covid-19; duy trì 
huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới và xây dựng thêm 2 xã 
nông thôn mới nâng cao.
 Cũng trong ngày 16.12, 

HĐND huyện Phù Mỹ khóa XII 
tổ chức kỳ họp thứ 3. 

Trong năm 2021, Phù Mỹ 
đạt 14/17 chỉ tiêu phát triển 
KT-XH, vượt so với nghị quyết 
HĐND huyện đề ra. Trong đó, 
tổng thu ngân sách nhà nước 
đạt trên 1.202 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND huyện 
thông qua 17 chỉ tiêu và 5 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 
Ngoài ra, kỳ họp cũng xem 
xét, thảo luận thông qua 12 
nghị quyết trên các lĩnh vực. 
Trong đó có 2 nghị quyết đặc 
biệt quan trọng cho cả nhiệm 
kỳ là Nghị quyết về kế hoạch 
phát triển KT-XH giai đoạn 
2021 - 2025 và Nghị quyết về 
kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025.                

N. HÂN - XUÂN VINH -
THANH TRỌN

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Quy Nhơn khóa XII.                Ảnh: N. HÂN
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tương thân tương ái
Theo ông Hồ Sĩ Dũng, Phó 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, thời gian qua, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
tiếp nhận được nguồn ủng hộ 
đáng quý của các DN, cơ quan, 
đơn vị, tập thể, cá nhân dành 
cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 của tỉnh và Quỹ 
Vì người nghèo. 

Từ tháng 5.2021 đến nay, 
các đơn vị, tổ chức, DN, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh tham 
gia ủng hộ cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 vào Quỹ 
Cứu trợ tỉnh và cấp huyện 
với tổng số tiền hơn 38,397 tỷ 
đồng; 50.000 liều vắc xin; 17.400 
khay xét nghiệm kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trị giá 2,35 tỷ đồng; 
một số trang phục bảo hộ y tế, 
khẩu trang; 59 tấn hàng hóa và 
nhu yếu phẩm…

Trong đó, số tiền vận động 
được thông qua Ủy ban MTTQ 

Tiếp tục kêu gọi ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để có thêm nguồn lực 
phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người nghèo, nhất là trong dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (Ban Cứu trợ tỉnh) đã kéo dài thời 
gian vận động, ủng hộ các nguồn lực. 

Việt Nam tỉnh là 28,679 tỷ 
đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 
công tác phòng, chống dịch 
của tỉnh, hỗ trợ các địa phương 
với tổng số tiền hơn 25,7 tỷ 
đồng. Ngoài ra, đã tiếp nhận 
và chuyển cho Sở Y tế nhiều 
trang thiết bị phục vụ cho 
công tác phòng, chống dịch. 
Gần đây nhất, nửa đầu tháng 
12.2021, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã bàn giao cho Sở 
Y tế 200 máy đo huyết áp điện 
tử, 500 máy đo nồng độ oxy 
SPO2 (trị giá 590 triệu đồng, do 
Công ty CP Cảng Quy Nhơn 
tài trợ); phân bổ cho các địa 
phương 1.000 giường bệnh, 
2.000 giường xếp để phục vụ 
cho công tác phòng, chống 
dịch (trị giá 2 tỷ đồng, do Tổng 
Công ty Becamex IDC tài trợ). 

Ông Nguyễn Văn Lăng, 
Tổng Giám đốc Công ty CP 
Becamex Bình Định, cho biết: 

“Do tình hình dịch Covid-19 
căng thẳng, phức tạp nên lãnh 
đạo Tổng Công ty Becamex IDC 
không thể có mặt tại Bình Định 
để trao hỗ trợ này. Thừa lệnh 
Tổng Công ty, chúng tôi bàn 
giao số giường bệnh, giường 
xếp này với mong muốn được 
góp sức, đồng hành với tỉnh 
trong công tác điều trị cho 
bệnh nhân Covid-19, hỗ trợ các 
lực lượng, bộ phận đang thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống 
dịch. Tất cả vì một mong muốn 
Bình Định và cả nước sẽ sớm 
chiến thắng đại dịch”.

Tiếp tục vận động
Theo ngành Y tế, việc huy 

động được sự ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch thời gian 
qua đã góp phần quan trọng 
cho việc kiểm soát dịch bệnh 
trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận 
các trang thiết bị do DN tài 
trợ thông qua Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, ông Trần Văn 
Trương, Phó Giám đốc Sở Y 
tế, chia sẻ: “Nguồn tài trợ về 
trang thiết bị đến từ các DN 
có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ 
cho công tác điều trị, công tác 
phòng, chống dịch của tỉnh. 
Đơn cử như số máy đo huyết 
áp điện tử, máy đo nồng độ oxy 
SPO2 do Cảng Quy Nhơn ủng 
hộ vừa qua, ngành Y tế đã phân 
bổ cho các trạm y tế lưu động. 
Trong bối cảnh đại dịch diễn 
biến phức tạp, căng thẳng, các 
trạm y tế lưu động cần sự hỗ 
trợ về thiết bị để quản lý, điều 
trị người nhiễm vi rút SARS-
CoV-2 tại nhà hiệu quả”. 

Thực hiện kế hoạch của Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh về vận động 
ủng hộ công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và Quỹ Vì người 
nghèo tỉnh năm 2021, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư 
kêu gọi ủng hộ từ ngày 27.9 - 
30.11.2021. Tuy nhiên, trước 
tình hình dịch Covid-19 còn 
phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 
tăng cao trong thời gian gần 
đây, để có thêm nguồn lực hỗ 
trợ công tác phòng, chống dịch 
và hỗ trợ người nghèo, nhất 
là trong dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, 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. Thời 
gian vận động sẽ kéo dài đến 
ngày 31.12.2021.  

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Hồ Sĩ Dũng cho 
biết thêm: Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã có đề xuất lên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
việc tổ chức lễ tri ân các đơn 
vị, tổ chức, DN, cá nhân có 
nhiều đóng góp, đồng hành 
với công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh trong thời 
gian qua và đã được đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy hoàn toàn ủng 
hộ. Hoạt động dự kiến sẽ diễn 
ra trong thời gian tới.     

 NGUYỄN MUỘI

Tổng Công ty Becamex IDC tài trợ 1.000 giường bệnh, 2.000 giường xếp để phục vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh.                               Ảnh: NGUYỄN MUỘI

TIN VẮN

(BĐ) - Công ty CP Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam (Vietnam 
Report) chính thức công bố 
Top 10 công ty dược uy tín năm 
2021. Theo đó, Công ty CP 
Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định (Bidiphar) tiếp tục lọt vào 
top 10 (đứng vị trí thứ 7). Đây 
là lần thứ 6 Bidiphar nằm trong 
danh sách 10 công ty dược uy 
tín nhất Việt Nam

Top 10 công ty dược uy tín 
được xây dựng dựa trên nguyên 
tắc khoa học và khách quan, xếp 
hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: 
Năng lực tài chính; uy tín truyền 
thông; khảo sát các đối tượng 
liên quan.                MAI HOÀNG

Bidiphar 
vào Top 10 
công ty dược 
uy tín năm 2021

 Theo thông tin từ Tỉnh 
đoàn, Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa 
quyết định trao Giải thưởng 
Lương Định Của lần thứ XVI 
năm 2021 cho 57 gương thanh 
niên nông thôn tiêu biểu toàn 
quốc. Trong đó, tỉnh Bình Định 
có một thanh niên được nhận 
giải thưởng là anh Bùi Văn Bằng 
(SN 1990) ở xã Nhơn Mỹ, TX An 
Nhơn, là gương thanh niên sản 
xuất kinh doanh giỏi, tạo việc 
làm cho nhiều lao động địa 
phương.  TRIỀU CHÂU
 Ngày 16.12, CA tỉnh tổ 

chức bàn giao 2 nhà Nghĩa 
tình đồng đội cho bà Nguyễn 
Thị Sang (67 tuổi, thôn Vĩnh 
Thọ, xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh), 
thương binh Công an nhân dân 
(CAND) và bà Trần Thị Hoa (thôn 
Tiên Thuận, xã Tây Thuận, Tây 
Sơn), thân nhân liệt sĩ CAND. 
Mỗi căn nhà được Bộ CA hỗ trợ 
100 triệu đồng từ quỹ Nghĩa 
tình đồng đội. Ngoài ra, CA tỉnh 
và CA 2 huyện Vĩnh Thạnh, Tây 
Sơn cũng trao các phần quà 
cho 2 gia đình, trị giá gần 5 
triệu đồng. DANH NHÂN
 Thực hiện chương trình 

Tình nguyện mùa Đông, từ 
ngày 9 - 15.12, Thị Đoàn và 
Hội đồng Đội TX An Nhơn đã 
tặng 20 thẻ BHYT và 20 phần 
quà cho 20 em học sinh ở 15 
xã, phường có hoàn cảnh khó 
khăn (mỗi suất trị giá 720 nghìn 
đồng). Thông qua Thị đoàn An 
Nhơn, một số nhà hảo tâm cũng 
đã trao tặng 50 thùng sữa và 
100 kg quýt cho các bệnh nhân 
đang điều trị Covid-19 tại Trung 
tâm Y tế thị xã. THÁI PHIÊN
 Từ ngày 16.12, huyện 

Tuy Phước chỉ đạo nông dân 
ngừng xuống giống gieo sạ 
vụ Đông Xuân 2021 - 2022, để 
tránh bị ngập úng và trôi mất 
giống. Việc này để ứng phó với 
thời tiết diễn biến phức tạp, dự 
báo từ ngày 17 - 20.12 có khả 
năng xuất hiện mưa lớn trên 
địa bàn do ảnh hưởng bão số 
9. Huyện chỉ đạo, tùy tình hình 
thực tế, sau ngày 20.12 nếu thời 
tiết thuận lợi nông dân mới 
gieo sạ lại. XUÂN THỨC

(BĐ) - Tin từ khoa Ngoại 
Tổng hợp (BVĐK tỉnh) ngày 
16.12 cho hay, khoa vừa tiến 
hành thành công ca phẫu thuật 
kéo dài 10 tiếng đồng hồ, điều 
trị triệt để khối u bóng vater cho 
một bệnh nhân. 

Đó là trường hợp bệnh 
nhân Trần C. (47 tuổi, ở TX 
Hoài Nhơn), nhập viện trong 
tình trạng đau bụng, vàng da 
vàng mắt, ăn uống khó tiêu, sụt 
cân nhanh... Qua thăm khám, 

xét nghiệm, các bác sĩ xác định 
bệnh nhân bị u bóng vater, chỉ 
số ung thư đường mật tăng cao, 
chẩn đoán tắc mật do u bóng 
vater, buộc phải tiến hành phẫu 
thuật nội soi cắt khối tá tụy. Tiên 
lượng đây là một ca bệnh khó. 

Đứng đầu ê kíp phẫu thuật 
là bác sĩ CKII Phạm Văn Phú, 
Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp; 
ê kíp gây mê là bác sĩ CKII 
Nguyễn Văn Huấn, Trưởng 
khoa Gây mê hồi sức. Các bác sĩ 

tiến hành phẫu tích và khâu nối 
hoàn toàn qua nội soi, sử dụng 
những thiết bị kỹ thuật cao như 
dao siêu âm hàn mạch, stapler 
cắt nối ruột, hệ thống máy phẫu 
thuật nội soi tiên tiến… Sau 
phẫu thuật, bệnh nhân được hồi 
sức tích cực và theo dõi sát sao. 

