
THỨ HAI

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

SỐ 8098

20.12.2021
(17.11 Tân Sửu)

0966.490.490  
0256.3813573

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

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

Trước ngày 31.12.2021, phải hoàn thành tiêm 
đủ liều vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên

Mưa lớn gây ngập úng 
5.212 ha lúa mới gieo sạ  u2  u2

Mọi hoạt động của Hội phụ nữ đều hướng đến việc 
nêu cao tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên của các 

tầng lớp phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ phát triển 
toàn diện, nâng cao vị thế trong các lĩnh vực.

  Ảnh: Hội LHPN tỉnh
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Tùy theo tiến độ thực hiện chương trình của từng trường, từng 
khối lớp, các trường phổ thông chủ động tổ chức kiểm tra cuối học 
kỳ I cho phù hợp; bố trí kiểm tra bù những học sinh chưa thể tham 
gia lịch kiểm tra chung… Đó là nội dung chính trong hướng dẫn 
của Sở GD&ĐT về tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I năm học 
2021 - 2022, trong bối cảnh tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với 
tình hình dịch Covid-19, ban hành cuối tuần qua. 

Sớm khắc phục bất cập 
hạ tầng trên QL 1A 

Bệnh viện nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ kép 
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TS MICHAEL LAY-YEE:

Kỳ vọng rau an toàn 
Bình Định - nhãn hiệu Lá Lành 
ngày càng phát triển
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Tổ chức kiểm tra học kỳ I 
phù hợp tình hình dịch

Hành động vì sự bình đẳng, 
tiến bộ, hạnh phúc của phụ nữ

u7
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Bình Định

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
 Ngày 20.12: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần 

thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 Ngày 21.12: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công 

tác tư pháp năm 2022. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện 
Phù Mỹ sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII.
 Ngày 22.12: Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân 

sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.
 Ngày 23.12: Bí thư Tỉnh ủy thăm Tòa Giám mục Quy Nhơn 

nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm 
tra tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng dự án đường Diêm 
Tiêu - Kim Sơn và các dự án cầu Phú Văn, tuyến ĐT 630 kết nối 
huyện Hoài Ân với phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn).
 Ngày 24.12: Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, chúc mừng các 

cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021.

(BĐ) -  Theo thông tin từ 
Văn phòng Thường trực Ban chỉ 
huy Phòng chống thiên tai - Tìm 
kiếm cứu nạn & Phòng thủ dân 
sự tỉnh, từ tối ngày 18.12 đến 16 
giờ ngày 19.12, do ảnh hưởng 
của bão số 9, khu vực tỉnh Bình 
Định có mưa to, gây ngập úng 
cục bộ 5.212 ha diện tích lúa mới 
gieo sạ vụ Đông Xuân 2021 - 
2022. Cụ thể, TX  Hoài Nhơn bị 
ngập 1.900 ha, huyện Tuy Phước 
1.430 ha, Phù Cát 961 ha, Phù 
Mỹ 475 ha, Hoài Ân 446,2 ha.

Riêng tại địa bàn TX Hoài 
Nhơn, mưa lớn tiếp tục làm sạt 
lở khoảng 287 m bờ suối ở các 
xã Hoài Châu Bắc, Hoài Sơn và 
Hoài Phú; 110 m kênh mương tại 
xã Hoài Mỹ và xã Hoài Sơn; sạt 
lở 70 m kè bờ Bắc sông Lại Giang 
đoạn qua phường Hoài Xuân; 
trạm bơm Phó Nga (phường 
Hoài Đức) bị hư hỏng nặng.

Sáng 19.12, đi kiểm tra 
tình hình ứng phó bão số 9 
tại TX Hoài Nhơn, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo, 
ngay sau khi mưa bão kết thúc, 
TX Hoài Nhơn phối hợp với Sở 
NN&PTNT khẩn trương đánh 
giá thiệt hại về nông nghiệp 
trên địa bàn, kịp thời có các 
giải pháp khắc phục, hỗ trợ 
bà con nông dân vượt qua khó 
khăn để đảm bảo thực hiện tốt 
vụ Đông Xuân theo đúng kế 

hoạch, mục tiêu đã đề ra.  
Kiểm tra khu vực Cảng cá 

Tam Quan, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh ghi nhận UBND 
TX Hoài Nhơn đã phối hợp với 
các sở, ngành, đơn vị liên quan 
triển khai theo đúng yêu cầu của 
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng 
chống thiên tai và Ban Chỉ huy 
Phòng chống thiên tai - Tìm 
kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân 
sự tỉnh, thực hiện theo dõi, kiểm 
đếm, thông báo tàu cá đang hoạt 
động trên biển biết vị trí, hướng 
di chuyển của bão để chủ động 
phòng tránh. Trong thời gian 
bão số 9 ảnh hưởng đến khu 
vực tỉnh Bình Định, gây mưa 
to sóng lớn ở các địa phương 
ven biển, khoảng 1.800 tàu cá 
của ngư dân Hoài Nhơn neo 
đậu tại Cảng cá - khu neo đậu 
tránh trú bão tàu cá Tam Quan 
vẫn đảm bảo an toàn (tính đến 
trưa 19.12). Tuy nhiên, không 
được chủ quan, lơ là, các lực 
lượng phải tiếp tục tăng cường 
túc trực để nhắc nhở bà con ngư 
dân, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn 
khi có sự cố xảy ra; tiếp tục thực 
hiện nghiêm việc cấm biển cho 
đến khi hết mưa bão...

Đối với các điểm sạt lở ở 
khu vực kè chắn sóng biển Tam 
Quan do mưa bão, TX Hoài 
Nhơn phối hợp với các đơn vị 
liên quan khảo sát, đánh giá lại 
nguyên nhân để đề xuất UBND 

tỉnh xem xét chỉ đạo giải pháp 
khắc phục thời gian tới.
 Do ảnh hưởng của không 

khí lạnh kết hợp với hoàn lưu 
cơn bão số 9, từ đêm 19.12 đến 
ngày 20.12, mực nước trên các 
sông trong tỉnh dao động và dự 
báo có khả năng xuất hiện một 
đợt lũ, đỉnh lũ trên mức báo 
động 1.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, 
cắt lũ cho vùng hạ lưu, từ 15 giờ 
ngày 19.12, Sở NN&PTNT chỉ 
đạo Công ty TNHH Khai thác 
công trình thủy lợi Bình Định 
đóng tràn các hồ chứa Định 
Bình, Thuận Ninh và Núi Một.

Tại Tuy Phước, UBND huyện 
chỉ đạo 13 xã, thị trấn khơi thông 
kênh mương, đặc biệt cho mở 
hết khoang tràn trên các đập 
dâng và các cống tràn qua đê 
Đông để nhanh chóng thoát 
nước lũ, hạn chế ngập úng diện 
tích lúa đã gieo sạ và trôi mất 
giống gây thiệt cho sản xuất.

Theo Phòng NN&PTNT 
huyện, từ ngày 10 - 16.12, toàn 
huyện đã xuống giống gieo sạ 
hơn 4.000 ha/7.450 ha, đạt gần 
53,7% diện tích kế hoạch. Từ 
ngày 17.12, toàn huyện đã tạm 
dừng ngâm ủ và xuống giống 
cho đến sau ngày 20.12, tùy 
tình hình thời tiết và việc tiêu 
úng, bà con mới ngâm ủ giống 
và gieo sạ tiếp.         HOÀI THU - 

THU DỊU - XUÂN THỨC

Mưa lớn gây ngập úng
5.212 ha lúa mới gieo sạ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (đứng giữa) kiểm tra điểm sạt lở ở khu vực kè chắn sóng 
biển Tam Quan (TX Hoài Nhơn).                    Ảnh: HOÀI THU

(BĐ) - Chiều 19.12, tại TP Hà 
Nội, Sở Du lịch Bình Định phối 
hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức 
hội nghị liên kết phát triển du 
lịch giữa tỉnh Bình Định và TP Hà 
Nội trong giai đoạn bình thường 
mới. Dự hội nghị có ông Hà Văn 
Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL); lãnh 
đạo Sở Du lịch Bình Định và TP 
Hà Nội; hiệp hội du lịch, lữ hành 
và 100 DN du lịch, lữ hành, lưu 
trú của hai địa phương.

Thông tin tại hội nghị, Giám 
đốc Sở Du lịch Bình Định Trần 
Văn Thanh cho biết, để kích cầu 
du lịch trong bình thường mới, 
UBND tỉnh đã ban hành tạm thời 
Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch Covid-19 đối 
với cơ sở kinh doanh du lịch 
trên địa bàn tỉnh Bình Định và 
Kế hoạch phục hồi các hoạt động 
du lịch trong điều kiện thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 đến năm 2022. 
Chương trình liên kết phát triển 
du lịch giữa Bình Định và Hà Nội 
là hoạt động xúc tiến, quảng bá 
giới thiệu sản phẩm du lịch của 
các DN du lịch hai địa phương; 
xây dựng các sản phẩm du lịch 
liên vùng, góp phần đa dạng sản 
phẩm của du lịch Bình Định - Hà 
Nội và các tỉnh phía Bắc. Qua 
đó nâng tầm thương hiệu “Bình 
Định là điểm đến an toàn - trải 
nghiệm hấp dẫn”.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà 
Nội Đặng Hương Giang, tháng 
10.2021, ngành Du lịch hai địa 
phương cũng đã ký kết hợp tác 
kích cầu phát triển du lịch sau 
dịch. Hội nghị lần này nhằm cụ 
thể hóa chương trình hợp tác nói 
trên, góp phần hỗ trợ cho các DN 
du lịch hai địa phương “bắt tay” 
xây dựng chuỗi sản phẩm mới, 
tạo đà phát triển du lịch Bình 
Định - Hà Nội trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các DN du 
lịch hai địa phương đã dành 
thời gian giới thiệu sản phẩm, 
chương trình ưu đãi, dịch vụ du 
lịch đặc trưng của mình; đồng 
thời chia sẻ kinh nghiệm về 
nâng cấp chất lượng sản phẩm, 

tour du lịch… nhằm phát huy 
tiềm năng, lợi thế của từng địa 
phương trong việc hợp tác phát 
triển du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Du 
lịch Hà Văn Siêu đánh giá cao 
sự nỗ lực của ngành Du lịch tỉnh 
Bình Định và TP Hà Nội trong 
việc triển khai các giải pháp 
phục hồi du lịch trong bình 
thường mới; đặc biệt là chương 
trình liên kết phát triển du lịch 
mà hai địa phương đã ký kết. 
Đồng thời đề nghị ngành Du lịch 
cũng như DN hai địa phương 
tăng cường hỗ trợ tuyên truyền, 
quảng bá du lịch; khảo sát xây 
dựng sản phẩm du lịch mới 

mang nét nổi bật của Bình Định 
và Hà Nội; đẩy mạnh xúc tiến 
giới thiệu sản phẩm du lịch cho 
du khách trong và ngoài nước. 
Bên cạnh đó, hai địa phương cần 
hợp tác chặt chẽ trong việc thông 
tin về chính sách phát triển du 
lịch; kêu gọi nhà đầu tư du lịch 
tiềm năng; bồi dưỡng, phát triển 
nguồn nhân lực du lịch…

Trước đó, lãnh đạo Sở Du lịch 
Bình Định cũng đã có buổi làm 
việc với Bộ VH-TT&DL, đề nghị 
Bộ tiếp tục quan tâm đề xuất giải 
thưởng “Quy Nhơn - Thành phố 
du lịch sạch ASEAN năm 2022” 
do Diễn đàn Du lịch Đông Nam 
Á (ATF) bình chọn giai đoạn 
2023 - 2025.            NGỌC NHUẬN

Hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa Bình Định - Hà Nội

(BĐ) - Ngày 19.12, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ký 
ban hành Văn bản số 8059/UBND-
VX chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với 
các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tăng 
cường công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế khẩn trương 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 tại các địa 
phương, hỗ trợ nhân lực, vật 
tư, thiết bị tiêm vắc xin từ các cơ 
sở y tế tuyến tỉnh và thực hiện 
việc điều phối vắc xin giữa các 
địa phương theo nhu cầu và năng 
lực tiêm chủng để đảm bảo đến 
trước ngày 31.12.2021 phải cơ bản 
hoàn thành việc tiêm đủ liều vắc 
xin cho người từ 18 tuổi trở lên 
và hoàn thành việc tiêm mũi 1 
cho trẻ em từ 12 đến đưới 18 tuổi.

Phối hợp với Sở TT&TT tăng 
cường tuyên truyền về lợi ích, 
tính an toàn của vắc xin và những 
tác dụng không mong muốn có 
thể xảy ra sau khi tiêm để người 
dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh 
hoang mang, lo lắng khi tham 
gia chiến dịch tiêm vắc xin.

Thường xuyên kiểm tra, giám 
sát việc điều trị người bị nhiễm 
Covid-19 tại nhà, không để xảy ra 
tình trạng người bị nhiễm không 
liên lạc được với cơ sở y tế, không 
được phát thuốc và hỗ trợ thiết 
bị cần thiết để theo dõi sức khỏe.

