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Tiếp sức cho  
doanh nghiệp 
lên sàn 

Thích ứng với điều chỉnh 
tuyển sinh đại học 2022

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học
đang có những điều chỉnh trong khâu tuyển sinh so với dự kiến trước đó. 

Trường ĐH FPT Quy Nhơn tư vấn tuyển sinh năm 2022 tại Bình Định.                                                                                                                                                                                          
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Nâng cao hiệu quả 
tuyên truyền 
cải cách hành chính
Thời gian qua, việc triển khai tuyên truyền về 
cải cách hành chính ở nhiều đơn vị, địa phương 
còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cao. 

Quản lý chặt chẽ, 
xử lý kiên quyết
Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo 
hóa” trang thông tin điện tử tổng 
hợp, mạng xã hội, Sở TT&TT đã thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tuy 
vậy, để giải quyết vấn đề này rất cần 
sự vào cuộc từ nhiều phía.

TÌNH TRẠNG “BÁO HÓA” CÁC TRANG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP,
MẠNG XÃ HỘI:

Nỗ lực nâng cao 
chất lượng 
chăm sóc sức khỏe 
bệnh nhân

Để nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe bệnh nhân, bên cạnh việc 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
nhiều cơ sở y tế còn triển khai nhiều 
hoạt động hướng đến sự hài lòng 
của bệnh nhân. u8

Hiểm nguy 
từ chó thả rông
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THAY THẾ NHÀ THẦU THI CÔNG CAO TỐC 
BẮC - NAM NẾU KHÔNG ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ

Việc người dân nuôi chó nhưng không 
kiểm soát kỹ, để vật nuôi chạy rông trong
khu dân cư, ngoài đường… không phải 
chuyện hiếm. Tình trạng này rất nguy
hiểm, ngoài tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch 
bệnh dại, chó còn gây tai nạn, cắn, gây
thương tích cho người đi đường.
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Bình Định

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Thay thế nhà thầu thi công cao tốc 
Bắc - Nam nếu không đảm bảo tiến độ

(BĐ) - Sáng 17.7, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành, Sở 
VH&TT phối hợp với Sở Ngoại 
vụ, UBND TP Quy Nhơn và các 
sở, ngành liên quan tổ chức 
buổi đồng diễn yoga, hưởng 
ứng Ngày Quốc tế yoga lần thứ 
8 - năm 2022. Tham dự chương 
trình có đại diện Tổng lãnh sự 
quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh 
và lãnh đạo các sở, ngành.

Ngày Quốc tế yoga lần thứ 8 
với chủ đề “Yoga vì nhân loại” 
được tổ chức tại nhiều tỉnh, 
thành của Việt Nam là sự kiện 
có ý nghĩa quan trọng nhân kỷ 
niệm 50 năm Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Ấn Độ. Hoạt động nhân Ngày 
Quốc tế yoga nhằm triển khai 
thực hiện có hiệu quả chiến 

lược ngoại giao văn hóa trên địa 
bàn tỉnh Bình Định; tôn vinh lợi 
ích của việc tập luyện yoga đối 
với sức khỏe của mọi người; 
là cơ hội để những người tập 
luyện yoga, yêu thích yoga đến 
hưởng ứng, luyện tập, nâng cao 
nhận thức bảo vệ sức khỏe bản 
thân và cùng nhau tuyên truyền 
để tiếp tục thúc đẩy, mở rộng, 
phổ biến phong trào tập luyện 
yoga tại địa phương vì một 
cộng đồng khỏe mạnh.

Tại chương trình, hơn 600 
học viên đến từ 10 CLB yoga 
trên địa bàn tỉnh đã đồng diễn 
các động tác yoga theo sự 
hướng dẫn của HLV yoga tổ 
chức Art of living (nghệ thuật 
sống) Ấn Độ.

HOÀNG QUÂN

Hơn 600 người đồng diễn 
nhân Ngày Quốc tế yoga năm 2022

Hơn 600 học viên, người tập luyện yoga tại các CLB trên địa bàn tỉnh 
đồng diễn yoga.                      Ảnh: HOÀNG QUÂN

l Ngày 18 - 20.7: Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026.
l Ngày 19.7: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác y tế 6 tháng 

đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị 
trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai 
công tác 6 tháng cuối năm 2022.
l Ngày 20.7: UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Trung 

ương kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh.
l Ngày 21.7: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học 

tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII.
l Ngày 22.7: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
l Ngày 24.7: Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP 

Quy Nhơn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27.7.1947 - 27.7.2022).

Trong 2 ngày 13 và 14.7, 
UBND TX Hoài Nhơn đã làm 
việc với lãnh đạo Tập đoàn Tuff 
Isarel về việc khảo sát, đầu tư 
mở rộng nhà máy sản xuất sản 
phẩm phục vụ nông nghiệp 
trên địa bàn thị xã. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 
Tập đoàn Tuff Isarel đã giới 
thiệu định hướng về các sản 
phẩm mà Tập đoàn sẽ triển 
khai đầu tư sản xuất, trong 
đó chủ yếu là các sản phẩm 
từ quả dừa. Đại diện lãnh 
đạo Tập đoàn mong muốn 
xây dựng nhà máy sản xuất 
lâu dài tại thị xã, sản xuất, 
giải quyết việc làm, đào tạo 
nhân lực và chuyển giao kiến 
thức, công nghệ cho người 
dân địa phương.

Lãnh đạo UBND TX Hoài 
Nhơn hoan nghênh Tập đoàn 
xây dựng nhà máy tại địa 
phương. Hoài Nhơn có diện 
tích dừa khá lớn, khoảng 
2.500 ha, việc sản xuất các sản 
phẩm từ dừa còn hạn chế, chưa 
phát huy hết tiềm năng, do đó 
địa phương sẽ hết sức tạo điều 
kiện để Tập đoàn đầu tư phát 
triển nhà máy tại thị xã.

Dịp này, lãnh đạo UBND thị 
xã đã mời lãnh đạo Tập đoàn 
Tuff Isarel đi khảo sát một số 
khu, cụm công nghiệp có thể 
xây dựng nhà máy sản xuất với 
quy mô khoảng 4 ha; khảo sát 
một số địa điểm có thể trồng, 
chuyển giao công nghệ trồng 
dừa cho người dân.

ÁNH NGUYỆT - TRUNG GIANG

(BĐ) - Thực hiện Quyết 
định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 
28.3.2022 của Thủ tướng Chính 
phủ, đến nay, BHXH tỉnh thực 
hiện xác nhận danh sách 69 
đơn vị với 891 người lao động 
thuộc đối tượng được hưởng 
hỗ trợ tiền thuê nhà. 

BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn 

vị trong ngành tập trung nguồn 
lực, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin để tiếp nhận, 
xác nhận tình trạng tham gia 
BHXH bắt buộc của người lao 
động để đủ điều kiện nhận được 
gói hỗ trợ theo Quyết định số 
08/QĐ-TTg một cách nhanh 
nhất, kịp thời nhất. Mặt khác, 

chủ động tuyên truyền, đôn 
đốc các đơn vị, DN, người lao 
động đủ điều kiện hưởng các 
chính sách hỗ trợ khẩn trương 
lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH 
nơi đang tham gia BHXH để 
xác nhận, xét duyệt theo đúng 
các quy định.

N.MUỘI

Xác nhận 891 lao động thuộc đối tượng được 
hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

Doanh nghiệp nước ngoài tìm 
cơ hội đầu tư sản xuất sản phẩm 
từ quả dừa tại TX Hoài Nhơn

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Văn Thành tại cuộc họp trực 
tuyến Ban chỉ đạo Chính phủ 
triển khai thực hiện dự án xây 
dựng công trình đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông, giai 
đoạn 2021 - 2025 với các bộ, ban, 
ngành Trung ương, chủ đầu tư 
và các địa phương liên quan, 
chiều 17.7.

Tham dự tại đầu cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
và các thành viên Ban chỉ đạo 
Dự án tại tỉnh. 

Theo báo cáo của Bộ GTVT, 
dự án xây dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên tuyến 
Bắc - Nam phía Đông giai 
đoạn 2017 - 2020 có tổng chiều 
dài 652,86 km, được chia thành 
11 dự án thành phần, sẽ hoàn 
thành toàn tuyến vào năm 2023. 
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021 - 2025 với 
chiều dài 729 km đã triển khai 
lập dự án đầu tư, triển khai 
kiểm đếm, cắm mốc chỉ giới, 
lập phương án đền bù, toàn bộ 
729 km dự kiến khởi công tháng 
12.2022, phấn đấu hoàn thành 
trong năm 2025.

Tại cuộc họp, các thành viên 

Ban chỉ đạo Dự án phản ánh với 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 
về những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai 
thi công; dẫn đến tiến độ thi 
công 10 dự án thành phần giai 
đoạn 2017 - 2020 chậm so với 
kế hoạch; 12 dự án thành phần 
giai đoạn 2021 - 2025 còn gặp 
nhiều khó khăn. Các thành viên 
Ban chỉ đạo Dự án kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sớm hoàn 
thiện hồ sơ về giải pháp thiết kế 
các công trình thủy lợi, thoát lũ; 
đồng thời ứng kinh phí để các 
địa phương triển khai công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
đáp ứng yêu cầu về tiến độ. 

Lãnh đạo Bộ GTVT và đại 
diện các bộ, ngành Trung ương, 
cùng các chủ đầu tư là các Ban 
quản lý Dự án cũng báo cáo với 
Phó Thủ tướng về các giải pháp 
khắc phục khó khăn, vướng mắc 
trong thời gian đến nhằm đẩy 
nhanh tiến độ Dự án theo yêu 
cầu Chính phủ đề ra.

Tại Bình Định, Dự án đoạn 
qua địa phận tỉnh có tổng chiều 
dài 188,8 km bao gồm 3 dự án 
thành phần: Quảng Ngãi - Hoài 
Nhơn dài 88 km, Hoài Nhơn - 
Quy Nhơn dài 70,1 km và Quy 
Nhơn - Chí Thạnh dài 66,1 km. 

Tổng mức đầu tư 3 dự án thành 
phần được Bộ GTVT phê duyệt 
là 47.673,4 tỷ đồng. Hiện nay, 
các chủ đầu tư đã bàn giao cho 
các địa phương với tổng chiều 
dài 100,33 km/118,8 km (đạt 
84,5%). Công tác kiểm kê xác 
nhận nguồn gốc đất đai được 
khoảng 6.372hộ/7.112 hộ ảnh 
hưởng (đạt  89 ,6%) trong 
phạm vi các đoạn đã bàn giao 
cọc mốc GPMB.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
nhấn mạnh, Bộ GTVT phải thay 
thế những nhà thầu không đáp 
ứng tiến độ; các Ban quản lý 
Dự án là chủ đầu tư mà không 
hoàn thành nhiệm vụ thì cũng 
phải thay thế. Đối với các dự án 
thành phần giai đoạn 2021- 
2025, Bộ GTVT cùng với các bộ, 
ban, ngành Trung ương tăng 
cường phối hợp với địa phương 
khẩn trương hoàn thành các 
công việc triển khai công tác cắm 
mốc thực địa GPMB, lập hồ sơ 
đền bù, hỗ trợ, tái định cư, đánh 
giá tác động môi trường, thẩm 
tra khung chính sách GPMB... 
đảm bảo đúng quy định của pháp 
luật; phấn đấu khởi công toàn 
bộ 729 km theo đúng kế hoạch 
đã đề ra.           HẢI YẾN 

(BĐ) - Ngày 17.7, Huyện 
đoàn Tây Sơn đã tổ chức ra 
quân ngày cao điểm chung tay 
xây dựng nông thôn mới. Theo 
đó, các ĐVTN đã ra quân dọn 
vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị, 
trường học, nghĩa trang liệt 
sĩ và khu dân cư; tổ chức xây 
dựng tuyến Đường hoa thanh 
niên tại thôn Hòa Sơn và tuyên 
truyền bảo vệ môi trường cho 
200 học sinh tại xã Bình Tường; 
hướng dẫn người dân phân loại 
rác thải…

Tại huyện Phù Cát, ĐVTN 
đã tổ chức nhiều hoạt động 
như: Dọn vệ sinh tại các trụ 
sở thôn; phát quang các đoạn 
đường Thanh niên tự quản; vệ 
sinh, chỉnh trang nghĩa trang 
liệt sĩ; nạo vét kênh mương nội 
đồng; lắp đặt bồn đựng rác thải 
cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn…

Tại huyện Vĩnh Thạnh, các 
cơ sở Đoàn đã tổ chức ra quân 
xây dựng bể chứa bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật; vệ sinh và xóa 

Ra quân ngày cao điểm chung tay xây dựng 
nông thôn mới năm 2022

các “điểm đen” rác thải tại các 
khu dân cư; vệ sinh các tuyến 
đường Thanh niên tự quản và 
xây dựng Đường hoa thanh 
niên; tổ chức tặng gà giống 
cho thanh niên phát triển kinh 
tế; vận động các gia đình phân 
loại rác thải và bỏ rác đúng nơi 
quy định.