Đến nay sức khỏe bệnh nhân 
đã ổn định, hồi phục, các vết mổ 
liền sẹo tốt, thẩm mỹ và tiếp tục 
liệu trình điều trị tiếp theo, tiên 
lượng tốt.

Bác sĩ Phạm Văn Phú cho 
biết, đây là phẫu thuật rất 
lớn và phức tạp, đòi hỏi kinh 
nghiệm, trình độ cao của phẫu 
thuật viên, kết hợp những tiến 
bộ mới trong phẫu thuật nội 
soi ổ bụng. Hiện tại, kỹ thuật 
này chỉ được thực hiện ở một 
số trung tâm y khoa lớn trên cả 
nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, 
Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ 
Chí Minh…

HOÀNG ANH

Phẫu thuật 10 tiếng, cứu bệnh nhân 
tắc mật do u bóng vater
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Khi trên địa bàn xóm 1, thôn 
Hòa Sơn và xóm 1, thôn Hòa 
Hiệp, xã Bình Tường (huyện Tây 
Sơn) xuất hiện nhiều ca dương 
tính với vi rút SARS-CoV-2 
trong cộng đồng, UBND huyện 
quyết định thiết lập vùng cách 
ly y tế, phong tỏa để phòng, 
chống dịch bệnh. Tính đến ngày 
15.12, toàn xã Bình Tường có 
57 ca Covid-19, đa số là phát 
hiện trong cộng đồng; có 16 F0 
đang điều trị tại nhà. Trong đó, 
Hội LHPN xã Bình Tường đang 
quản lý 274 trường hợp F1, F0 
cách ly y tế tại nhà và có 27 gia 
đình nhờ Tổ phụ nữ đi chợ hộ 
của Hội LHPN xã Bình Tường 
đi chợ giúp. 

Gia đình chị Hồ Thị Bích 
Nga (thôn Hòa Sơn) có 3 người 
phải cách ly y tế tại nhà - là một 
trong những hộ thường xuyên 
nhờ cán bộ Hội phụ nữ mua 

Huyện Phù Cát có tổng 
diện tích đất lâm nghiệp hơn 
39.663 ha; trong đó đất có rừng 
hơn 28.569 ha, gồm rừng tự 
nhiên hơn 16.135 ha, rừng trồng 
hơn 12.434 ha. Độ che phủ của 
rừng trên địa bàn huyện đến 
cuối năm 2021 đạt 42%. 

Thời gian qua, nhờ cơ quan 
chức năng phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền địa phương 
đẩy mạnh các biện pháp quản 
lý, bảo vệ rừng nên tình hình vi 
phạm pháp luật về lâm nghiệp 
đã được phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý kịp thời, không để xảy 
ra các điểm nóng phá rừng.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 
huyện Phù Cát Phạm Lộc cho 
hay: Trong năm 2021, lực lượng 
kiểm lâm địa phương đã phối 
hợp với CA huyện, Ban CHQS 
huyện, Ban Quản lý rừng phòng 
hộ huyện và UBND các xã, thị 
trấn tổ chức tuần tra, kiểm tra, 
truy quét 93 đợt/504 lượt người 
tham gia. Qua đó đã kịp thời 
phát hiện và phá hủy 4 lò hầm 
than, 1 lán trại xây dựng trái 
phép trong rừng, phá bỏ 175 bẫy 
thú rừng, tịch thu 2,78 m3 gỗ 
nhóm III...; ban hành quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính các 
cá nhân vi phạm số tiền hàng 
chục triệu đồng. So với các năm 
trước, tình hình vi phạm Luật 
Lâm nghiệp trên địa bàn huyện 
có chiều hướng giảm mạnh; ý 
thức quản lý, bảo vệ rừng của 
người dân đã nâng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, công tác quản lý, 
bảo vệ rừng trên địa bàn huyện 
vẫn còn nhiều diễn biến khó 

Phù Cát siết chặt quản lý, 
bảo vệ rừng thời điểm cuối năm

Nhằm chủ động ngăn ngừa 
tình trạng phá rừng xảy ra 
vào thời điểm cuối năm, 
huyện Phù Cát đã xây dựng 
phương án, kế hoạch và mở 
các đợt tuần tra bảo vệ rừng.

lường. Nhất là vào thời điểm 
cuối năm, tình trạng một số đối 
tượng lén vào rừng để đào cây 
(chủ yếu là cây bằng lăng) về 
làm cây cảnh có chiều hướng 
gia tăng. Tại các vùng rừng giáp 
ranh với các huyện Phù Mỹ, 
Hoài Ân, một số đối tượng còn 
lén vào rừng săn bắt động vật 
hoang dã, khai thác lâm sản trái 
pháp luật, xâm hại đến rừng…

Nhằm siết chặt công tác 
quản lý, bảo vệ rừng, UBND 
huyện Phù Cát đã ban hành kế 
hoạch số 188/KH-UBND ngày 
26.11.2021 về kiểm tra, truy quét 
bảo vệ rừng trước, trong và sau 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, phân công trách nhiệm 
cụ thể cho từng cơ quan, đơn 
vị liên quan để tổ chức phối hợp 
mở các đợt tuần tra, quản lý, 
bảo vệ rừng. Theo đó, thời gian 
mở đợt cao điểm truy quét bảo 
vệ rừng từ 1.12.2021 - 28.2.2022. 
Lãnh đạo huyện yêu cầu lực 

lượng chức năng đặc biệt quan 
tâm đến các khu vực rừng giáp 
ranh giữa xã Cát Sơn với xã Mỹ 
Hòa (huyện Phù Mỹ); khu vực 
rừng giáp ranh của huyện với 
các xã Ân Nghĩa, Bok Tới, Ân 
Tường Tây (huyện Hoài Ân) và 
các vùng rừng giáp ranh khác.

Kiểm lâm viên Trần Minh 
Dương phụ trách địa bàn 4 xã: 
Cát Trinh, Cát Nhơn, Cát Hưng, 
Cát Tường, cho hay: “Dịp tết 
nguyên đán luôn là thời điểm 
lâm tặc lợi dụng sự sơ hở của lực 
lượng chức năng để phá rừng, 
vận chuyển, mua bán lâm sản 
trái phép, đào cây cảnh, săn bắt 
động vật hoang dã… Để làm 
tốt chức năng, nhiệm vụ được 
giao, sau khi nhận được sự phân 
công của lãnh đạo Hạt, tôi đã 
chủ động lập kế hoạch, phối 
hợp cùng với cán bộ Ban Quản 
lý rừng phòng hộ huyện, chính 
quyền các xã xây dựng lịch tuần 
tra, truy quét cụ thể. Chú trọng 

tuần tra các khu rừng phòng hộ 
đầu nguồn các hồ chứa nước, các 
vùng rừng giáp ranh để kịp thời 
phát hiện, xử lý các vụ vi phạm”.

Theo Hạt Trưởng Hạt Kiểm 
lâm Phù Cát Phạm Lộc, cùng 
với việc bố trí lực lượng đảm 
bảo công tác tuần tra, truy quét 
bảo vệ rừng, đơn vị tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân tích cực 
tham gia bảo vệ rừng và PCCC 
rừng. Quản lý chặt chẽ các cơ 
sở chế biến gỗ, kiên quyết xử lý 
các tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm. Hạt cũng đã chỉ đạo 
cho kiểm lâm viên phụ trách 
địa bàn chủ động, tham mưu 
tốt cho chính quyền địa phương 
công tác bảo vệ, PCCC rừng 
thời điểm trước, trong và sau 
tết nguyên đán. Khi phát hiện 
có tình trạng vi phạm Luật Lâm 
nghiệp, phải xác lập hồ sơ báo 
cáo lãnh đạo để có biện pháp 
xử lý kịp thời.    GIA NGUYỄN

Diễn tập PCCC rừng phòng hộ ven biển xã Cát Thành (huyện Phù Cát) vào tháng 6.2021.                                         Ảnh: G. NGUYỄN

Năm 2021, tình hình trật 
tự ATGT trên địa bàn TX Hoài 
Nhơn có nhiều chuyển biến tích 
cực; số vụ TNGT và số người bị 
thương giảm sâu. Trong năm, đã 
xảy ra 24 vụ TNGT làm chết 17 
người, bị thương 18 người, tài 
sản thiệt hại ước tính trên 440 
triệu đồng. So với năm 2020 
giảm 12 vụ (33,34%), giảm 22 
người bị thương (55%), tăng 1 
người chết (6,25%). 

Nguyên nhân cơ bản dẫn 
đến các vụ TNGT trên là ý thức 
chấp hành pháp luật của người 
tham gia giao thông chưa cao, 
tập trung vào các lỗi không chú 
ý quan sát; không đi đúng làn 
đường, phần đường quy định; đi 
vào đường ngược chiều… 

Trong năm, CA thị xã đã tích 
cực phối hợp với CA các xã, 
phường tổ chức tuyên truyền 
pháp luật về ATGT tại 9 điểm, 
thu hút 6.650 lượt người tham 
dự; mở 54 lớp giáo dục cho 288 
đối tượng cá biệt thường xuyên 
vi phạm pháp luật về giao thông, 
cho làm cam kết không tái phạm. 
Ngoài ra còn phát hiện và xử lý 
114 đối tượng điều khiển xe mô 
tô độ chế lạng lách, đánh võng, 
buộc tự tháo gỡ 39 pô độ chế.

Về công tác tuần tra, kiểm soát 
xử lý vi phạm về trật tự ATGT, CA 
thị xã đã thực hiện 1.981 ca tuần 
tra, phát hiện lập biên bản 3.312 
trường hợp vi phạm, tạm giữ 597 
phương tiện, ra quyết định xử lý 
vi phạm hành chính 3.007 trường 
hợp với số tiền phạt trên 2 tỷ đồng.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Huyện Phù Mỹ 
sẽ kiểm tra nội dung
người dân xã 
Mỹ Thành phản ánh

Gửi đơn tới Báo Bình Định, 
người dân xã Mỹ Thành (huyện 
Phù Mỹ) phản ảnh: Ông Đặng 
Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mỹ 
Thành thiếu sự chỉ đạo, quản lý, 
kiểm tra, giám sát, để xảy ra tình 
trạng lấn chiếm đất đai, xây nhà 
trái phép trên địa bàn xã; hoạt 
động tụ tập đông người chữa 
bệnh dưới hình thức mê tín dị 
đoan; xây dựng đường giao 
thông nông thôn không đúng 
thiết kế, quy hoạch.

Phóng viên Báo Bình Định đã 
trao đổi với Bí thư Huyện ủy Phù 
Mỹ Nguyễn Văn Dũng về nội 
dung nói trên và được ông Dũng 
cho biết: Lãnh đạo Huyện ủy đã 
tiếp nhận thông tin liên quan tới 
việc người dân xã Mỹ Thành tố 
cáo ông Hợp lạm dụng chức vụ, 
có nhiều sai sót trong quản lý đất 
đai, xây dựng. Huyện ủy Phù 
Mỹ đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra 
Huyện ủy thành lập đoàn kiểm 
tra, xác minh; khi nào có kết luận 
cuối cùng, Huyện ủy Phù Mỹ sẽ 
xử lý trách nhiệm theo đúng quy 
định pháp luật.             VĂN LỰC

THƯ ĐI, TIN LẠI

TX HOÀI NHƠN: 

Số vụ tai nạn 
giao thông, số người 
bị thương giảm sâu

Tổ phụ nữ đi chợ hộ ở Bình Tường

thực phẩm giúp. Chị Nga chia 
sẻ: Các chị rất nhiệt tình, tận tâm 
giúp bà con lựa chọn những mặt 
hàng thực phẩm tươi, ngon, nhờ 
đó bà con yên tâm chấp hành tốt 

các quy định phòng, chống dịch.
Mỗi ngày, từ 8 - 10 giờ và từ 

14 - 16 giờ, Tổ phụ nữ đi chợ 
hộ xã Bình Tường tiếp nhận 
đơn hàng của người dân trong 

khu phong tỏa, cách ly và đi 
chợ chọn mua đầy đủ các mặt 
hàng thiết yếu theo đơn. Chỉ 
sau khoảng 2 giờ đồng hồ là 
hàng hóa được tập kết tại chốt 
hoặc tại trước nhà để các hộ 
nhận hàng đã đặt. Tiền thanh 
toán có thể chuyển khoản hoặc 
sau khi nhận hàng và biết giá. 