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tiếp tục triển khai 
nghiêm, quyết liệt, đồng bộ, hiệu 
quả chỉ đạo của Trung ương, của 
tỉnh và hướng dẫn của ngành Y 

tế về phòng, chống dịch, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm của 
các thành viên ban chỉ đạo, của 
cấp ủy, chính quyền và hội, đoàn 
thể, không được chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác hoặc buông lỏng 
quản lý.

Tập trung khoanh vùng, truy 
vết, xử lý triệt để các ổ dịch 
trong cộng đồng; thực hiện xét 
nghiệm tầm soát theo hướng 
dẫn của Sở Y tế; hướng dẫn, 
khuyến khích người dân chủ 
động xét nghiệm, nhất là các 
đối tượng có nguy cơ cao hoặc 
các đối tượng về từ vùng dịch.

Tăng cường kiểm tra việc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 của người dân và 
các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn, 
kịp thời xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm.

Truyền thông nâng cao nhận 
thức của người dân về thực 
hiện “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19” phải dựa trên nguyên 
tắc “5K + vắc xin + thuốc, biện 
pháp điều trị phù hợp + công 
nghệ + ý thức”, mỗi người dân 
phải chủ động và tự giác thực 
hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch để bảo vệ sức khỏe của bản 
thân, gia đình và cộng đồng.

Hạn chế các hoạt động tập 
trung đông người không cần 
thiết, thực hiện nghiêm các biện 
pháp hành chính về phòng, 
chống dịch tương ứng với các 
cấp độ dịch, nhất là dịp lễ Noel 
và tết Dương lịch...                  N.P

Trước ngày 31.12.2021, 
phải hoàn thành tiêm đủ liều 
vắc  xin cho người từ 18 tuổi trở lên
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tổ chức kiểm tra học kỳ I 
phù hợp tình hình dịch

Tùy theo tiến độ thực hiện chương trình của từng trường, từng khối lớp, các trường phổ 
thông chủ động tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I cho phù hợp; bố trí kiểm tra bù những học 
sinh chưa thể tham gia lịch kiểm tra chung… Đó là nội dung chính trong hướng dẫn của 
Sở GD&ĐT về tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh 
tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19, ban hành cuối tuần qua. 

Linh hoạt thời điểm, 
cách thức kiểm tra

Sở GD&ĐT yêu cầu đối với 
các môn kiểm tra đề chung 
phải đảm bảo tổ chức kiểm 
tra theo khối, mỗi lớp chia 2 
phòng kiểm tra. Khi kiểm tra 
phải đảm bảo phòng, chống 
dịch Covid-19, không xếp học 
sinh (HS) theo vần a, b, c toàn 
khối như trước. Trường hợp 
HS không thể tham gia kiểm 
tra cuối kỳ theo lịch của nhà 
trường thì kiểm tra bù ngay sau 
đó nhưng đảm bảo trước ngày 
16.1.2022; riêng các trường tại 
TP Quy Nhơn lùi lại 2 tuần, 
đảm bảo hoàn thành trước 
ngày 30.1.2022. Với những địa 
phương học trực tuyến kéo 
dài, khi HS đi học trở lại, các 
trường tổ chức dạy bổ sung, ôn 
tập, củng cố kiến thức, tổ chức 
kiểm tra, đánh giá học sinh 
vào thời điểm phù hợp phản 
ánh đúng chất lượng kết quả 
học tập và đảm bảo công bằng 
trong tiếp cận giáo dục.

Ảnh hưởng không nhỏ từ 
đợt dịch Covid-19 kéo dài trên 
địa bàn, các trường phổ thông 
ở huyện Phù Cát đã linh hoạt 

chuyển đổi phương thức dạy 
học, cân đối chương trình dạy 
bù đuổi kịp nội dung cốt lõi và 
khung thời gian học kỳ I. Cuối 
tháng 12.2021 các trường bắt 
đầu kiểm tra cuối học kỳ I; số 
rất ít trường hiện còn vướng 
dịch thì chậm lại vào đầu tháng 
1.2022.

Đến chiều 17.12, Trường 
Tiểu học số 2 Ngô Mây, huyện 
Phù Cát ghi nhận ca F0 là HS 
lớp 4 tại điểm trường chính, 470 
HS chuyển sang học trực tuyến 
(lớp 4, 5) và chuyển tài liệu, giao 
bài tập về nhà qua zalo (lớp 1, 
2, 3). “Nhà trường đã bù kịp 6 
tuần chậm đầu năm học, trong 
tuần này bắt đầu ôn tập cho các 
em trước khi kiểm tra học kỳ I. 
HS điểm trường chính học trực 
tuyến và giao bài tập, còn 170 
HS điểm trường An Phong vẫn 
ôn tập trực tiếp. Chúng tôi xây 
dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ 
I từ ngày 3 - 7.1.2022”, bà Hà 
Thị Thu Hương, Hiệu trưởng 
nhà trường, cho hay.

Theo ghi nhận, đến nay, tại 
các huyện, thị xã đã đuổi kịp 
chương trình học kỳ I, phòng 
GD&ĐT và các trường THPT 

tiến hành xây dựng kế hoạch 
kiểm tra. Tại TX Hoài Nhơn, 
phương án kiểm tra cuối kỳ sẽ 
được tiến hành với việc chia 
lớp đảm bảo mỗi phòng thi 
có 24 HS; linh hoạt thực hiện 
kiểm tra vào thời điểm phù 
hợp từng đối tượng và tình 
hình diễn biến dịch Covid-19 
từng địa phương. Với huyện 
Tuy Phước, cơ bản các trường 
đã theo kịp chương trình học 
cốt lõi và bước đầu giai đoạn ôn 
tập, kế hoạch vẫn đảm bảo kiểm 
tra hoàn thành cuối học kỳ vào 
giữa tháng 1.2022. 

Kiểm tra nội dung cốt lõi, 
không tạo áp lực

Ông Phan Thanh Liêm, Phó 
Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, 
Sở đã hướng dẫn tổ chức đánh 
giá định kỳ từng khối lớp. Kiểm 
tra định kỳ được tổ chức bằng 
hình thức trực tiếp, các trường 
thực hiện giải pháp linh hoạt, 
phù hợp với thực tế đảm bảo 
an toàn trong phòng dịch như 
lập kế hoạch thời gian thực 
hiện kiểm tra; tổ chức phổ biến, 
hướng dẫn, tạo sự đồng thuận 
với cha mẹ HS về phương án 

Học sinh ở điểm trường An Phong thuộc Trường Tiểu học số 2 Ngô Mây, huyện Phù Cát.             Ảnh: MAI HOÀNG

Cấp chứng nhận 
doanh nghiệp 
KH&CN cho 
3 doanh nghiệp 

(BĐ) - Sở KH&CN vừa cấp 
giấy chứng nhận DN KH&CN 
cho 3 DN: Công ty TNHH Sachi 
Nguyễn (TX Hoài Nhơn), Công 
ty TNHH Giống gia cầm Cao 
Khanh (xã Cát Tân, huyện Phù 
Cát) và Công ty TNHH Dulah 
(xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài 
Ân). Như vậy tính đến nay, 
toàn tỉnh đã có 13 DN được cấp 
chứng nhận DN KH&CN. 

Công ty TNHH Sachi 
Nguyễn đã có nhiều sáng kiến, 
cải tiến công nghệ để sản xuất 
bánh tráng theo công thức cổ 
truyền kết hợp với công nghệ 
hiện đại. Các sản phẩm của 
công ty đã đạt chứng nhận ISO 
22000:2018, ISO 14001:2015 và 
sản phẩm OCOP 4 sao. 

Công ty TNHH Giống gia 
cầm Cao Khanh đã thành công 
trong việc nghiên cứu, lai tạo, 
sản xuất 3 dòng CK1, CK2, 
CK3 từ nguồn gen gà ta thả 
vườn Bình Định; đưa thương 
hiệu “Giống gà ta Cao Khanh” 
ra cả nước và xuất khẩu sang 
thị trường các nước trong khu 
vực. Công ty Giống gia cầm Cao 
Khanh hiện là 1 trong 2 DN đi 
đầu trong sản xuất giống gà ta 
chất lượng cao tại Bình Định; 
được vinh danh tại nhiều 
giải thưởng danh giá của Bộ 
NN&PTNT và UBND tỉnh. 

Công ty TNHH Dulah 
chuyên sản xuất trà hoa hòe, 
có nhãn hiệu trà Dulah và sản 
phẩm hộp đựng trà được bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp. Sản 
phẩm của DN cũng đang được 
xét công nhận sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh năm 2021.        HỒNG HÀ

TIN VẮN

 Thực hiện chương trình 
Tình nguyện mùa Đông và 
Xuân tình nguyện, ngày 18.12, 
Đoàn Thanh niên và Hội LHTN 
xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) phối 
hợp với CLB tình nguyện của 2 
thôn Tân Phụng 1 và Tân Phụng 
2 tổ chức tặng 114 suất quà 
(nhu yếu phẩm) cho người già, 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn bởi dịch Covid-19 ở 2 địa 
phương này. Tổng kinh phí 
quà tặng trị giá 42 triệu đồng, 
do Đoàn Thanh niên xã Mỹ 
Thọ vận động các nhà hảo tâm 
hỗ trợ. VĂN TỐ
 Phát huy tinh thần xung 

kích, sáng tạo của tuổi trẻ 
TP Quy Nhơn trong thực hiện 
cuộc vận động “Vì đàn em thân 
yêu”, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các 
em đội viên, thiếu nhi, học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trong tình hình dịch Covid-19, 
ngày 18.12, Thành đoàn, Hội 
đồng Đội thành phố phối hợp 
với Đoàn Trường THPT Hùng 
Vương triển khai chương trình 
“Kết nối yêu thương - cùng em 
vượt khó”, tổ chức thăm, tặng 3 
bộ máy tính bảng và sim 4G hỗ 
trợ học sinh học trực tuyến, với 
tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Tin từ Trường ĐH 
Quy Nhơn, 3 tân thủ khoa của 
trường vừa được công bố nằm 
trong danh sách 120 sinh viên 
trên cả nước nhận học bổng Nâng 
bước thủ khoa năm 2021, gồm: 
Hà Thanh Bắc, sinh viên ngành 
Toán ứng dụng (chuyên ngành 

Khoa học dữ liệu) thuộc khoa 
Toán và Thống kê; Siu H’Hiền 
(ngành Giáo dục tiểu học) và Nay 
H’Ngân (ngành Giáo dục chính 
trị). Trong đó, Hà Thanh Bắc còn 
là thủ khoa của Trường ĐH Quy 
Nhơn trong kỳ tuyển sinh đại 
học năm 2021, với tổng điểm thi 

3 môn khối A01 là 28,39 điểm. 
Mỗi suất học bổng gồm: 10 

triệu đồng; suất học tiếng Anh 
của Anh văn Hội Việt Mỹ (trị giá 
10 triệu đồng)…

Chương trình Nâng bước thủ 
khoa do Báo Tiền Phong tổ chức, 
nằm trong chuỗi hoạt động của 

Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam 
của Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh do Báo Tiền Phong làm 
thường trực. Chương trình trao 
học bổng cho các tân thủ khoa 
đầu vào các trường đại học, học 
viện trong cả nước, có hoàn 
cảnh khó khăn.       MAI HOÀNG

3 sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn được nhận học bổng 
Nâng bước thủ khoa

thực hiện; chia nhỏ số HS/lớp 
để ôn tập, bổ sung, củng cố kiến 
thức, định hướng nội dung cốt 
lõi cho HS trước khi kiểm tra. 
Nội dung kiểm tra phù hợp 
yêu cầu cần đạt về nội dung 
học tập và các thành phần năng 
lực của môn học, tập trung nội 
dung cốt lõi. Trường hợp bất 
khả kháng, tại thời điểm kiểm 
tra HS không thể đến trường 
để làm bài bằng hình thức trực 
tiếp, các cơ sở giáo dục báo cáo 
phương án, điều kiện tổ chức 
kiểm tra trực tuyến về phòng 
GD&ĐT để được kiểm tra các 
điều kiện đảm bảo theo quy 
định trước khi thực hiện.

Phó trưởng Phòng GD&ĐT 
huyện Tuy Phước Hoàng Ngọc 
Tố Nương thông tin, tinh thần 
là các trường tiến hành kiểm 
tra trực tiếp, trường hợp 
không thể trực tiếp thì các 
trường phải có kế hoạch, báo 
cáo lên phòng GD&ĐT thẩm 
định phê duyệt rồi mới được 
tổ chức. Việc kiểm tra đảm bảo 
nghiêm túc, khách quan, công 
bằng, nhưng không tạo áp lực 
cho phụ huynh và HS. 