Tại TX Hoài Nhơn, ĐVTN 

đã triển khai thực hiện trồng 
cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi 
trường, thu gom rác thải, khơi 
thông cống rãnh, kênh rạch, 
xử lý các “điểm đen” về môi 
trường, ra quân “Hãy làm sạch 
biển”, vệ sinh các nghĩa trang 
liệt sĩ, bóc xoá quảng cáo rao 
vặt sai quy định…  

     DUY ĐĂNG

ĐVTN phường Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) ra quân làm sạch biển. 
Ảnh: Thị đoàn Hoài Nhơn
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Bình Định

TIN VẮN

Bên cạnh những mặt tích 
cực, trong quá trình hoạt 
động, các trang thông tin điện 
tử (TTĐT) tổng hợp, mạng xã 
hội đã bộc lộ nhiều hạn chế, 
thậm chí là vi phạm quy định 
của pháp luật. Nổi bật, không 
ít trang TTĐT tổng hợp, mạng 
xã hội đã lách luật, xé rào để 
“báo hóa”. 

Mới đây, Đoàn kiểm tra của 
Sở TT&TT đã tiến hành kiểm 
tra một số cơ quan, đơn vị có 
thiết lập, quản lý và sử dụng 
trang TTĐT, trang TTĐT tổng 
hợp trên địa bàn tỉnh. Nội 
dung kiểm tra tập trung vào 
các vấn đề như: Hồ sơ, giấy 
phép thiết lập trang TTĐT 
tổng hợp; việc chấp hành các 
quy định về các hành vi bị cấm 
trong hoạt động cung cấp, sử 
dụng dịch vụ internet và thông 
tin trên mạng; về quản lý, cung 
cấp thông tin trên mạng; đảm 
bảo điều kiện về quản lý nội 
dung thông tin trên mạng đối 
với trang TTĐT tổng hợp.

Qua kiểm tra, Sở TT&TT 
đánh giá 4 trang TTĐT của Hội 
Nông dân tỉnh, Hội Nhà báo 
tỉnh, Công đoàn giáo dục Bình 
Định, LĐLĐ tỉnh đều quan 
tâm đến việc triển khai thực 
hiện các quy định pháp luật 
về hoạt động của trang TTĐT. 
Đoàn kiểm tra cũng phát hiện 
những hạn chế, khuyết điểm 
và yêu cầu các đơn vị được 
kiểm tra nghiêm túc khắc 
phục, chấp hành đúng quy 
định của pháp luật trong hoạt 

TÌNH TRẠNG “BÁO HÓA” CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP, MẠNG XÃ HỘI:

Quản lý chặt chẽ, 
xử lý kiên quyết

động quản lý, cung cấp và sử 
dụng trang TTĐT.

Đáng chú ý, theo Chánh 
thanh tra Sở TT&TT Trần Quang 
Triết, qua theo dõi thời gian gần 
đây, các trang binhdinhplus.vn, 
binhdinh.info, hiquynhon.com 
tái diễn tình trạng “báo hóa”. 
Cụ thể, có các hành vi: Đăng 
tải thông tin tổng hợp khi chưa 
được cấp giấy phép thiết lập 
trang TTĐT tổng hợp; tự sản 
xuất tin, bài và hoạt động như 
cơ quan báo chí; đăng phát các 
tác phẩm báo chí nhưng chưa 
được sự chấp thuận của các cơ 
quan báo chí. 

Điều đáng nói, vào cuối 
tháng 9.2021, sau khi làm việc với 
Sở TT&TT, đại diện quản lý các 
trang TTĐT này đã nhận thức 
hành vi vi phạm; đồng thời cam 
kết thay đổi, điều chỉnh để phù 
hợp với hoạt động cung cấp 
thông tin trên mạng internet 
theo quy định pháp luật. Tuy 
nhiên, đến nay các đơn vị này 
vẫn tiếp tục vi phạm. 

“Sở sẽ phối hợp với các cơ 
quan chức năng rà soát, mời 
làm việc, xác định hành vi vi 

Để chấn chỉnh, xử lý tình 
trạng “báo hóa” trang 
thông tin điện tử tổng hợp, 
mạng xã hội, Sở TT&TT đã 
thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp. Tuy vậy, để giải 
quyết vấn đề này rất cần sự 
vào cuộc từ nhiều phía.

phạm trong lĩnh vực thông tin 
truyền thông, nhất là trang 
TTĐT tổng hợp, mạng xã hội 
có dấu hiệu “báo hóa” của một 
số cá nhân, tổ chức để áp dụng 
chế tài, xử lý đủ mạnh, nhằm 
đảm bảo tính nghiêm minh 
của pháp luật. Riêng 3 trang 
binhdinhplus.vn, binhdinh.info, 
hiquynhon.com nếu còn tái diễn 
vi phạm, chúng tôi sẽ có văn bản 
gửi Cục An toàn thông tin (Bộ 
TT&TT) để gỡ các trang web 
này”, ông Triết cho biết thêm. 

Bên cạnh xử lý tình trạng 
“báo hóa”, để ngăn chặn hiệu 
quả những thông tin sai lệch 
trên mạng xã hội nói riêng 
và internet nói  chung, Sở 
TT&TT sẽ tiếp tục nâng cao 
năng lực quản lý, đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, rà soát, kiên 

quyết xử lý thông tin sai phạm 
trên mạng. 

Phó Giám đốc Sở TT&TT 
Phạm Ngọc Thái cho hay: Sở 
sẽ tích cực tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương, nâng cao chất lượng 
cung cấp thông tin trên cổng, 
trang TTĐT và quán triệt, phổ 
biến rộng rãi nội dung của Bộ 
quy tắc ứng xử trên mạng xã 
hội do Bộ TT&TT ban hành. 
Đồng thời, phối hợp với các 
đơn vị tổ chức thông tin kịp 
thời, chính xác, đầy đủ đến 
nhân dân nhằm cảnh báo và 
định hướng dư luận xã hội, 
nhất là các thông tin liên quan 
đến an ninh chính trị, chủ 
quyền quốc gia, trật tự an toàn 
xã hội và sức khỏe cộng đồng.