Chị Trần Thị Lan, Phó Chủ 
tịch Hội LHPN xã Bình Tường, 
cho biết: Hội LHPN xã sẽ tiếp 
tục duy trì mô hình Tổ phụ nữ 
đi chợ hộ để giúp người dân 
trong khu vực cách ly y tế yên 
tâm thực hiện các quy định 
phòng, chống dịch. Chúng tôi 
cũng sẽ phối hợp, tổ chức vận 
động các nhà hảo tâm ủng hộ 
gạo, nhu yếu phẩm giúp đỡ cho 
những hộ có hoàn cảnh khó 
khăn do ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19.

VĂN PHONG

Phụ nữ Chi hội thôn Hòa Sơn đi chợ hộ, giao hàng tại nhà có người mắc Covid-19 
đang cách ly điều trị.                                    Ảnh: VĂN PHONG
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Bình Định

Nông nghiệp Bình Định đang chuyển mình 
Kỳ 2: Cùng nhau để đi xa

Nhằm tạo vùng sản xuất 
nguyên liệu lớn, nâng cao 
chất lượng nông sản đồng 
nhất, đáp ứng yêu cầu thị 
trường, nhiều chuỗi liên kết 
“4 nhà”: Nhà nước, nhà khoa 
học, nhà DN, nhà nông dần 
thành hình và phát huy hiệu 
quả tích cực.

Thu hoạch lúa tại mô hình thâm canh lúa tiên tiến SRI trên những cánh đồng liên kết.                Ảnh: NGUYỄN NGỌC THÀNH

Việc cán bộ khuyến nông tích cực “3 cùng” với nông dân tạo điều kiện phổ cập 
công nghệ sản xuất mới đến từng nông hộ trong tỉnh.   Ảnh: T.SỸ Nông dân huyện Phù Cát thu hoạch đậu phụng.    Ảnh: T.SỸ

 Giai đoạn 2015 - 2020, 
ngành Nông nghiệp tỉnh chú 
trọng chuyển cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi theo hướng sản xuất 
hàng hóa; năng suất cây trồng, 
vật nuôi và nuôi trồng thủy sản 
tăng khá; ứng dụng KHKT vào 
sản xuất có nhiều tiến bộ nhất 
là khảo nghiệm, chọn lọc, sử 
dụng giống mới. Cùng với đó, 
tư vấn, hỗ trợ địa phương, HTX 
quy hoạch vùng sản xuất lúa 
tập trung; mời gọi DN phối 
hợp HTXNN xây dựng, thực 
hiện các cánh đồng lớn sản 
xuất lúa giống gắn với liên kết 
chuỗi, chuyển giao kỹ thuật”.

  Giám đốc Sở NN&PTNT
 TRẦN VĂN PHÚC

“
Năm 2019, UBND tỉnh ban 

hành Quyết định 38/2019/QĐ-
UBND về chính sách hỗ trợ liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp giai đoạn 2019 - 
2025; Quyết định 448/QĐ-UBND 
phê duyệt danh mục ngành hàng, 
sản phẩm quan trọng cần khuyến 
khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện 
liên kết gắn sản xuất với tiêu 
thụ sản phẩm theo Nghị định 
98/2018/NĐ-CP.

Nhiều “nhà” cùng làm 
TS Vũ Văn Khuê, Phó Viện 

trưởng Viện KHKT Nông nghiệp 
Duyên hải Nam Trung bộ, nhận 
định, Bình Định đã ứng dụng 
thành công KH&CN tạo ra nhiều 
sản phẩm vượt trội, sức cạnh 
tranh hơn hẳn các tỉnh có cùng 
lợi thế vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ. 

Trong trồng trọt, đối với cây 
lúa, Bình Định rất thành công 
về khâu giống, sản phẩm làm 
ra cung ứng trong tỉnh và còn 
cung ứng cho thị trường trong 
nước qua liên kết với nhiều DN 
đầu tư sản xuất giống. Còn cây 
đậu phụng tạo ấn tượng khi chỉ 
thời gian ngắn đã tăng diện tích 
sản xuất khoảng 10.000 ha, năng 
suất 36 tạ/ha (cả nước mới đạt 
trên 20 tạ/ha) với các giống do 
Viện nghiên cứu, chọn tạo như 
LDH01, LDH09…

“Viện tập trung các kế hoạch 
trung hạn và ngắn hạn nghiên 
cứu chọn tạo các giống mới cho 
cây lúa, cây đậu, các giống cây 
dài ngày. Đồng thời, chuyển giao 
kỹ thuật canh tác tiên tiến để hỗ 
trợ nông dân tăng năng suất cây 
trồng”, TS Khuê cho hay.

Đáp ứng yêu cầu gạo sạch của 
thị trường, các trung tâm khuyến 

nông, trung tâm dịch vụ nông 
nghiệp địa phương tích cực phối 
hợp với chính quyền tổ chức sản 
xuất lúa chất lượng cao theo mô 
hình cánh đồng mẫu liên kết “4 
nhà”. Từ những ngày đầu gian 
nan trong vận động, triển khai, 
đến giờ phương pháp canh tác 
SRI đang được nông dân đón 
nhận. Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh đã hỗ trợ các HTXNN trong 
tỉnh xây dựng, trình UBND tỉnh 
phê duyệt 7 dự án cánh đồng 
lớn liên kết sản xuất lúa giống, 
lúa thương phẩm áp dụng SRI, 
diện tích 810 ha/3.627 hộ tham 
gia thuộc các HTXNN tại Tuy 
Phước, An Nhơn. Trung tâm tiếp 
tục xây dựng mô hình, chuyển 
giao kỹ thuật, hướng dẫn các 
HTXNN mở rộng diện tích áp 
dụng SRI; vụ Đông Xuân 2021 
- 2022 thí điểm sản xuất ở 3 địa 
phương Hoài Nhơn, Hoài Ân, 
Vân Canh. 

Tuy Phước dẫn đầu tỉnh về 
chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ 
lúa giống. Sau khi quy hoạch 
vùng sản xuất, huyện hỗ trợ các 
địa phương xây dựng hạ tầng 
giao thông, thủy lợi nội đồng; 
ngành chức năng đẩy mạnh 
chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn 
nông dân áp dụng phương pháp 
sản xuất thâm canh cải tiến và 
quản lý dịch hại. Hiện Công ty CP 
Tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty 

CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt 
Nam, Viện KHKT Nông nghiệp 
Duyên hải Nam Trung bộ phối 
hợp với HTXNN Phước Hưng, 
Phước Sơn, Phước Quang, Phước 
Thắng, Phước Thuận, Phước Lộc, 
Phước Hiệp thực hiện 7 dự án 
cánh đồng lớn tổng diện tích 746 
ha sản xuất và tiêu thụ lúa giống. 

Liên kết “đi đường dài”
Trên địa bàn tỉnh hiện đã hình 

thành 57 chuỗi liên kết HTX và 
nông dân về lúa giống, gạo hữu 
cơ, rau an toàn, cây ăn trái; bước 
đầu xây dựng chuỗi liên kết đánh 
bắt, tiêu thụ cá ngừ đại dương 
(CNĐD), sản phẩm chăn nuôi 
heo, bò… 

Năm 2020, tỉnh xây dựng 
chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ 
gà theo Đề án Phát triển chăn 
nuôi gà thả đồi ở Bình Định, bắt 
đầu từ nông dân với các mô hình 
chăn nuôi gà thịt thả đồi theo 
hướng an toàn sinh học tại các 
huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh 
Thạnh và Vân Canh. Trong xây 
dựng chuỗi, các DN gà giống 
Minh Dư, Cao Khanh hỗ trợ các 
địa phương số lượng gà giống 
nhất định; tỉnh hỗ trợ thuốc thú 
y và kỹ thuật chăn nuôi. Mục 
tiêu đến năm 2025, Bình Định 
sẽ đủ năng lực cung ứng cho thị 
trường mỗi năm 100 triệu con gà 
thịt chất lượng cao. Song song 

đó, sẽ xây dựng nhãn hiệu và 
phát triển thương hiệu “Gà thả 
đồi Bình Định”.

Đối với sản phẩm CNĐD, Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản 
Trần Văn Vinh cho hay, Bình Định 
xác định khai thác bình quân 
10.000 tấn CNĐD/năm, đứng đầu 
cả nước. Tỉnh khuyến khích DN 
đầu tư vào lĩnh vực chế biến, xuất 
khẩu; đẩy mạnh tuyên truyền 
ngư dân tham gia chuỗi liên kết 
để nâng cao năng lực sản xuất, 
tăng hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, 
nhờ tham gia chuỗi liên kết, ngư 
dân khai thác CNĐD đã chuyển 
sang nghề tay kết hợp ánh sáng 
và áp dụng quy trình Nhật Bản 
hoặc một phần quy trình này 
trong khai thác - xử lý - bảo quản. 
Năm 2021, ngành Thủy sản tỉnh 
phối hợp với Công ty TNHH 
Thực phẩm Mãi Tín (DN Nhật 
Bản) xây dựng dự án chuỗi liên 
kết sản xuất và tiêu thụ CNĐD, 
tiến tới xây dựng chuỗi liên kết 
bền vững cho sản phẩm, nâng 
giá trị nhãn hiệu “CNĐD Bình 
Định”, tạo nguồn nguyên liệu 
chất lượng ổn định, đáp ứng 
xuất khẩu của DN. 

Không những vậy, nhiều DN 
và ngư dân đã hình thành liên 
kết chuỗi khai thác và thu mua 
sản phẩm CNĐD. Tại Hoài Nhơn, 
Công ty TNHH Tân Xuân Lộc 
và Công ty TNHH Hải Nguyên 

(phường Tam Quan Bắc) đã đầu 
tư xây dựng cơ sở thu mua, sơ chế 
CNĐD tại Cảng cá Tam Quan; cho 
ngư dân vay tiền đóng tàu, sắm 
tổn không tính lãi và thu mua 
toàn bộ sản phẩm. Đổi lại, ngư 
dân đảm bảo truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm CNĐD, bảo quản 
theo quy trình công nghệ Nhật 
Bản và hướng dẫn của ngành 
Nông nghiệp tỉnh. 

“Chúng tôi hỗ trợ vốn cho 
hơn 200 ngư dân đóng tàu, mỗi 
chuyến biển đánh bắt CNĐD 
đều cho ngư dân ứng vốn trước 
để sắm tổn và chi trả tiền công 
thuyền viên. Hàng tháng, Công 
ty thu mua 100 - 120 tấn CNĐD 
chất lượng cao của ngư dân để 
cung ứng trong nước. Giá trị sản 
phẩm tăng đồng nghĩa thu nhập 
của công ty và ngư dân tăng, 
lợi ích hài hòa là yếu tố căn bản 
giúp mối liên kết giữa DN và 
ngư dân bền chặt”, bà Vũ Thị 
Xuân, Giám đốc Công ty TNHH 
Tân Xuân Lộc, nói.