Trong khi đó, đến nay TP 
Quy Nhơn vẫn tổ chức song 
song hình thức dạy học trực 
tiếp và trực tuyến. Trưởng 
Phòng GD&ĐT thành phố Tô 
Thị Thu Hường cho hay, tháng 
12, các khối lớp của khối trường 
THCS nội thành thực hiện luân 
phiên dạy học trực tiếp để bổ 
trợ kiến thức cho HS học trực 
tuyến kéo dài. Tuần này Phòng 
GD&ĐT sẽ có hướng dẫn các 
trường tiểu học, THCS xây 
dựng phương án thực hiện 
kiểm tra đánh giá cuối kỳ I phù 
hợp theo dịch Covid-19

“Riêng các phường nội 
thành, tình hình dịch phức tạp 
sẽ tổ chức kiểm tra luân phiên 
các khối lớp; chia lớp ra 2 
phòng thi hoặc chia nhỏ ra nữa 
để đảm bảo giãn cách. HS là 
F0, F1 chưa thể tham gia kiểm 
tra ngay được sẽ bố trí kiểm 
tra bổ sung sau đó, đảm bảo 
hoàn thành chương trình học 
kỳ I vào cuối tháng 1.2022. Nội 
dung kiểm tra bám vào chương 
trình cốt lõi, dạy như thế nào thì 
kiểm tra thế ấy”, bà Hường nói.

MAI HOÀNG
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Tại km 1216+500 đến km 1216+700  
QL  1A đoạn qua thôn Mỹ Điền, xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước, đơn vị thi công 
thảm nhựa giữa 2 bên mặt đường lệch 
nhau khá lớn. Cụ thể, ở chiều đường  
Bắc - Nam đơn vị thi công cho thảm 
nhựa mặt đường cao hơn ở chiều đường  
Nam - Bắc khoảng 10 cm, khiến các 
phương tiện giao thông, nhất là mô tô, 
xe gắn máy qua lại gặp nguy hiểm bởi độ 
vênh giữa 2 phần đường. Chị Nguyễn Thị 
Hà (ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước), 
cho hay: “Tôi từng bị té xe do trượt bánh 
khi đi qua đoạn đường này vào đêm 
mưa cách đây vài tuần, cũng may khi 
đó không có nhiều xe qua lại và có lực 
lượng CSGT tại đây kịp giúp đỡ”. 

Tương tự, tại km 1158+200 QL 1A 
đoạn qua thôn Vạn An, xã Mỹ Châu, 
huyện Phù Mỹ (cách ngã ba Tam Tượng 
200 m về phía Bắc), ở chiều Nam - Bắc có 
một đoạn đường dài khoảng 12 m, rộng 
5 m không được thảm nhựa, tạo nên một 
vùng trũng khoảng 10 cm so với mặt 
đường, gây mất an toàn cho người và 
phương tiện tham gia giao thông. 

Không chỉ vậy, tại một số vòng xoay, 
nút giao giữa QL 1A với các tuyến khác 
cũng xảy ra tình trạng bong tróc mặt 
đường, tạo thành những vũng tụ nước và 
đá dăm gây mất ATGT. Cụ thể tại vòng 
xoay dưới chân cầu vượt cầu Gành đoạn 
giao giữa QL 1A và QL 19 (huyện Tuy 
Phước), ngoài độ dốc của mặt đường 
thì khu vực này hiện có nhiều ổ gà. Anh 
Lương Quốc Thành, lái xe tải, thường đi 
qua đoạn vòng xoay này, kể: “Mỗi khi 
lái xe qua những khu vực đường hỏng 
rất căng thẳng vì mặt đường không đảm 
bảo, giằng xóc, không chỉ ảnh hưởng 
đến hàng hóa trên xe mà còn nguy cơ va 
chạm nếu mình không tập trung cao”.

Thực tế cho thấy, trong số hàng chục 
vụ TNGT xảy ra trên tuyến QL 1A đoạn 

Tại chương trình hiến máu tình 
nguyện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 
TP Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm 
Huyết học và Truyền máu (BVĐK tỉnh) 
tổ chức giữa tháng 11 vừa qua, có rất 
nhiều tăng ni, phật tử tham gia, trong đó 
có Thượng tọa Thích Quảng Châu - Trụ 
trì chùa Hiển Nam, Phó Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo TP Quy Nhơn.

Theo các bác sĩ của Trung tâm Huyết 
học và Truyền máu cũng như cán bộ Hội 
CTĐ của tỉnh và TP Quy Nhơn, Thượng 
tọa Thích Quảng Châu là một người 
“rất quen”, bởi đây đã là lần thứ 25 ông 
tham gia hiến máu tình nguyện. Bác sĩ 
Võ Đình Lộc, Trung tâm Huyết học và 
Truyền máu, cho biết: “Thầy Châu rất 
nhiệt tình tham gia hoạt động hiến máu 
cứu người. Không chỉ tại các buổi hiến 
máu tình nguyện mà những lúc bệnh 
viện cần gấp nguồn máu để cấp cứu 
bệnh nhân, chúng tôi liên lạc với thầy 
đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, 
bất kể thời gian nào”.

Thượng tọa Thích Quảng Châu tham 
gia hiến máu tình nguyện đến nay gần 
20 năm, khi còn là một tu sĩ trẻ. Lần đó, 
một vị hòa thượng lâm bệnh hiểm nghèo, 

TP Quy Nhơn: 
TNGT giảm 3 tiêu chí

(BĐ) - Theo UBND TP Quy Nhơn, 
nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các 
biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự 
ATGT, năm 2021, TNGT trên địa bàn 
thành phố giảm cả 3 tiêu chí so với 
năm 2020. Cụ thể, trong năm đã xảy 
ra 48 vụ TNGT (giảm 16 vụ, tương 
ứng 25%); làm chết 29 người (giảm 2 
người - 6,5%); 23 người bị thương (giảm 
14 người - 37,8%).

Trong năm 2021, qua tuần tra, kiểm 
soát, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử 
lý trên 15.270 trường hợp vi phạm trên 
lĩnh vực trật tự ATGT, phạt tiền 9,95 tỷ 
đồng, tước 2.926 giấy phép lái xe, tạm 
giữ 1.853 phương tiện vi phạm.   N. QUÝ  

Nhiều tổ chức hỗ trợ 
kinh phí mua thẻ BHYT 
tặng hộ cận nghèo 

(BĐ) - Tin từ Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh, Quỹ từ thiện xã hội Tâm 
nguyện Việt TP Hồ Chí Minh đã đồng 
ý tài trợ 241,38 triệu đồng để hỗ trợ Hội 
mua tặng 2.000 thẻ BHYT cho người dân 
thuộc hộ cận nghèo đang gặp khó khăn 
do dịch bệnh và mưa lũ. 

Trước đó, Hội Đồng hương Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển 
khoản hơn 270 triệu đồng để Hội mua 
2.250 thẻ. Ngày 15.12, Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Tâm phát Quy Nhơn 
đã gửi 24,38 triệu đồng hỗ trợ Hội mua 
200 thẻ BHYT. 

Dự kiến, việc trao tặng thẻ sẽ diễn ra 
vào tháng 1.2022.                         NGỌC TÚ

Phường Bồng Sơn: 
Ra mắt mô hình 
khu phố tự quản về 
ATGT và trật tự đô thị 

Sớm khắc phục 
bất cập hạ tầng trên QL 1A 

Hiện nay, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn nhiều vị trí hư hỏng mặt đường nhưng 
chưa được các đơn vị quản lý khắc phục, sửa chữa, gây nguy cơ TNGT. Đáng nói, đây là những vị trí đã được các 
ngành chức năng của tỉnh kiến nghị nhiều lần.

qua địa bàn tỉnh, không ít có nguyên 
nhân từ hạ tầng giao thông bất cập. Thiếu 
tá Phạm Kim An, Phó trưởng Trạm CSGT 
Tuy Phước (Phòng CSGT, CA tỉnh), cho 
biết: “Tại những khu vực bất cập về hạ 
tầng giao thông đã ghi nhận nhiều vụ 
tai nạn, tuy chưa gây hậu quả chết người 
nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sự an 
toàn của người tham gia giao thông. 
Đơn cử, khu vực trước Trạm CSGT Tuy 
Phước có trạm cân cố định nhưng hạ 
tầng tại đây lại không đảm bảo, nguy 
cơ mất ATGT rất cao. Mặc dù chúng tôi 
đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa 
được khắc phục”.

Từ nay đến cuối năm, dự kiến lưu 
lượng phương tiện tham gia giao thông 
sẽ tăng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải 
sớm sửa chữa những bất cập, hư hỏng 
mặt đường trên tuyến QL 1A nhằm bảo 

đảm ATGT, tránh làm ảnh hưởng đến 
chất lượng công trình giao thông toàn 
tuyến. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó 
trưởng Phòng CSGT, CA tỉnh, nói: “Nhìn 
chung các bất cập về hạ tầng sau khi 
chúng tôi kiến nghị đã được khắc phục, 
song vẫn còn một số đoạn, tuyến chưa 
sửa chữa kịp thời, nhất là đoạn từ vòng 
xoay cầu vượt QL 1A và QL 19 của BOT 
Nam Bình Định đến giáp BOT QL 19 
mặt đường hư hỏng rất nghiêm trọng. 
Dù chúng tôi đã có văn bản kiến nghị 
gửi trực tiếp cho đơn vị quản lý, thu phí 
là BOT Nam Bình Định nhưng việc khắc 
phục vẫn chưa thực hiện. Chúng tôi sẽ 
tiếp tục khảo sát và kiến nghị để những 
bất cập về hạ tầng sớm được khắc phục, 
góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên 
toàn tuyến”.

KIỀU ANH

Mặt đường hai phần vênh nhau đến 10 cm trên tuyến QL 1A đoạn qua thôn Mỹ Điền, xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước, khiến giao thông mất an toàn.                                                                                                        Ảnh: K.A

Vị tu sĩ 25 lần hiến máu tình nguyện 

đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh, cần gấp một 
lượng máu để điều trị. Khi biết trùng với 
nhóm máu của mình, thầy Châu lập tức 
đến bệnh viện hiến máu trực tiếp. Từ đó, 
năm nào thầy Châu cũng tham gia hoạt 
động ý nghĩa này, có năm hiến 2 lần. 
Hiện nay là Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo thành phố, Thượng tọa Thích Quảng 
Châu càng tích cực vận động tăng ni, trụ 
trì các tự viện và phật tử tham gia phong 

trào hiến máu tình nguyện 
nhiều hơn nữa nhằm thể hiện 
tốt tinh thần Bồ tát đạo. Tâm 
niệm của thầy Châu là thời 
gian tới, Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo TP Quy Nhơn sẽ 
thành lập nhóm hiến máu 
tình nguyện; lập danh sách 
người cùng nhóm máu và 
tăng cường vận động tuyên 
truyền hiến máu tình nguyện 
đến các phật tử.

“Chỉ cần hiến một phần 
máu của mình là đã cứu được 
tính mạng của người khác, 
trong số đó có thể có người 
thân, bạn bè của chúng ta. Tôi 
thấy việc hiến máu là hết sức 

ý nghĩa và không có hại cho sức khỏe nếu 
chúng ta thực hiện đúng quy trình. Bản 
thân tôi luôn sẵn lòng hiến những giọt 
máu của mình để cứu người. Tôi mong 
rằng thông điệp “Một giọt máu cho đi, 
một cuộc đời ở lại” sẽ được các tăng 
ni, phật tử và mọi người cùng tích cực 
hưởng ứng”, Thượng tọa Thích Quảng 
Châu chia sẻ.

MINH NGỌC

Thượng tọa Thích Quảng Châu trong một buổi hiến máu tình nguyện.
Ảnh: MINH NGỌC

Tối 17.12, khu phố 4, phường Bồng 
Sơn (TX Hoài Nhơn) tổ chức ra mắt mô 
hình khu phố tự quản về ATGT và trật 
tự đô thị, với 28 thành viên nòng cốt. 
Khu phố 4 là địa bàn trung tâm, nơi 
tập trung các cơ quan hành chính của  
TX Hoài Nhơn, cơ sở hạ tầng được ưu 
tiên đầu tư khá quy mô và đồng bộ. 

Mục tiêu của mô hình là tăng cường 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự 
giác chấp hành các quy định của pháp 
luật, nội quy, quy chế, hương ước của 
khu dân cư; tích cực tham gia phát hiện 
và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật 
nói chung và về trật tự ATGT, trật tự đô 
thị nói riêng. Tổ chức cho người dân, 
hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết 
không lấn chiếm lòng lề đường; không 
đổ nước thải, rác thải ra đường và các 
hành vi khác gây ảnh hưởng đến trật 
tự công cộng.                 

   DIỆP BẢO SƯƠNG

Đại diện người dân và các thành viên nòng cốt ký 
cam kết quy chế phối hợp thực hiện các quy định 
hoạt động của mô hình.
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Bình Định

Dự án Rau an toàn Bình Định 
(RATBĐ) triển khai thực hiện 
từ năm 2016 trong khuôn khổ 
chương trình viện trợ 5 năm 
của Chính phủ New Zealand, 
ủy quyền cho Bộ Ngoại giao và 
Thương mại New Zealand và 
UBND tỉnh Bình Định ký kết 
văn kiện. Dự án được thực hiện 
bởi Viện Nghiên cứu cây trồng 
và thực phẩm New Zealand với 
Sở NN&PTNT Bình Định. Qua 
5 năm thực hiện (2016 - 2021), 
dự án đã thực hiện được mục 
tiêu “cải thiện sự an toàn, bền 
vững về kinh tế và môi trường 
của nông dân trồng rau”, và sự 
an toàn của người tiêu dùng ở 
tỉnh Bình Định.
l Thưa ông, dự án RATBD 

đang đi đến chặng cuối, ông đánh 
giá như thế nào về 5 năm triển 
khai dự án tại Bình Định?