XUÂN NHÂM

Sở TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các nội dung “Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”; hướng dẫn công tác 
quản lý và xử lý vi phạm trên lĩnh vực thông tin điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố.             Ảnh: A.N

Trên địa bàn tỉnh hiện có 15 trang TTĐT tổng hợp được 
Bộ TT&TT và Sở TT&TT cấp giấy phép hoạt động; có 34 cổng, 
trang thành viên của các cơ quan chuyên môn trực thuộc 
UBND tỉnh và UBND cấp huyện. Các trang TTĐT trên địa bàn 
tỉnh hoạt động luôn tuân thủ nghiêm việc cung cấp, tổng 
hợp thông tin theo đúng quy định.

l Nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), 
ngày 16.7, đại diện Công ty 
TNHH Tư vấn Xây dựng Phước 
Sơn và Công ty TNHH Phong 
Tấn đã đến thăm và trao 
50 triệu đồng cho UBND xã 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước) 
để mua 230 suất quà tặng 
cho các đối tượng thương, 
bệnh binh và thân nhân liệt sĩ 
trên địa bàn xã. XUÂN VINH
l Ngày 17.7, Chi đoàn 

cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức 
chương trình Kỳ nghỉ hồng 
tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát. 
Tại chương trình, đơn vị đã 
tặng 80 suất quà (mỗi suất 
gồm túi thuốc an sinh và 100 
nghìn đồng) cho các gia đình 
chính sách, người neo đơn 
có hoàn cảnh khó khăn; tặng 
1 công trình thành niên “Sân 
chơi cho em” tại xã; tổ chức 
diễn đàn tuyên truyền bảo vệ 
môi trường và chuyển giao 
kỹ thuật chăn nuôi hươu lấy 
nhung cho các ĐVTN.

CHƯƠNG HIẾU
l Sáng 17.7, UBND TX 

Hoài Nhơn tổ chức lễ khai 
mạc giải cầu lông, cờ tướng 
thương, bệnh binh thị xã năm 
2022, nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(27.7.1947 - 27.7.2022). Tham 
gia giải có 36 VĐV là các 
thương, bệnh binh ở 17 xã, 
phường, tranh tài ở các môn: 
Cầu lông (đơn nam, đơn nữ, 
đôi nam nữ) và cờ tướng. 

ÁNH NGUYỆT
l Ngày 17.7, Đoàn 

Thanh niên xã Mỹ Thọ 
(huyện Phù Mỹ) và Chi đoàn 
Đồn Biên phòng Mỹ An phối 
hợp tổ chức chương trình 
giao lưu, kết nghĩa thu hút 
40 ĐVTN tham gia. Dịp này, 
2 đơn vị đến thăm và tặng 7 
suất quà, mỗi suất 500 nghìn 
đồng cho Mẹ Việt Nam anh 
hùng, các gia đình thương binh 
trên địa bàn xã. HẰNG NGA
l Ngày 17.7, Đội CSGT 

CA huyện Phù Mỹ phối 
hợp với Công ty Honda Tiến 
Dũng và xã Mỹ Chánh Tây tổ 
chức tuyên truyền pháp luật 
về ATGT và hướng dẫn kỹ 
năng lái xe an toàn cho 250 
ĐVTN, người dân. Dịp này, 
Công ty Honda Tiến Dũng 
tặng 25 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) cho người dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn xã. VĂN TỐ
l Ngày 17.7, CA huyện 

Vân Canh cho biết đã điều 
tra, làm rõ thủ phạm thực 
hiện các vụ trộm cắp tài sản 
xảy ra tại công trình nước 
sạch suối Phướn thuộc khu 
phố Đắk Đâm, thị trấn Vân 
Canh, huyện Vân Canh. Thủ 
phạm là các đối tượng: S.M.H. 
(SN 2003), L.V.H. (SN 2005), 
Đ.N.H. (SN 2003) cùng ở thị 
trấn Vân Canh. Theo điều tra 
của CA huyện, vào các ngày 
9, 25, 29.6, nhóm đối tượng 
này đã trộm cắp sắt và cắt 
trộm dây điện tại khu vực 
công trình nước sạch.

T.LONG

(BĐ) - Ngày 17.7, tại Trung 
tâm Huấn luyện - Thi đấu Thể 
thao quốc gia Đà Nẵng, diễn ra 
các trận chung kết nội dung đối 
kháng Giải cúp các CLB võ cổ 
truyền toàn quốc năm 2022. Có 
6 võ sĩ góp mặt ở 5 trận chung 
kết, đội tuyển võ cổ truyền 
Bình Định giành 3 HCV, 3 HCB. 
Trong đó, các HCV thuộc về các 
VĐV: Bùi Lê Tấn Vũ (hạng 65 
kg nam), Nguyễn Thị Thanh 
Tiền (hạng 52 kg nữ), Trần Võ 
Song Thương (hạng 60 kg nữ).

Như vậy, tính chung cả nội 
dung hội thi và đối kháng, đội 
tuyển võ cổ truyền Bình Định 
giành được tổng cộng 15 HCV, 
9 HCB, 2 HCĐ, đoạt giải nhất 
toàn đoàn. Đoàn TP Hồ Chí 
Minh xếp vị trí thứ 2 với 12 
HCV, 6 HCB, 2 HCĐ.

Giải Cúp các CLB võ cổ 
truyền toàn quốc năm 2022 
diễn ra từ ngày 8 - 17.7. Tại giải 
này, đoàn Bình Định có 35 VĐV 
tham gia thi đấu cả 2 nội dung.

LÊ NA

Ngày 17.7,  Phòng LĐ-
TB&XH huyện Tây Sơn phối 
hợp với Huyện đoàn và Phòng 
GD&ĐT huyện tổ chức khai 
giảng 2 lớp học bơi miễn phí 
cho hơn 60 học sinh. 

Lớp học bơi được Sở LĐ-
TB&XH hỗ trợ kinh phí đào 
tạo. Trong 20 ngày, các em 
tham gia sẽ được trang bị 
kiến thức, kỹ thuật bơi cơ bản; 
kỹ năng phòng tránh tai nạn 
đuối nước; các phương pháp 
cứu đuối, sơ cấp cứu người bị 

nạn và kiến thức an toàn dưới 
nước. Mục tiêu đặt ra là 100% 
trẻ em đều biết bơi sau khi kết 
thúc khóa học.