Để chuỗi liên kết đưa nông 
sản ra thị trường thành công, DN 
và HTX rất quan trọng. Nhưng, 
Nhà nước phải là “nhạc trưởng” 
để tạo hành lang pháp lý phù 
hợp đảm bảo liên kết “3 nhà” 
còn lại chặt chẽ, hiệu quả. 

Lý giải cho thành công liên 
kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ lúa 
giống tại Tuy Phước, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Nguyễn Ngọc Xuân 
cho rằng: Các dự án cánh đồng 
lớn tại huyện liên kết chặt chẽ, 
đảm bảo hài hòa lợi ích giữa DN, 
HTX và nông dân, nên không xảy 
ra tình trạng phá vỡ hợp đồng. 
Năm 2021, dịch Covid-19 tác động 
tiêu cực, song vụ Đông Xuân, 
năng suất lúa vẫn đạt cao, HTX 
và nông dân tham gia chuỗi đều 
có thu nhập khá; riêng nông dân 
còn thu lợi nhuận tăng thêm 10 
tỷ đồng từ bán lúa giống cho DN. 

T.HIỀN - T.SỸ - N.NHUẬN - T.DỊU

Kỳ cuối: Động lực từ cơ chế, 
chính sách
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Đổi mới trong bảo tồn 
di sản

Dù ít và đơn lẻ nhưng 
những năm qua, với nỗ lực 
tự thân, ngành Văn hóa Bình 
Định - đặc biệt trong lĩnh vực 
thư viện, bảo tàng đã có một 
số bước đi bài bản trong ứng 
dụng công nghệ thông tin vào 
công tác quản lý, mở rộng biên 
độ và không gian phục vụ; đặc 
biệt ở lĩnh vực bảo tồn, bảo 
tàng. Điều này thể hiện khá 
rõ tại Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng 
Quang Trung, mà điển hình là 
việc số hóa công tác sưu tầm, 
kiểm kê hiện vật với phần mềm 
Quản lý thông tin hiện vật tại 
các bảo tàng và di tích lịch sử 
văn hóa. 

Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc 
Bảo tàng tỉnh, cho biết: Chúng 
tôi hiểu rất rõ vai trò, sức mạnh 
và khả năng hỗ trợ của KHCN 
với công việc của mình nên 
chú trọng đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ, ngay cả khi điều kiện 
đầu tư còn hạn hẹp. Năm 
2014, Sở VH&TT phối hợp 
với Sở KH&CN xây dựng bản 
đồ khảo cổ học Bình Định và 
chuyển giao cho Bảo tàng tỉnh 
sử dụng. Hằng năm, chúng tôi 
kiểm tra tất cả các di tích, phế 
tích để phát hiện những di tích, 
phế tích còn khả năng nghiên 
cứu, khai quật thì chấm tọa 
độ và bổ sung đưa vào bản đồ 
khảo cổ học. Đến nay, chúng 
tôi đã cập nhật dữ liệu 80 điểm 
di tích, phế tích từ các nền văn 
hóa tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh, 
Champa… ở 11 huyện, thị xã 
thành phố trong tỉnh lên bản 
đồ khảo cổ trên website của 
đơn vị, phục vụ giới nghiên 

Đưa di sản vào thế giới số
UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan nghiên cứu và triển khai thực hiện chương trình số hóa di sản văn hóa theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg 
ngày 2.12.2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn  
2021 - 2030. Đây được xem là bước tiến mới trong công tác bảo tồn di sản tại tỉnh Bình Định.

Bảo tàng Quang Trung từng bước đổi mới để thu hút khách, nhất là số hóa hiện vật trưng bày bằng mã QR.        Ảnh: NGỌC NHUẬN

Mục tiêu Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai 
đoạn 2021 - 2030 là 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật 
thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, các di sản, di tích 
được số hóa và truyền tải lên các nền tảng số. Đặc biệt, ưu tiên 
số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia 
và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý 
di tích. 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di 
sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, 
kỹ năng chuyển đổi số…

cứu trong nước và quốc tế. Chỉ 
một dự án này thôi đã tạo rất 
nhiều thuận lợi không chỉ riêng 
cho chúng tôi mà còn cả nhiều 
ngành, đơn vị khác.

Bảo tàng Quang Trung hiện 
đang lưu giữ, trưng bày hơn 
11.000 hiện vật, hình ảnh, tư 
liệu giới thiệu về phong trào 
nông dân Tây Sơn, vương triều 
Tây Sơn. Từ năm 2019, Bảo 

tàng Quang Trung ứng dụng 
quét mã QR để tìm thông tin 
hiện vật trưng bày tại đây. 

Ông Châu Kinh Tú, Giám 
đốc Bảo tàng Quang Trung, cho 
biết: “Thông qua phần mềm 
Tham quan Bảo tàng Quang 
Trung cài đặt trên thiết bị di 
động có kết nối internet, khi 
quét mã QR, du khách có đầy 
đủ thông tin, hình ảnh hiện vật 

trưng bày mà không cần thuyết 
minh viên. Việc số hóa kho dữ 
liệu qua phần mềm giúp lưu 
trữ một cách lâu dài những 
thông tin, hình ảnh về toàn bộ 
hiện vật từ những bia đá, vũ 
khí, thân thế, sự nghiệp của 
những dũng tướng thời Tây 
Sơn, vương triều Tây Sơn…”.

Cần đầu tư lâu dài
Số hóa di sản văn hóa đóng 

góp tích cực vào trong quá 
trình bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản. Tuy nhiên, quá 
trình này cần được đầu tư lâu 
dài gắn với các chương trình 
khác trong chiến lược phát 
triển văn hóa. 

Theo Phó Giám đốc Sở 
VH&TT Huỳnh Văn Lợi, 
chuyển đổi số mang lại nhiều 
lợi ích và tất yếu, vì thế ở góc 

độ quản lý, Sở VH&TT đã có 
văn bản chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, 
Bảo tàng Quang Trung, Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền tỉnh báo cáo 
việc tham gia chuyển đổi số và 
kế hoạch triển khai vấn đề này 
để có thể định hướng, chỉ đạo 
và hỗ trợ.

Nói về việc ứng dụng 
KHCN vào công tác bảo tồn và 
phát huy giá trị di sản văn hóa, 
ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh hào hứng: “Tri thức, 
thông tin về những gì chúng 
tôi đang quản lý là vô giá, vì 
vậy khi có thể số hóa và đưa 
chúng lên không gian mạng, 
sẽ tạo ra sức hút rất lớn, mang 
lại nhiều lợi ích cho tỉnh ta. Hy 
vọng tới đây khi có được cơ sở 
vật chất mới, Bảo tàng tỉnh sẽ 
tạo nên sức bật mới, lan tỏa 
rộng hơn nữa”.

Tương tự, ông Văn Bá Dũng, 
Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh cho biết, 
đơn vị cũng đang rà soát để 
lập kế hoạch trình Sở VH&TT 
chương trình số hóa các hiện 
vật, tài liệu về nghệ thuật bài 
chòi và tuồng; hiện vật trưng 
bày về thân thế và sự nghiệp 
của Đào Tấn…

Bảo tàng Quang Trung cũng 
đang phối hợp với Trường ĐH 
Quy Nhơn xây dựng “bảo tàng 
ảo” áp dụng công nghệ thực 
tế ảo trong trưng bày hiện vật, 
cho phép khách tham quan bảo 
tàng từ xa. “Chúng tôi cũng sẽ 
phối hợp với Sở Du lịch cập 
nhật thêm thông tin của Bảo 
tàng trên app “Du lịch Quy 
Nhơn - Bình Định” để nâng 
cao hiệu quả quảng bá du lịch, 
nhằm thu hút du khách trong 
và ngoài nước đến tham quan 
bảo tàng”, Giám đốc Bảo tàng 
Quang Trung Châu Kinh Tú 
chia sẻ thêm. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Nhiều năm qua, ông Đinh Xuân Hải, 61 tuổi, 
ở thôn 6, xã An Trung, huyện An Lão đã có nhiều 
việc làm thiết thực để gìn giữ và phát huy giá 
trị của chiêng H’re trong đời sống cộng đồng.

Với ông Hải, tiếng chiêng H’re đã ngấm vào 
máu thịt, ông ví những chiếc chiêng như thành 
viên trong gia đình và cất giữ nó ở nơi trang 
trọng nhất trong nhà. Vào những ngày nghỉ cuối 
tuần của tháng, trong ngôi nhà dài của mình, 
ông Hải tổ chức dạy cho thanh niên trong làng 
cách đánh chiêng. Không chỉ có vậy, ông Hải 
còn tham gia rất tích cực các hoạt động biểu 
diễn cồng chiêng ở địa phương. Tại Liên hoan 
cồng chiêng các dân tộc thiểu số huyện An Lão 
lần thứ I năm 2020, ông Đinh Xuân Hải cùng các 
thành viên của đội chiêng xã An Trung đã xuất 
sắc giành giải A. 

Theo ông Hải, chiêng là bộ môn nghệ thuật 
truyền thống của người H’re, là sự kết hợp nhuần 
nhuyễn và bài bản của bộ chiêng, gồm ba chiếc: 
Chiêng Toa, chiêng Tum và chiêng Vông; đánh 
theo nhịp đập, trong đó chiêng Toa đòi hỏi kỹ 
năng đánh cao nhất. Để lôi cuốn và gây được ấn 
tượng với công chúng, người biểu diễn phải khổ 
công luyện tập, dồn cả niềm say mê vào trong đó 
thì tiếng chiêng mới ngân vang và phong cách 
trình diễn mới vững vàng, thanh thoát.  

Ông Đinh Xuân Hải đang lưu giữ được hai 

Người giữ hồn chiêng H’re

bộ chiêng, trong đó có bộ chiêng ba được gia 
đình ông gìn giữ suốt ba thế hệ. Ông Hải tâm sự, 
chiêng là tiếng lòng, là tâm hồn của cộng đồng 
dân cư, là biểu tượng H’re vì thế giữ gìn được 
chiêng và nghệ thuật đánh chiêng là giữ gìn một 
phần bản sắc văn hóa H’re.

Ông Châu Anh Tế, Trưởng Phòng VH&TT 
huyện An Lão, nhận xét: Người am hiểu nhạc 
cụ dân tộc, đặc biệt là biết đánh chiêng của dân 
tộc H’re như ông Đinh Xuân Hải nay không 
nhiều. Với ý thức và trách nhiệm của mình, ông 
Hải không những đã tự trau dồi mà còn nỗ lực 
truyền lại cho các thế hệ trẻ của cộng đồng H’re, 
điều đó rất đáng quý.                              AN NHIÊN

Ông Đinh Xuân Hải (ngoài cùng bên phải) đang đánh chiêng. 
Ảnh: HUỲNH NGỌC

(BĐ) - Ngày 8.12, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 
74/2021/QĐ-UBND quy định 
định hướng nội dung hương 
ước, quy ước (sau đây gọi 
chung là hương ước) thôn, 
khu phố trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, 
nội dung hương ước có lời 
nói đầu để ghi nhận truyền 
thống văn hóa, lịch sử và 
mục đích của việc xây dựng 
hương ước. Các nội dung 
được quy định trong hương 
ước không được trái với 
quy định của pháp luật, 
ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, 
dễ nhớ, phù hợp với thực 
tế của địa phương, bao gồm 
một hoặc một số lĩnh vực 
của đời sống xã hội mà pháp 
luật chưa quy định hoặc quy 
định nguyên tắc, được tập 
thể cộng đồng thôn, khu phố 

nhất trí thông qua và được 
UBND các huyện, thị xã, 
thành phố công nhận.