- Về tổng quan, quá trình 
triển khai của dự án RATBĐ 
trong 5 năm vừa qua diễn ra tốt 
đẹp. Quá trình thực hiện, đơn vị 
quản lý dự án xây dựng kế hoạch 
và triển khai thực hiện một cách 
bài bản, đem lại kết quả tốt, thậm 
chí hơn cả mong đợi.

Dự án RATBĐ được phát 
triển và ứng dụng từ những 
phương thức thực hành trong 
sản xuất rau, quả tiên tiến nhất, 
cho đến quá trình thu hoạch và 
các quy định trong vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Các quy trình 
được hợp nhất giữa tiêu chuẩn 
VietGAP, chương trình quản lý 
chất lượng, chương trình tiếp 
thị và bán hàng (tận dụng ưu 
thế từ nhãn hiệu Lá Lành, được 
hình thành thông qua dự án) 
đều nhằm mục đích hỗ trợ cho 
ngành sản xuất rau củ an toàn và 
sinh thái bền vững tại Bình Định.

Kết quả, từ dự án đã có hơn 

TS MICHAEL LAY-YEE:

Kỳ vọng rau an toàn Bình Định - 
nhãn hiệu Lá Lành ngày càng phát triển

Trồng dưa lưới trong nhà kính đạt hiệu quả kinh tế cao

Dự án Rau an toàn Bình Định - thuộc chương trình viện trợ của Chính phủ New Zealand đã đi 
đến chặng cuối với nhiều kết quả tích cực, giúp nông dân chuyển đổi thành công phương thức sản 
xuất, tăng hiệu quả kinh tế và thân thiện hơn với môi trường. Phóng viên Báo Bình Định có cuộc 
trao đổi với TS Michael Lay-Yee, Giám đốc chương trình viện trợ của Chính phủ New Zealand tại Việt 
Nam về dự án này.

TS Michael Lay-Yee là 
thành viên của phái đoàn 
thiết kế ban đầu cho dự án 
RATBĐ, ông là người kết nối 
Đại sứ quán New Zealand 
tại Việt Nam, Viện Nghiên 
cứu cây trồng và thực phẩm  
New Zealand với Sở NN&PTNT 
Bình Định. Sau khi xây dựng 
thành công nội dung hoạt 
động chương trình viện 
trợ, được Bộ Ngoại giao và 
Thương mại New Zealand 
(MFAT) phê duyệt tài trợ,  
TS Michael Lay-Yee được bổ 
nhiệm làm Giám đốc chương 
trình, dẫn dắt dự án RATBĐ 
trong 5 năm (2016 - 2021). 

TS Michael Lay - Yee có 
hơn 30 năm kinh nghiệm 
trong làm việc với ngành 
nông nghiệp và chuỗi cung 
ứng từ lai tạo giống mới, 
sản xuất và sau thu hoạch 
đến tiếp cận thị trường. Ông 
đã làm việc tại nhiều quốc 
gia như: Úc, Trung Quốc, 
Ấn Độ, Hoa Kỳ và nhiều 
quốc gia ở khu vực Đông 
Nam Á, châu Mỹ Latinh, 
châu Phi… Năm 2012, ông 
được Bộ NN&PTNT Việt Nam 
trao tặng Kỷ niệm chương 
vì những đóng góp cho nền 
nông nghiệp Việt Nam.

TS MICHAEL LAY-YEE

Sau 5 năm triển khai, dự án từng bước hỗ trợ nông dân Bình Định chuyển đổi canh tác, cải thiện sinh kế. 
- Trong ảnh: Thu hoạch rau an toàn hợp chuẩn VietGAP.                                                                                                                 Ảnh: Văn phòng Dự án RATBĐ

2.000 nông dân thuộc 40 nhóm 
cùng sở thích tại 8 huyện, thị 
xã trong tỉnh đang tham gia 
sản xuất rau củ theo tiêu chuẩn 
VietGAP. Sản phẩm RATBĐ hợp 
chuẩn VietGAP - nhãn hiệu Lá 
Lành được trưng bày tại các 
điểm bán bao gồm hệ thống siêu 
thị Co.opMart, BigC, nhiều cửa 
hàng tiện lợi tại TP Quy Nhơn, 
TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi; 
các điểm bán lẻ, khách sạn, nhà 
hàng, trường học, một số sạp rau 

Khát vọng làm giàu trên quê hương 
bằng mô hình sản xuất mới đã thúc đẩy 
anh Nguyễn Minh Nguyên (33 tuổi, ở 
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) thực hiện 
thành công mô hình trồng dưa lưới công 
nghệ cao xen vụ với mô hình ươm bán 
cây ớt giống.

Tốt nghiệp CĐ Công nghiệp, sau đó 
làm việc tại một công ty chuyên cung cấp 
hạt giống nông nghiệp ở Hà Nội, khi tích 
lũy đủ kinh nghiệm và kiến thức, năm 
2018 anh Nguyễn Minh Nguyên quyết 
định về quê thực hiện ước mơ của mình 

với mô hình trồng dưa lưới trong nhà 
kính. Từ diện tích 1.000 m2 ban đầu, đến 
nay vườn dưa của anh Nguyên đã lên 
3.000 m2 . Anh cũng kết nối và xây dựng 
được nhiều mối tiêu thụ ổn định, giá bán 
ra tại vườn từ 20 - 40.000 đồng/kg tùy 
loại. Cuối tháng 10 vừa qua, sản phẩm 
Dưa lưới Bảo Hà của anh đã được UBND 
tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. 

Anh Nguyên chia sẻ: Trồng dưa lưới 
trong nhà kính có nhiều ưu điểm như: 
Quản lý cây trồng tốt hơn, giúp che mưa 
và ngăn côn trùng xâm nhập, hạn chế 

sâu bệnh, giảm chi phí do ít sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm 
sạch và bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn 
người tiêu dùng. Tầm tháng 7 âm lịch, tôi 
chuyển 2.000 m2 sang ươm cây ớt giống 
theo đơn đặt hàng từ trong và ngoài tỉnh, 
đến tháng Chạp tôi quay lại với dưa lưới. 
Riêng từ việc ươm bán cây ớt giống không 
thôi cũng đã tạo việc làm ổn định cho 5 
lao động với thu nhập khoảng 3 - 7 triệu 
đồng/người/tháng. Tới đây tôi sẽ đầu tư 
mở rộng thêm vài sào nhà kính để đáp 
ứng nhu cầu của thị trường.   BẢO NGÂN

Chính vì thế, tôi kỳ vọng khi dự 
án kết thúc, việc sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm rau an toàn tại 
Bình Định, với sự hỗ trợ từ Sở 
NN&PTNN tỉnh Bình Định và 
thông qua hình ảnh nhận diện 
của nhãn hiệu Lá Lành sẽ vẫn 
tiếp tục và được mở rộng, cải 
thiện đời sống và độ an toàn cho 
các hộ nông dân, các đơn vị vận 
hành sau thu hoạch cũng như 
người tiêu dùng.

Khi năng suất được tăng cao, 
và với độ nhận diện nhãn hiệu 
của Lá Lành, các sản phẩm sẽ có 
mặt rộng rãi hơn nữa trong khu 
vực Bình Định và cả Việt Nam, 
thậm chí tiềm năng xuất khẩu 
trong tương lai.
l Xin cảm ơn ông!

THU DỊU (Thực hiện)

nghiệp của họ?
- Tôi nhận thấy, nông dân 

Bình Định rất quan tâm và cởi 
mở đón nhận những phương 
thức thực hành nông nghiệp mới 
được giới thiệu từ phía dự án. 
Điểm mấu chốt là họ đã thay 
đổi nhận thức trong tiếp nhận 
chuyển đổi phương thức sản 
xuất để tăng thêm độ an toàn 
cho họ, gia đình họ và cho môi 
trường xung quanh, cung cấp 
rau, củ, quả chất lượng cao, an 
toàn cho cộng đồng. Các hộ nông 
dân, bên vận hành nhà sơ chế 
tương tác và phối hợp ăn ý trong 
quá trình huấn luyện, nhanh 
chóng nắm bắt cũng như thực 
hành áp dụng những kỹ thuật, 
hoàn thiện kỹ năng, đặc biệt là 
những kỹ thuật mới.
l Ông kỳ vọng như thế nào 

khi dự án RATBĐ kết thúc?
- Theo kế hoạch, dự án kết 

thúc vào ngày 31.12.2021. Đó là 
sự kết thúc về mốc thời gian triển 
khai chứ không phải là kết thúc 
một chuỗi sản xuất an toàn đã 
hình thành trong thời gian qua. 

Nông dân Vĩnh Thạnh tham gia lớp học FFS trên đồng ruộng - chương trình đào tạo và 
chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ nông dân của Dự án RATBĐ.         Ảnh: Văn phòng Dự án RATBĐ

củ chọn lọc ở chợ và các kênh bán 
hàng trực tuyến. Cũng từ dự án, 
nông dân Bình Định từng bước 
mở rộng mạng lưới phân phối 
sản phẩm, nâng cao thu nhập, 
cung cấp thêm lựa chọn nông 
sản tốt và điều kiện mua sắm 
thuận tiện cho người tiêu dùng. 
l Quá trình làm việc, tiếp 

cận, trao đổi với nông dân Bình 
Định, ông đánh giá như thế nào 
về khả năng thích ứng, tiếp thu 
và thay đổi trong sản xuất nông 

Vườn dưa lưới của anh Nguyên đang phát triển 
rất tốt.
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Hiện nay, toàn tỉnh có 44 
cụm công nghiệp (CCN) đã đi 
vào hoạt động với tổng diện 
tích đất hơn 939 ha. Tại đây có 
373 dự án sản xuất, chế biến 
hàng công nghiệp được bố trí 
với diện tích 584,5 ha (trung 
bình 1,6 ha/dự án) và đạt tỷ lệ 
lấp đầy 62,2%. 

Theo đánh giá của Sở Công 
Thương, nhu cầu đất thực hiện 
các dự án của DN nhỏ và vừa 
trong các CCN, khu chế biến 
tập trung đang tăng nhanh. 
Kết quả khảo sát hiện trạng 
sử dụng đất của các cơ sở chế 
biến nông, lâm, thủy, hải sản 
tập trung cho thấy, toàn tỉnh có 
8 khu chế biến tập trung đảm 
bảo tại TP Quy Nhơn, TX An 
Nhơn, Hoài Nhơn, huyện Tuy 
Phước và Phù Mỹ với tổng diện 
tích đất 99 ha. Trong đó các địa 
phương đã bố trí 71,2 ha đất 
cho 66 DN, cơ sở sản xuất, hộ 
kinh doanh. Đặc biệt nhu cầu 
đất cho ngành này tăng khá, từ 
2,11 ha/dự án cho cả giai đoạn 
2004 - 2015 lên 2,4 ha/dự án ở  
giai đoạn 2015 - 2020. 

Ông Nguyễn Chí Công, Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, 
cho biết: “TX Hoài Nhơn đã 
quy hoạch 23,1 ha đất cho hoạt 
động chế biến nông, lâm, thủy 
sản, gồm: Khu chế biến thủy sản 
tập trung Tam Quan Bắc; Cảng 
cá, khu neo đậu tránh trú bão 
cho tàu cá và dịch vụ hậu cần 
nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1);  

Trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Tây Sơn đã phối hợp 
với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các 
địa phương triển khai 8 mô hình khuyến 
nông. Trong đó, có 5 mô hình được UBND 
huyện phê duyệt, 3 mô hình được Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh chuyển giao. Các 
mô hình triển khai thực hiện đảm bảo 
tiến độ thời gian, tiêu chuẩn kỹ thuật và 
đạt hiệu quả khá. 

Tiêu biểu như mô hình chuyển đổi 
trồng đậu phụng vụ Hè trên đất lúa, quy 
mô 2 ha tại xã Bình Thuận, năng suất  
32,5 tạ/ha, đạt hiệu quả kinh tế khá. Mô 

hình nuôi thâm canh bò thịt chất lượng 
cao, quy mô 5 con/hộ tại xã Bình Thành, 
bò phát triển tốt, kết quả vượt chỉ tiêu đề 
ra, được đánh giá tốt. Hai mô hình xã Bình 
Tường là trồng cây ăn quả (dừa xiêm, mít 
thái) thâm canh hướng hữu cơ, quy mô 
1 ha và trồng cây ăn quả (bưởi da xanh) 
kết hợp phát triển du lịch, quy mô 1 ha, 
đều đang phát triển tốt.

Trong quá trình thực hiện mô hình, 
cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh và các địa phương triển khai 
13 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật về 

trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho 500 
lượt bà con nông dân. 

Trong vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022, 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
tiếp tục duy trì triển khai 3 mô hình do 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh chuyển giao 
trong năm 2021. Trong đó, có 2 mô hình 
thâm canh cây đậu phụng gắn liên kết 
chuỗi có sử dụng hệ thống tưới nước tiết 
kiệm tại 2 xã Bình Thuận và Tây Giang 
(mỗi mô hình 3 ha); một mô hình quản lý 
dịch hại tổng hợp (IMP) trên cây bắp quy 
mô 1 ha/điểm tại xã Tây Giang.             

