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Không chủ quan, tăng cường 
chủ động ứng phó với bão Rai

Chuyển đổi số phải bắt đầu 
từ chuyển đổi nhận thức

u2u2

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI : 

u5

u 6

MỞ RỘNG CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ F0 
TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG: 

Chủ động tình 
huống, không để 
bị bất ngờ 

“Tiếp sức” cho 
người đi xuất khẩu
lao động

Họ đã tỏa sáng
Đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao 
không thể làm theo phong trào hay “một 
sớm một chiều” mà là một hành trình cần có 
sự đầu tư dài hơi, triển khai đồng bộ…

Công trình cầu chữ Y đã được nghiệm 
thu hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu 

tháng 7.2021.  Ảnh: LÊ CƯỜNG

Quy Nhơn tăng tốc 
đảm bảo tiến độ

Nông nghiệp Bình Định đang chuyển mình
Cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m3/ngày đêm đã hoàn 

thành, sắp bàn giao cho UBND TP Quy Nhơn quản lý.       Ảnh: LÊ CƯỜNG

Sau gần 3 năm triển khai, một số công trình thuộc Tiểu Dự án TP Quy Nhơn
(Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải) đã được đưa vào sử dụng, phát huy 
hiệu quả trong việc cải thiện môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng. Hiện chủ đầu tư 

đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu giai đoạn 2.
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 17.12, UBND 
tỉnh phối hợp Tập đoàn FPT tổ 
chức Hội nghị trực tuyến nâng 
cao nhận thức chuyển đổi số cho 
lãnh đạo các cấp tỉnh Bình Định. 
Hội nghị có sự tham gia của hơn 
2.000 đại biểu tại 170 điểm cầu 
trực tuyến của FPT và các địa 
phương trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu 
Trung tâm Hội nghị tỉnh có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. Tại điểm cầu 
của Tập đoàn FPT có ông Trương 
Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn FPT. Hội nghị có sự tham 
dự của các chuyên gia đến từ Tập 
đoàn McKinsey, Nhóm Think 
Tank VINASA.

Tại hội nghị các chuyên gia 
đến từ Tập đoàn McKinsey, 
Nhóm Think Tank VINASA, 
Tập đoàn FPT và lãnh đạo các 
cấp của tỉnh chia sẻ, trao đổi 
kiến thức tổng quan về chuyển 
đổi số, nhằm đưa hoạt động 
chuyển đổi số của Bình Định 
đạt hiệu quả cao, đóng góp vào 
sự nghiệp phát triển KT-XH của 
địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
khẳng định: Thời gian qua, tỉnh 
Bình Định đã tập trung triển khai 
nhiều nhiệm vụ quan trọng và 
kết quả của những nỗ lực đó, 
Bình Định được xếp hạng 13/63 
tỉnh, thành phố cả nước về mức 
độ chuyển đổi số. Để tạo sự bứt 
phá trong chuyển đổi số, Bí thư 
Tỉnh ủy chỉ rõ một số nhiệm vụ 

cần tập trung triển khai trong 
thời gian tới. Đó là: Nâng cao 
nhận thức về chuyển đổi số cho 
các cấp, ngành, đặc biệt là người 
đứng đầu; tập trung phát triển 
nguồn nhân lực, thu hút nguồn 
nhân lực trình độ cao về Bình 
Định làm việc; xây dựng và triển 
khai thành công các dự án công 
nghệ thông tin nhằm đưa Bình 
Định trở thành một trung tâm 
công nghệ thông tin, trung tâm 
trí tuệ nhân tạo trong khu vực và 
thế giới; xây dựng đề án đầu tư 
hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, 
trong đó tập trung vào 3 việc là 
đầu tư hạ tầng phần cứng, hợp 
tác với Tập đoàn FPT phát triển 
các phần mềm để triển khai đồng 
bộ và quan trọng hơn hết là xây 
dựng kho dữ liệu. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 
Chuyển đổi số trong thời gian 
đến không chỉ là vấn đề công 
nghệ mà là vấn đề chiến lược, 
trách nhiệm. Chuyển đổi số là 
chuyển đổi cách nghĩ mới, cách 
làm mới để bước vào Cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0. Với sự 
quyết tâm của các cấp ngành, 
địa phương trong tỉnh, cùng sự 
hỗ trợ của các chuyên gia trong 
và ngoài tỉnh, chúng ta tin tưởng 
chuyển đổi số của Bình Định 
trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 
những năm tiếp theo sẽ thật sự 
mang lại thành công, tạo được 
động lực mới, nguồn lực mới 
cho sự bứt phá đi lên mạnh mẽ 
của Bình Định trong thời gian 
tới. Qua đó, góp phần thực hiện 
được khát vọng lớn lao của nhiều 
thế hệ lãnh đạo tỉnh là đưa Bình 
Định trở thành tỉnh trong nhóm 
dẫn đầu của khu vực miền Trung 
và Tây Nguyên.            HỒNG HÀ

Chuyển đổi số phải bắt đầu 
từ chuyển đổi nhận thức

(BĐ) - Chiều 17.12, Văn 
phòng Chính phủ phối hợp với 
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng 
chống thiên tai tổ chức Hội nghị 
trực tuyến công tác ứng phó với 
bão Rai (bão số 9), với sự tham 
gia của 28 tỉnh, thành ven biển 
do Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ 
đạo quốc gia về phòng chống 
thiên tai chủ trì; Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì tại 
điểm cầu Bình Định.  

Tại Hội nghị, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo 
công tác chủ động của tỉnh 
chuẩn bị ứng phó bão Rai. 
Tính đến trưa 17.12, 186 tàu 
cá Bình Định (1.340 ngư dân) 
đang hoạt động trên các vùng 
biển, trong đó, có 27 tàu nằm 
trong vùng ảnh hưởng của 
bão. Sau khi nhận được thông 
báo, các tàu cá đã và đang di 
chuyển đến nơi tránh, trú an 
toàn. Tổ chức gia cố, di chuyển 
các lồng bè nuôi trồng thủy sản 

trên biển về khu vực an toàn; 
không để người dân ở lại trên 
các lồng bè trong thời gian 
bão đổ bộ vào bờ. Hướng dẫn 
tàu cá tại các khu neo đậu trú, 
tránh bão; không cho thuyền 
viên ở lại trên tàu. Tổ chức cấm 
biển để bảo đảm an toàn cho 
người và tàu thuyền kể từ 17 
giờ ngày 17.12.  

Đối với khu vực đất liền, 
hướng dẫn nông dân tạm dừng 
gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2021 
- 2022; đối với các diện tích lúa 
đã gieo sạ (27.675 ha, đạt 58% 
kế hoạch), phải thông thoáng 
các mương tiêu, trục tiêu, tháo 
dỡ các vật cản thoát nước... 
Công tác vận hành, điều tiết 
nước hồ chứa bám sát tình hình 
thời tiết, lượng mưa để đảm bảo 
an toàn công trình và hạn chế 
thấp nhất gây ngập úng vùng 
hạ du. Trong ngày 18.12, Ban 
chỉ huy Phòng chống thiên tai 
- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thủ dân sự các huyện, thị xã, 
thành phố tiếp tục tổ chức họp 
để rà soát lại phương án ứng 

phó với mưa lớn, nguy cơ sạt 
lở đất, ngập lụt, nhà sập... để di 
dời dân trong điều kiện phòng, 
chống dịch Covid-19.  

Phó Thủ tướng Chính phủ 
Lê Văn Thành đánh giá rất 
cao công tác chuẩn bị ứng phó 
với bão Rai của các bộ, ban, 
ngành, địa phương, trong đó 
có Bình Định. Đồng thời, nhấn 
mạnh đây là cơn bão muộn bất 
thường, dự báo bão mạnh cấp 
12 giật cấp 15, thời tiết lạnh mùa 
đông khiến hướng di chuyển 
bão đang khó dự đoán... Do đó, 
từ Chính phủ đến bộ, ngành, 
địa phương tuyệt đối không 
chủ quan, cần phải phối hợp 
chặt chẽ, triển khai đồng bộ, 
sẵn sàng ứng phó hỗ trợ tàu 
thuyền, ngư dân ngoài biển, 
người dân trong đất liền. Chủ 
động phương án đảm bảo an 
toàn hồ, đập, đê điều, các nơi 
có khả năng sạt lở... Phải đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài 
sản của người dân, hạn chế 
thấp nhất thiệt hại.   

HOÀI THU

Không chủ quan, tăng cường 
chủ động ứng phó với bão Rai

(BĐ) - Sáng 17.12, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 
Công Hoàng đi kiểm tra các 
công trình, dự án do Sở GTVT 
làm chủ đầu tư gồm: Nâng cấp, 
mở rộng tuyến QL 19B, đoạn từ 
Km 38+200 - Km 58+100 (Sân 
bay Phù Cát - Bảo tàng Quang 
Trung); xây dựng hệ thống đèn 
chiếu sáng trên tuyến ĐT 637 và 
các công trình giao thông trên 
địa bàn huyện Tây Sơn.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm 
tra thực tế tiến độ thi công trên 
công trình, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
yêu cầu đơn vị chủ đầu tư phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền 
địa phương sớm hoàn thành dứt 

Phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31.1.2022

điểm công tác giải phóng mặt 
bằng các công trình, dự án trước 
ngày 31.1.2022. Đồng thời, yêu 

cầu chủ đầu tư giám sát, đôn 
đốc đơn vị thi công đẩy nhanh 
tiến độ, hoàn thành các công 

trình, dự án trong năm 2022. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo 
cụ thể: Đối với dự án Nâng cấp, 
mở rộng tuyến QL 19B, đoạn từ 
Km 38+200 - Km 58+100 (Sân 
bay Phù Cát - Bảo tàng Quang 
Trung); xây dựng hệ thống 
đèn chiếu sáng trên tuyến ĐT 
637; Nâng cấp mở rộng ĐT 636 
đoạn từ Km 24+00 - Km 28+450 
yêu cầu TX An Nhơn và UBND 
huyện Tây Sơn hoàn thành dứt 
điểm công tác giải phóng mặt 
bằng trong tháng 1.2022; tập 
trung máy móc, thiết bị, nhân 
lực, triển khai đồng loạt các 
mũi thi công, hoàn thành trong 
năm 2022. Riêng với công trình 

tuyến đường từ Đài Kính Thiên 
đến Lăng Mai Xuân Thưởng 
và đường kết nối với di tích 
tháp Chăm Dương Long (thuộc 
huyện Tây Sơn) phải thi công 
hoàn thành trước Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022. Sở GTVT 
nắm bắt tình hình, kịp thời phối 
hợp với địa phương tháo gỡ 
vướng mắc, đảm bảo cho công 
tác thi công trên toàn tuyến 
đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cũng nhắc nhở đơn vị thi công 
đảm bảo ATGT trên công trình; 
chủ động các biện pháp ứng 
phó, đảm bảo an toàn cho công 
trình trước cơn bão số 9.

THU DỊU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (ngoài cùng bên phải)  kiểm tra 
các công trình, dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư vào sáng 17.12.       Ảnh: THU DỊU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.           Ảnh: HỒNG HÀ

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang, Trưởng Ban chỉ đạo 
thực hiện hợp tác giữa Bình 
Định với các tỉnh Nam Lào tại 
cuộc họp Ban chỉ đạo, diễn ra 
chiều 17.12.