Quyết định cũng định 
hướng nội dung hương ước 
theo các điểm, như: Tham 
gia phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống nhân dân, xây 
dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh; tham gia xây dựng 
nếp sống văn hóa; tham gia 
bảo đảm an ninh, trật tự, 
phòng chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội; tham gia quản 
lý Nhà nước, quản lý xã hội, 
tích cực tham gia các tổ chức 
chính trị - xã hội, xây dựng 
tổ chức vững mạnh, làm 
nòng cốt cho các phong trào 
ở thôn, khu phố…

Quyết định số 74/2021/
QĐ-UBND có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 1.1.2022.

ĐẠI NAM

Quy định định hướng 
nội dung hương ước, quy ước
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Bình Định

● Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc năm 2021 là dịp để cả nước 
và từng ngành, địa phương nhìn 
nhận, đánh giá lại kết quả thực 
hiện từng mặt, từng lĩnh vực 
trong xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam 
trong một thời gian khá dài. 
Xin đồng chí cho biết những kết 
quả nổi bật của Bình Định?

- Trước hết, phải khẳng định 
Bình Định là địa phương có nền 
văn hóa lâu đời, đa dạng. Trải 
qua quá trình lao động, sáng 
tạo, đấu tranh kiên cường dựng 
nước và giữ nước, cộng đồng 
các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã 
hình thành nên truyền thống 
và để lại những di sản văn hóa 
vô cùng quý giá. Đồng thời, tạo 
cho con người Bình Định vừa 
có những phẩm chất cao quý 
của người Việt Nam, vừa có sắc 
thái riêng của người Bình Định. 
Truyền thống đó hòa quyện với 
lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội tạo thành động lực 
to lớn góp phần vào công cuộc 
xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trong những năm qua, các 
chủ trương, đường lối của Đảng 
và chính sách của Nhà nước về 
phát triển văn hóa, con người 
đã đi vào cuộc sống và phát 
huy hiệu quả ở địa phương. 
Môi trường văn hóa từng bước 
được cải thiện, các thiết chế văn 
hóa được quan tâm đầu tư. Các 
cấp, các ngành, các địa phương 
trong tỉnh tiếp tục triển khai 
các giải pháp bảo tồn và phát 
huy bền vững giá trị các di sản 
văn hóa tiêu biểu của tỉnh gắn 
với duy trì và tổ chức thường 
xuyên hoạt động lễ hội, góp 
phần phát huy giá trị, giáo dục 
truyền thống lịch sử, văn hóa 
và tạo nên các sản phẩm du lịch 
đặc trưng của tỉnh phục vụ du 

Xây dựng đời sống văn hóa  
lành mạnh, hiện đại, có bản sắc riêng

Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải xác định rõ định 
hướng đối với phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn 
đồng chí Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xung quanh vấn đề này.

Đồng chí NGUYỄN THỊ BÍCH LY

Biểu diễn hát bả trạo tại ngày hội văn hóa - thể thao miền biển tỉnh.                                                                                           Ảnh: N.V.T

khách trong và ngoài nước.
Phong trào Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa 
tiếp tục được quan tâm chỉ đạo 
và triển khai thực hiện hiệu 
quả, nền nếp và thực chất hơn. 
Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 
mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, 
văn nghệ quần chúng ở cơ sở 
diễn ra sôi nổi. Sự phát triển của 
công nghệ thông tin, internet 
và các phương tiện nghe, nhìn 
đã góp phần thúc đẩy các hoạt 
động giao lưu, hợp tác về văn 
hóa, cải thiện môi trường văn 
hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu hưởng thụ, tham gia 
sáng tạo các giá trị văn hóa, 
nghệ thuật của nhân dân.

Những kết quả quan trọng 
nêu trên đã tạo tiền đề để góp 
phần xây dựng và hình thành 
lối sống có ý thức tự trọng, tự 
chủ, sống và làm việc theo Hiến 
pháp, pháp luật trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Đồng 
thời, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm của cá nhân đối với bản 
thân, gia đình và xã hội, nhằm 
đạt mục tiêu xây dựng văn hóa, 
con người Bình Định ngày càng 
phát triển toàn diện, hướng tới 
các giá trị chân - thiện - mỹ.

● Bên cạnh kết quả, thành 
tựu, chắc chắn vẫn còn những 
mặt hạn chế. Nhìn thẳng, đánh 

giá đúng thực trạng và với định 
hướng phát triển văn hóa được 
đề ra từ Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc năm 2021, Bình Định sẽ 
tập trung cho những nhiệm vụ 
chủ yếu nào để phát triển văn 
hóa, thưa đồng chí?  

- Trên thực tế, hiện nay, 
nhận thức của một số cấp ủy 
đảng, chính quyền, đoàn thể 
và một bộ phận cán bộ, đảng 
viên, nhân dân về vị trí, vai 
trò và tầm quan trọng của văn 
hóa, con người chưa thật sự sâu 
sắc, toàn diện. Do đó, nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu vẫn 
là tuyên truyền, quán triệt và 
triển khai gắn với giám sát chặt 
chẽ kết quả thực hiện các chủ 
trương lớn của Đảng về văn 
hóa; khơi dậy mạnh mẽ hơn 
nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự 
cường, tinh thần đoàn kết, khát 
vọng phát triển quê hương, đất 
nước phồn vinh, hạnh phúc, 
tạo nguồn lực nội sinh và động 
lực đột phá để thực hiện thành 
công các mục tiêu, nhiệm vụ 
mà nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội XX 
Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại 
hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Chú trọng việc xây dựng 
con người Bình Định phát triển 
toàn diện về phẩm chất, đạo 
đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, 

thể chất, tâm hồn, trách nhiệm 
xã hội, nghĩa vụ công dân, ý 
thức tuân thủ pháp luật, với 
đặc trưng riêng văn hóa Bình 
Định. Cùng với đó là chăm lo 
xây dựng văn hóa trong Đảng, 
trong các cơ quan nhà nước và 
các đoàn thể trong tỉnh; trọng 
tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức 
có năng lực, có phẩm chất đạo 
đức, tận tụy, hết lòng phụng 
sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, phát triển toàn 
diện và đồng bộ các lĩnh vực văn 
hóa. Xây dựng môi trường văn 
hóa lành mạnh, văn minh, gắn 
liền với đấu tranh không khoan 
nhượng với cái xấu, cái ác, phi 
văn hóa, phản văn hóa; bảo 
vệ những giá trị chân - thiện - 
mỹ. Tăng cường đầu tư nguồn 
lực cho hoạt động văn hóa, đầu 
tư xây dựng các thiết chế văn 
hóa, thể thao của tỉnh; bên cạnh 
nguồn vốn đầu tư của Nhà nước 
cần huy động hiệu quả nguồn 
lực từ cộng đồng. Quan tâm 
công tác bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa bảo đảm 
hài hòa với phát triển du lịch.

● Phát biểu tại Hội nghị Văn 
hóa toàn quốc năm 2021, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh vai trò của gia đình trong 
xây dựng văn hóa của mỗi cá 

nhân. Theo đồng chí, cần làm gì 
để phát huy vai trò của “thành 
trì gia đình” trong giai đoạn 
hiện nay?

- Trong thời gian qua, các 
cấp, các ngành, các địa phương 
trong tỉnh đã quan tâm triển 
khai công tác xây dựng gia đình 
văn hóa gắn với các phong trào 
“Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con 
cháu thảo hiền”, “Nuôi con 
khỏe, dạy con ngoan”..., qua đó 
đã góp phần phát huy truyền 
thống gia đình, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh. 

Tuy nhiên, sự xâm nhập ồ 
ạt, khó kiểm soát của những 
yếu tố phản văn hóa từ nước 
ngoài đã ảnh hưởng tiêu cực 
đến ý thức, tư tưởng, đạo đức, 
lối sống của một bộ phận cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, 
nhất là đối với thanh thiếu niên. 
Đáng lo ngại là tình trạng lệch 
lạc về nhận thức, nghèo nàn về 
thẩm mỹ. 

Do đó, để giữ gìn bản sắc 
văn hóa truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc, bên cạnh việc tiếp 
thu có chọn lọc tinh hóa văn 
hóa nhân loại, mỗi gia đình 
cần phải giữ gìn nền nếp, gia 
phong, phát huy vai trò, chức 
năng giáo dục đạo đức, lối 
sống, thuần phong mỹ tục… 
cho mỗi thành viên. Để gia đình 
thật sự là nơi hình thành, nuôi 
dưỡng, giáo dục nếp sống văn 
hóa cho mỗi con người, bảo tồn 
và phát huy văn hóa truyền 
thống tốt đẹp, chống lại các tệ 
nạn xã hội.

Bên cạnh đó, công tác quản 
lý nhà nước trên lĩnh vực văn 
hóa, thông tin cần được tăng 
cường; thường xuyên kiểm tra, 
chấn chỉnh, xử lý kịp thời các 
hoạt động văn hóa và dịch vụ 
văn hóa có vi phạm; phòng, 
chống các tệ nạn xã hội, các sản 
phẩm văn hóa độc hại, qua đó, 
tạo môi trường sống an toàn, 
lành mạnh.

Mục tiêu cuối cùng là xây 
dựng văn hóa từ trong gia đình, 
giữ lấy nếp nhà, gia phong để 
gia đình thật sự là hạt nhân đưa 
văn hóa trở thành nền tảng tinh 
thần vững chắc của xã hội.

● Xin cảm ơn đồng chí!
NGUYỄN VĂN TRANG 

   (Thực hiện)

(BĐ) - Năm 2021, Phòng Kiểm soát 
thủ tục hành chính phối hợp với Trung 
tâm Phục vụ hành chính công (trực 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh) tích cực 
tham mưu đẩy mạnh thanh toán trực 
tuyến, trong đó có việc triển khai thí 
điểm đối với các thủ tục hành chính 
chưa đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4. 

Kết quả thống kê từ tài khoản 
Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy, 
cho đến nay, Bình Định là một trong 
những địa phương dẫn đầu cả nước về 

lượng hồ sơ giao dịch thanh toán trực 
tuyến với 6.145 giao dịch thành công, 
tương ứng với số tiền giao dịch là 12,5  
tỷ đồng.

Được biết, Văn phòng UBND tỉnh 
đã phối hợp với các sở, địa phương tổ 
chức thực hiện thí điểm cung cấp dịch 
vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 
nghĩa vụ tài chính đối với 27 thủ tục 
hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 
Cổng Dịch vụ công tỉnh.          

                                          HOÀI NHÂN

Bình Định là một trong những địa phương 
dẫn đầu về thanh toán trực tuyến

(BĐ) - Từ năm 2016 đến nay, toàn 
Đảng bộ TX Hoài Nhơn đã kết nạp 70 
đảng viên trong lực lượng dự bị động 
viên, 85 đảng viên trong lực lượng dân 
quân tự vệ. Trong đó, có nhiều dân quân 
có thành tích xuất sắc trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 được kết  
nạp Đảng.