MỘC MIÊN

Tây Sơn: Nhiều mô hình khuyến nông hiệu quả

QUY HOẠCH ĐẤT CHO CỤM CÔNG NGHIỆP:

Cần tầm nhìn xa, phù hợp thực tế 
Thời gian qua, các cấp chính quyền đã quan tâm bố trí quỹ đất cụm công nghiệp để thu hút DN đầu tư. Qua đó, các 

địa phương đã hạn chế được hiện tượng cơ sở sản xuất đan xen trong khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp 
phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Song, thực tế đang đòi hỏi việc quy hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp 
cần có tầm nhìn xa để theo kịp xu hướng phát triển.

Cụm công nghiệp Cầu nước xanh ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn mới chỉ thu hút được 1 DN đầu tư.                                          Ảnh: H.Y

Khu chế biến xơ dừa thôn Hội 
An Tây, xã Hoài Châu. Các 
khu chế biến này thu hút 19 
dự án với tổng diện tích 6,8 ha.  
TX Hoài Nhơn quy hoạch để bố 
trí quỹ đất phù hợp, tập trung 
hợp lý đáp ứng nhu cầu đầu tư 
các dự án chế biến hàng nông, 
lâm, thủy, hải sản giai đoạn  
2020 - 2025. Qua đó, các nhà 
đầu tư xây dựng kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật CCN cũng như 
DN nhỏ và vừa lựa chọn địa 
điểm, quy mô dự án tốt hơn”. 

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, 
mục tiêu của tỉnh là trong giai 

đoạn tới tiếp tục tập trung cho 
phát triển công nghiệp, nhiều 
địa phương đều đề xuất quy 
hoạch thêm CCN. Tuy nhiên, 
để đầu tư xây dựng hạ tầng 
hoàn chỉnh của CCN là không 
dễ dàng, có những dự án sau 
nhiều năm vẫn chưa hoàn 
chỉnh. Nhiều huyện, thị xã 
không tính toán kỹ năng lực của 
mình, quy hoạch quá nhiều đất 
đai cho lĩnh vực công nghiệp… 
điều này dẫn đến rất khó đạt 
được chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

Đơn cử như huyện Tây Sơn 
có 12 CCN với tổng diện tích 
quy hoạch 373,5 ha - cao nhất 

tỉnh, nhưng phần diện tích 
đã cho thuê chỉ có 108,32 ha. 
Trong 12 CCN thì CCN Phú 
An thu hút được nhiều nhất 
cũng chỉ có 24 DN; các CCN 
còn lại chỉ lèo tèo từ 2 - 8 DN. 
Riêng CCN Cầu Nước Xanh chỉ 
có vỏn vẹn 1 DN và CCN Bình 
Tân thì chưa thu hút được DN 
nào vào đầu tư sản xuất.

Theo giải thích của lãnh đạo 
UBND huyện Tây Sơn, việc thu 
hút các nhà đầu tư vào CCN 
chưa được tốt có nguyên nhân 
chính là huyện chưa tìm được 
vốn để giải phóng mặt bằng, 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

để tạo quỹ đất sạch giao cho 
các nhà đầu tư. Ngoài ra, để 
đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu 
tư, lấp đầy các CCN, lãnh đạo 
huyện sẽ mạnh tay hơn nữa 
trong việc tiến hành thu hồi dự 
án chậm triển khai để kêu gọi 
nhà đầu tư mới.

Theo Quy hoạch phát triển 
CCN tỉnh Bình Định đến năm 
2025, định hướng đến năm 2035, 
trên địa bàn tỉnh có 61 CCN với 
diện tích 1.885,9 ha. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng nhấn mạnh: “Quy hoạch 
sử dụng đất cho CCN của tỉnh 
cần phải có tầm nhìn xa, dự báo 
sát với thực tế phát triển của từng 
địa phương để phân bổ kế hoạch 
phù hợp. Các dự án đã được quy 
hoạch, khi hoàn thành đưa vào 
khai thác đúng theo kế hoạch sẽ 
góp phần thúc đẩy kinh tế tăng 
trưởng. Cụ thể, trong quy hoạch 
sử dụng đất CCN cần chú trọng 
bố trí quỹ đất nhiều hơn nữa cho 
hạ tầng kỹ thuật để kết nối các 
tuyến đường giao thông, dự án 
thương mại dịch vụ”. 

Thực tế, nhiều dự án chưa 
thể triển khai phải hủy quy 
hoạch sử dụng đất hoặc chuyển 
qua giai đoạn 2025 - 2030, gây 
ảnh hưởng trực tiếp đến quá 
trình phát triển KT-XH của địa 
phương và đời sống của người 
dân. Các dự án quy hoạch không 
thực hiện được sẽ trở thành dự 
án “treo”, quy hoạch “treo”. Do 
đó, quy hoạch sử dụng đất CCN 
giai đoạn tới, UBND tỉnh yêu 
cầu đơn vị tư vấn phối hợp với 
từng địa phương làm tốt công 
tác quy hoạch để hạn chế những 
vướng mắc khó triển khai như 
giai đoạn trước.                HẢI YẾN 

(BĐ) - Theo tin từ dự án Rau an toàn 
Bình Định (Sở NN&PTNT), đơn vị phối 
hợp với Phòng NN&PTNT huyện Tuy 
Phước triển khai đào tạo 2 lớp FFS trên 
đồng ruộng cho nông dân xã Phước Sơn. 
Tham gia lớp học có 52 học viên là hội 
viên nông dân thôn Kỳ Sơn và hội viên 
Hội LHPN xã Phước Sơn. Các học viên 
tham gia được đào tạo trong 7 tuần về 
kiến thức, kỹ thuật canh tác rau an toàn 
hợp chuẩn VietGAP, như: Chọn giống, 
ghi chép nhật ký sản xuất; phương pháp 
chăm sóc, theo dõi và kiểm tra cây trồng 
theo nguyên lý IPM; phân tích mẫu rau, 
kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật… Các học viên được học và thực hành 

Tuy Phước: Hoàn thành lớp học FFS cho nông dân xã Phước Sơn

Nông dân Tuy Phước sản xuất rau an toàn hợp chuẩn 
VietGAP.                               Ảnh: Dự án Rau an toàn Bình Định

Thôn Hưng Nhượng, xã 
An Hòa, huyện An Lão hiện 
có hơn 50 hộ chuyên sản xuất 
bánh tráng mì, tạo việc làm và 
thu nhập ổn định cho hàng 
trăm lao động địa phương. 
Bánh tráng mì Hưng Nhượng 
sản xuất bằng phương pháp 
thủ công, có hương vị riêng, 
được nhiều người ưa chuộng. 
Đó là lý do khiến hộ theo 
nghề đều có mức sống từ khá  
trở lên. 

Gia đình chị Trần Thị 
Phương Thảo là một trong 
những hộ sản xuất bánh tráng 
mì lâu năm ở đây. Chị Thảo 
chia sẻ, vào ngày thường, gia 
đình chị làm và bán khoảng 
400 - 500 bánh mỗi ngày, thu 
nhập trung bình 300 - 400 
đồng/ngày, nhưng vào dịp tết, 
năng suất có thể tăng lên trên 
1.000 bánh/ngày. Bánh của gia 
đình chị bỏ mối cho các chợ 
trong và ngoài huyện.

Nhiều năm qua, bánh tráng 
mì Hương Nhượng đã lặng lẽ 
đi xa và chinh phục người tiêu 
dùng tại nhiều địa phương 
khác nhau.             DIỆP THỊ DIỆU

Bánh tráng mì 
Hưng Nhượng

trên mô hình ruộng mẫu để đối chiếu lý 
thuyết, đồng thời tăng khả năng tương 

tác và áp dụng vào thực tế sản xuất. Kết 
thúc khóa học, các học viên đã được nhận 
chứng nhận đào tạo.

Hiện xã Phước Sơn có khoảng 50 ha rau 
canh tác tập trung. Cùng với việc được đào 
tạo kỹ thuật sản xuất rau an toàn VietGAP, 
các hộ tham gia còn được hướng dẫn về 
kỹ thuật chăm sóc rau vụ Thu Đông 2021 
để phục vụ thị trường dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022.

Thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện 
Tuy Phước, tính đến nay, toàn huyện có 10 
nhóm nông dân cùng sở thích sản xuất rau 
an toàn hợp chuẩn VietGAP, quy mô diện 
tích 13,5 ha tập trung tại xã Phước Hiệp. 

QUANG BẢO
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l Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, 
các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Theo bà, đâu là yếu tố góp phần 
tạo nên những thành công ấy?

- Tôi cho rằng, trước hết là nhờ 
có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, sự quan tâm 
tạo điều kiện và phối hợp kịp thời 
của các sở, ban, ngành, hội đoàn 
thể trong tỉnh. Được lắng nghe, 
thấu hiểu, chia sẻ và ghi nhận, 
chính là động lực, điều kiện để các 
chị em vượt qua khó khăn hoàn 
thành những mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao.

Nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán 
bộ hội LHPN các cấp nhiều nơi 
được trẻ hóa. Các chị tự tin, năng 
động, nỗ lực học hỏi, phát huy 
truyền thống nhưng cũng đồng 
thời bám sát thực tiễn và có những 
giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu 
quả cao. Có thể thấy rõ điều này 
qua sự chuyển mình, phát triển 
ở một số cơ sở hội sau khi kiện 
toàn đội ngũ.

Qua 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ 
tỉnh lần thứ XIX, hội LHPN các 
cấp cơ bản thực hiện đảm bảo chức 
năng đại diện chăm lo quyền và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
phụ nữ. Chị em chú trọng đổi mới 
nội dung, phương thức hoạt động 
theo hướng ưu tiên về cơ sở, phát 
huy vai trò chủ thể của hội viên 
phụ nữ với nhiều cách làm sáng 
tạo. Công tác tuyên truyền, vận 
động tạo được hiệu ứng, sự lan 
tỏa tích cực, nhất là các điển hình, 
mô hình hoạt động, kinh nghiệm, 
bài học rút ra sau mỗi phong trào 
thi đua. Chị em học hỏi nhau, triển 

Thời gian qua, các cấp hội đã phát động thi 
đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần 
thứ XX. Theo đó, 35 phần việc đã được đăng ký 
thực hiện, 24 căn nhà được hỗ trợ xây dựng và 
sửa chữa với tổng số tiền 452,6 triệu đồng. Với 
tinh thần “Mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh”, 
“Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, các cấp hội trồng mới 
13.711 m đường hoa mười giờ, hoa giấy, hoa ngũ 
sắc…  cùng 7.818 cây xanh các loại trước nhà, nơi 
làm việc...; hoàn thành 227 “Con đường hoa phụ 
nữ chăm xanh, sạch, đẹp”. 

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 5 nhà Mái ấm tình 
thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn tỉnh; ra mắt 2 mô hình “Phụ nữ với 
phong trào chống rác thải nhựa”; xây dựng 8 công 

trình “Tuyến đường hoa do phụ nữ chăm” tại các xã 
có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
Đồng thời, tổ chức cuộc thi kể câu chuyện phụ 
nữ khởi nghiệp qua ảnh, cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ 
trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã 
hội liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh Bình 
Định, cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh “Phụ nữ Bình 
Định - Tôn vinh áo dài Việt”. Ngoài ra, còn tổ chức 4 
phiên chợ xanh giới thiệu các sản phẩm OCOP của 
các cơ sở, DN, HTX có hội viên, phụ nữ tham gia 
lãnh đạo, quản lý; trao 100 suất quà chương trình 
“Triệu phần quà san sẻ yêu thương” cho hội viên, 
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại TP Quy Nhơn.            

  LINH DƯƠNG

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội

l Toàn tỉnh có 13 HTX do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản 
lý. Đội ngũ nữ doanh nhân nỗ lực duy trì hoạt động, đưa DN vượt 
qua khó khăn và đồng hành, chia sẻ với chính quyền các cấp trong 
thực hiện mục tiêu kép. Tiêu biểu có các chị: Đồng Thị Ánh (Tổng 
Công ty Pisico Bình Định), Cao Thị Kim Lan (Công ty CP Thủy sản 
Bình Định), Phạm Thị Thanh Hương (Công ty CP phần Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định), Hoàng Thị Phương Liên (DNTN Phương Linh).
l Các tầng lớp phụ nữ đóng góp tích cực trong phong trào“Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 
hưởng ứng Tuần lễ Áo dài trong chuỗi sự kiện “Áo dài - Di sản văn 
hóa Việt Nam”; vận động, phát động giữ gìn vệ sinh môi trường, 
thực hiện văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch; tích cực tham 
gia phong trào TDTT. Tiêu biểu có nữ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ - HCĐ 

marathon nữ, HCB chạy 10.000 m nữ; VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga 
đoạt HCV hạng cân 48 kg nữ môn Kickboxing tại SEA Games 30. 
l Với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động sáng 

tạo”, có 11 đề tài lao động sáng tạo, 109 sáng kiến do phụ nữ thực 
hiện được công nhận. 528 giáo viên nữ đạt danh hiệu dạy giỏi cấp 
tỉnh. Nhiều nữ bác sĩ, y tá, nữ thanh niên hăng hái tham gia đoàn 
tình nguyện của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng, 
TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. 
l Tỷ lệ nữ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 -  2025 đạt và vượt 

chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, cấp cơ sở đạt 27,9% (so với nhiệm kỳ trước 
tăng 5,9%), cấp huyện đạt 15,8% (tăng 4,8%), cấp tỉnh đạt 16,6% 
(tăng 11,2%). Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tăng về số lượng và chất lượng so với 
nhiệm kỳ trước.  