Thông tin tại cuộc họp cho 
biết, thời gian qua, trên cơ sở 
Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 
2016 - 2020 đã được UBND tỉnh 
và chính quyền các tỉnh Nam 
Lào ký kết, nhiều nội dung, 
chương trình hợp tác thiết thực, 
ý nghĩa đã được triển khai, góp 
phần tăng cường mối quan hệ 
hữu nghị đặc biệt giữa 2 phía 
trên tất cả các lĩnh vực từ chính 
trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục 
đến quốc phòng - an ninh… 

Năm 2021, trong bối cảnh 
bị ảnh hưởng nặng nề của đại 
dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh 
và chính quyền các tỉnh Nam 
Lào thường xuyên trao đổi thư 
thăm hỏi, động viên, trao đổi 

các kinh nghiệm trong công 
tác phòng, chống dịch lẫn 
nhau. Bình Định đã hỗ trợ 4 
tỉnh Nam Lào gồm Attapu, 
Champasak, Sekong, Salavan 
số tiền 800 triệu đồng để phục 
vụ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 (mỗi địa phương 200 
triệu đồng). Bộ CHQS tỉnh 
tổ chức bàn giao kinh phí từ 
nguồn ngân sách tỉnh giúp xây 
dựng công trình hữu nghị tại 
tỉnh Attapu và Champasak, với 
số tiền 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ trang 
thiết bị, vật tư y tế phòng, 
chống dịch Covid-19 trị giá 
khoảng 700 triệu đồng. Bên 
cạnh đó, tỉnh hỗ trợ, cấp học 
bổng cho sinh viên các tỉnh 
Nam Lào đang học tập, sinh 
hoạt tại các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh; hỗ 
trợ con giống vật nuôi, nâng 
cao năng suất, hiệu quả sản 
xuất nông nghiệp tại các tỉnh 
Nam Lào… 

Kết luận cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang, chỉ đạo: Để không 
ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp 
tác giữa Bình Định với các tỉnh 
Nam Lào đề nghị các sở, ban, 
ngành liên quan chủ động rà 
soát, hoàn thiện các nội dung, 
chương trình hợp tác cụ thể để 
đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
ký kết hợp tác giữa Bình Định 
với các tỉnh Nam Lào trong 
giai đoạn 2021 - 2025. Đồng 
thời, xây dựng kế hoạch cụ thể 
để thực hiện các hoạt động có 
ý nghĩa, hiệu quả giữa Bình 
Định với các tỉnh Nam Lào 
trong “Năm Đoàn kết hữu nghị 
Việt Nam - Lào 2022” nhân kỷ 
niệm 60 năm Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 
năm Ngày ký hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác Việt Nam - Lào 
(18.7.1977 - 18.7.2022).

NGUYỄN HÂN

Rà soát, hoàn thiện các nội dung, chương trình 
hợp tác với các tỉnh Nam Lào
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Thu dung F0 không đủ 
điều kiện cách ly tại nhà

S ố  l ư ợ n g  b ệ n h  n h â n 
Covid-19 ở các địa phương 
ngày càng tăng, bên cạnh thực 
hiện điều trị tại nhà, các địa 
phương còn mở rộng khu điều 
trị bệnh nhân F0 thuộc TTYT 
của các địa phương. Khu điều 
trị bệnh nhân Covid-19 mở 
rộng sẽ điều trị những bệnh 
nhân không triệu chứng hoặc 
triệu chứng nhẹ nhưng không 
đủ điều kiện để điều trị tại 
nhà. TP Quy Nhơn là địa 
phương đầu tiên thực hiện 
mở rộng khu điều trị tại ký túc 
xá Trường ĐH Quy Nhơn với 
công suất tối đa là 540 giường. 

Từ ngày 2.12 đến nay, cơ sở 
điều trị tại ký túc xá Trường 
ĐH Quy Nhơn điều trị hơn 
500 bệnh nhân, trong đó đã 
cho ra viện 140 bệnh nhân và 
hiện đang điều trị cho gần 400 
bệnh nhân. Bác sĩ CKII Trần 
Kỳ Hậu, Giám đốc TTYT TP 
Quy Nhơn, cho biết: Đa số 

MỞ RỘNG CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ F0 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG: 

Chủ động tình huống, 
không để bị bất ngờ 

Số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 trong toàn tỉnh ngày càng tăng. Để đảm bảo công 
tác điều trị, một số địa phương đã có phương án mở rộng cơ sở thu dung điều trị F0. Bên 
cạnh đó, công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà cũng có một số thay đổi cho phù hợp.

bệnh nhân ở đây không có 
triệu chứng hoặc triệu chứng 
nhẹ nhưng điều kiện để cách 
ly, theo dõi tại nhà không có 
hoặc có nhưng không đảm bảo. 
Theo chỉ đạo của UBND thành 
phố và để chuẩn bị cho tình 
huống bệnh nhân tăng nhanh 
hơn nữa, chúng tôi cũng đã 
xây dựng phương án mở rộng 
cơ sở điều trị tiếp theo. Tuy 
nhiên, điều đáng mừng là nhờ 
độ phủ vắc xin khá cao nên 
người mắc Covid-19 đa phần 
là bệnh nhân nhẹ, không triệu 
chứng, những trường hợp này 
có thể điều trị tại nhà. Cơ sở 
y tế chỉ điều trị cho những ca 
bệnh có diễn biến phức tạp, có 
bệnh nền.

Tại Tuy Phước, từ ngày 
13.12 huyện đã cho thành lập 
khu điều trị mở rộng thuộc 
TTYT huyện tại Trung tâm Giáo 
dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên với công suất 
100 giường; đến nay khu điều 
trị này đã thu dung điều trị 

67 bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ 
CKII Dương Ngọc Hùng, Giám 
đốc TTYT huyện Tuy Phước, 
chia sẻ: Hiện nay, toàn huyện 
có khả năng thu dung điều trị 
300 bệnh nhân, trong đó tại 
TTYT sẽ điều trị cho những 
bệnh nhân có triệu chứng hơi 
nặng, bệnh nhân có bệnh nền, 
cơ sở điều trị mở rộng sẽ điều 
trị cho bệnh nhân nhẹ, không 
triệu chứng nhưng không đủ 
điều kiện cách ly, điều trị tại 
nhà. Hiện nay, mỗi ngày huyện 
ghi nhận 30 - 40 bệnh nhân mắc 
Covid-19, chúng tôi đã tính 
toán đến tình huống con số này 
tăng lên đến mức 100, thì năng 
lực điều trị của Tuy Phước vẫn 
đáp ứng đủ. 

Triển khai kịp thời 
các biện pháp

Nhìn nhận sau thời gian 
triển khai quản lý, chăm sóc, 
điều trị F0 tại nhà và mở rộng 
khu điều trị F0, ông Lê Quang 
Hùng, Giám đốc Sở Y tế, cho 

biết: Hiện số ca mắc Covid-19 
được quản lý, chăm sóc điều 
trị tại nhà là hơn 2.000 trường 
hợp. Nếu không sớm triển khai 
điều trị F0 tại nhà thì ngành Y 
tế Bình Định sẽ rất khó khăn. 
Bên cạnh đó, việc chủ động mở 
rộng cơ sở thu dung, điều trị F0 
cũng rất kịp thời. Cụ thể như 
TP Quy Nhơn thành lập khu 
điều trị bệnh nhân Covid-19 ở 
Trường ĐH Quy Nhơn, các địa 
phương khác cũng đã mở rộng 
một số cơ sở thuộc TTYT hoạt 
động rất hiệu quả. Qua theo 
dõi, cũng rất ít trường hợp phải 
chuyển tuyến điều trị, chứng tỏ 
vấn đề theo dõi, phân loại, xác 
định ban đầu rất tốt. 

Đối với việc xác định người 
nhiễm Covid-19 và áp dụng 
cách ly, chăm sóc, điều trị tại 
nhà, ngay từ đầu, Sở Y tế đã căn 
cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y 
tế. Theo đó, chỉ cần test nhanh 
có kết quả dương tính với 
SARS-CoV-2 là thực hiện chăm 
sóc, điều trị tại nhà chứ không 
cần phải test PCR như trước. 
Ông Lê Quang Hùng, cho biết 
thêm: Toàn tỉnh sẽ chỉ dùng 
xét nghiệm PCR trong những 
trường hợp cần thiết, việc sử 
dụng test nhanh vừa có thể trả 
nhanh kết quả, giảm công sức 
của đội ngũ nhân viên y tế.

Để phân loại F0 theo các 
mức nguy cơ và xác định cơ 
sở điều trị phù hợp, nhanh 
chóng, theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh, các địa phương thành lập 
trung tâm điều phối F0. Bên 
cạnh công tác điều phối, công 
tác quản lý F0 tại nhà cũng rất 
quan trọng. Trạm y tế lưu động 
và tổ chăm sóc người nhiễm 
Covid-19 tại mỗi địa phương 
sẽ thực hiện quản lý, chăm 
sóc F0. Đặc biệt, tổ chăm sóc 
người nhiễm Covid-19 là cánh 
tay nối dài của cơ sở quản lý 
người nhiễm Covid-19 tại cộng 
đồng. Theo đó, khi đội y tế lưu 
động quá tải, tổ chăm sóc người 
nhiễm Covid-19 tại cộng đồng 
sẽ thực hiện thăm nhà bệnh 
nhân, phát thuốc, tiêm chủng, 
xét nghiệm.            THẢO KHUY

Chỉ cần test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là thực hiện chăm sóc, điều trị tại nhà ngay chứ không cần 
phải test PCR như trước.                          Ảnh: T. KHUY

Gia tộc Trần Đức
hiến hơn 1.800 m2

đất để tôn tạo di tích
(BĐ) - Ngày 17.12, tại Khu 

tưởng niệm Cống quận công 
Trần Đức Hòa của gia tộc Trần 
Đức ở khu phố Tài Lương 3, 
phường Hoài Thanh Tây (TX 
Hoài Nhơn), UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức Lễ hiến tặng 
đất, vật kiến trúc nhằm phục 
dựng, tôn tạo, phát huy giá trị 
quần thể di tích Đền thờ danh 
nhân văn hóa Đào Duy Từ và 
di tích mộ Cống quận công 
Trần Đức Hòa.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức 
Nghị, trưởng gia tộc Trần Đức 
thay mặt gia tộc đã hiến tặng 
cho UBND TX Hoài Nhơn hơn 
1.800 m2 đất, công trình đã tôn 
tạo tại Khu tưởng niệm Cống 
quận công Trần Đức Hòa của 
gia tộc. Trên cơ sở đất, vật kiến 
trúc của gia tộc Trần Đức hiến 
tặng, TX Hoài Nhơn sẽ đầu tư 
hạ tầng giao thông hình thành 
tuyến tham quan quần thể các 
di tích lịch sử, văn hóa gồm: 
Khu lưu niệm Trần Đức Hòa- 
Đền thờ Đào Duy Từ - lăng Lê 
Đại Lang - Chùa Bà -  mộ Đào 
Duy Từ - mộ Trần Đức Hòa- 
Di tích địa điểm lưu niệm 
cuộc biểu tình năm 1931 tại 
cây số 7 Tài Lương. Qua đó 
góp phần tôn tạo, phát huy 
giá trị di tích, giáo dục truyền 
thống yêu nước cho nhân dân, 
hướng đến phát triển du lịch.

NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Chiều 17.12, Sở LĐ-
TB&XH tổ chức gặp mặt tuyên 
dương các nhà giáo đạt giải 
tại Hội giảng nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp toàn quốc 
năm 2021. 

Hội giảng nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp toàn quốc 
năm 2021 được tổ chức theo 
hình thức trực tuyến. Đây lần 

đầu tiên đoàn Bình Định tham 
gia Hội giảng cấp toàn quốc 
với số nhà giáo tham gia nhiều 
nhất và cũng là lần đầu tiên tỉnh 
Bình Định đạt giải với số lượng 
cao nhất từ trước đến nay. 6/6 
tiết giảng đều đạt giải, trong 
đó, có 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 
giải khuyến khích. Các nhà giáo 
đạt giải thuộc 2 trường: CĐ Kỹ 

thuật Công nghệ Quy Nhơn; CĐ 
Cơ điện - Xây dựng và Nông 
lâm Trung bộ. 