Thị ủy Hoài Nhơn cũng chỉ đạo 
đảng ủy các xã, phường phải nâng cao 
công tác quản lý đối với đảng viên là 

quân nhân xuất ngũ về địa phương. Cụ 
thể, bố trí, sắp xếp tạo điều kiện việc 
làm để đảng viên yên tâm, phát huy tốt 
trách nhiệm của người đảng viên tại địa 
phương. Những trường hợp phải đi làm 
ăn xa khó về sinh hoạt đúng quy định 
thì tạo điều kiện cho miễn sinh hoạt 
đảng có thời hạn, hoặc chuyển sinh hoạt 
đảng đến nơi làm việc để sinh hoạt nếu 
có tổ chức đảng.

MAI LÂM

Hoài Nhơn chú trọng phát triển đảng 
trong lực lượng dự bị động viên,  
dân quân tự vệ



8 THỨ SÁU, 17.12.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Thu ngân sách năm 2021 
vượt 33,6% dự toán

Theo ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc 
Sở Tài chính, năm 2021 Bộ Tài chính, 
Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu cho Bình 
Định thu ngân sách nhà nước (NSNN) 
9.240 tỷ đồng. Nhận thấy tình hình  
KT-XH đầu năm ổn định, nhiều khoản 
thuế có khả năng thu đạt cao, Sở Tài 
chính đã tham mưu UBND tỉnh giao 
chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa trên địa 
bàn tỉnh năm 2021 tăng 5% so với dự 
toán, nhằm tăng NSNN phục vụ chi cho 
đầu tư phát triển, an sinh xã hội. Tuy 
nhiên, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn 
biến phức tạp và kéo dài, nền kinh tế bị 
ảnh hưởng, “sức khỏe” của DN bị giảm 
sút, cộng thêm việc tỉnh ta thực hiện các 
chính sách hỗ trợ người nộp thuế (NNT) 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 
buộc nhiều nguồn thu bị cắt giảm, nên 
áp lực thu ngân sách đảm bảo dự toán 
năm 2021 nhiều hơn. 

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và quyết liệt, nỗ lực của 
ngành Thuế tỉnh, kết quả thu NSNN 
của tỉnh rất khả quan. Theo Cục Thuế 
tỉnh, thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 
2021 hơn 12.343 tỷ đồng, đạt 133,6% 
dự toán. Có 12/16 khoản thu chính, 
như: Thu thuế DN Trung ương, từ các 
DN đầu tư nước ngoài; thu thuế công 
thương nghiệp ngoài quốc doanh; tiền 
thuê đất.. vượt dự toán ở mức cao đã 
góp phần tăng ngân sách của tỉnh. 

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ 
thu NSNN, ngành Thuế tỉnh cũng đã 
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của 
Chính phủ cho NNT bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh Covid-19. Năm 2021, có 
khoảng 18.333 hộ kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh được miễn thuế trong 2 quý 
cuối năm 2021 với số tiền 95 tỷ đồng; 

Theo Quyết định số 22/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách 
bảo hiểm nông nghiệp, Bình Định được 
Trung ương chọn thực hiện bảo hiểm 
chăn nuôi (BHCN) cho 2 loại vật nuôi 
là trâu và bò. Đối tượng thuộc diện hộ 
nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ 90% 
phí bảo hiểm/năm, các tổ chức, cá nhân 
khác được hỗ trợ 20%. Khi vật nuôi 
tham gia BHCN bị thiệt hại do thiên 
tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa 
lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt sạt lở đất, nắng 
nóng), dịch bệnh mà cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền công bố hoặc xác nhận 
(bệnh lở mồm long móng, nhiệt thán…) 
sẽ được đơn vị thực hiện BHCN bồi 
thường thiệt hại. 

Được ngành chức năng, chính quyền 
địa phương và Công ty Bảo Minh Bình 
Định (đơn vị thực hiện BHCN) tư vấn, 
hướng dẫn, đầu năm 2021, ông Dương 
Văn Quang, ở xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn 
đã mua BHCN cho 2 con bò thịt với số 

BIC BÌNH ĐỊNH VÀ BIDV BÌNH ĐỊNH: 

Chi trả gần 325 triệu 
đồng cho khách hàng 
tham gia bảo hiểm 

(BĐ) - Sáng 16.12, Tổng Công ty CP 
Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (BIC 
Bình Định) và Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Định (BIDV Bình Định) chi trả quyền lợi 
bảo hiểm cho người nhà của khách hàng 
tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn với 
số tiền hơn 324,858 triệu đồng. 

Khách hàng vay vốn tại BIDV Bình 
Định và tham gia gói bảo hiểm BIC 
Bình An của BIC Bình Định nhưng gặp 
rủi ro qua đời. Theo đại diện của BIC 
Bình Định, sau khi nhận được thông tin 
khách hàng tham gia bảo hiểm gặp rủi 
ro qua đời, đơn vị đã tư vấn, hướng dẫn 
người nhà của khách hàng hoàn tất các 
thủ tục, đồng thời chi trả kịp thời số tiền 
mà khách hàng được thụ hưởng theo 
đúng hợp đồng đã ký kết. Qua đó, góp 
phần giúp cho gia đình của khách hàng 
khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Ngoài trường hợp nói trên, 11 tháng 
đầu năm 2021, hệ thống BIC đã thực hiện 
chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 453 khách 
hàng tham gia bảo hiểm BIC Bình An với 
tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.       M. HẰNG

57 khách hàng 
vay vốn đóng tàu nợ 
quá hạn 418 tỷ đồng 

(BĐ) - Thông tin từ Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Định cho hay, hiện có 57 trong tổng số  
60 khách hàng vay vốn ngân hàng đóng 
tàu theo Nghị định 67/2014 của Chính 
phủ có nợ quá hạn lên đến 418 tỷ đồng, 
trong đó 207 tỷ đồng nợ gốc và 221 nợ 
lãi vay. 

Nguyên nhân chủ yếu là có nhiều 
chủ tàu khai thác thủy sản đạt hiệu quả 
thấp, tàu không mua được bảo hiểm nên 
không thể ra khơi đánh bắt, hệ quả là 
không có tiền để trả nợ ngân hàng. Bên 
cạnh đó, một số khách hàng thiếu thiện 
chí trả nợ, trong khi đó các ngân hàng lại 
không thể quản lý được hoạt động khai 
thác, doanh thu của các chủ tàu. 

Hiện có một số ngân hàng đã khởi 
kiện chủ tàu để xử lý tài sản bảo đảm thu 
hồi nợ, nhưng việc bán tài sản thế chấp là 
tàu cá gặp rất nhiều khó khăn do không 
tìm được người mua.                MINH HẢI

Phát huy chính sách bảo hiểm chăn nuôi

tiền bảo hiểm 30 triệu đồng/năm, tổng 
phí bảo hiểm hơn 1,1 triệu đồng. Ông 
Quang chia sẻ: “Nhờ được Nhà nước 
hỗ trợ nên phần phí BHCN mà tôi phải 
chi trả chỉ 110 nghìn đồng. Nếu rủi gặp 
phải chuyện bất trắc, tôi sẽ nhận được 
tiền đền bù từ DN để khắc phục khó 

khăn, tái đầu tư 
chăn nuôi!”. Ông 
Quang chỉ là một 
trong hàng trăm 
trường hợp đã 
tham gia BHCN 
và nhận được 
sự hỗ trợ của  
Nhà nước. 

Ông Lê Văn 
Tấ n ,  Tr ư ở n g 
Phòng kế toán 
tổng hợp Công 
ty Bảo Minh Bình 
Định, cho hay: 
Đến nay, Công 

ty đã ký 7 hợp đồng BHCN với UBND  
7 xã: Ân Hảo Tây, Ân Tường Đông, Ân 
Hữu, Ân Phong, Ân Mỹ (huyện Hoài 
Ân); Hoài Mỹ, Hoài Sơn (TX Hoài 
Nhơn) đại diện cho 339 hộ dân thuộc 
diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia 
bảo hiểm cho 614 con trâu, bò với tổng 

số tiền bảo hiểm từ tháng 2.2021 đến 
tháng 2.2022 là 9,21 tỷ đồng. Tổng phí 
BHCN 337,73 triệu đồng, trong đó Nhà 
nước hỗ trợ gần 304 triệu đồng. Nếu mở 
rộng đối tượng tham gia BHCN, phạm 
vi được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cũng 
như phí bảo hiểm, chắc chắn sẽ có nhiều 
người mua BHCN. 

Đề cập đến vấn đề này, ông Đào Văn 
Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, 
cho biết: Sở NN&PTNT đã tham mưu 
UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính và 
Bộ NN&PTNT tiếp tục duy trì chính 
sách bảo hiểm nông nghiệp đến hết năm 
2025, cho tỉnh Bình Định được tham 
gia đầy đủ các đối tượng bảo hiểm bao 
gồm cả cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng 
thủy sản. Bên cạnh đó, tăng mức hỗ trợ 
phí bảo hiểm nông nghiệp cho những 
hộ không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, tạo điều kiện để nhóm đối tượng 
này quen dần với việc mua bảo hiểm 
nông nghiệp.                            MINH HẰNG

Đàn bò của hộ ông Dương Văn Quang, ở xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn đã được mua 
bảo hiểm chăn nuôi.                                                                                                            Ảnh: TIẾN SỸ

Chủ động giải pháp 
thu ngân sách năm 2022

Cùng với việc đẩy mạnh công tác 
quản lý, thu thuế năm 2021, ngành 
Thuế tỉnh đã chủ động xây dựng 
các giải pháp thu ngân sách nhà 
nước năm 2022, đảm bảo phục vụ 
chi cho đầu tư phát triển, an sinh 
xã hội và phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

Cán bộ ngành Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn DN thực hiện nghĩa vụ thuế.                                                      Ảnh: TIẾN SỸ

5.124 DN, tổ chức, cá nhân được thụ 
hưởng chính sách giảm thuế thu nhập 
DN, thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thuê 
đất và chính sách miễn tiền thuế nộp 
chậm với tổng số tiền hơn 131 tỷ đồng. 
Qua đó, vừa giúp NNT khắc phục khó 
khăn, duy trì sản xuất, vừa nuôi dưỡng 
nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình  
KT-XH năm 2021 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2022 diễn ra vào ngày 1.12.2021, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
đánh giá cao công tác quản lý, thu 
NSNN của ngành Thuế tỉnh, góp phần 
quan trọng cùng với tỉnh thực hiện hiệu 
quả mục tiêu kép: Phát triển KT-XH và 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chủ động giải pháp thu ngân sách 
năm 2022

Năm 2022, dự toán tổng thu NSNN 
được Bộ Tài chính giao đối với Cục Thuế 
Bình Định là 10.200 tỷ đồng. Theo ông 
Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, 
để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, ngành Thuế tỉnh chú trọng khai 
thác các nguồn thu còn tiềm năng, dư địa 
thu, kết hợp mở rộng thêm các nguồn 
thu mới (các DN, dự án mới đi vào hoạt 
động; các DN hết thời gian ưu đãi thuế). 
Bên cạnh đó, tăng cường thu thuế các lĩnh 
vực ít bị ảnh hưởng hơn, như: Thương 

mại điện tử; kinh doanh bất động sản; 
khai thác tài nguyên khoáng sản; ngân 
hàng; các DN phát sinh chuyển nhượng 
cổ phần, vốn góp. Đặc biệt tập trung bám 
sát các công trình, dự án lớn, các khu đô 
thị, tái định cư, trung tâm thương mại, 
chung cư thương mại để quản lý thu triệt 
để các khoản thuế phát sinh và xử lý truy 
thu nợ thuế. Cùng với đó, thiết lập mặt 
bằng quản lý thuế mới đối với từng loại 
hình DN hoạt động trên các lĩnh vực: 
Thương mại, vận tải, xây dựng bất động 
sản, xăng dầu, sản xuất gỗ, đá, viên nén, 
điện, khai thác tài nguyên, khoáng sản, 
xuất nhập khẩu…

Năm 2022, ngành Thuế tỉnh cũng sẽ 
quan tâm nhiều hơn đến các công trình, 
dự án trên địa bàn tỉnh để thu triệt để 
các khoản thu vãng lai, thuế tài nguyên, 
phí bảo vệ môi trường, đồng thời tăng 
cường quản lý, thu thuế tiền thuê đất, 
tiền sử dụng đất cùng các hoạt động xây 
dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải 
tư nhân, cho thuê tài sản, cho thuê mặt 
bằng kinh doanh, bổ sung thêm nguồn 
thu ngân sách. Cùng với việc tăng cường 
quản lý, thu thuế, ngành Thuế tỉnh cũng 
sẽ đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước cho NNT bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh Covid-19, giúp NNT phát 
triển kinh doanh, đồng thời nuôi dưỡng 
nguồn thu.                            PHẠM TIẾN SỸ
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Hoàn thành nghiên cứu giải mã gen 
người Việt đầu tiên

Chuyên gia VinBigData nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Ngày 16.12, Viện Nghiên cứu dữ liệu 
lớn VinBigData (Tập đoàn Vingroup) 
công bố đã hoàn thiện dự án “Xây dựng 
cơ sở dữ liệu biến dị di truyền cho quần 
thể người Việt”.