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA PHỤ NỮ BÌNH ĐỊNH TRONG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XX

Hành động vì sự bình đẳng, 
tiến bộ, hạnh phúc của phụ nữ

Hôm nay (20.12), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dịp này, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh - đã trao đổi với Báo Bình Định về những thành tựu của phụ nữ tỉnh trong 5 năm qua 
và mục tiêu, hướng phấn đấu của các cấp hội trong nhiệm kỳ mới. 

khai vận dụng phù hợp với thực tế 
tại địa phương mình. Chẳng hạn, 
thời gian qua, tham gia vào công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, 
những mô hình như đi chợ giúp 
dân, nấu - tặng đồ ăn, thức uống 
cho các chốt kiểm dịch…  được chị 
em học hỏi, triển khai rộng khắp 
và đạt kết quả rất đáng khích lệ.
l Trong cuộc chiến chống đại 

dịch Covid-19 nói riêng và thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển KT-
XH nói chung, có thể thấy rõ chị 
em đã chủ động và phát huy tốt 
thế mạnh về giới của mình…  

- Đúng vậy. Tính chủ động 
được thể hiện qua việc không 
đợi phân công mà nhiều cơ sở hội 
đã đề xuất gánh vác những phần 
việc phù hợp trong một chương 
trình, dự án lớn. Ví dụ như việc 
xây dựng tường rào cổng ngõ, 

tuyến đường hoa… trong xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, nhiều cơ sở hội cũng đã chủ 
động đề xuất với chính quyền địa 
phương. UBND TX An Nhơn thậm 
chí còn tin tưởng giao luôn phần 
việc về công tác vệ sinh môi trường 
cho Hội LHPN thị xã đảm trách. 

Qua theo dõi, những năm gần 
đây, các cấp hội cơ sở đã biết cách 
thể hiện những ưu thế về giới khi 

tham gia các chương trình, hoạt 
động chung. Hạn chế tối đa cách 
làm theo phong trào, mang tính 
chất thời điểm, tăng tính chủ động, 
chú trọng tính hiệu quả, hướng 
đến sự phát triển lâu dài. Hoạt 
động của các cấp hội nhờ vậy nâng 
cao chất lượng, có tính thuyết phục 
và thu hút nhiều phụ nữ tham gia 
vào hội để có “điểm tựa” tin cậy.

Phát huy tính chủ động của 
chị em trong từng mái ấm, các cấp 
hội phát động phong trào khởi 
nghiệp, khởi sự kinh doanh để chị 
em tăng thu nhập cho gia đình. 
Nhiều ngành nghề phù hợp như 
trồng hoa, trồng rau, đan lát, chăn 
nuôi cùng một số nghề thủ công 
đã được chị em phát triển, cho 
thu nhập khá và tạo thêm việc 
làm cho một số hội viên, phụ nữ.  
l Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

hội phụ nữ các cấp hướng đến 
những mục tiêu gì để tiếp tục là 
“điểm tựa” vững chắc của hội viên, 
phụ nữ trong toàn tỉnh, thưa bà? 

- Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư đang phát triển mạnh 
mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh 
vực, mang lại cả thời cơ và thách 
thức đối với mọi quốc gia - dân 
tộc. Sự tác động của nền kinh tế thị 
trường, kinh tế tri thức và nhiều 
vấn đề xã hội như tình trạng bạo 
lực, xâm hại tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em, tình trạng ly hôn 
trong các gia đình trẻ có chiều 
hướng gia tăng. Biến đổi khí hậu, 
thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch 
Covid-19 được dự báo còn diễn 
biến phức tạp, khó lường... Những 
vấn đề này tiếp tục là mối quan 
tâm của nhân dân nói chung, các 
tầng lớp phụ nữ nói riêng và sẽ tác 
động không nhỏ đến công tác Hội 
và phong trào phụ nữ trong tỉnh. 

Chủ động trong lựa chọn vấn 
đề, thay đổi hình thức, cách thức 
tổ chức các hoạt động của hội phù 
hợp với tình hình thực tế, vấn đề 
mới nảy sinh, phụ nữ Bình Định 
tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, sáng tạo, phát triển và hội 
nhập. Các tổ chức hội nâng cao năng 
lực, đổi mới mạnh mẽ nội dung, 
phương thức hoạt động, tăng tính 
chủ động, sáng tạo cho cơ sở. Mọi 
hoạt động hướng đến việc nêu cao 
tinh thần tự chủ, khát vọng vươn 
lên của các tầng lớp phụ nữ; tạo 
điều kiện để phụ nữ phát triển 
toàn diện, nâng cao vị thế trong 
các lĩnh vực. Nhiệm kỳ tới, phụ 
nữ toàn tỉnh phấn đấu vì mục tiêu 
bình đẳng, tiến bộ, xây dựng gia 
đình hạnh phúc, bền vững, góp 
phần xây dựng tỉnh Bình Định 
phát triển toàn diện, bền vững.

Trên tinh thần đó, tổ chức hội 
phụ nữ các cấp sẽ tập trung vào 3 
nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Hỗ 
trợ phụ nữ phát triển, hội nhập 
và vun đắp giá trị tốt đẹp của 
gia đình Việt Nam; tham gia xây 
dựng Đảng, hệ thống chính trị, 
vận động xã hội thực hiện bình 
đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội 
vững mạnh, hoạt động chuyên 
nghiệp, hiệu quả.
l Xin cảm ơn bà!

NGỌC TÚ (Thực hiện)

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
NGUYỄN THỊ THU THỦY

Mọi hoạt động của Hội phụ nữ đều hướng đến việc nêu cao tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; tạo 
điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao vị thế trong các lĩnh vực.                                  Ảnh: Hội LHPN tỉnh
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

Bệnh viện nỗ lực 
thực hiện nhiệm vụ kép

Cùng với việc tập trung phòng, chống 
dịch Covid-19, nhiều cơ sở y tế còn 
không ngừng nâng cao chất lượng 
phục vụ, chăm sóc bệnh nhân bằng 
việc sử dụng một số kỹ thuật mới và 
trang thiết bị hiện đại.

BVĐK khu vực Bồng Sơn lần đầu tiên áp dụng và triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi 
trong chấn thương bàng quang.                       Ảnh: NGUYỄN HỒNG MAI

BVĐK tỉnh là BVĐK hạng 1, tuyến 
cuối trong bậc thang điều trị của vùng 
Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Thời 
gian qua, Bệnh viện đã trang bị nhiều 
thiết bị hiện đại như máy cộng hưởng 
từ, CT scanner, DSA, nội soi… để hỗ 
trợ cho công tác chẩn đoán và điều trị. 
Bệnh viện phát triển mạnh nội khoa can 
thiệp tim mạch, can thiệp mạch máu 
não, mạch tạng, mạch ngoại vi, u xơ tử 
cung, nội soi can thiệp cầm máu, nội soi 
phế quản… 

Về ngoại và sản khoa, Bệnh viện đã 
làm các phẫu thuật chấn thương chỉnh 
hình, nội soi khớp, thay khớp, vi phẫu 
mạch máu, vi phẫu trong thần kinh cột 
sống, phát triển kỹ thuật nội soi ở bệnh 
nhi và người lớn, kỹ thuật IVF, IUI trong 
điều trị vô sinh… Mới đây, các bác sĩ 
khoa Ngoại Tổng hợp đã phẫu thuật 
thành công cho bệnh nhân bị u bóng 
vater. Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật 
thành công không chỉ nhờ trình độ, kinh 
nghiệm của phẫu thuật viên mà còn 
kết hợp những tiến bộ mới trong phẫu 
thuật nội soi ổ bụng. Kỹ thuật này hiện 
chỉ được thực hiện ở một số trung tâm y 
khoa lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh 
viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh…

TS, bác sĩ Nguyễn Hoành Cường, 
Giám đốc BVĐK tỉnh, chia sẻ: Bệnh viện 
đang triển khai thực hiện các chương 
trình, đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y 
tế, là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện 
Thống Nhất TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 
Ung bướu TP Hồ Chí Minh, tiếp nhận 
hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên 
môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 
ĐH Y Hà Nội. Hiện BVĐK tỉnh thực 
hiện được hơn 92% kỹ thuật theo phân 
tuyến, đồng thời Bệnh viện đã thực hiện 
được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao chuyên 
sâu vượt tuyến.

Ngay cả khi dịch bệnh diễn biến 

phức tạp nhất, BVĐK khu vực Bồng Sơn 
vẫn duy trì thực hiện công tác khám 
chữa bệnh, các phòng khám và tổ chức 
cấp cứu 24/24 giờ. Khi đợt dịch thứ 4 
xuất hiện, Bình Định ghi nhận nhiều ca 
mắc Covid-19, BVĐK khu vực Bồng Sơn 
là một trong những cơ sở y tế đầu tiên 
vừa đảm nhiệm công tác điều trị bệnh 
nhân Covid-19 vừa đảm bảo cấp cứu, 
điều trị cho bệnh nhân như bình thường. 
Điển hình như, ngày 26.7, BVĐK khu 
vực Bồng Sơn tiếp nhận bệnh nhân 27 
tuổi trong tình trạng hôn mê, liệt 1/2 
người bên trái. Sau khi thăm khám, các 
bác sĩ đã triển khai thành công kỹ thuật 
tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, cứu 
sống bệnh nhân. Chỉ sau 2 ngày, bệnh 
nhân có thể đi lại, sinh hoạt, nói chuyện 
bình thường. Điều đáng nói, đây là lần 
đầu tiên Bệnh viện triển khai kỹ thuật 
này và là một trong 3 cơ sở y tế trong 
tỉnh ( 2 cơ sở còn lại là BVĐK tỉnh, Bệnh 
viện Bình Định) triển khai thành công 
kỹ thuật. 

Mới đây, BVĐK khu vực Bồng Sơn 
lần đầu tiên áp dụng và triển khai thành 
công kỹ thuật phẫu thuật nội soi trong 

chấn thương bàng quang cứu sống bệnh 
nhân 55 tuổi bị vỡ bàng quang gây viêm 
phúc mạc tiểu khung. Đây là bước tiến 
mới trong cấp cứu bệnh nhân chấn 
thương đường tiết niệu và chấn thương 
bụng kín. Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt, 
Giám đốc BVĐK khu vực Bồng Sơn, cho 
biết: Chúng tôi vẫn triển khai các hoạt 
động đảm bảo chất lượng điều trị, chăm 
sóc bệnh nhân, hội chẩn với tuyến trên 
để nâng cao năng lực, ngày thường sao 
thì bây giờ vẫn cố gắng như vậy. 

Đối với các TTYT, dù trong thời 
gian dịch bệnh phải thực hiện nhiều 
nhiệm vụ như lấy mẫu xét nghiệm, tiêm  
vắc xin, điều trị bệnh nhân Covid-19…, 
nhưng vẫn nỗ lực điều trị, chăm sóc 
bệnh nhân. Ông Lang Đình Bính, Giám 
đốc TTYT huyện Vân Canh, chia sẻ: Là 
huyện miền núi, nên điều kiện chăm sóc 
bệnh nhân còn nhiều hạn chế, dù vậy, 
chúng tôi vẫn đảm bảo điều kiện điều 
trị cơ bản và cố gắng để tiếp tục phát 
triển. Chúng tôi cũng đưa đội ngũ y, bác 
sĩ trẻ đi đào tạo để phát triển khả năng 
sử dụng các trang thiết bị mới, nâng cao 
năng lực điều trị.                      ĐỖ THẢO

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khi trời chuyển lạnh
Thời tiết lạnh khiến nguy cơ mắc bệnh 

trở nên phổ biến ở người cao tuổi, những 
bệnh thường gặp nhất là tim mạch, bệnh 
đường hô hấp, bệnh xương khớp, đột quỵ 
não. Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, Trưởng khoa 
Nội trung cao, BVĐK tỉnh có một số lời 
khuyên hữu ích.

Bệnh tim mạch: Thường gặp ở người 
cao tuổi là tăng huyết áp, bệnh động mạch 
vành, bệnh van tim... Dấu hiệu là khó thở, 
cảm giác khó thở sau khi tập thể dục, làm 
việc nặng, suy nghĩ căng thẳng, có những 
lúc không làm gì cũng khó thở, hồi họp, 
đánh trống ngực. Để chủ động phòng 
bệnh, cần theo dõi huyết áp định kỳ; mặc 
đủ ấm khi thời tiết lạnh; luyện tập thể dục 
đều đặn, vừa sức như đi bộ 30 phút mỗi 
ngày; chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế 
ăn mặn, tăng cường rau xanh và chất xơ, 
hạn chế thức ăn có đường, bột, mỡ động 

vật, bia, rượu, không hút thuốc lá; luôn 
mang theo thuốc trợ tim bên mình; khi 
có những dấu hiệu bất thường cần báo 
cho người thân và nhập viện càng sớm 
càng tốt.