Hiện ở Tây Sơn có 5 hồ bơi 
đang hoạt động, trong đó có 
2 hồ bơi tư nhân, 3 hồ bơi do 
huyện Tây Sơn và các tổ chức 
đầu tư, hỗ trợ lắp đặt. Dịp hè 
này, các hồ bơi thu hút khoảng 
500 lượt người, đặc biệt là học 
sinh tham gia học bơi, phòng 
tránh đuối nước, rèn luyện 
sức khỏe.     ĐINH NGỌC

GIẢI CÚP CÁC CLB VÕ CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Đoàn Bình Định giành giải nhất 
toàn đoàn

Tây Sơn khai giảng 2 lớp học bơi 
miễn phí cho trẻ em
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Hiểm nguy từ chó thả rông
BẠN CẦN BIẾT

Việc người dân nuôi chó nhưng không kiểm soát kỹ, để vật nuôi chạy rông trong khu dân cư, ngoài đường… 
không phải chuyện hiếm. Tình trạng này rất nguy hiểm, ngoài tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh dại, chó 
còn gây tai nạn, cắn, gây thương tích cho người đi đường.

Nhắc đến chó thả rông, đã gần 4 
tháng trôi qua, nhưng chị N.T.A.N. (SN 
1991, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) 
vẫn chưa hết bàng hoàng khi con gái của 
chị là bé N.N.A.N (SN 2017) bị chó nhà 
hàng xóm tấn công gây thương tích. Chị 
N. cho hay, khi bé chơi trước cổng nhà, 
vô tình chạm mạnh tay vào đuôi chó, bất 
ngờ con chó lao vào cắn ở mu bàn tay 
bé, gây trầy xước khá sâu. Sau khi rửa 
và băng bó vết thương, được bác sĩ tư 
vấn, chị đưa bé N. đi tiêm 3 mũi vắc xin 
phòng bệnh dại.

“Sau khi con bị chó cắn, gia đình tôi 
đã phản ánh với chủ vật nuôi cần phải 
xích chó lại, đeo rọ mõm cho chó khi 
thả ra ngoài đường, vì trong xóm có rất 
đông trẻ em; nhưng họ không mấy quan 
tâm”, chị N. bức xúc nói. 

Ngày 12.7, bà H.T.C. (SN 1947, ở 
phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) vội 
đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
(CDC) tỉnh để tiêm phòng sau khi bị chó 
cắn ở bắp chân trái. Bà C. kể lại: “Khi tôi 
đang đi dạo, chó của nhà người thân bất 
ngờ lao thẳng vào người, cắn vào chân. 
Mặc dù vết thương đã lành nhưng chân 
vẫn đau buốt, chưa thể làm việc như  
bình thường”. 

Theo báo cáo của CDC tỉnh, trong giai 
đoạn 2017 - 2021, có đến 37.774 người bị 
phơi nhiễm do chó, mèo, chuột… cắn đi 
tiêm phòng; trong đó, ghi nhận 8 trường 
hợp tử vong do bệnh dại trên người. 
Riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, CDC 
tỉnh ghi nhận 1.903 trường hợp bị phơi 
nhiễm với bệnh dại đến tiêm phòng vắc 
xin và huyết thanh kháng dại. Trong đó, 
có những trường hợp vết cắn nằm ở vị 
trí nguy hiểm, nơi tập trung nhiều dây 
thần kinh, như: Đầu, mặt, cổ… 

Bên cạnh nguy cơ gây thương tích 
cho người, tình trạng chó, mèo thả rông 
phóng uế bừa bãi cũng khiến người dân 
ở các khu dân cư “đau đầu”. Trong chất 
thải của chó, mèo còn chứa nhiều mầm 
bệnh, trứng giun sán có thể lây truyền 
qua người, đây cũng là mối đe dọa đối 

Bà H.T.C. chỉ vào vết thương bị chó cắn bắp chân 
trái ngày 10.7.                                                                       Ảnh: T.C 

Chó thả rông vô tư “dạo chơi” trên đường Điện 
Biên Phủ nối dài (TP Quy Nhơn).                   Ảnh: T.C

sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.
Việc xử phạt người nuôi chó không 

rọ mõm, không xích khóa được quy định 
cụ thể tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP 
ngày 31.7.2017. Tuy nhiên, ý thức chấp 
hành của người dân còn rất thấp; việc áp 
dụng các chế tài xử phạt người vi phạm 
của các cấp có thẩm quyền vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn và chưa hiệu quả. Chính 
vì thế, rất nhiều chú chó được thả rông, 
không đeo rọ mõm vô tư “dạo chơi” tại 
nhiều tuyến đường, công viên ở thành 
thị lẫn nông thôn; đe dọa đến ATGT và 
tính mạng, sức khỏe của người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Quốc, Phó 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh, từ năm 2017 - 2021, theo 
thống kê, tổng đàn chó, mèo nuôi trong 
toàn tỉnh có trên 510 nghìn con, nhưng 
chỉ có 42.044 con được tiêm phòng bệnh 
dại, chủ yếu tập trung ở khu vực thành 
thị. Việc triển khai tiêm phòng bệnh 
dại cho vật nuôi ở vùng nông thôn gặp 
không ít khó khăn, một phần vì nhận 
thức của người nuôi chó, mèo chưa quan 
tâm đến công tác phòng dại, phần khác 
vì giá thành vắc xin cao. 

Trong khi đó, thời tiết nắng nóng 
kéo dài nên nguy cơ chó phát bệnh dại 
là rất cao. Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y tỉnh khuyến cáo người nuôi cần 
có những biện pháp đảm bảo an toàn, 
nuôi chó phải xích và nhốt trong cũi, ra 
đường phải đeo rọ mõm cho chó, người 
dắt đủ tuổi thành niên…

Thiết nghĩ, để tránh những hậu quả 
đáng tiếc xảy ra, các cơ quan chức năng 
có liên quan cần tăng cường công tác xử 
lý, xử phạt theo quy định đối với những 
hành vi thả rông chó. Đồng thời, mỗi cá 
nhân cũng cần nâng cao ý thức đảm bảo 
an toàn trong việc nuôi, thả chó, mèo. 

TRIỀU CHÂU

Theo phản ánh của nhân dân tổ 
48 (khu phố 5, phường Quang Trung,  
TP Quy Nhơn), tại khu vực nằm trong 
dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu 
thoát nước hồ Phú Hòa xảy ra tình 
trạng đổ xà bần bừa bãi, gây ô nhiễm 
môi trường, mất mỹ quan đô thị. 