Đây là bộ dữ liệu toàn hệ gen người 
Việt đầu tiên bảo đảm tính đại diện và 
phổ quát, phù hợp với phân bố dân cư 
về địa lý (miền Bắc 37%; miền Trung 
22%; miền Nam 41%) và giới tính (cân 
bằng tỷ lệ nam nữ). Đặc biệt, bộ dữ liệu 
gen có đầy đủ chú giải về chức năng sinh 
học cũng như nguy cơ bệnh lý. 

Dự án được VinBigData khởi động 
từ tháng 12.2018. Trong 3 năm, nhóm 
nghiên cứu đã giải trình tự toàn bộ hệ 
gen của hơn 1.000 người trưởng thành 
khỏe mạnh, 35 - 55 tuổi, không có quan 
hệ huyết thống và có đủ thông tin kiểu 
hình và nhân khẩu học; phân tích một 
phần hệ gen hơn 4.000 trường hợp liên 
quan đến các bệnh lý phổ biến và khả 
năng đáp ứng thuốc. Kết quả phát hiện 
hơn 40 triệu biến thể di truyền, trong đó 
có gần 2 triệu biến thể gen phổ biến đặc 
trưng cho quần thể người Việt.

Quy trình phân tích dữ liệu gen và 
chú giải biến thể gen do VinBigData 
thực hiện được đánh giá là tiên tiến 
hàng đầu thế giới. Công đoạn xử lý mẫu 
được triển khai tại phòng lab đạt chuẩn 
quốc tế ISO 15189 (tiêu chuẩn quy định 
các yêu cầu về năng lực và chất lượng 
đối với các phòng xét nghiệm y tế) thuộc 

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec. Khối 
lượng dữ liệu khổng lồ được xử lý bằng 
công nghệ hiện đại của Google, Illumina 
(hãng công nghệ hàng đầu thế giới về 
giải trình tự gen), và NVIDIA (Tập đoàn 
công nghệ đa quốc gia của Mỹ).

Bên cạnh đó, VinBigData cũng triển 
khai hợp tác với khoảng 20 tổ chức 
nghiên cứu, bệnh viện hàng đầu trong 
và ngoài nước như: ĐH John Hopkins 

(Mỹ), The GoldenHelix Foundation 
(Anh), Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện 
trung ương Quân đội 108...

Kết quả nghiên cứu sẽ tạo tiền đề hỗ 
trợ khám phá đặc điểm sinh lý - tâm lý 
của cá nhân, cũng như dự đoán nguy cơ 
mắc bệnh phổ biến, bệnh di truyền lặn, 
đánh giá mức độ đáp ứng thuốc trong 
tương lai.       (Theo hanoimoi.com.vn)

7 trường đại học 
Việt Nam đạt 
tiêu chuẩn 
nước ngoài

Trường ĐH Bách khoa (ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh)

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) 
vừa công bố danh sách các cơ sở giáo 
dục, trường được công nhận đạt tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục.

Cụ thể, theo thống kê đến ngày 
30.11.2021, có 181 cơ sở giáo dục đại 
học và trường cao đẳng sư phạm được 
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục.

Trong số này, có 164 cơ sở giáo dục 
đại học và 10 trường cao đẳng sư phạm 
được công nhận đạt theo tiêu chuẩn 
trong nước.

Có 7 trường đại học được công nhận 
đạt tiêu chuẩn nước nước ngoài gồm: 
Trường ĐH Bách khoa (ĐH quốc gia TP 
Hồ Chí Minh), Trường ĐH Bách Khoa 
(ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Bách Khoa 
Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng, Trường 
ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH quốc gia 
Hà Nội), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 
Trường ĐH Quốc tế (ĐH quốc gia TP 
Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, Cục Quản lý chất lượng 
cũng thông báo danh sách 235 cơ sở giáo 
dục đại học và 28 trường cao đẳng sư 
phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh 
giá; có 178 lượt (171 cơ sở giáo dục đại 
học), 10 trường cao đẳng sư phạm được 
đánh giá ngoài. Trong số này có 164 cơ 
sở giáo dục đại học, 10 trường cao đẳng 
sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn 
chất lượng.                       (Theo VTV.VN)

Đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà 
với người nhập cảnh xuống 3 ngày

Đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tại nhà với 
người nhập cảnh xuống 3 ngày.

Tại dự thảo thí điểm áp dụng biện 
pháp phòng, chống dịch với người nhập 
cảnh đường hàng không đang lấy ý kiến 
các bộ, ngành, địa phương, Bộ Y tế cho 
biết hiện tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của 
Việt Nam đã đạt ở mức cao.

Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 135,2 
triệu liều vắc xin, trong đó tiêm mũi 2 
là 59 triệu liều. 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.

Vì thế, thực hiện chủ trương “Thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19”, Bộ Y tế đề xuất 
người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc xin 
Covid-19, xét nghiệm PCR âm tính trước 
khi nhập cảnh trong 72 giờ sẽ cách ly 

tại nhà 3 ngày.
Những người này sẽ thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp 
RT-PCR ngày thứ 1 và ngày thứ 3 kể 

từ ngày nhập cảnh. Nếu kết quả xét 
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tiếp 
tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày 
kể từ ngày nhập cảnh (hiện đang là cách 
ly tập trung 7 ngày và theo dõi sức khỏe 
7 ngày sau đó).

Trường hợp tự nguyện xét nghiệm 
SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 
vào ngày thứ 10 và có kết quả âm tính 
thì kết thúc thời gian theo dõi sức khỏe.

Đối với người nhập cảnh chưa tiêm 
vắc xin Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều 
vắc xin Covid-19 sẽ thực hiện cách ly 
tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ 
ngày nhập cảnh; nếu kết quả xét nghiệm 
âm tính sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe 
đến hết 14 ngày.                   

(Theo nld.com.vn)

TP Hồ Chí Minh xin 
hỗ trợ khẩn 3.000 
bác sĩ, điều dưỡng

UBND TP Hồ Chí Minh vừa kiến 
nghị Bộ Y tế bổ sung lực lượng y tế khi 
tình hình dịch bệnh tại thành phố có 
chiều hướng gia tăng, tỷ lệ bệnh nhân 
nặng khá cao.

Thành phố đang tiếp tục duy trì hoạt 
động các bệnh viện dã chiến, thu dung 
điều trị Covid-19, tuy nhiên một số bệnh 
viện, trung tâm hồi sức Covid-19 cần 
bổ sung nhân lực để mở rộng quy mô 
giường bệnh.

Do đó, UBND thành phố kiến nghị 
Bộ Y tế xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung 
lực lượng y tế cho thành phố, cụ thể là 
1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng. Trong 
đó có 300 bác sĩ và 600 điều dưỡng có 
chuyên môn hồi sức cấp cứu.

Trước đó, UBND thành phố cũng có 
văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị tiếp 
tục hỗ trợ nhân lực tăng cường tại các 
trạm y tế lưu động trên địa bàn.

Theo đó, để đảm bảo chăm sóc điều 
trị F0, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị 
Bộ Quốc phòng xem xét, tiếp tục hỗ trợ 
bổ sung lực lượng để tăng cường cho 
179 trạm y tế lưu động (chưa kể 85 trạm 
đang hoạt động) với tổng số 537 quân y.

(Theo TTO)

Khai trương dịch vụ xe đạp công cộng tại TP Hồ Chí Minh

Người dân trải nghiệm xe đạp công cộng.

Sáng 16.12, Sở GTVT TP Hồ Chí 
Minh phối hợp với Tập đoàn Trí Nam 
tổ chức lễ khai trương dịch vụ xe đạp 

công cộng trên địa bàn Quận 1.
388 xe phục vụ cho thuê được bố 

trí ở 43 vị trí trên vỉa hè một số tuyến 
đường ở Quận 1, nằm gần các trạm 
dừng, nhà chờ xe buýt, công viên, điểm 
du lịch... để phục vụ người dân đi lại 
với các chặng đường ngắn. Mỗi trạm 
có diện tích từ 10 - 15m2, cho 10 - 20 
xe đậu 2 dãy.

Xe đạp sử dụng có gắn khóa thông 
minh, tính năng định vị GPS, đóng 
hoặc mở khóa thông qua kết nối mạng 
2G, 3G, 4G, bluetooth trên di động. 
Người dùng cài đặt ứng dụng Mobike 
trên điện thoại rồi quét tìm trạm có xe 
ở gần, sau đó quét mã code mở khóa 

xe; đăng ký giá cước theo thời gian 
sử dụng...

Việc phát triển xe đạp công cộng 
theo hình thức xã hội hóa tạo thêm sự 
lựa chọn về phương thức giao thông 
cho người dân đi lại và du khách tham 
quan khu vực trung tâm thành phố, 
qua đó tăng cường hiệu quả sử dụng 
xe buýt và các phương tiện công cộng 
trong tương lai (MRT, BRT, vận tải hành 
khách công cộng bằng đường thủy...) 
theo hướng văn minh, hiện đại, hạn 
chế nhu cầu sử dụng phương tiện cơ 
giới cá nhân và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường.

 (Theo baotintuc.vn)
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

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

04.12.2021
Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục khai 
giảng khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

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 17.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

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, 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 rải rác 

và có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km 
trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.                                