Bệnh về đường hô hấp: Khi thời tiết 
chuyển mùa, do sức đề kháng kém, người 
cao tuổi dễ mắc các bệnh về đường hô 
hấp như: Viêm phế quản, viêm họng, viêm 
phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen 
phế quản… Những lúc như vậy người cao 
tuổi cần mặc đủ ấm, ngủ ấm, tránh gió 
lùa. Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột chuyển 
sang lạnh nên hạn chế ra khỏi nhà lúc sáng 
sớm. Nên tập thể dục, vận động thân thể 
ở trong nhà; súc miệng bằng nước muối 
sinh lý. Không nên sử dụng nhiều chất 
kích thích như rượu bia, thuốc lá…

Bệnh xương khớp: Vào mùa lạnh 
người già hay bị cứng khớp, thoái hóa 

khớp, người cao tuổi cần giữ ấm cơ thể, 
đặc biệt là tại vị trí các khớp. Ngoài ra, 
một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp 
người cao tuổi duy trì cân nặng ở mức 
độ vừa phải, không tăng áp lực lên các 
khớp, vì thế hạn chế những cơn đau. Nên 
bổ sung nhiều thực phẩm có hàm lượng 
axit béo omega-3, các loại rau xanh, trái 
cây nhiều vitamin C. Nên duy trì chế độ 
vận động nhẹ nhàng các khớp gối, cổ 
chân, bàn tay, ngón tay theo hướng dẫn 
của bác sĩ chuyên khoa.

Đột quỵ não: Thời điểm dễ xảy ra đột 
quỵ não là chiều tối và đêm. Người bệnh 
đột nhiên choáng váng, giảm ý thức, bại 
yếu một bên cơ thể. Trường hợp nặng, 
người bệnh quỵ ngã đột ngột và bất tỉnh. 
Những trường hợp này cần đưa ngay đến 
bệnh viện, càng sớm càng tốt. Để phòng 
bệnh, nên tập thể dục nhẹ nhàng và 

thường xuyên, ăn uống cân đối, đa dạng, 
hạn chế bia, rượu, không hút thuốc lá, có 
một cuộc sống tinh thần thoải mái được 
coi là những biện pháp phòng ngừa tốt 
nhất.

Người cao tuổi cần đi khám bệnh định 
kỳ để nhận được những lời khuyên hữu ích 
từ bác sĩ và điều trị sớm nếu có bệnh. Tập 
các bài thể dục dành cho người lớn tuổi 
như dưỡng sinh, thái cực quyền, thiền định 
mỗi ngày để duy trì sự linh hoạt hay thúc 
đẩy sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn giàu 
dinh dưỡng và được kiểm soát vừa phải 
để hạn chế việc thừa cân. Con, cháu trong 
gia đình gần gũi, động viên, chăm sóc ông 
bà, bố mẹ hằng ngày và những lúc đau ốm 
làm cho người cao tuổi ít bệnh tật và cảm 
thấy sống vui tươi.

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Ăn sáng thông minh
GÓC DINH DƯỠNG

Ăn sáng chỉ tốt cho sức khỏe nếu 
bạn chọn đúng thực phẩm. Để đạt được 
những lợi ích này, bạn sẽ cần phải suy 
nghĩ về chất lượng bữa sáng của mình 
bằng cách kết hợp các thành phần vừa 
cung cấp năng lượng, vừa giúp no, 
đồng thời cũng chứa nhiều chất dinh 
dưỡng quan trọng. Điều này rất cần 
thiết, nhất là trong mùa Covid-19, vừa 
tốt cho sức khỏe vừa góp phần nâng 
cao hệ miễn dịch.

Bữa sáng không thể thiếu thực 
phẩm chống oxy hóa. Chúng ta biết 
rằng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ 
cơ thể khỏi một số phản ứng hóa học 
xảy ra do căng thẳng. Đó là lý do tại sao 
chuyên gia dinh dưỡng Bansari Acharya 
khuyên nên kết hợp ít nhất một loại 
thực phẩm có chất chống oxy hóa vào 
bữa sáng, đặc biệt là khi bạn sắp có 
một ngày dài làm việc căng thẳng. Ví 
dụ thêm những quả việt quất vào ly sữa 
chua hoặc một ít cải xoăn vào sinh tố.

Chọn ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc 
nguyên hạt sẽ làm tăng hàm lượng chất xơ 
trong bữa sáng của bạn, giúp bạn no lâu 
hơn và ổn định lượng đường trong máu. 
Chất xơ trong bột mì nguyên cám, gạo lứt, 
yến mạch, hạt lanh, lúa mạch đen và lúa 
mạch… có thể giữ cho hệ tiêu hóa tốt. 

Hạn chế đường ở mức tối thiểu. 
Đường bổ sung chỉ là calo rỗng, không 
cung cấp vitamin hoặc khoáng chất và 
không có chất xơ để tạo cảm giác no. 
Mặc dù cơ thể chúng ta có thể sử dụng 
đường để tạo năng lượng, nhưng lượng 
đường dư thừa không có lợi và có thể 
góp phần làm tăng cân.

Chú trọng trái cây và rau. Trái cây 
và rau củ tươi hoặc đông lạnh có thể bổ 
sung rất nhiều vào bữa sáng của bạn, 
cả về hương vị, thành phần và hàm 
lượng chất dinh dưỡng. Chúng giúp 
tăng hàm lượng vi chất dinh dưỡng và 
chất xơ cho bữa sáng mà không làm 
tăng lượng calo.                    (Theo TTO) 

Bữa sáng rất cần sự có mặt của trái cây và 
rau củ tươi hoặc đông lạnh. 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
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Bình Định

Bộ Y tế đề nghị bổ sung việc thanh tra 
mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế

Xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 
vừa ký ban hành công văn gửi lãnh đạo 
các tỉnh, thành phố về việc tăng cường 
các biện pháp phòng chống tham nhũng 
trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật 
tư, trang thiết bị y tế.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp 
phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, 
mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang 
thiết bị y tế, thực hiện đúng theo quy định 
của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu 
quả, khoa học, tránh lãng phí, thất thoát, 
tiêu cực, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa 
phương quán triệt các văn bản chỉ đạo của 
Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19 và của Bộ Y tế về công tác 
đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật 
tư, trang thiết bị y tế; tuyệt đối không để 
xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, 
tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử 
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị có liên quan rà soát lại kế hoạch 
mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng 
chủng loại phù hợp với tình hình mới; 
thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm 
thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y 
tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho 
công tác phòng, chống dịch đúng quy 
định, đảm bảo công khai, minh bạch trong 
đấu thầu, mua sắm.

Căn cứ kế hoạch thanh tra 2022 của 
tỉnh, thành phố, xem xét bổ sung vào kế 
hoạch thanh tra năm 2022 của địa phương 
có nội dung thanh tra về công tác đấu 
thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, 
trang thiết bị y tế; đồng thời tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định 
kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm 
quyền quản lý, kịp thời phát hiện, chấn 
chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm hoặc 
chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử 

lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian gần đây, hàng loạt cán bộ y 

tế vướng vòng lao lý do sai phạm trong 
đấu thầu và mua sắm thuốc, thiết bị y tế. 
Gần đây nhất, cơ quan điều tra đã bắt 
tạm giam ông Phạm Duy Tuyến, Giám 
đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 
tỉnh Hải Dương và các bị can là lãnh đạo, 
nhân viên của Công ty Việt Á để điều tra 
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây 
hậu quả nghiêm trọng. (Theo nld.com.vn)

10 tài năng trẻ 
nhận Giải thưởng 
Khoa học công nghệ 
Quả cầu vàng 2021

Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu 
vàng 2021.

Sáng 19.12, tại Hà Nội, Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ KH&CN 
trao Giải thưởng KH&CN Quả cầu vàng 
và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu 
trong lĩnh vực KH&CN năm 2021.

Từ 66 hồ sơ đề cử được gửi về từ các 
cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu trong 
và ngoài nước, Hội đồng giải thưởng đã 
chọn ra 10 tài năng trẻ để trao giải thưởng 
Quả cầu vàng năm 2021. 

Giải thưởng Quả cầu vàng được xét 
trao cho các cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong KH&CN, là công dân Việt Nam 
không quá 35 tuổi, đang học tập, nghiên 
cứu, làm việc ở trong hoặc ngoài nước. 
5 lĩnh vực xét giải thưởng là: Công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; 
Công nghệ y - dược; Công nghệ sinh học; 
Công nghệ môi trường; Công nghệ vật 
liệu mới. 

Cũng trong lễ trao giải, ban tổ chức 
đã trao phần thưởng Nữ sinh viên tiêu 
biểu cho 20 nữ sinh viên trong lĩnh vực 
KH&CN. Đây là những nữ sinh từ năm 
3 trở lên hệ đại học chính quy, có thành 
tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong 
lĩnh vực KH&CN thuộc 4 lĩnh vực: Công 
nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí.

                      (Theo SGGP)

455 học sinh nhận 
danh hiệu “Học sinh 
3 tốt” toàn quốc

Chiều 19.12, Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương danh 
hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn 
luyện” cấp Trung ương tại điểm cầu Hà 
Nội và trực tuyến với 43 điểm cầu có học 
sinh đạt danh hiệu.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh trao danh hiệu “Học 
sinh 3 tốt” cho 455 học sinh có thành tích 
nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh 
niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực 
tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động 
tình nguyện; trao danh hiệu “Học sinh 3 
rèn luyện” cho 18 học sinh xuất sắc tham 
gia chương trình đào tạo trình độ trung 
cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 
những học sinh đạt các tiêu chí về đạo đức, 
tay nghề và thể lực, tham gia và đạt giải 
trong các cuộc thi sáng tạo KHKT và các 
kỳ thi, hội thi tay nghề các cấp…

(Theo VOV.VN)

Khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Hải Vân Quan

Hiện trạng di tích Hải Vân Quan. Ảnh: VnExpress.net

Ngày 19.12, Trung tâm Bảo tồn Di tích 
Cố đô Huế phối hợp Sở VH&TT TP Đà 
Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án Bảo tồn, 
tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích 
Hải Vân Quan.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ 
đồng (ngân sách Đà Nẵng 50%, ngân sách 
tỉnh Thừa Thiên - Huế 50%). Thời gian 
thực hiện 2 năm, trên diện tích sử dụng 
khoảng 6.500 m2.

Địa điểm xây dựng tại đỉnh đèo Hải 
Vân, giữa thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế) và phường Hòa 
Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). 

Theo quy mô đầu tư và phương án xây 
dựng, toàn bộ các lô cốt phía trên Hải Vân 
Quan và Thiên hạ đệ nhất hùng quan sẽ 
được tháo dỡ đến nền gốc tích thời Nguyễn; 

tu bổ cửa Hải Vân Quan, cửa Thiên hạ đệ 
nhất hùng quan theo các dấu tích nguyên 
gốc. Phục hồi, thay thế nền cổng lát đá 
Thanh, hệ thống cối, cổng đá, tường xây 
gạch vồ. Gia cố, chống nứt, chống thấm cho 
các khối xây; phục hồi lan can xây gạch vồ 

chia ô hộc và trang trí trên nóc theo tư liệu; 
phục hồi hệ thống cửa ván ghép con tiện gỗ.

Hệ thống tường thành nhà Nguyễn sẽ 
được phục hồi bằng đá núi theo dấu vết 
khảo cổ học và dấu vết trên tường hông 
Hải Vân Quan và Thiên hạ đệ nhất hùng 
quan. Gia cố toàn bộ hệ thống chân tường 
thành; phục hồi thân tường theo các đoạn 
nguyên gốc được khảo cổ…

Dự án cũng phục hồi nhiều hạng mục 
của nhà Trú Sở, nhà Vũ Khố; tuyến bậc cấp 
từ Hải Vân Quan xuống phía TP Đà Nẵng; 
tuyến đường Thiên lý từ Thiên hạ đệ nhất 
hùng quan đi tỉnh Thừa Thiên - Huế; sân 
đường giữa Hải Vân Quan và Thiên hạ đệ 
nhất hùng quan; kè phân thủy và chống sạt, 
chống trượt hướng Đông Bắc di tích; các lô 
cốt; bia Chiến Thắng Đồn Nhất… (Theo SGGP)

Bình Thuận: 1 người chết, 5 tàu thuyền bị chìm do ảnh hưởng bão Rai
Chiều 19.12, UBND huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, đến 
thời điểm này đã có 1 người chết, 5 
chiếc thuyền bị chìm tại vùng biển xã 
Chí Công do ảnh hưởng của bão Rai.