Tại buổi gặp mặt, Sở LĐ-
TB&XH đã tuyên dương các nhà 
giáo đạt giải, ghi nhận thành 
tích đạt được của đoàn Bình 
Định và sự chuẩn bị chu đáo, 
hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tạo điều 
kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị từ phía 2 trường, một số đơn 
vị, cá nhân liên quan.

Sở LĐ-TB&XH đã trao bằng 
khen của Bộ LĐ-TB&XH cho 2 
nhà giáo đạt giải nhì và giải 
ba; trao giấy khen của Tổng 
Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ 
LĐ-TB&XH) cho 4 nhà giáo đạt 
giải khuyến khích. 

NGUYỄN MUỘI

Triển lãm ảnh 
“Phụ nữ Bình Định
tôn vinh áo dài Việt”
năm 2021

(BĐ) - Chiều 17.12, tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 
Nguyễn Tất Thành, TP Quy 
Nhơn), Hội LHPN tỉnh tổ 
chức khai mạc triển lãm ảnh 
“Phụ nữ Bình Định tôn vinh 
áo dài Việt” năm 2021. Triển 
lãm diễn ra đến hết ngày 
21.12, với 67 tác phẩm ảnh 
được trưng bày.

Cuộc thi và triển lãm ảnh 
“Phụ nữ Bình Định tôn vinh 
áo dài Việt” được Ban Thường 
vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức, 
phát động vào tháng 6.2021, 
nhằm chào mừng Đại hội đại 
biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định 
lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021- 
2026. Sau hơn 3 tháng phát 
động, Ban tổ chức đã nhận 
được 364 tác phẩm/668 ảnh của 
97 tác giả trong và ngoài tỉnh. 

Kết quả, giải nhất được 
trao cho tác giả Nguyễn Minh 
Vương với tác phẩm “Thăm 
mẹ”. Tác giả Trần Hưng Đạo 
với tác phẩm “Tiết học ngoại 
khóa” và Lê Thanh Hải với tác 
phẩm “Sân trường hoa nắng” 
đoạt giải nhì. Các tác giả: 
Nguyễn Ngọc Tuấn, Trương 
Đăng Huy và Võ Thị Duy Thạo 
cùng đoạt giải ba.

AN NHIÊN

Tuyên dương 6 nhà giáo đạt giải tại Hội giảng 
giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
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Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Được hưởng chính sách là người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng (kể cả người đi thực tập kỹ năng; 
ứng viên đi học tập và làm việc trong 
ngành điều dưỡng, hộ lý) tại các thị 
trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan 
và CHLB Đức. Đối tượng áp dụng được 
chia thành 3 nhóm: Nhóm 1 - người lao 
động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 
quy định của Chính phủ, người dân tộc 
thiểu số, người thuộc hộ bị thu hồi đất 
nông nghiệp và thân nhân người có công 
cách mạng; nhóm 2 - người lao động là 
bộ đội xuất ngũ, CA phục viên; nhóm 
3 - các đối tượng còn lại.

Để được nhận hỗ trợ, người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
phải cư trú hợp pháp tại tỉnh Bình Định; 
có thông báo xuất cảnh của cơ quan có 
thẩm quyền; có hợp đồng lao động với 
các DN, đơn vị có chức năng được cấp 
có thẩm quyền cấp phép hoạt động đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng; được cấp chứng chỉ, giấy 
chứng nhận hoặc xác nhận hoàn thành 
khóa học nghề bồi dưỡng kỹ năng nghề, 
ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết 
giáo dục định hướng để đi làm việc ở 
nước ngoài.

Theo quy định, có 2 chính sách hỗ 
trợ. Thứ nhất là hỗ trợ chi phí đào tạo 
nghề/ bồi dưỡng kỹ năng nghề, đào tạo 
ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết 
giáo dục định hướng, tiền ăn trong thời 
gian đào tạo, chi phí đi lại (lượt đi và về), 
tiền khám sức khỏe, chi phí làm thị thực 
(visa), chi phí làm thủ tục để đi làm việc 
ở nước ngoài. Ở chính sách hỗ trợ này, 
nhóm 1 được thực hiện theo quy định 
hiện hành của Nhà nước; mỗi lao động 

Thời gian gần đây, tại các điểm giao 
nhau giữa các trục đường nội thành 
Quy Nhơn tái diễn tình trạng treo, 
đặt, dán trái phép tờ rơi quảng cáo, 
rao vặt trên cây xanh, các trụ đèn tín 
hiệu giao thông, trụ điện, vách tường, 
tường rào…

Đơn cử tại ngã ba đường Hùng 
Vương - Điện Biên Phủ (TP Quy Nhơn) 
xuất hiện các tờ quảng cáo treo, dán 
trái phép trên cây xanh, trụ đèn tín 
hiệu giao thông, trông rất phản cảm. 
Nội dung trên các tờ rơi gồm: Hỗ trợ 
cầm cà vẹt xe khách hàng vẫn có xe sử 
dụng, thủ tục nhanh gọn, phí dịch vụ 

“Tiếp sức” cho người đi 
xuất khẩu lao động

Tại kỳ họp thứ 4 (diễn ra ngày 10 - 11.12.2021), HĐND 
tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về ban hành quy 
định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định 
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

xuất cảnh thuộc nhóm 2 được hỗ trợ  
7 triệu đồng, nhóm 3 được 5 triệu đồng.

Chính sách thứ hai là hỗ trợ vay vốn 
không phải bảo đảm tiền vay cho người 
lao động để đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng (không bao gồm tiền ký quỹ).

Cụ thể, nhóm 1 được hỗ trợ vay 
100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài. 
Trong đó, vay từ nguồn vốn Trung ương 
theo mức cho vay tối đa không phải 
bảo đảm tiền vay theo quy định của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 
bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng 
CSXH. Ngoài ra, phần chi phí hợp pháp 
còn lại ghi trong hợp đồng đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài được 
vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương 
ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng  
CSXH tỉnh.

Trong khi đó, lao động thuộc nhóm 
2 được hỗ trợ vay vốn tối đa 100% chi 
phí hợp pháp ghi trong hợp đồng đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy 
thác qua chi nhánh Ngân hàng CSXH 
tỉnh; mức hỗ trợ vay vốn tối đa với nhóm 
3 không quá 80%.

Lãi suất cho vay đối với người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn 
vốn ngân sách địa phương ủy thác qua 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh bằng 
lãi suất cho vay hộ nghèo do Chính phủ 
quy định từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá 
hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Trong năm 2021, toàn tỉnh có 522 
người tham gia xuất khẩu lao động, 
chỉ đạt gần 75% kế hoạch năm. Theo 
ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở 
LĐ-TB&XH, các chính sách hỗ trợ trên 
có ý nghĩa rất lớn, nhất là trong thời 
điểm hoạt động xuất khẩu lao động gặp 
nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch 
Covid-19. Nâng cao hiệu quả xuất khẩu 
lao động cũng là giải pháp quan trọng 
để thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo 
trong thời gian tới.                   KHẢI THƯ 

Ngôi nhà 2 tầng 
khang trang của 
gia đình ông Đỗ 
Liêm (xã Ân Tường 
Tây, huyện Hoài 
Ân) được xây mới 
có một phần đóng 
góp của hai người 
con gái đi xuất khẩu 
lao động ở Nhật.                      
Ảnh: K.THƯ

Năm 2021, chương trình Tiếp sức 
đến trường và Trao học bổng Thắp sáng 
ước mơ do Hội LHPN TX An Nhơn vận 
động, kết nối nhà hảo tâm triển khai 
thực hiện đã trao 303 suất quà với tổng 
giá trị 182 triệu đồng cho học sinh mồ 
côi, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn, hiếu học, vươn lên học giỏi toàn 
thị xã. Trong đó có 2 suất học bổng Thắp 
sáng ước mơ dành cho 2 học sinh mồ 

côi ở phường Nhơn Hòa và xã Nhơn 
Thọ có tổng giá trị hơn 120 triệu (mỗi 
tháng hai em nhận 500 nghìn đồng 
cho đến khi 18 tuổi); 25 suất học bổng  
(500 nghìn đồng/suất) cho học sinh nghèo, 
mồ côi ở Trường THCS Nhơn Khánh và 
Trường THCS Bình Định, Trường Tiểu 
học Bình Định; 1 suất học bổng trị giá 2 
triệu đồng cho học sinh nghèo, mồ côi 
cha, mẹ bị ung thư ở xã Nhơn Thọ. 

Ngoài ra, Hội còn vận động trao 275 
suất quà gồm vở, dụng cụ học tập cho 
học sinh tiểu học là trẻ em mồ côi cả 
cha lẫn mẹ, trẻ em nghèo, khó khăn, 
bệnh tật ở 15 xã, phường trên toàn thị 
xã. Trong năm, các cơ sở Hội cũng tích 
cực vận động, trao 173 suất học bổng trị 
giá 37,78 triệu đồng cho học sinh nghèo, 
khó khăn vượt khó học khá, giỏi.                    

NGỌC NGA

Hội LHPN TX An Nhơn tặng hơn 300 suất học bổng tiếp sức đến trường 

Cần xử lý nghiêm hành vi treo, đặt, dán trái phép tờ rơi quảng cáo

l Sáng 17.12, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với 
Báo Người Lao động trao hỗ trợ cho 
10 gia đình có nhà ở chính duy nhất bị 
sập hoàn toàn tại các huyện Tuy Phước, 
Phù Cát, Vân Canh (mỗi gia đình 5 triệu 
đồng) và hỗ trợ cho 4 gia đình có người 
chết do mưa lũ tháng 11.2021 gây ra 
trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước, Phù 
Mỹ, An Lão (mỗi gia đình 3 triệu đồng). 
Nguồn hỗ trợ trích từ chương trình  
“Trái tim miền Trung” do bạn đọc Báo 
Người Lao động tài trợ.

Nhân dịp này, Báo Người Lao động 
cũng hỗ trợ 100 suất quà (mỗi suất trị 
giá 1 triệu đồng) cho 100 hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi mưa lũ tháng 11.2021 có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
huyện Hoài Ân.
l  Chiều cùng ngày, nhóm thiện 

nguyện Tâm Đạo ở TP Hồ Chí Minh 
đã về thăm, động viên, chia sẻ những 
khó khăn và trao tặng 150 suất quà (mỗi 
suất, gồm gạo, mì tôm, xì dầu, sữa, cá 
hộp, đường, muối, bột nêm, đậu rang, 
bánh ngọt, dầu gió và 100 nghìn đồng) 
cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ 
trong những ngày cuối tháng 11 và đầu 
tháng 12 vừa qua ở các xã: Phước Hưng, 
Phước Quang, Phước Lộc, thị trấn Tuy 
Phước và thị trấn Diêu Trì của huyện 
Tuy Phước. Tổng quà tặng trị giá 75 triệu 
đồng do nhóm thiện nguyện Tâm Đạo 
quyên góp.   ANH PHƯƠNG - XUÂN VINH 

Hỗ trợ các hộ dân bị 
thiệt hại do mưa lũ

TIN VẮN

l Ngày 17.12, TTYT huyện Vĩnh 
Thạnh tổ chức chiến dịch tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em 
từ 12 đến 17 tuổi. Chiến dịch được 
triển khai thực hiện ngày đầu tiên tại 
Trường THPT Vĩnh Thạnh với đối tượng 
tiêm là học sinh từ 15 đến dưới 17 tuổi 
trong toàn trường. Theo kế hoạch, 
toàn huyện sẽ dự kiến tiêm vắc xin cho 
2.707 trẻ và hoàn thành trong tháng 
12.2021. XUÂN DŨNG
l Ngày 17.12, VĐV Trần Li Na 

(Bình Định) đã giành HCĐ nội dung 
đối kháng hạng cân 49 kg nữ tại Giải vô 
địch taekwondo quốc gia 2021. Theo 
lịch thi đấu, ngày 18.12, 3 VĐV Bình 
Định sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung đối 
kháng nữ gồm: Huỳnh Thị Dung (hạng 
67 kg), Huỳnh Thị Ái Nhi (hạng 53 kg), 
Mai Thị Ngọc Lanh (hạng 46 kg). 