                                                             (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THƯ NGỎ
  Vận động ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và  

nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - năm 2022
Kính gửi:  - Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp;
          - Các tổ chức, cá nhân.
Hằng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, các cấp, các ngành từ Trung ương đến 

địa phương luôn quan tâm tổ chức nhiều phong trào với những hoạt động 
thiết thực để chăm lo cho các gia đình chính sách, cho người nghèo, người 
gia cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,... Trong đó, Phong trào “Tết 
vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam khởi xướng và thực hiện trong những năm qua đã thu được nhiều 
kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội và là hoạt động 
truyền thống của Hội Chữ thập đỏ trong cả nước, được Đảng, Nhà nước, các 
tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai mưa lũ cuối năm 2021 
đã gây nhiều tổn thất lớn đến mọi mặt trong đời sống xã hội; trong bối cảnh 
đó, đã có nhiều tấm lòng nhân ái đồng hành cùng người dân vượt qua khó 
khăn bằng những nghĩa cử cao đẹp. Xuân Nhâm Dần - năm 2022 đang đến 
gần, hưởng ứng Phong trào trên và thực hiện Công văn số 7688/UBND-VX, 
ngày 2.12.2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tổ chức triển khai thực hiện 
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh với mong muốn người nghèo giảm bớt khó khăn, 
đón xuân tươi vui, đầm ấm, và để Phong trào thực sự là ngày hội toàn dân 
chăm lo cho người nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kêu gọi các cấp, các 
ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài 
tỉnh bằng trách nhiệm với cộng đồng và xã hội hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ 
cho những người nghèo, cận nghèo, khó khăn... bị ảnh hưởng do dịch bệnh 
Covid-19 và mưa lũ trong tỉnh, với tinh thần xem niềm vui của người được 
giúp đỡ là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Phương thức tài trợ, hỗ trợ: Tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể trực tiếp 
đến trao quà cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh, hoặc gửi trực tiếp sự tài trợ, hỗ trợ đến Văn phòng Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh, số 374 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821.664, 
3812.665, Email: rcbinhdinh@gmail.com hoặc chuyển khoản:

Số tài khoản: 55810000013049; Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình 
Định; Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được 
sự quan tâm, ủng hộ tích cực của cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
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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.

1900 90 95



12 THỨ SÁU, 17.12.2021 Bình ĐịnhTHẾ GIỚI
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3822279 n Quảng cáo: 0256.3812559 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

AP đưa tin, ngày 15.12, Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) tổ chức chương trình 
hỏi đáp trực tuyến với công chúng về 
Covid-19 và biến thể Omicron với sự 
tham gia của bà Maria Van Kerkhove, 
Trưởng nhóm kỹ thuật chương trình 
Y tế Khẩn cấp của WHO, và TS Mike 
Ryan, Giám đốc Điều hành chương 
trình Khẩn cấp Y tế.

Tại buổi hỏi đáp, bà Van Kerkhove 
cho biết thế giới sẽ có đủ phương tiện để 
vượt qua đại dịch Covid-19 trong năm 
2022. Bà nói: ‘’Năm 2022 là năm chúng 
ta có thể chấm dứt đại dịch Covid-19. 
Hiện đã có các công cụ. Chúng ta có 
thể khiến Covid-19 không còn gây chết 
chóc nữa”.

Theo hãng tin Sputnik News, vào 
tháng 10, WHO đã khởi động chiến 
lược phủ vắc xin toàn cầu vào giữa năm 
2022, vạch ra nhiều hành động nhằm 
đạt được tỷ lệ tiêm chủng 70%.

Nói về biến thể Omicron, bà Van 

Việt Nam đề cao 
vai trò của LHQ trong 
giải quyết an ninh 
ở Trung Phi

Ngày 15.12, Thượng viện Mỹ bỏ 
phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc 
phòng trị giá 770 tỷ USD, nhiều hơn  
25 tỷ USD so với yêu cầu của Tổng 
thống Joe Biden.

Theo Hãng tin Reuters, tỷ lệ bỏ 
phiếu thông qua Đạo luật ủy quyền 
quốc phòng (NDAA) ở Thượng viện 
là 88 phiếu thuận - 11 phiếu chống, Hạ 
viện thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 363 - 
70 vào ngày 7.12.

Tiếp theo, dự luật sẽ được trình lên 
cho Tổng thống Joe Biden ký.

Ngân sách NDAA trong năm tài 
khóa 2022 là 770 tỷ USD, nhiều hơn 
khoảng 5% so với năm ngoái. Đây là 
kết quả của các cuộc đàm phán dai dẳng 

Siêu bão Rai 
đổ bộ Philippines, 
sức gió 260 km/giờ

Siêu bão Rai, còn gọi là Odette, đã đổ 
bộ vào bờ biển phía Đông Philippines vào 
chiều 16.12 (giờ địa phương) kèm theo 
mưa xối xả và nguy cơ gây lũ lụt trên diện 
rộng. Vào thời điểm đổ bộ đảo Siargao, 
siêu bão Rai có sức gió lên đến 260 km/
giờ kèm gió giật hơn 300 km/giờ - tương 
đương với cơn bão cấp 5 ở Đại Tây Dương.

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro 
thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) 
cho biết khoảng 198 nghìn người đã sơ 
tán đến nơi trú ẩn của chính quyền địa 
phương. Siêu bão Rai là cơn bão thứ 15 đổ 
bộ vào Philippines trong năm nay.

Theo đài CNN, Hiệp hội CTĐ và Trăng 
lưỡi liềm đỏ quốc tế đã gọi Rai là “một 
trong những cơn bão mạnh nhất thế giới 
năm 2021” và cho biết nó đang đe dọa 
hàng triệu người với những cơn gió có 
sức hủy diệt kèm lũ quét.       (Theo NLĐO)

l Indonesia hôm 16.12 ghi nhận ca 
lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên 
ở nước này. Bộ trưởng Y tế Indonesia 
Gunadi Sadikin cho biết, ca lây nhiễm là 
một nhân viên tại bệnh viện Wisma Atlet 
ở thủ đô Jakarta. 

l Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 
thông báo khinh hạm Đô đốc Gorshkov, 
thuộc Hạm đội phương Bắc của Hải quân 
Nga, đã phóng thử thành công một tên 
lửa siêu thanh Zircon vào một mục tiêu 
ven biển tại một bãi huấn luyện ở khu 
vực Arkhangelsk.

l Theo Sputnik, máy bay chiến đấu 
của Mỹ đến Romania để “tăng cường sự 
hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại 
Tây Dương (NATO)” ở khu vực Biển Đen.

l Ngày 15.12 theo giờ địa phương, 
một máy bay tư nhân bị rơi ở sân bay 
Las Americas bên ngoài thủ đô Santo 
Domingo của Cộng hòa Dominica. Vụ 
tai nạn khiến toàn bộ 9 hành khách trên 
máy bay thiệt mạng.

l Ít nhất 4 học sinh tử vong và 5 em 
khác bị thương trong vụ tai nạn khi chơi 
với lâu đài hơi tại bữa tiệc kết thúc học kỳ 
của một trường tiểu học ở TP Devonport 
trên đảo Tasmania, phía Bắc Australia.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

WHO: Đại dịch Covid-19 có thể 
chấm dứt trong năm 2022

Kerkhove cho biết biến thể đang “lây 
lan nhanh và có ưu thế hơn so với biến 
thể Delta ở một số quốc gia”, nhưng 
nhấn mạnh biến thể mới vẫn đang trong 

giai đoạn đầu. 
Theo WHO, 

dữ liệu vẫn đang 
được cung cấp 
và vẫn còn nhiều 
điều chưa biết về 
biến thể mới. Tuy 
nhiên vắc xin vẫn 
là công cụ hạn 
chế đáng kể nguy 
cơ tiến triển tình 
trạng bệnh nặng 
và tử vong.

Một phân tích 
công bố ngày 14.12 
về dữ liệu ở Nam 
Phi - nơi biến thể 
Omicron đang thúc 
đẩy sự gia tăng các 

ca nhiễm mới - chỉ ra biến thể này dường 
như dễ lây lan từ người sang người hơn và 
né tránh vắc xin tốt hơn, nhưng cũng gây 
ra các triệu chứng nhẹ hơn.       (Theo LĐO)

Một phụ nữ ở Houghton, Johannesburg, Nam Phi được tiêm vắc xin ngừa 
Covid-19.                                                                                                                                  Ảnh: REUTERS

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách 
quốc phòng 770 tỷ USD

giữa 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ ở cả 
lưỡng viện, do tranh cãi về các chính 
sách đối với Trung Quốc và Nga.

NDAA bao gồm tăng lương 2,7% cho 

quân đội, mua thêm máy bay và tàu hải 
quân, bên cạnh các chính sách ứng phó 
với các mối đe dọa địa chính trị.

NDAA cũng bao gồm 300 triệu USD 
dành cho Sáng kiến hỗ trợ an ninh 
Ukraine, 4 tỷ USD cho Sáng kiến phòng 
thủ châu Âu, 150 triệu USD cho hợp tác 
an ninh Baltic.

Liên quan tới Trung Quốc, NDAA 
có 7,1 tỷ USD cho Sáng kiến răn đe 
Thái Bình Dương nhằm cạnh tranh với 
những ảnh hưởng quân sự ngày càng 
gia tăng của quân đội Trung Quốc trong 
khu vực.

Dự luật cũng thiết lập một ủy ban 
gồm 16 thành viên để nghiên cứu về 
cuộc chiến ở Afghanistan.       (Theo TTO)

Tàu tác chiến ven biển USS Tulsa (trái) và tàu 
sân bay USS Carl Vinson (phải) đi qua Biển Đông 
ngày 7.9.                                                             Ảnh: US Navy

Một tháng rưỡi sau khi nới lỏng 
các biện pháp hạn chế theo chính 
sách “sống chung với Covid-19”, 
ngày 16.12, Hàn Quốc thông báo 
nước này sẽ tái áp đặt các quy định 
giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn 
trong bối cảnh số ca mắc mới và 
số ca nguy kịch tăng lên mức cao 
chưa từng có kể từ khi dịch bệnh  
bùng phát.

Các quan chức sở tại cho biết, các 
quy định siết chặt sẽ được nối lại 
kể từ ngày 18.12. Các buổi gặp gỡ 
riêng tư được giới hạn không quá 
4 người (tất cả đều đã được tiêm 
đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19). Các 
hàng ăn, quán cà phê, quán bar buộc 
phải đóng cửa vào 21 giờ. Trong khi 
các rạp chiếu phim và quán cà phê, 
internet ngừng hoạt động vào 22 giờ.

Hàn Quốc tái áp đặt các 
biện pháp giãn cách xã hội 
nghiêm ngặt

Theo quy định mới, những người 
chưa tiêm phòng chỉ có thể ăn tối 
một mình hoặc mua đồ ăn mang đi 
hoặc đặt dịch vụ giao hàng.

(Theo Vietnam+)

Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc 
ngày 11.12.2021.                                               Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 15.12, Hội đồng Bảo an LHQ  
đã họp định kỳ 6 tháng về tình hình khu 
vực Trung Phi và hoạt động của Văn 
phòng LHQ tại khu vực này (UNOCA), 
đồng thời biểu quyết việc gia hạn nhiệm 
vụ của UNISFA-Phái bộ An ninh lâm 
thời LHQ tại Abyei, khu vực có tranh 
chấp giữa Sudan và Nam Sudan.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm 
Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt 
Nam tại LHQ, hoan nghênh nỗ lực 
của các nước trong bảo đảm an ninh, 
ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực. 
Đại sứ cũng chia sẻ lo ngại về bất ổn 
kéo dài ở một số nơi và tình hình nhân 
đạo phức tạp do tác động của bất ổn, 
bệnh dịch, biến đổi khí hậu cũng như 
Covid-19.

Đại sứ nhấn mạnh cần phải giải 
quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng 
bất ổn an ninh vì mục tiêu hòa bình và 
ổn định lâu dài cho người dân khu vực 
Trung Phi, cụ thể thông qua việc thúc 
đẩy hợp tác giải quyết các thách thức 
an ninh từ hoạt động của khủng bố và 
các nhóm vũ trang, tăng cường quản lý 
tài nguyên, thúc đẩy hòa giải ở cấp quốc 
gia và khu vực, đẩy mạnh hội nhập.

(Theo TTXVN)

Binh lính gìn giữ hòa bình của LHQ tuần tra tại Bangui, 
CH Trung Phi ngày 13.1.2021.                            Ảnh: AFP/TTXVN