Ông Lê Thanh Tùng, ở khu phố 5, 
cho hay: Bất kể ngày hay đêm, xà bần 
ở nhiều nơi được xe ba gác máy, xe tải 
thản nhiên chở về tập kết tại đây. Xà 
bần đổ kín khu đất, tràn luôn ra đường, 
bít cả lối đi của người dân. Khổ nhất 
là vào mùa nắng có gió thổi mạnh, bụi 
bặm từ những đống xà bần này bay 
khắp nơi, bám vào nhà cửa, đồ đạc của 
các hộ dân sống trong vùng. 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch 
UBND phường Quang Trung, thừa 
nhận: “Chúng tôi cũng rất trăn trở về 
tình trạng này. Việc theo dõi, xử lý 
các đối tượng đổ trộm xà bần khá khó 
khăn. Các đối tượng thường đổ lúc đêm 
tối hoặc giữa trưa, trong khi lực lượng 
ở phường mỏng, không quán xuyến hết 

Cần ngăn chặn, xử lý nạn đổ xà bần bừa bãi

được. Thời gian tới, phường sẽ giao CA 
phường, Tổ trật tự đô thị tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý 
các hành vi đổ chất thải rắn, xà bần  
trái phép”. 

Cũng theo bà Yến, nhu cầu xây dựng 
càng lớn thì rác thải xây dựng càng 
nhiều. Phương thức phổ biến nhất hiện 

nay là chủ nhà, chủ công 
trình xây dựng khoán việc 
hốt dọn và đổ xà bần cho 
người nhận làm. Những 
người này thường chở đổ 
ở nơi vắng vẻ, nhất là các 
khu đất trống. “Khi phát 
hiện hành vi đổ xà bần, rác 
thải trái quy định, người 
dân thông báo cho chính 
quyền địa phương để kịp 
thời xử lý”, bà Yến đề nghị.

Theo ông Đoàn Thanh 
Bình, Đội trưởng Đội trật 
tự đô thị TP Quy Nhơn, 
vừa qua, thành phố đã chỉ 
đạo phường Quang Trung 

tăng cường phát hiện, xử lý hành vi 
đổ xà bần tại khu vực nằm trong dự án 
cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát 
nước hồ Phú Hòa. “Đội sẽ làm việc với 
UBND phường để bàn hướng xử lý, 
chấn chỉnh tình trạng trên”, ông Bình  
cho hay.  

         VĂN LƯU

Xà bần đổ tràn lan tại khu vực đất nằm trong dự án cải tạo, nâng 
cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa.                            Ảnh: V.L

Gần đây, người dân phản ánh việc 
nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện 
thoại lạ tự xưng là bưu tá, nhân viên 
Tổng công ty Chuyển phát nhanh bưu 
điện (Tổng công ty EMS) gọi ra nhận 
hàng và khách phải trả hoặc nộp một 
khoản tiền.

EMS cho biết khi sử dụng thủ đoạn 
này, các đối tượng tội phạm thông 
báo với người nhận về một bưu gửi, 
bưu phẩm EMS có thu hộ một khoản 
tiền COD (khoản tiền do người bán 
ủy quyền để bên vận chuyển thu hộ 
từ người mua). Tuy nhiên, thông tin 
về hàng hóa, tên và địa chỉ người gửi 
không được thông báo hoặc báo không 
rõ ràng. Nếu người nhận không có mặt 
tại địa chỉ nhận hàng, đối tượng sẽ yêu 
cầu người nhận chuyển khoản tiền thu 
hộ hoặc nhờ người khác thanh toán và 
nhận hàng hộ.

Để tạo dựng lòng tin, các đối tượng 
nắm rất rõ thông tin như họ tên, số điện 
thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan của 
người nhận, đồng thời thúc ép người 
nhận về thời gian nhận hàng. Các đối 
tượng thường xuyên sử dụng sim rác 
để liên hệ, thông tin địa điểm giao dịch 
thường không cố định, có sự thay đổi 
liên tục. Thông thường, số tiền thu hộ 
COD mỗi bưu gửi không lớn dẫn đến 
việc các nạn nhân bỏ qua và không 
trình báo với các cơ quan chức năng có  
thẩm quyền. 

Lợi dụng tình trạng trên, thủ đoạn 
lừa đảo này được các đối tượng thực 
hiện từ nhiều năm nay và đang tiếp 
tục nở rộ tại một số địa phương trên 
cả nước, nhất là các vùng nông thôn, 
miền núi.

Khuyến cáo người dân, khi phát 
hiện cá nhân nào có hành vi gian dối, 
lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản, cần đến ngay cơ quan CA gần 
nhất để trình báo để được hỗ trợ, xử lý 
kịp thời.                   B.B.Đ

Cảnh báo hành vi 
mạo danh bưu tá, 
nhân viên EMS  
để lừa đảo

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị 
trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) 
vừa đến thăm và tặng 19 suất quà 
cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, 
trao 12 suất 1 triệu đồng/suất và 
7 suất 2 triệu đồng/suất. Các suất 
quà được hai nhà hảo tâm ngoài 
địa phương hỗ trợ thông qua Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thị trấn Diêu 
Trì. LY LY
 Chiều 14.7, Ban chỉ đạo  

thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ 
nữ khởi nghiệp” xã Phước Hưng 
(huyện Tuy Phước) phối hợp cùng 
Hội LHPN xã tổ chức tặng 3 bình 
hơi cùng máy bắn đinh cho các phụ 
nữ nghèo đang làm nghề đan ghế 
nhựa giả mây ở địa phương. Tổng 
trị giá của chương trình là 9 triệu 
đồng, trong đó Ban chỉ đạo thực 
hiện Đề án 939 xã Phước Hưng hỗ 
trợ 50% kinh phí. 

XUÂN VINH
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Bình Định

Trúng tuyển sớm, thí sinh 
cần làm gì?

Theo đề án điều chỉnh 
cuối tháng 6.2022, Trường ĐH 
Quy Nhơn có 49 ngành tuyển 
sinh đại học chính quy, với 
hơn 5.000 chỉ tiêu. Trong 4 
phương thức tuyển sinh, chỉ 
tiêu cho phương thức xét 
điểm thi tốt nghiệp THPT 
2022 cho 5 ngành sư phạm 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, 
Giáo dục tiểu học, Giáo dục 
mầm non là 70%, các ngành sư 
phạm khác 50%; khối ngoài sư 
phạm chiếm 40%. Số chỉ tiêu 
còn lại, phần lớn dành cho 
xét học bạ THPT; tuyển thẳng 
theo quy chế Bộ GD&ĐT và 
xét kết quả thi đánh giá năng 
lực của ĐH Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh 2022.