HOÀNG QUÂN
l Ngày 17.12, Hội LHPN xã Mỹ An 

(huyện Phù Mỹ) đã tặng 7 suất quà cho 
phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá  
200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm. 
Cùng ngày, Hội LHPN phường Thị Nại  
(TP Quy Nhơn) trao 5 suất quà, mỗi suất 
gồm nhu yếu phẩm trị giá 300 nghìn 
đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn. LINH DƯƠNG
l Lúc 17 giờ ngày 16.12 trên 

đường ĐT 637 thuộc khu phố Định 
Thiền, thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh 
Thạnh), ông Phan Xuân Lài (51 tuổi, ở 
thị trấn Vĩnh Thạnh) điều khiển xe mô 
tô tông vào cụ bà Trần Thị Hương (88 
tuổi, ở tại địa phương) đang đi bộ qua 
đường. Cụ Hương bị thương nặng và 
đã tử vong khi đang cấp cứu.

Cũng trong đêm 16.12, anh Phan Lê 
Đắc Tú (26 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước) điều khiển xe mô tô từ TP 
Quy Nhơn về nhà. Khi đến gần cầu Hà  
Thanh 7 trên QL 19 thuộc phường 
Nhơn Bình, TP Quy Nhơn đã tự tông 
vào dải phân cách và tử vong trên 
đường đi cấp cứu. DANH NHÂN

thấp; ngân hàng cho vay không thế 
chấp…(ảnh). 

Để xử lý hành vi treo, dán, phát tờ 

rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ 
quan, trật tự ATGT, xã hội, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP 
ngày 29.3.2021 về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng 
cáo, có hiệu lực từ ngày 1.6.2021.Theo 
Nghị định 38/2021/NĐ-CP, quy định về 
mức xử phạt tiền từ 1 triệu đồng đến  
2 triệu đồng đối với các hành vi treo, 
đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo 
trên trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao 
thông và cây xanh nơi công cộng. 

Đề nghị cơ quan chức năng tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm 
đã nêu.                                            N. QUÝ 
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Bình Định

Nông nghiệp Bình Định đang chuyển mình
Kỳ cuối: Động lực từ cơ chế, chính sách 

Chưa đông, 
cũng chưa mạnh

Giám đốc Sở NN&PTNT 
Trần Văn Phúc thừa nhận, phát 
triển nông nghiệp nói chung và 
nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao (CNC) còn “chưa đông, 
cũng chưa đủ mạnh”. Công tác 
nghiên cứu, dự báo thị trường 
tiêu thụ còn hạn chế. Chưa 
hình thành được những vùng 
sản xuất tập trung quy mô sản 
xuất hàng hóa chuyên canh, áp 
dụng KHKT và cơ giới hóa cao 
gắn với thị trường. Vốn đầu tư 
cho nông nghiệp chưa đáp ứng 
nhu cầu, nhất là hạ tầng thủy 
lợi, thủy sản. 

Tỉnh chưa thu hút được các 
DN đầu tư CNC vào trồng trọt 
và chế biến nông sản, thủy sản. 
Thiếu đội ngũ tư vấn đủ năng lực 
để hỗ trợ HTXNN, DN ứng dụng 
CNC phù hợp điều kiện thực tiễn.

Việc quy hoạch, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thu 
hút DN đầu tư vào nông nghiệp 
CNC còn hạn chế. Chưa có nhiều 
chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

Đầu tư cho nông nghiệp 
công nghệ cao không thể 
làm theo phong trào hay 
“một sớm một chiều” mà là 
một hành trình cần có sự 
đầu tư dài hơi, triển khai 
đồng bộ…

 Tỉnh Bình Định xác định gà giống là một trong những lợi thế cạnh tranh của ngành nông nghiệp.                     Ảnh: N.NHUẬN 

Tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT tham mưu ban hành chính sách khuyến khích ứng 
dụng CNC vào nuôi trồng thủy sản.                                                                             Ảnh: T.SỸ 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, 
Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực 
hiện Chương trình hành động 
số 11-CTr/TU, khẳng định tỉnh 
tập trung rà soát cơ chế, chính 
sách, đề xuất sửa đổi, bổ sung, 
ban hành cơ chế, chính sách khả 
thi phù hợp để tháo gỡ “điểm 
nghẽn” thúc đẩy phát triển 
nông nghiệp CNC, giai đoạn  
2020 - 2025.
l Tỉnh xác định thế mạnh nào 

để tăng sức cạnh tranh cho sản 
phẩm nông nghiệp, thưa ông?

- Trước hết, chúng ta phải 
xác định rằng trong lĩnh vực 
chăn nuôi, chúng ta có lợi thế 
cạnh tranh đối với sản phẩm gà 
giống. Tỉnh ta đã có các DN lớn 
như Công ty TNHH Giống gia cầm 
Minh Dư, Công ty TNHH Gà giống 
Cao Khanh đầu tư phát triển sản 
xuất, cung cấp hàng trăm triệu gà 
giống một ngày tuổi mỗi năm. 

Đến nay, tỉnh đã có 14 DN 
chăn nuôi theo hướng CNC  
(2 DN chăn nuôi gà, 1 DN nuôi bò 
sữa và 11 DN chăn nuôi heo); 65 
cơ sở chăn nuôi được cấp chứng 
nhận an toàn dịch bệnh, VietGAP.

Tỉnh khuyến khích đầu tư 
tư nhân, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) vào chăn nuôi và 
kêu gọi được 3 DN FDI đầu tư 
xây dựng trang trại chăn nuôi 
heo, liên kết chăn nuôi theo hình 
thức gia công với vốn đầu tư trên  
300 tỷ đồng, sử dụng CNC, truy 
xuất nguồn gốc. 

Về Thủy sản, tỉnh đã phê 
duyệt đề án thành lập Khu nông 
nghiệp ứng dụng CNC phát triển 
tôm xã Mỹ Thành, trình Chính phủ 
bổ sung vào khu nông nghiệp 
ứng dụng CNC quốc gia. Đồng 
thời, lập quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng 
dụng CNC phát triển tôm xã Mỹ 
Thành đảm bảo tính chất hoạt 
động theo định hướng khu nông 
nghiệp ứng dụng CNC để thu hút 
đầu tư. Đến nay, đã có 2 DN đầu 
tư nuôi tôm ứng dụng CNC là 
Công ty TNHH Thành Ly (48 ha 
tại vùng nuôi xã Cát Thành) và 
Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ 

Ông NGUYỄN TUẤN THANH 

Cơ chế, chính sách phải khả thi  

phát triển nông nghiệp CNC.
Đáng chú ý, liên kết “4 nhà” 

bộc lộ bất cập về hành lang pháp 
lý để giải quyết mâu thuẫn giữa 
các “nhà”, nhất là DN và nông 
dân. Nông dân thất hứa, tự ý “bẻ 
kèo” phá vỡ hợp đồng, khiến 
DN “một đến không trở lại”. 
Ngược lại, DN thất hứa với nông 
dân, không đảm bảo hợp đồng 
đã ký kết. 

Vụ Hè Thu 2020, huyện Phù 
Mỹ vận động nông dân cải tạo 
gần 6 ha đất ở xã Mỹ Châu 
không chủ động được nước 
tưới để trồng bắp sinh khối và 
mời Trang trại bò sữa Vinamilk 
Bình Định (xã Nhơn Tân, TX An 
Nhơn) thu mua sản phẩm, nhằm 
tạo chuỗi liên kết. Trang trại bò 
sữa Vinamilk Bình Định cam kết 
thu mua toàn bộ sản phẩm cho 
nông dân thông qua HTXNN 
Mỹ Châu với giá 1.348 đồng/
kg bắp sinh khối tại trang trại 
(DN hỗ trợ 98 đồng/kg tiền vận 
chuyển). Đến kỳ thu hoạch, nông 
dân “chê” giá thu mua thấp hơn 
thị trường nên giữ bắp lại để lấy 
hạt bán.

Ông Bùi Văn Toại, Giám đốc 
Trang trại bò sữa Vinamilk Bình 
Định, bày tỏ: Khoảng cách từ xã 
Mỹ Châu đến trang trại xa nên 
chúng tôi đã mua giá sản phẩm 
cho nông dân với giá cao hơn, 
vừa đảm bảo nguồn thu cho nông 
dân, vừa khuyến khích duy trì 
chuỗi liên kết những mùa vụ tiếp 

(116,34 ha tại Khu nông nghiệp 
ứng dụng CNC phát triển tôm xã 
Mỹ Thành).
l Phát triển nông nghiệp CNC 

cần thiết phải tháo gỡ những “điểm 
nghẽn”, tỉnh đã có những giải  
pháp nào?

- Giải pháp quan trọng nhất là 
cơ chế, chính sách triển khai phải 
khả thi, phù hợp, để thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp ứng dụng CNC. 

Bên cạnh đó là đẩy mạnh 
tuyên truyền, quán triệt nâng 
cao nhận thức của cấp ủy, chính 
quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp 
về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng 
của phát triển nông nghiệp CNC. 

Tập trung phát triển nông 
nghiệp ứng dụng CNC gồm công 
tác nghiên cứu, khảo nghiệm, 
tuyển chọn và sử dụng giống cây 
trồng, vật nuôi năng suất, chất 
lượng cao; kỹ thuật canh tác, nuôi 
trồng, xử lý môi trường; hoàn 
thiện hệ thống tưới. Tập trung 
xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản 
phẩm. Ưu tiên nguồn lực đầu tư 
kết cấu hạ tầng; đào tạo nguồn 
nhân lực ngành nông nghiệp.

Tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT 
tham mưu ngay trong năm 2022 
ban hành các chính sách khuyến 
khích ứng dụng CNC vào sản xuất 
trồng trọt; khuyến khích đầu tư, 
phát triển chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản CNC; khuyến khích đầu 
tư trồng rừng cây gỗ lớn; hỗ trợ 
xây dựng nhãn hiệu hàng hóa 
sản phẩm; xây dựng mạng lưới 
thương mại điện tử, chuyển đổi 
số trong nông nghiệp…
l Xin cảm ơn ông!

theo. Đáng tiếc nông dân không 
chia sẻ, không muốn hợp tác!

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
chỉ rõ: “Những tồn tại, hạn chế 
nêu trên có nhiều nguyên nhân, 
nhưng chủ yếu là nhận thức của 
một số cấp ủy, chính quyền địa 
phương chưa cao, chưa quyết 
liệt trong triển khai thực hiện 
phát triển nông nghiệp CNC”.

Xác định lợi thế 
cạnh tranh 

Với những hạn chế trên, 
tháng 5.2021, Tỉnh ủy ban hành 
hai chương trình hành động 
chiến lược để phát triển nông 
nghiệp ứng dụng CNC. Đó là 
Chương trình hành động số 
11-CTr/TU về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng CNC gắn 
với đẩy mạnh xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 
và Chương trình hành động về 
phát triển KH&CN giai đoạn 
2020 - 2025. 