Một người bị tử vong được xác 
định là anh Lê Văn K. (SN 1983, ngụ ở 
xóm 17, thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công). 
Theo người dân nơi đây, khoảng 8 
giờ 30 phút sáng 19.12, anh K. bơi 

thúng chai ra tàu cá để neo đậu lại 
tàu, nhưng gặp gió to nên lật thúng. 
Anh K. bị cạnh thúng đập vào đầu 
dẫn đến tử vong. 

Ngoài 5 tàu thuyền bị chìm, tại 
huyện Tuy Phong còn có 3 chiếc tàu 
thuyền khác bị sóng đánh trôi dạt vào 
bờ. Tất cả số tàu thuyền trên đều xác 
định được chủ phương tiện. 

(Theo VOV.VN)

Có hơn 20.600 xe ôtô hết niên hạn sử dụng từ ngày 1.1.2022
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn 

bản thông báo, cung cấp đến sở GTVT các 
địa phương danh sách 20.680 xe ô tô chở 
người, xe chở hàng (4.772 xe chở người, 
15.908 xe tải) hết niên hạn sử dụng từ 
ngày 1.1.2022.

Cục Đăng kiểm đề nghị sở GTVT các 
địa phương chỉ đạo lực lượng Thanh tra 
và báo cáo UBND cấp tỉnh chỉ đạo lực 
lượng tuần tra, kiểm soát giao thông tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy 

định pháp luật đối với các trường hợp xe 
hết niên hạn tham gia giao thông.

Được biết, xe ô tô chở người có niên 
hạn sử dụng tối đa 20 năm (tính từ ngày 
sản xuất), xe chở hàng tối đa 25 năm. Khi 
xe hết niên hạn sử dụng không được đưa 
lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm và không 
tiếp nhận kiểm định, chủ xe phải nộp lại 
đăng ký, biển số xe cho cơ quan quản lý 
đăng ký xe.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019 

của Chính phủ, trường hợp chủ phương 
tiện không chấp hành việc thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký, biển số bị phạt 2 - 4 
triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4 - 8 triệu 
đồng (chủ xe là tổ chức).

Trường hợp xe đã hết niên hạn tham 
gia giao thông đường bộ, người điều khiển 
phương tiện bị phạt 4 - 6 triệu đồng, tước 
giấy phép lái xe 1 - 3 tháng và tịch thu 
phương tiện.                      

(Theo Vietnam+)

Vùng biển Bình Thuận có sóng to, gió lớn. Ảnh: SGGP

Trao thưởng cho học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 
tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” trên toàn quốc. Ảnh: TTO



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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Bình Định

Thông báo 
Kéo dài thời gian vận động, ủng hộ công tác phòng,

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

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

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

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

Dự báo 
thời tiết ngày và đÊm 20.12.2021
Dự báo 
thời tiết

 

       

      

i- Khu vực tỉnh Bình định: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to . Gió 
mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 , vùng ven biển cấp 6, giật cấp 8.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C.
ii- Khu vực tP Quy nhơn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa. Gió mạnh 

cấp 6, giật cấp 8. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C.
iii- thời tiết vùng biển Bình định: Nhiều mây, có mưa bão. Tầm nhìn  

xa 1 - 2 km. Gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật  
cấp 14; sóng biển cao từ 6,0 - 8,0 m; biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ 
có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 11, giật cấp 
13; sóng biển cao từ 2,0 - 5,0 m; 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

   

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

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

Khoảng 22.000 người tại 8 bang và 
vùng lãnh thổ của Malaysia đã phải đi 
sơ tán vì lũ lụt nghiêm trọng, trong đó 
có 10.000 người ở bang Pahang ở miền 
Trung. Hơn 5.000 người tại Selangor, 
bang giàu có nhất trên cả nước bao 
quanh thủ đô Kuala Lumpur, đã phải 
đi sơ tán. Thủ tướng Ismail Sabri 
Yaakob cũng bày tỏ bất ngờ vì lụt lội 
nghiêm trọng xảy ra tại đây, bởi vì bang 
Selangor rất ít khi bị lụt.

Các dữ liệu công bố trên các trang 
web của chính phủ vào sáng 19.12 cho 
thấy mực nước đã vượt ngưỡng nguy 
hiểm tại 6 bang ở miền Trung và Đông 
Bắc Malaysia. Hàng chục tuyến xe buýt 
trong nội đô và xung quanh Kuala 
Lumpur đã bị hủy trong khi dịch vụ 
tàu hỏa chạy đến thành phố cảng Klang 
cũng tạm dừng. Dù mưa đã giảm tại 
một số khu vực, Cơ quan khí tượng 
Malaysia cảnh báo mưa lớn tiếp diễn 
tại nhiều khu vực ở bang Pahang.

Trận lũ nghiêm trọng nhất từng 
xảy ra Malaysia năm 2014 đã khiến  
118 nghìn người đã sơ tán.
l Tính đến sáng 19.12, theo các 

báo cáo chính thức, đã có ít nhất 75 
người đã thiệt mạng do cơn bão nhiệt 
đới Rai - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào 
Philippines trong năm nay.

Malaysia sơ tán khoảng 
22.000 người vì lũ lụt nghiêm trọng 
l 75 người thiệt mạng vì siêu bão Rai ở Philippines

Theo báo của chính quyền địa 
phương, có hơn 300 nghìn người dân 
phải rời bỏ nhà cửa và các khu nghỉ 
dưỡng bên bờ biển khi bão Rai tàn phá 
các khu vực miền Nam và miền Trung 
của quần đảo. Cơn bão đã đánh sập hệ 
thống thông tin liên lạc và điện ở nhiều 
khu vực, làm tốc mái nhiều nhà cửa và 
lật đổ cả cột điện bê tông.

Ông Arthur Yap - Thống đốc tỉnh 
Bohol - địa điểm du lịch nổi tiếng ở 
Philippines và là hòn đảo chịu tác động 
nặng nề nhất bởi bão, cho biết đã nhận 
được báo cáo có 49 người thiệt mạng 
tại khu vực. Hiện vẫn còn 10 người 
mất tích và 13 người bị thương do ảnh 
hưởng của bão.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Người dân tại bang Terengganu, Malaysia mắc kẹt trong lũ vì mưa lớn ngày 18.12.  Ảnh: STRAITS TIMES

Ngày 17.12, ông Marc Evans Knapper 
đã được các thượng nghị sĩ Mỹ phê chuẩn 
làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trong 
một phiên họp do lãnh đạo phe đa số tại 
Thượng viện Chuck Schumer triệu tập.

Trước đó, hồi tháng 4, Nhà Trắng 
thông báo Tổng thống Joe Biden đã công 
bố ý định đề cử 9 nhà ngoại giao và vị 
trí đại sứ tại các nước. Đó là lần lựa chọn 
quan chức làm đại diện ở nước ngoài 
đầu tiên của ông Biden kể từ lúc nhậm 
chức đầu năm 2021.

Trong số các nhà ngoại giao được đề 
cử lúc đó, đáng chú ý là sự thay đổi đại 
sứ ở Việt Nam. Ông Knapper dự kiến 
sẽ thay thế vị trí đại sứ của ông Daniel 
Kritenbrink, người đã hết nhiệm kỳ sau 
hơn 3 năm công tác tại Việt Nam.

Ông Marc Evans Knapper là một nhà 
ngoại giao chuyên nghiệp. Trước khi 
được phê chuẩn làm tân đại sứ Mỹ tại 
Việt Nam, ông là phó trợ lý ngoại trưởng 
Mỹ phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, 
trực thuộc bộ phận Đông Á và Thái Bình 
Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước đó, ông Knapper là đại biện tại 
Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc, và 
kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong các 
đại sứ quán Mỹ ở Iraq, Nhật Bản, cũng 
như phụ trách nhiều nhiệm vụ khác 
nhau ở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong giai đoạn 2004 - 2007, ông 
Knapper từng là tham tán chính trị ở sứ 
quán tại Hà Nội.

Trang web của Nhà Trắng cho biết 
ông Knapper có thể nói được tiếng Nhật, 
Hàn và tiếng Việt.                     (Theo TTO)

Thượng viện Mỹ 
phê chuẩn đại sứ mới 
tại Việt Nam

Ông Marc Evans Knapper, tân đại sứ Mỹ tại   
Việt Nam.                                    Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ

Sáng 19.12, Đặc khu Hành chính 
Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức 
bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7. Đây 
là cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp đầu 
tiên được tiến hành sau khi đặc khu 
này cải cách hệ thống bầu cử trong năm 
nay. Khoảng 4,47 triệu cử tri đã đăng 
ký tham gia bỏ phiếu.

Hội đồng Lập pháp Hong Kong mới 
sẽ gồm 90 thành viên được bầu ra từ 
153 ứng cử viên, trong đó có 40 người 
do Ủy ban bầu cử bầu ra, 30 thành 

Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp
viên do các nhóm chức năng bầu và 20 
thành viên còn lại do các khu vực bầu 
trực tiếp.

Trước đó, cuộc bỏ phiếu bầu Ủy ban 
bầu cử đã tổ chức ngày 19.9, đặt nền 
tảng cho bầu cử Hội đồng Lập pháp 
ngày 19.12 và bầu cử Trưởng Đặc khu 
sẽ tổ chức vào ngày 27.3 năm sau.

Hội đồng Lập pháp Hong Kong 
khóa 7 sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 
1.1.2022, với nhiệm kỳ 4 năm.

(Theo Vietnam+)
Các ứng cử viên vận động tranh cử Hội đồng Lập 
pháp Hong Kong khóa 7.                           Ảnh: TTXVN

Hơn 2.500 người tị nạn dân tộc 
Karen ở Myanmar chủ yếu là phụ nữ 
và trẻ em đã được phía Thái Lan bố trí 
nơi ẩn náu tạm thời. Những người này 
đã rời bỏ Myanmar sau các cuộc giao 
tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ 
và LLVT Liên minh quốc gia Karen tại 
thị trấn Myawaddy gần biên giới với 
Thái Lan.

Quân đội Myanmar đã pháo kích 
vào thị trấn nơi lực lượng của Liên 
minh quốc gia Karen nắm giữ khiến 
đạn bay về phía lãnh thổ Thái Lan. Lực 
lượng đặc nhiệm của Thái Lan đã gửi 
công hàm phản đối tới Myanmar thông 
qua Ủy ban biên giới.

Trong khi đó, Liên minh quốc gia 
Karen tuyên bố, họ đã bắt được khoảng 
10 lính quân đội Myanmar cùng với vũ 
khí. Phe nổi dậy cũng cho biết, một số 

Thái Lan cung cấp nơi ở 
cho hơn 2.500 người tị nạn Myanmar

Ngày 19.12, Cơ quan An ninh Y tế 
Vương quốc Anh cho biết số ca tử vong 
vì chủng Omicron ở nước này đã tăng 
lên 7, số ca nhiễm gần 25.000.

Đây là lần đầu tiên giới chức y tế 
Anh cập nhật số ca tử vong vì biến 
chủng Omicron kể từ khi trường hợp 
đầu tiên được ghi nhận vào ngày 13.12.

Anh ngày 18.12 báo cáo thêm 10.059 
ca nhiễm biến chủng Omicron, nâng 
tổng số lên 24.968. Số ca nCoV tăng hơn 
90.000, trong khi thêm 125 ca tử vong 
được ghi nhận, theo trang thống kê theo 
thời gian thực Worldometer.

Truyền thông Anh cùng ngày đưa 
tin chính phủ nước này được cho là 
đang lên kế hoạch phong tỏa hai tuần 
sau Giáng sinh nhằm ngăn chặn tốc độ 
lây lan nhanh chóng của biến chủng 
Omicron.                     (Theo VnExpress.net)

Anh ghi nhận 
7 ca tử vong vì 
biến chủng Omicron

binh sĩ quân đội chính phủ đã thiệt mạng.
Quân đội Thái Lan và cảnh sát tuần 

tra biên giới đã được triển khai dọc 
biên giới với thị trấn Myawaddy để 
ngăn chặn giao tranh tràn sang đất 
Thái Lan.                              (Theo VOV.VN)

Thái Lan cung cấp nơi ở cho hơn 2500 người tị 
nạn Myanmar.                                    Ảnh minh họa: AFP

l Bộ y tế campuchia ngày 19.12 
xác nhận nước này phát hiện thêm  
2 ca mắc Covid-19 do nhiễm biến thể 
Omicron của vi rút SARS-CoV-2.
l ngày 18.12, nga đã điều 2 máy 

bay ném bom tầm xa có khả năng hạt 
nhân tuần tra bầu trời Belarus, thể hiện 
mối quan hệ quân sự chặt chẽ giữa 2 
nước đồng minh trong bối cảnh căng 
thẳng với phương Tây gia tăng.
l các lực lượng an ninh iraq cho 

biết rạng sáng 19.12, hai quả tên lửa 
Katyusha đã nhắm tới Vùng Xanh ở thủ 
đô Baghdad - nơi có trụ sở của đại sứ 
quán Mỹ.
l ngày 19.12, một vụ tai nạn máy 

bay hạng nhẹ ở vùng biển ngoài khơi  
TP Brisbane, Australia, khiến 4 người 
thiệt mạng.
l 4 người chết và 8 người bị 

thương sau khi một đoạn cầu vượt cao 
tốc bị sập ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, 
ngày 18.12. (Theo TTXVN, VOV.VN)
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