Ngày 14.7, PGS.TS Đỗ 
Ngọc Mỹ,  Hiệu trưởng 
Trường ĐH Quy Nhơn công 
bố điểm chuẩn xét tuyển 
sớm cho 47/49 ngành tuyển 
sinh cho 2/4 phương thức 
tuyển sinh. Phương thức 
xét học bạ - một trong hai 
phương thức chủ đạo, chiếm 
phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh, 
điểm chuẩn thấp nhất là 18 
điểm; riêng khối sư phạm có 
sự chênh lệch điểm chuẩn 
giữa các ngành (cao nhất là 
sư phạm Toán), kèm điều 
kiện lớp 12 đạt loại giỏi. 

Thích ứng với điều chỉnh tuyển sinh đại học 2022
Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành 
Quy chế tuyển sinh năm 
2022, nhiều trường đại học 
đang có những điều chỉnh 
trong khâu tuyển sinh so với 
dự kiến trước đó. 

Còn điểm chuẩn xét điểm thi 
đánh giá năng lực của ĐH 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh là 
650 điểm cho tất cả ngành, 
chỉ xét nguyện vọng 1.  
Để trúng tuyển chính thức, 
thí sinh (TS) đủ điều kiện 
phải đăng ký nguyện vọng 
cao nhất (nguyện vọng 1) 
trên hệ thống đăng ký xét 
tuyển của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Quang Trung 
có 2 điều chỉnh đáng chú ý. 
Đó là thời gian nhận hồ sơ 
đăng ký xét tuyển từ 4 đợt 
còn 3 đợt. Về phương thức 
xét tuyển, trường thực hiện 
xét tuyển học bạ, hoặc xét 
điểm tốt nghiệp đối với 
những TS đã có bằng trung 
cấp hoặc cao đẳng - đây là 
điểm mới bổ sung; xét tuyển 
thẳng; xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 2022; xét kết 
quả thi đánh giá năng lực 
của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh 2022.

“Tuy nhiên, trường vẫn 
nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 
sớm bằng hình thức xét học 
bạ THPT, điểm thi đánh giá 
năng lực của ĐH Quốc gia 
TP Hồ Chí Minh 2022 và xét 
tuyển thẳng những trường 
hợp đủ điều kiện. Sau đợt 
xét tuyển chung, nếu chỉ 
tiêu chưa đủ thì trường sẽ 
tiếp tục thông báo tuyển 
bổ sung và nhận hồ sơ trực 
tiếp mà không cần đăng ký 
qua cổng thông tin của Bộ 
GD&ĐT nữa”, bà Bùi Thị Lệ 
Sương, Phó trưởng Phòng 
Truyền thông và Tuyển sinh 
(Trường ĐH Quang Trung), 
cho hay.

Cẩn trọng khi đặt 
nguyện vọng

Xét tuyển đại học năm nay 
có thay đổi lớn khi TS được 
đăng ký xét tuyển sau khi có 
điểm thi tốt nghiệp THPT 
2022 và Bộ GD&ĐT sẽ tiến 
hành lọc ảo tất cả phương 
thức xét tuyển ở đợt 1. 

Với công cụ xếp hạng đánh 
giá đầu vào riêng, theo ông 
Nguyễn Đăng Nghĩa, Trưởng 
Ban tuyển sinh (Trường ĐH 
FPT Quy Nhơn), năm nay 
trường thay đổi điều kiện 
xét tuyển điểm chuẩn theo 
hệ thống SchoolRank là 
Top40, không phải Top50 
như trước - đồng nghĩa 
điểm chuẩn năm nay cao 
hơn mọi năm. Đây là cơ sở 
quan trọng để trường nâng 
cao chất lượng tuyển sinh 

đầu vào. Ngoài ra, trường mở 
thêm phương thức xét tuyển 
điểm thi đánh giá năng lực, 
đạt 90/150 điểm trở lên trong 
kỳ thi đánh giá năng lực của 
ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc 
670/1200 điểm trở lên của ĐH 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

“FPT Quy Nhơn tuyển 
sinh 700 sinh viên cho 2 khối 
ngành Công nghệ thông tin 
và Quản trị kinh doanh. Điều 
kiện lọc tuyển (không tính 
các trường hợp đặc biệt) 
đồng thời đủ 3 điều kiện: Top 
40 SchoolRank; đã đăng ký 
tại trường và nộp lệ phí xét 
tuyển; có nguyện vọng vào 
trường được hệ thống của 
Bộ GD&ĐT ghi nhận. Khi 
lọc tuyển theo quy trình của 
Bộ GD&ĐT, TS không đáp 
ứng cả 3 điều kiện sẽ bị loại. 
Trường hợp số lượng đăng ký 
quá đông, Ban tuyển sinh sẽ 
xét chọn những TS có thứ tự 
nguyện vọng cao hơn”, ông 
Nghĩa nhấn mạnh.

Ngày 18.7 là hạn cuối TS 
tự do đăng ký thông tin cá 
nhân lên hệ thống của Bộ 
GD&ĐT. Từ 22.7 đến 17 giờ 
ngày 20.8, TS đăng ký, điều 
chỉnh, bổ sung nguyện vọng 
xét tuyển. “Việc đăng ký xét 
tuyển đối với các phương 
thức xét tuyển phải thực 
hiện trực tuyến trên hệ thống 
hoặc trên Cổng dịch vụ công 
quốc gia. Mỗi TS chỉ trúng 
tuyển 1 nguyện vọng cao 
nhất trong số nguyện vọng 
đã đăng ký khi đảm bảo điều 
kiện trúng tuyển. Vì vậy, TS 
cần sắp xếp nguyện vọng xét 
tuyển theo thứ tự ưu tiên”, 
bà Sương lưu ý.

MAI HOÀNG

Nhận thức rõ những tác hại của 
thuốc lá đối với sức khỏe con người, 
môi trường sống; đồng thời để góp 
phần hạn chế người hút thuốc lá, xây 
dựng môi trường sống lành mạnh, 
Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền phòng, chống 
tác hại thuốc lá (PCTHTL) trong hội 
viên, nông dân và đã đạt được nhiều 
kết quả tích cực. 

Để nâng cao hiệu quả công tác 
PCTHTL, Hội đã thực hiện nhiều biện 
pháp, trong đó, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị tuyên truyền về Luật 
PCTHTL đến cán bộ, công chức, hội 
viên, nông dân; nâng cao nhận thức, 
khuyến khích hội viên, nông dân 
không hút thuốc lá, không trang bị gạt 
tàn thuốc lá. Tiến hành treo các bảng 
cấm hút thuốc lá, panô, băng rôn với 
nội dung xây dựng môi trường không 
khói thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, Hội đã cụ thể hóa nội 
dung tuyên truyền về tác hại của 
thuốc lá trong Chương trình công tác 
Hội và phong trào nông dân; tuyên 
truyền trên website của Tỉnh hội, bản 
tin Nông dân Bình Định; phối hợp tổ 
chức hưởng ứng ngày thế giới không 
hút thuốc lá 31.5 và tuần lễ quốc gia 
không thuốc lá 25 - 31.5… Đặc biệt, 

HTXNN THƯỢNG GIANG:

Trồng thử nghiệm 
thành công mô hình 
đậu nành đen

Vụ Hè 2022, HTXNN Thượng 
Giang, huyện Tây Sơn, đã hỗ trợ 
giống, phân bón giúp 6 nông hộ ở thôn 
Hữu Giang trồng thử nghiệm giống 
đậu nành đen trên diện tích 2 ha. 