Theo đó, tỉnh xác định phát 
triển nông, lâm nghiệp, thủy 
sản dựa trên CNC, chuyển từ 
số lượng sang chất lượng; thu 
hút các nhà đầu tư xây dựng các 
trang trại trồng trọt chăn nuôi 
ứng dụng CNC; nâng cao chất 
lượng rừng trồng; xây dựng mô 
hình HTX kiểu mới gắn với nông 
hộ tham gia chuỗi sản xuất, tiêu 
thụ; hiện đại hóa nghề cá, nhất 
là khâu nuôi trồng, khai thác 
hải sản xa bờ. 

Những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cũng được đề ra cụ thể 
hơn. Trước hết là tăng cường sự 
lãnh đạo của các cấp ủy, chính 
quyền; tập trung thực hiện tốt 
việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, 
ban hành cơ chế, chính sách, 
đặc biệt chú trọng về ứng dụng 
KH&CN, huy động nguồn lực, 
đào tạo nhân lực...  

Tăng cường nghiên cứu, 
khảo nghiệm, tuyển chọn và sử 
dụng giống cây trồng, vật nuôi 
có năng suất, chất lượng cao. 
Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển 
các mô hình nông nghiệp CNC. 

Huy động các nguồn vốn 
đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng nông nghiệp; chú trọng 
xây dựng, hiện đại hóa trung 
tâm hậu cần nghề cá Tam Quan 
và Đề Gi, tạo động lực phát triển 
ngành thủy sản theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

Giám đốc Sở KH&CN Lê 
Công Nhường cho biết: Các 
nhiệm vụ KH&CN chủ yếu được 
đặt hàng của Sở NN&PTNT và 
chiếm khoảng 30% số nhiệm vụ 
KH&CN được tỉnh duyệt cấp 
kinh phí thực hiện hằng năm. Từ 
nay đến năm 2025, chúng tôi tập 
trung các nghiên cứu triển khai 

tự động hóa trong sản xuất nông 
nghiệp và ứng dụng CNC trong 
bảo quản, truy xuất nguồn gốc…; 
xây dựng cơ chế hỗ trợ, thu hút 
DN đầu tư nông nghiệp CNC, 
nhất là khu nông nghiệp, vùng 
chăn nuôi. Riêng năm 2021 đã 
khởi động 2 nghiên cứu đặt hàng, 
đó là: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong nhận diện và cảnh báo một 
số sâu bệnh hại lúa (Công viên 
Sáng tạo TMA Bình Định); xây 
dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ 
thịt heo đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong và ngoài tỉnh (Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam).                     
T.HIỀN - T.SỸ -  T.DỊU - N.NHUẬN
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Hiệu quả bước đầu
Đến nay, Ban Quản lý Dự 

án Dân dụng và Công nghiệp - 
chủ đầu tư Tiểu Dự án TP Quy 
Nhơn - đã bàn giao cho Phòng 
GD&ĐT TP Quy Nhơn 12 hệ 
thống nhà vệ sinh khang trang 
tại các trường tiểu học và THCS 
trên địa bàn thành phố; bàn 
giao cho TP Quy Nhơn đưa vào 
sử dụng cầu chữ Y, cầu Huỳnh 
Tấn Phát. Cùng với đó, các công 
trình đã hoàn thành, đang tiếp 
tục thực hiện thủ tục bàn giao 
cho UBND TP Quy Nhơn quản 
lý và đưa vào sử dụng gồm: 
Cống hộp thay thế mương hở 
Phú Hòa, Trạm xử lý nước rỉ 
rác Long Mỹ công suất 400 m3/
ngày đêm… 

Việc đưa vào sử dụng các 
công trình thuộc Tiểu Dự án  
TP Quy Nhơn đã đem đến 
những hiệu quả bước đầu. 
Trong đó, với mục tiêu cải 
thiện vệ sinh môi trường, dự 
án đã triển khai hạng mục Xây 
dựng cống hộp cải tạo kênh 
hở Phú Hòa (đoạn từ đường 
Trần Văn Kỷ đến đường Điện 
Biên Phủ). Chủ đầu tư đã hoàn 
thành xây mới tuyến cống hộp 
đôi dài khoảng 1,2 km thay thế 
kênh hở hiện trạng và tuyến 
cống bao thu gom nước thải từ 
các hộ dân phía bờ Bắc tuyến 
cống hộp; hoàn thiện tuyến 
đường nội bộ dọc tuyến cống 
hộp đoạn đầu tuyến và trồng 
cỏ, lát vỉa hè. Công trình giúp 

giải quyết triệt để mùi hôi từ 
tuyến mương hở, cải tạo cảnh 
quan khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn Nguyễn Công Vịnh cho 
biết: Các công trình thuộc Tiểu 
Dự án TP Quy Nhơn đã hoàn 
thành, đưa vào sử dụng góp 
phần cải thiện cảnh quan môi 
trường và đời sống người dân. 
Bên cạnh đó, các tuyến giao 
thông ngang qua cầu chữ Y, 
cầu Huỳnh Tấn Phát trở nên 
thông thoáng, thuận tiện hơn 
rất nhiều so với trước đây.

Nỗ lực đảm bảo tiến độ 
theo cam kết

Giai đoạn 2 của Tiểu Dự án 
TP Quy Nhơn có 10 hợp đồng 
xây lắp đã được ký kết. Trong đó 
có các hạng mục đáng chú ý như: 
Cải tạo cống thoát nước thượng 
lưu hồ Bàu Sen và đường Bạch 
Đằng (đến nay đã hoàn thành và 
giải quyết cơ bản tình trạng ngập 
úng cục bộ do mưa lớn tại các 
tuyến đường Võ Văn Dũng, Bạch 
Đằng, Hoàng Văn Thụ); Xây 
dựng các tuyến cống hộp tại khu 
vực Hóc Bà Bếp; Xây dựng các 
tuyến cống cấp 3; Xây dựng mở 
rộng, nâng công suất Nhà máy 
xử lý nước thải Nhơn Bình lên 
28.000 m3/ngày đêm; Xây dựng 
mở rộng Khu chôn lấp chất thải 
rắn Long Mỹ…

Hiện việc thi công hệ thống 
thoát nước ở các hẻm thuộc khu 
vực Hóc Bà Bếp (đoạn từ đường 

Sau gần 3 năm triển khai, một số công trình thuộc Tiểu Dự 
án TP Quy Nhơn (Dự án Môi trường bền vững các thành phố 
Duyên hải) đã được đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả trong 
việc cải thiện môi trường, giải quyết tình trạng ngập úng. 
Hiện chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các gói thầu giai đoạn 2.

Tiểu Dự án TP Quy Nhơn thuộc Dự án Môi 
trường bền vững các thành phố Duyên hải được 
triển khai từ năm 2018 - 2022, do Ban Quản lý Dự 
án Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư, với 
tổng vốn đầu tư ban đầu 55,3 triệu USD. Trong đó, 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới hơn 50 triệu 
USD, vốn đối ứng của tỉnh 5,3 triệu USD. Dự án 
gồm 4 hợp phần chính: Mở rộng hạ tầng vệ sinh; 

cải thiện kết nối đô thị; bồi thường và giải phóng 
mặt bằng; hỗ trợ thực hiện và cải cách thể chế 
dịch vụ công ích. Mục tiêu của dự án nhằm đầu 
tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trên địa 
bàn TP Quy Nhơn, nâng cao sức khỏe của người 
dân thông qua việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, 
tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường. 

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI : 

Quy Nhơn tăng tốc đảm bảo tiến độ

Công trình cầu chữ Y đã được nghiệm thu hoàn thành, 
đưa vào sử dụng đầu tháng 7.2021.         Ảnh: LÊ CƯỜNG

Cụm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400 m3/ngày đêm đã hoàn thành, sắp bàn 
giao cho UBND TP Quy Nhơn quản lý.                                                                      Ảnh: LÊ CƯỜNG

UBND TX An Nhơn vừa ban hành 
kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm 
danh xưng An Nhơn và 10 năm thành 
lập TX An Nhơn.

Theo đó, nhằm thông tin, tuyên truyền 
sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa và 
tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 190 
năm danh xưng An Nhơn (1832 - 2022), 
khẳng định những thành tựu toàn diện 
trong xây dựng và phát triển đô thị của 
thị xã sau 10 năm thành lập (2011 - 2021), 
ghi nhận những kết quả có được từ nỗ 
lực của Đảng bộ, toàn dân và toàn quân 
thị xã, động viên, cổ vũ tiếp tục vượt 
qua khó khăn, thử thách với quyết tâm 
chính trị cao để hoàn thành mục tiêu sớm 
trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào 
năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ TX An Nhơn lần thứ XXIV và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 
đã đề ra, UBND thị xã yêu cầu việc tổ 
chức Lễ phải đảm bảo trang trọng, thiết 
thực, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ các 
quy định phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn thị xã. Các cơ quan, đơn vị 
có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo 
an toàn, an ninh chính trị và trật tự ở địa 
phương, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với 
các hoạt động tuyên truyền, thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển KT-XH, quán triệt và 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 190 năm 
danh xưng An Nhơn và 10 năm thành 
lập TX An Nhơn sẽ được tổ chức vào 
ngày 31.12.2021 tại Hội trường Trung 
tâm Chính trị thị xã.

THANH MINH

Tổ chức kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn

Trong tháng 12.2021 tại TP Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng sẽ ra mắt 3 trung tâm nghệ 
thuật mới gồm: Stop and Go Art Space, 
Youi’s Art Space và D.A.T Art Space.

Ngày 19.12, Trung tâm nghệ thuật 
Stop and Go Art Space sẽ chính thức ra 
mắt tại địa chỉ 88 Lý Tự Trọng. Việc ra 
đời của Trung tâm nghệ thuật Stop and 
Go Art Space là tâm huyết của nhà sáng 
lập, nghệ sĩ Phan Quang với mong muốn 
mang nghệ thuật đương đại đến gần hơn 
với công chúng, đặc biệt là công chúng 
Đà Lạt; đồng thời tạo ra một không gian 
nghiệm trú, trình diễn và giao lưu đa lĩnh 
vực cho các nghệ sĩ thị giác. Đợt ra mắt 
lần này, Stop and Go Art Space có 2 triển 
lãm hấp dẫn gồm “Đà Lạt Rendevous” 

và “Xem #10 Đà Lạt”. 
Trung tâm nghệ thuật đương đại 

Youi’s Art Space tại 100 Đan Kia, 
phường 7 cũng khai trương vào ngày 
19.12 với triển lãm “Mây bay về núi”. 
Sau đó đến ngày 20.12, Trung tâm nghệ 
thuật đương đại D.A.T Art Space - 
Không gian triển lãm và thực hành làm 
gốm cho người lớn và trẻ em tọa lạc tại 
3/5A Yersin, phường 10 sẽ đi vào hoạt 
động. Như tên gọi D.A.T Art Space là 
nơi thực hành làm gốm và nung gốm tại 
chỗ. Bên trong ngôi nhà là không gian 
triển lãm và trong lần ra mắt này sẽ có 
triển lãm cá nhân của họa sĩ Lưu Hoàng 
Tâm tại D.A.T Art Space.

(Theo Người Đô Thị online)

Đà Lạt có thêm 3 trung tâm  
nghệ thuật mới

1.5 đến số nhà 1083 Trần Hưng 
Đạo) đang phải tạm dừng do 
vướng tuyến đường sắt. Chủ 
đầu tư đã làm thủ tục đề nghị 
Tổng cục Đường sắt Việt Nam 
cấp phép thi công qua 2 điểm 

giao cắt với đường sắt. Sau khi 
được cấp phép, các đơn vị sẽ 
tập trung thi công để không 
xảy ra tình trạng ngập úng do 
mưa lớn trong năm 2022. Trong 
khi đó, hệ thống thoát nước 
đường Trần Hưng Đạo đã thi 
công hoàn thành tuyến cống 
mạng cấp 3, cống tròn bê tông 
cốt thép; tuyến cống hộp trên 
đường Trần Quốc Toản cũng đã 
hoàn thành. Tuy nhiên, do đang 
trong giai đoạn mưa nhiều, đơn 
vị thi công chưa thể hoàn trả 
mặt đường. Hợp đồng xây lắp 
các công trình này đến tháng 
9.2022 mới kết thúc, nhưng chủ 
đầu tư cam kết ngay khi thời tiết 

thuận lợi sẽ tiến hành thi công, 
đảm bảo hoàn thành việc hoàn 
trả mặt đường trước tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022.

Ông Trương Khoa, Giám 
đốc Ban Quản lý Dự án Dân 
dụng và Công nghiệp, cho biết: 
Dịch Covid-19 khiến việc thi 
công các gói thầu gặp nhiều 
khó khăn, nhưng về cơ bản vẫn 
đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 
Tuy nhiên, điều chúng tôi lo 
lắng nhất hiện nay là thời gian 
nhập các thiết bị kéo dài, điều 
này ảnh hưởng đến tiến độ vận 
hành Nhà máy xử lý nước thải 
Nhơn Bình khi phần mở rộng 
xây dựng xong. 

Trong đợt kiểm tra tiến độ 
mở rộng Khu chôn lấp chất 
thải rắn Long Mỹ và nâng 
công suất Nhà máy xử lý nước 
thải Nhơn Bình hồi đầu tháng 
12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đã 
chỉ đạo các ngành liên quan 
cùng UBND TP Quy Nhơn 
tăng cường phối hợp với chủ 
đầu tư để giải quyết những vấn 
đề vướng mắc, nhằm đảm bảo 
hoàn thành các hạng mục đúng 
tiến độ cam kết. Đồng thời, chủ 
đầu tư phải đôn đốc các nhà 
thầu đẩy nhanh tốc độ thi công 
để bù lại khoảng thời gian bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

                                        LÊ CƯỜNG
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Bình Định

TÀI SẢN ĐẤU GIÁ THÀNH NHƯNG CHƯA THỂ GIAO: 

Xác định nguyên nhân, tập trung giải quyết
Một trong những khó khăn, vướng mắc lớn trong công tác thi hành án dân sự hiện nay là vẫn còn một số 

vụ việc chưa thể giao tài sản bán đấu giá cho người đấu giá thành. Ngành Thi hành án dân sự đang nỗ lực thực 
hiện đồng bộ các giải pháp để sớm giải quyết dứt điểm từng vụ việc, tránh hệ quả về lâu dài.

Theo Cục Thi hành án dân sự 
(THADS) tỉnh, năm 2021, có 21 vụ việc 
tổ chức bán đấu giá thành đối với tài 
sản thi hành án với số tiền hơn 72,5 tỷ 
đồng (kỳ trước chuyển sang 17 việc, thụ 
lý mới 4 việc). Tính đến ngày 15.11.2021, 
cơ quan THADS đã giao xong tài sản đối 
với 18 vụ việc; còn 3 vụ việc chưa giao 
được tài sản. 

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nguyễn 
Xuân Hồng cho biết: “Đây đều là những 
vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến 
nhiều yếu tố khách quan. Bên cạnh đó, 
trong một số trường hợp vướng phải sự 
bất hợp tác, thậm chí là chống đối của 
người phải thi hành án”.

Đầu tiên phải kể đến vụ Công ty CP 
xây dựng Tân Huy Phong (người trúng 
đấu giá tài sản là bà Phạm Thị Thu Hiền) 
do Chi cục THADS huyện Tây Sơn đang 
tổ chức thi hành. Đây cũng là 1 trong 
2 vụ việc nằm trong danh sách các vụ 
việc khiếu nại, tố cáo về THADS phức 
tạp, kéo dài.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa 
giao được tài sản do tài sản đấu giá thành 
(nhà ở tại thôn 1, xã Bình Nghi, huyện 
Tây Sơn) được xây dựng trên nhiều phần 
đất khác nhau: Đất hành lang giao thông 
QL 19 do cơ quan đường bộ quản lý, đất 
chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất do địa phương quản lý; do 
đó, cần xác định và cắm mốc ranh giới 
phần đất thi hành án và các phần đất 
còn lại. Còn có ý kiến khác nhau trong 
chỉ đạo giải quyết vụ việc của các ngành 
ở Trung ương; có thời gian dừng cưỡng 
chế để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 
chỉ đạo của Tổng cục THADS. 

Về giải pháp tháo gỡ, Cục THADS 
tỉnh đã chỉ đạo Chi cục THADS huyện 
Tây Sơn làm việc với các cơ quan chức 
năng giải quyết các vấn đề phát sinh khi 
cưỡng chế; đến nay đã hoàn thành xây 
dựng dự thảo kế hoạch cưỡng chế để 
giao tài sản cho người mua trúng đấu 
giá. Việc cưỡng chế yêu cầu phải có lực 
lượng đông người (hơn 100 người) nên 

Căn nhà ở xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn) liên quan đến vụ Công ty CP xây dựng Tân Huy Phong. 
                                                                                                                                                                                         Ảnh: Cục THADS tỉnh

phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống 
dịch Covid-19. Nếu các quy định phòng, 
chống dịch Covid-19 cho phép và kế 
hoạch cưỡng chế hành chính hoàn tất thì 
việc cưỡng chế sẽ được thực hiện đồng 
thời trước tết Nguyên đán 2022.

Vụ việc thứ 2 là vụ bà Nguyễn Thị 
Sắc và Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi 
nhánh Quy Nhơn (Cục THADS tỉnh thụ 
lý thi hành). Để đảm bảo an sinh xã hội, 
đảm bảo cho người bị cưỡng chế có chỗ 
ở sau khi cưỡng chế giao nhà (vì tài sản 
cưỡng chế là nhà ở duy nhất của bà Sắc, 
có 5 người đang ở ngôi nhà này), chấp 
hành viên cơ quan Thi hành án tìm nơi 
thuê nhà cho đương sự, đảm bảo gần 
nơi ở hiện tại để thuận tiện sinh hoạt 
và di chuyển tài sản, nhưng chưa tìm 
được nơi thuê, một phần do tình hình 
dịch Covid-19.

Đây là vụ việc phải tổ chức cưỡng 
chế để giao nhà cho người mua trúng 
đấu giá tài sản. Hiện nay, chấp hành 
viên phối hợp với bên được thi hành án 
tìm nơi ở, sau đó tiến hành cưỡng chế 
giao tài sản.

Cuối cùng là vụ ông Nguyễn Văn 

Tính và bà Nguyễn Thị Thư, Nguyễn 
Thị Mộng Thúy do Chi cục THADS 
huyện Tuy Phước thi hành. Vụ việc kéo 
dài do có sự tranh chấp về kết quả bán 
đấu giá tài sản, được tòa án 2 cấp thụ lý 
giải quyết từ năm 2016 đến nay (3 lần 
xét xử sơ thẩm, 2 lần xét xử phúc thẩm). 
Chi cục THADS huyện Tuy Phước sẽ thi 
hành theo kết quả xét xử của Tòa án.

Ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết 
thêm, tới đây, toàn ngành THADS sẽ tập 
trung chỉ đạo tổ chức phân loại án, thi 
hành dứt điểm những vụ việc có điều 
kiện thi hành, những vụ việc có giá trị 
tiền, tài sản lớn và những vụ việc khó 
khăn, phức tạp kéo dài; giải quyết đúng 
quy định những vụ việc chưa có điều 
kiện thi hành. 

“Với những vụ việc chưa thể giao 
tài sản bán đấu giá cho người đấu giá 
thành, chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo, 
đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra để đẩy 
nhanh tiến độ. Tuy nhiên, quan trọng 
nhất vẫn phải thực hiện đúng nguyên 
tắc, quy trình, quy định, góp phần đảm 
bảo tính nghiêm minh của pháp luật”, 
ông Hồng khẳng định.            KHẢI THƯ

(BĐ) - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 
chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và các đơn vị, địa phương liên quan 
có trách nhiệm phối hợp, cung cấp, minh 
bạch thông tin đối với những yêu cầu 
cung cấp thông tin đúng quy định, đúng 
tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền được 
thông tin của các cơ quan báo chí, bảo 
đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng 
pháp luật. Kiên quyết không thực hiện 
hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi 
có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí 
để sách nhiễu, trục lợi. 

Khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh 
nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp 
luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu; các 
cơ quan, đơn vị, địa phương cần lưu 
lại bằng chứng, kịp thời báo cáo cho Sở 
TT&TT, CA tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh để 
xử lý nghiêm theo quy định. 

Đó là nội dung văn bản chấn chỉnh 
tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí 
để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật 
được UBND tỉnh mới ban hành.

UBND tỉnh cũng giao Sở TT&TT tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về báo 
chí trên địa bàn tỉnh; thực hiện trách 
nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của 
Văn phòng đại diện, phóng viên thường 
trú trên địa bàn tỉnh theo quy định; chủ 
động phát huy thẩm quyền được pháp 
luật giao, nhất là tại Nghị định 119/2020/
NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động báo chí, hoạt động 
xuất bản để xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm, kể cả đối với hoạt động của cơ 
quan báo chí Trung ương. 

UBND tỉnh đề nghị Hội Nhà báo tỉnh 
nâng cao vai trò giáo dục, bồi dưỡng 
đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người 
làm báo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường 
theo dõi, giám sát, kiểm tra và kết luận 
rõ ràng đối với người làm báo vi phạm 
Quy định đạo đức nghề nghiệp người 
làm báo, Quy tắc sử dụng Mạng xã hội 
của người làm báo Việt Nam để làm cơ 
sở xử lý tiếp theo.                        

                                                   T.MINH

Không hợp đồng 
truyền thông khi có 
dấu hiệu lợi dụng 
danh nghĩa báo chí 
để trục lợi

(BĐ) - Ngày 13.12, UBND tỉnh có văn 
bản giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với 
CA tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 
tiến hành thanh tra toàn diện đối với các 
điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đăng 
ký thông tin thuê bao số lượng lớn, kịp 
thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật đối với các trường 
hợp vi phạm. 

CA tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở 
TT&TT, cử cán bộ tham gia các đoàn thanh 

tra của Sở TT&TT thành lập để triển khai 
thanh tra toàn diện đối với các điểm cung 
cấp dịch vụ viễn thông đăng ký thông tin 
thuê bao, đảm bảo đạt hiệu quả cao. 

UBND tỉnh cũng đề nghị Báo Bình 
Định, Đài PT&TH tỉnh tăng cường thời 
lượng phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật về đăng ký, sử dụng thông 
tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến 
trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp 
luật cho DN, người dân; thông tin kịp 
thời, rộng rãi về các đợt thanh tra, kiểm 
tra và kết quả xử lý vi phạm.         SAO LY

Thanh tra toàn diện các điểm cung cấp dịch vụ  
viễn thông đăng ký thông tin thuê bao số lượng lớn

Ngày 16.12, lực lượng Cảnh sát hình 
sự CA huyện Phù Mỹ bắt giữ Nguyễn 
Minh Tú (SN 1999, ở thôn Chánh Khoan 
Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) bị truy 
nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cố ý gây 
thương tích”, khi đối tượng này đang lẩn 
trốn tại thôn Vĩnh An, xã Mỹ Phong.

Theo điều tra của CA huyện, ngày 
8.8.2021, do mâu thuẫn từ trước nên 

Nguyễn Minh Tú cùng một số đối tượng 
khác sử dụng hung khí đánh Đỗ Thành Anh 
(SN 1997, ở thôn Văn Trường, xã Mỹ Phong) 
gây thương tích với tỷ lệ 56%. Sau khi gây 
án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. 
Cơ quan CSĐT CA huyện Phù Mỹ ra quyết 
định truy nã đặc biệt nguy hiểm và xác lập 
chuyên án truy xét để áp dụng đồng bộ các 
biện pháp truy bắt.                    HẰNG NGA

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 15.12, TAND tỉnh mở phiên 
tòa sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ, tổ 
chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma túy đối với 5 bị cáo, tuyên phạt 
tổng cộng 41 năm tù giam (ảnh). Cụ thể, 
Nguyễn Văn Hồng Thảo (SN 1992, ở 
phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) 
lãnh án 12 năm tù về tội tổ chức, tàng trữ 
chất ma túy. Lê Minh Trung (SN 1994, ở 
phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) 
8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép 
chất ma túy. 3 bị cáo còn lại là Phạm 
Trường Giang (SN 1997, ở xã Mỹ Lộc, 
huyện Phù Mỹ), Nguyễn Song Quân (SN 

41 năm tù cho 5 đối tượng tàng trữ, tổ chức,  
chứa chấp sử dụng ma túy

1993, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) 
và Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân (SN 1995, 
ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) mỗi 
người nhận 7 năm tù giam về tội tổ chức 
và chứa chấp sử dụng trái phép chất 
ma túy. Tại phiên tòa, do bị cáo Huỳnh 
Nguyễn Hữu Nhân là F1 nên được xử 
vắng mặt.

Theo cáo trạng, lúc 1 giờ 45 phút 
ngày 19.6.2021, Phòng CSĐT tội phạm 
về ma túy CA tỉnh phối hợp với CA 
phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn tiến 
hành kiểm tra tại Homestay Riverside, 
thuộc phường Nhơn Bình, do Nguyễn 
Song Quân làm quản lý và Huỳnh 
Nguyễn Hữu Nhân là nhân viên lễ 
tân. Tại đây, cơ quan chức năng phát 
hiện có 11 đối tượng đang sử dụng trái 
phép chất ma túy, thu giữ 1,8372 g loại 
MDMA và 4,3421 g loại Ketamine cùng 
một số dụng cụ sử dụng ma túy. Qua 
đấu tranh, cơ quan chức năng cũng đã 
làm rõ vai trò của 5 đối tượng có liên 
quan đến hành vi nguy hiểm trên. 

MINH NGỌC
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Bình Định

Cách đây 75 năm, trước dã tâm muốn 
cướp nước ta một lần nữa của thực dân 
Pháp, ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng 
chiến. Người hiệu triệu: “Hỡi đồng bào 
toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, 
chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng 
ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng 
lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta 
một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, 
nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng 
bào! Chúng ta phải đứng lên!”.

Thủ đô Hà Nội, nơi có Trung ương 
Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, là nơi thực dân Pháp có ý định 
đánh úp cơ quan đầu não và tiêu diệt 
LLVT của ta đã trở thành chiến trường 
chính trong những ngày đầu kháng 
chiến toàn quốc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, quân và dân Hà Nội đã 
giương cao ngọn cờ “Quyết tử để Tổ 
quốc quyết sinh”, biến từng con phố, 
mỗi ngôi nhà trở thành chiến hào, chiến 
lũy triển khai thế trận chiến tranh nhân 
dân, toàn dân đánh giặc.

Trải qua 60 ngày đêm chiến đấu kiên 
cường, anh dũng, sáng tạo, quân và dân 
Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não, 
tản cư, bảo đảm an toàn cho nhân dân; 

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 
75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Sáng 17.12, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2021), Đoàn đại biểu 
TP Hà Nội đã đến dâng hoa tại Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện Ban Liên lạc truyền thống CCB Trung đoàn Thủ đô dâng hoa 
tại Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. 

chuyển hàng nghìn tấn máy móc, vật tư 
ra an toàn khu, tạo tiềm lực ban đầu cho 
kháng chiến. Trong cuộc chiến đấu anh 
dũng, kiên cường đó, quân và dân Thủ 
đô đã đánh hàng trăm trận, làm tiêu hao 
nhiều sinh lực địch, giam chân chúng 
dài ngày trong thành phố, tạo điều kiện 
để cả nước bước vào chiến tranh, triển 
khai thế trận chiến đấu lâu dài.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc 
quyết sinh” được khánh thành năm 
2004 là biểu tượng tôn vinh ý chí anh 
dũng kiên cường hưởng ứng Lời kêu 

gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, là sự ghi dấu chiến công 
anh hùng của quân và dân Thủ đô trong 
60 ngày đêm cầm chân giặc Pháp cuối 
năm 1946, đầu năm 1947.

Thành kính dâng hoa tại Tượng đài 
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, các 
đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng 
biết ơn công lao đóng góp, sự hy sinh của 
các thế hệ cha anh đi trước, những chiến 
sĩ, đồng bào đã làm nên 60 ngày đêm lịch 
sử, là niềm tự hào của lớp lớp người Hà 
Nội hôm nay và mai sau.      (Theo HNMO)

Viettel tiếp tục giữ vị trí số 1 trong 
bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu có 
giá trị nhất Việt Nam (Vietnam 50) năm 
2021 với định giá 6,061 tỷ USD.

Thông tin trên vừa được công ty 
định giá thương hiệu hàng đầu thế 
giới Brand Finance công bố giữa tháng 
12.2021.

Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp 
Viettel giữ vị trí số 1 trong bảng xếp 
hạng này của Brand Finance với giá trị 
thương hiệu tăng thêm 260 triệu USD so 
với năm trước đó.

Trước đó, vào đầu năm 2021, Viettel 
cũng đã lọt vào danh sách Top 500 
thương hiệu giá trị nhất thế giới của 
Brand Finance. Theo đó Viettel nằm ở 
vị trí 325, tăng 32 bậc so với năm 2020 
và là thương hiệu viễn thông duy nhất 
tại Đông Nam Á có mặt trong bảng xếp 
hạng này.

Brand Finance đã bắt đầu tính toán 
và đưa giá trị thương hiệu Viettel vào 
bảng xếp hạng 7 lần trong khoảng 
thời gian từ năm 2014 đến năm 2021. 
Đến nay, thương hiệu Viettel đã có 
mặt trong 14 danh mục khác nhau của 
Brand Finance, trong đó có bảng xếp 
hạng thương hiệu mạnh nhất, có giá trị 
nhất toàn cầu; thương hiệu lớn nhất Việt 
Nam; thương hiệu viễn thông tốt nhất. 

(Theo Chinhphu.vn) 

Giá trị thương hiệu 
Viettel được xếp 
hạng số 1 Việt Nam 
6 năm liên tiếp

Sáng 17.12, Công ty TNHH Hóa 
chất Hyosung Vina đã khánh thành, 
đưa vào hoạt động dự án Nhà máy 
sản xuất Polypropylene (PP) và kho 
ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 
tại Khu công nghiệp Cái Mép (thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).  
Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene 
(PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG) tại Khu công nghiệp Cái 
Mép được Tập đoàn Hyosung (Hàn 
Quốc) đầu tư với tổng vốn đầu tư  
1,3 tỷ USD. Dự án được Thủ tướng 
Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ 
trương đầu tư vào tháng 5.2018.

Ông Choi Young Gyo, Tổng Giám 

đốc Công ty TNHH Hóa chất Hyosung 
Vina cho biết, dự án Nhà máy sản xuất 
Polypropylene 2 đã hoàn thiện và chạy 
thử từ tháng 9.2021 và sẽ chính thức đi 
vào hoạt động ngày 17.12. Kho ngầm 
chứa LPG cũng đã hoàn tất xây dựng và 
đang trong thời gian chạy thử.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án - 
Nhà máy sản xuất Polypropylene 1 công 
suất 300 nghìn tấn/năm đã hoàn thành, 
vận hành từ tháng 3.2020, doanh thu hơn 
9 tháng năm 2021 đạt 239 triệu USD; nộp 
ngân sách nhà nước 1.389 tỷ đồng.

Theo Công ty TNHH Hóa chất 
Hyosung Vina, khi vận hành toàn thể, 
nhà máy sẽ sản xuất 650 nghìn tấn 

Polypropylene mỗi năm; trong đó, 
300 nghìn tấn sẽ được cung cấp cho 
thị trường nội địa Việt Nam với chất 
lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh 
so với các sản phẩm nhập khẩu hiện 
có, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các ngành sản xuất của Việt 
Nam. Số còn lại sẽ giành cho xuất khẩu. 
Từ khi đầu tư vào Việt Nam (năm 2007) 
đến nay, Tập đoàn Hyosung đã đầu tư 
tổng cộng 3,4 tỷ USD, gồm 1,8 tỷ USD 
vào tỉnh Đồng Nai, 250 triệu USD vào 
tỉnh Quảng Nam và 1,3 tỷ USD vào tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm 
cho hơn 400 lao động.             (Theo TTXVN)

Khánh thành Nhà máy sản xuất Polypropylene 
và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Các tấm mã QR thông tin tuyến đường tại Quận 
Sơn Trà, Đà Nẵng giúp người dân, du khách 
thuận tiện tra cứu thông tin  lộ trình, địa điểm 
hiện thị và tiểu sử về nhân vật gắn với tên đường.

Lần đầu tiên Đà Nẵng thí điểm gắn 
mã QR tra cứu thông tin các tuyến 
đường trọng điểm, dịch vụ, du lịch hỗ 
trợ người dân và du khách. Mỗi tuyến 
đường, sẽ cung cấp thông tin về lộ 
trình, địa điểm hiển thị cùng chiều dài 
toàn tuyến, lộ giới đường và tiểu sử về 
nhân vật gắn với tên đường.

Quận Sơn Trà là đơn vị đầu tiên 
thí điểm lắp đặt hệ thống tra cứu dữ 
liệu các tuyến đường ven biển bằng 
mã QR tại TP Đà Nẵng. Dự kiến, sẽ 
có 111 trụ gắn bảng tên đường trên 30 
tuyến đường trọng điểm về dịch vụ, 
du lịch ở Quận Sơn Trà đang được lắp 
đặt mã QR để phục vụ nhu cầu tra cứu 
thông tin của du khách và người dân 
thành phố.

Đà Nẵng gắn mã QR tra cứu thông tin các tuyến đường 
phục vụ người dân và du khách

Theo đó, các tấm mã QR bằng chất 
liệu thép mạ kẽm có chiều dài 18 cm, 
rộng 12 cm, dán giấy phản quang màu 

xanh dương, chữ trắng có cả tiếng Việt 
và tiếng Anh... được gắn trên 111 trụ 
gắn bảng tên đường.

Trước mắt, phần nội dung thông tin 
tuyến đường khi quét mã QR được hiển 
thị bằng tiếng Việt. Trong năm 2022, 
Quận Sơn Trà nhân rộng việc lắp đặt 
các tấm mã QR trên các tuyến đường và 
bổ sung thêm nội dung thông tin bằng 
ngôn ngữ tiếng Anh.

Các mã QR này, người dân và du 
khách sau khi dùng điện thoại thông 
minh quét, sẽ được chỉ dẫn đến đường 
link để truy cập thông tin về tên đường. 
Mỗi tuyến đường, sẽ cung cấp thông 
tin về lộ trình, địa điểm hiển thị cùng 
chiều dài toàn tuyến, lộ giới đường và 
tiểu sử về nhân vật.                 (Theo cand)

Tại lễ trao giải World Travel Award 
2021, Việt Nam có 8 đại diện được vinh 
danh. Trong đó cầu Vàng Đà Nẵng vượt 
qua 11 đề cử khác để đạt giải “Cây cầu 
du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 
2021” lần thứ 2 liên tiếp.

Cầu Vàng là điểm tham quan nổi 
tiếng nằm trong khu du lịch Sun World 
Ba Na Hills (Đà Nẵng), từ lâu đã được 
đông đảo du khách trong và ngoài nước 
biết tới. Để chiến thắng tại World Travel 
Award 2021, cầu Vàng tại Đà Nẵng đã 
vượt qua tới 11 đề cử khác từ khắp thế 
giới, như cầu treo Capilano (Canada), 
cầu treo Charles Kuonen (Thụy Sĩ), 
cầu Mishima Skywalk (Nhật Bản), cầu 
Henderson Waves (Singapore) hay cầu 
Tolerance tại Dubai (UAE)…

Cùng với cầu Vàng, Bà Nà Hills 
cũng đạt giải “Khu du lịch biểu 
tượng hàng đầu thế giới 2021”, vượt 
qua công viên Walt Disney World (Mỹ) 
hay khu Old Havana (Cuba). Đây là 
năm thứ 2 liên tiếp Bà Nà Hills chiến 
thắng tại hạng mục này.    (Theo VOV.VN)

Cầu Vàng tại Đà Nẵng. 

Cầu Vàng Đà Nẵng 
chiến thắng ngoạn 
mục tại World 
Travel Award 2021
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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

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 18.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có 
nơi có giông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, đêm mạnh dần lên cấp 6 - 7, 
giật cấp 8 - 9.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió Đông 

Bắc cấp 3 - 4, đêm mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải 

rác 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, đêm mạnh dần 
lên cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13; biển động dữ dội.                      

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

Ngày 16.12, Tổ chức Hiệp ước Bắc 
Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi giảm 
căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đồng 
thời đề xuất đàm phán với Nga.

Trong cuộc gặp với Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại 
Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Jens 
Stoltenberg nhấn mạnh con đường 
ngoại giao để chấm dứt khủng hoảng 
hiện nay giữa Moskva và Kiev. Ông 
cảnh báo bất cứ hành động leo thang 
nào cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky 
khẳng định ủng hộ một giải pháp hòa 
bình, nhấn mạnh “đàm phán theo thể 
thức ngoại giao sẽ thành công”.

Lãnh đạo nhiều nước Liên minh 
châu Âu (EU) cũng đã bày tỏ sự ủng hộ 
đối với những tuyên bố trên. Phát biểu 
bên lề một Hội nghị thượng đỉnh EU tại 
Brussels, Bỉ, Thủ tướng Luxembourg 
Xavier Bettel kêu gọi tiến hành một 
cuộc đối thoại mở giữa tất cả các bên 
liên quan nhằm làm dịu căng thẳng tại 
khu vực.

Trước đó, trong các cuộc điện đàm 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 
16.12 đã đưa ra khuyến nghị tạm thời 
về việc kết hợp các loại vắc xin ngừa 
Covid-19 của các hãng dược phẩm khác 
nhau để tiêm liều thứ 2 và thứ 3.

Theo WHO, tùy thuộc vào số  
vắc xin sẵn có, các loại vắc xin được 
sản xuất theo công nghệ mRNA như  
vắc xin của Pfizer/BioNTech và Moderna 
có thể được sử dụng để tiêm liều thứ 2 
sau khi tiêm mũi 1 là vắc xin theo công 

nghệ vector của hãng AstraZeneca và 
ngược lại. WHO cho biết vắc xin của 
hãng AstraZeneca và bất kỳ loại vắc 
xin nào được sản xuất theo công nghệ 
mRNA cũng có thể dùng để tiêm liều 
thứ 2 sau khi đã tiêm mũi đầu tiên là 
vắc xin bất hoạt của hãng Sinopharm. 

WHO đưa ra hướng dẫn dựa trên 
khuyến nghị của Nhóm Chuyên gia cố 
vấn chiến lược về vắc xin của tổ chức 
này và một nghiên cứu lớn công bố 

hồi tuần trước cho thấy việc tiêm liều 
thứ 1 là vắc xin của hãng AstraZeneca 
hoặc Pfizer/BioNTech và sau đó 9 tuần 
tiêm liều thứ 2 là vắc xin của hãng 
Moderna đã cho thấy phản ứng miễn 
dịch tốt hơn. Tuy nhiên, WHO cho rằng 
việc tiêm kết hợp các loại vắc xin như 
vậy cần tính đến nguồn cung vắc xin, 
khả năng tiếp cận cũng như lợi ích và 
rủi ro của các loại vắc xin được sử dụng. 

(Theo VOV.VN)

Công ty dược phẩm Hàn Quốc 
Bioneer Corp ngày 17.12 công bố đã phát 
triển hai bộ xét nghiệm Covid-19 mới, để 
phát hiện biến thể Omicron và phân biệt 
giữa biến thể Omicron và Delta.

Việc Công ty dược phẩm Bioneer 
Corp nghiên cứu thành công bộ thử 
nghiệm Covid-19, đánh dấu lần đầu 
tiên một Công ty dược phẩm Hàn Quốc 
phát triển bộ công cụ có thể phân biệt 
được biến thể Omicron và Delta của  
vi rút SARS-CoV-2.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể 
Omicron có khả năng lây truyền rất cao, 
gây nguy cơ lây nhiễm toàn cầu, trong 
khi hầu hết các bộ xét nghiệm trên thị 
trường chưa thể phân biệt được biến 
thể Omicron và Delta. Do đó việc Công 
ty dược phẩm Bioneer Corp nghiên 
cứu thành công bộ công cụ này sẽ giúp 
các bác sĩ phân loại được bệnh nhân 
Covid-19, để có biện pháp điều trị hiệu 
quả hơn.                                  (Theo VOV.VN)

Sáng 17.12, theo Hãng tin Reuters, 
bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào 
các khu vực miền Nam và miền Trung 
của Philippines.

Theo Reuters, bão Rai là cơn bão thứ 
15 và là một trong những cơn bão nhiệt 
đới mạnh nhất đổ bộ vào Philippines 
trong năm nay, có thời điểm mạnh lên 
thành bão cấp 5 - cấp độ cao nhất theo 
thang Saffir - Simpson.

Bão đã phá hủy hệ thống điện và 
đường dây liên lạc, làm hư hại nhà cửa, 
buộc hàng trăm nghìn người phải di dời 
khi nó đi qua vùng phía Tây của Visayas 

TIN VẮN

l Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 
Nhật Bản (MHLW) vừa xác nhận ca 
nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong 
cộng đồng ở nước này.

l Lào đã ấn định thời gian mở cửa 
đất nước theo 3 giai đoạn kể từ ngày 
1.1.2022 tới, với mục tiêu thu hút được 
khoảng 1 triệu lượt du khách quốc tế đã 
tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đến các “Vùng 
xanh du lịch” của nước này trong năm tới.

l Liên quan đến vụ lật thuyền 
khiến 27 người chết đuối tại eo biển 
Manche nối Pháp với Anh ngày 24.11 
vừa qua, Viện Công tố TP Paris Pháp ngày 
16.12 công bố đã xác định được nạn nhân 
cuối cùng mang quốc tịch Việt Nam.

l Sputnik đưa tin, theo thông báo 
của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16.12, cựu nhân 
viên Lầu Năm Góc Jane Murray Rowe đã 
bị bắt vì bị nghi làm gián điệp cho Nga.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

NATO kêu gọi giảm leo thang 
căng thẳng giữa Nga và Ukraine

với Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 
13.12 và Tổng thống Phần Lan Sauli 
Niinisto ngày 14.12, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự cần 
thiết của việc tiến hành đàm phán ngay 

lập tức về các thỏa thuận pháp lý quốc 
tế rõ ràng đối với việc NATO mở rộng 
hiện diện về phía Đông và triển khai vũ 
khí ở các nước láng giềng của Nga, đặc 
biệt là Ukraine.                    (Theo TTXVN)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp 
báo chung.                                                                                                                                                                             Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc phát triển 
bộ xét nghiệm 
phát hiện biến thể 
Omicron và Delta

Chính quyền tỉnh Sơn Tây, miền 
Bắc Trung Quốc, ngày 17.12 cho biết 
lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu  
21 thợ mỏ bị mắc kẹt trong một mỏ than 
đá bị ngập lụt ở tỉnh này.

Theo chính quyền địa phương, hơn 
400 nhân viên cứu hộ đang chạy đua 
với thời gian để tiếp cận những thợ mỏ 
trên. Họ đã lắp đặt một số máy bơm để 
bơm nước ra khỏi mỏ than và đến 6 giờ 
sáng 17.12 mực nước trong mỏ đã giảm 
2,1 m. Lực lượng cứu hộ hy vọng có thể 
bơm hơn 300 m3 nước mỗi giờ ra khỏi 
mỏ than trên.

Sự cố xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm 
15.12 tại mỏ than đá ở TP Hiếu Nghĩa 
của tỉnh Sơn Tây. Theo kết quả điều tra 
sơ bộ, việc khai thác mỏ bất hợp pháp là 
nguyên nhân gây ra sự cố này.   

 (Theo Vietnam+)

Trung Quốc: 21 thợ 
mỏ mắc kẹt trong 
mỏ than ngập lụt

Siêu bão Rai suy yếu sau khi tấn công Philippines
và Palawan.

“Bão đã suy yếu khi băng qua những 
ngọn núi ở Visayas” - nhà dự báo thời 
tiết Aldzar Aurelio nói với đài DZBB 
hôm 17.12.

Cơ quan thiên tai của Philippines đã 
báo cáo 1 trường hợp tử vong liên quan 
đến bão. Ngoài ra chưa có thông tin chi 
tiết nào được cung cấp.

Theo Tropical Storm Risk, Rai đã 
bị hạ cấp thành bão cấp 3. Nó dự kiến 
sẽ rời khỏi vùng đất liền qua tỉnh 
Palawan và “tạm biệt” Philippines vào 
ngày 18.12.                              (Theo LĐO)

Nhật Bản: Cháy lớn nghi do phóng hỏa, 27 người có thể đã chết
Theo Japan Times, Sở Cứu hỏa  

TP Osaka (Nhật Bản) nhận được tin 
báo khoảng 10 giờ 20 phút ngày 17.12 
về đám cháy ở tầng 4 tòa nhà thuộc 
khu Kitashinchi, gần ga Osaka. Đến 
10 giờ 45 phút cùng ngày, vụ cháy 
được khống chế. Hình ảnh từ hiện 
trường cho thấy cửa sổ tầng 4 tòa nhà 

Tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy.                      Ảnh: Mainichi

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi những 
ngôi nhà bị ngập lụt khi siêu bão Rai đổ bộ vào 
Philippines.                                                                   Ảnh: AFP

WHO khuyến nghị tạm thời tiêm kết hợp 
các loại vắc xin ngừa Covid-19

ám khói đen xì. Đám cháy bao phủ 
diện tích khoảng 20 m2.

Quan chức địa phương cho biết  
27 người hiện “không còn dấu hiệu 
của sự sống”.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang 
được điều tra. Đài truyền hình NHK 
cho biết cảnh sát đang xem xét khả 
năng đám cháy bùng phát do cố tình 
phóng hỏa.                         (Theo TPO)