Ông Ngô Tốt, xã viên HTXNN 
Thượng Giang tham gia mô hình 
cho biết: Gia đình tôi trồng 4,5 sào 
đậu nành đen. Sau 90 ngày chăm sóc, 
ruộng đậu đã chín và thu hoạch xong. 
Cây đậu nành đen phù hợp với thời 
tiết, khí hậu vụ Hè nên quả sai, to, 
đều, chắc hạt. Sơ bộ cho thấy trên cùng 
chân đất, trồng đậu nành đen có hiệu 
quả kinh tế hơn so với cây bắp.

Ông Trần Đình Thọ, Giám đốc 
HTXNN Thượng Giang, cho biết: Kết 
quả nghiệm thu mô hình cho thấy, 
năng suất đậu nành đen trồng vụ Hè 
2022 đạt 200 kg/sào. Chúng tôi liên 
kết với Công ty TNHH Nông phẩm 
Việt (tỉnh Gia Lai) hợp đồng mua 
gom toàn bộ đậu nành đen với giá 
16.000 đồng/kg. Với đậu nành đen, 
chúng tôi có thêm lựa chọn trong 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp 
phần nâng cao thu nhập ổn định cho 
xã viên.                        ĐÀO MINH TRUNG 

Hội Nông dân tích cực phòng, chống 
tác hại của thuốc lá

từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đã 
phối hợp với Ban Xã hội thuộc Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam tổ 
chức 1 lớp tập huấn về cai nghiện 
thuốc lá, 5 lớp tập huấn hướng dẫn 
xây dựng môi trường không khói 
thuốc cho hơn 950 cán bộ hội tại các 
huyện Tuy Phước, Phù Cát, TX An 
Nhơn và Hoài Nhơn. 

Cùng với đó, các cấp hội ở cơ 
sở cũng chuyển tải tài liệu, tờ rơi, 
áp phích có nội dung tuyên truyền 
phòng, chống tác hại của thuốc lá; 
tuyên truyền, vận động hội viên 

và nhân dân không 
dùng thuốc lá trong 
đám cưới, đám tang, 
lễ hội trên địa bàn 
dân cư và các cuộc 
vui gia đình, bạn bè. 
Xây dựng các CLB 
PCTHTL, các mô 
hình “Chi hội nông 
dân không khói 
thuốc”; treo biển báo 
“Cấm hút thuốc lá” 
tại các khu vực cấm 
theo quy định. Thực 
hiện cam kết không 
hút thuốc lá ở những 
nơi cấm hút thuốc và 

thực hiện bỏ hút thuốc, đưa nội dung  
PCTHTL vào việc đánh giá xếp loại 
hội viên và tổ chức Hội hằng năm.

Bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: 
Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền về tác hại của 
thuốc lá và các quy định của Luật 
PCTHTL, chúng tôi sẽ tập trung 
chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh 
đa dạng hóa các hình thức truyền 
thông, lồng ghép nội dung PCTHTL 
vào sinh hoạt hội...

DIỆP THỊ DIỆU - BÍCH DIỆP

Hội Nông dân tỉnh tích cực tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc 
lá thông qua các buổi tập huấn.                                                                       Ảnh: D.T.D

Thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.                                                                            Ảnh: M.H
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Thời gian qua, các sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) 
lớn ở Việt Nam như Tiki, 
Lazada,Voso, Postmart cùng 
các đối tác như VPBank, Visa 
hay iCheck liên tiếp hỗ trợ 
DN trong tỉnh đưa sản phẩm 
lên không gian kinh doanh 
của mình; cùng với đó còn 
hỗ trợ cách thức tiếp cận các 
giải pháp hỗ trợ tài chính số, 
hướng đến mục tiêu chuyển 
đổi số…

Ông Nguyễn Gia Bình, 
Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình 
Định, đại diện Ủy quyền của 
Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam, cho biết: Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam có 13.000 
điểm giao dịch ở các xã trong 
cả nước. Tại tỉnh Bình Định 
có 200 điểm giao dịch, đảm 
bảo 1 điểm/xã. Sàn TMĐT 
Postmart của Bưu điện Việt 
Nam triển khai nhiều chương 
trình hỗ trợ hàng nông sản 
các địa phương, tạo thói quen 
mua sắm mới cho người dân. 
Hiện nay, Postmart đã thu 
hút, triển khai 5.000 sản phẩm 
(trong đó, có 2.700 sản phẩm 
OCOP), gian hàng số, hơn 6 
triệu lượt khách hàng giao 
dịch tại sàn. Trên không gian 

Tiếp sức cho doanh nghiệp lên sàn 
Từ đầu năm đến nay, Sở 
Công Thương tổ chức nhiều 
hoạt động hỗ trợ DN phát 
triển việc tiêu thụ hàng 
hóa qua các kênh thương 
mại điện tử. Đây là một 
trong những giải pháp 
nhằm đẩy mạnh tiêu thụ 
đặc sản, sản phẩm OCOP 
địa phương. 

này có 300 gian hàng/hơn 130 
sản phẩm OCOP đến từ Bình 
Định, hàng triệu sản phẩm đã 
đến tay người tiêu dùng. 

Từ lâu sàn TMĐT đã 
trở thành kênh tiêu thụ đạt 
hiệu quả cao, đặc biệt là sau 
hơn 2 năm bị dịch Covid-19 
đe dọa. Với lợi thế lượng 
truy cập lớn, mạng lưới vận 
chuyển rộng khắp, kỹ thuật 
đóng gói chuyên nghiệp, các 
sàn TMĐT như Sendo, Voso, 
Tiki, Postmart, Shopee... đang 
tích cực vào cuộc hỗ trợ các 
tỉnh, thành phố tiêu thụ tốt 
hơn các mặt hàng nông sản, 
trái cây sắp bước vào vụ thu 
hoạch chính.

Ông Huỳnh Văn Duy, 
Giám đốc HTX Thanh niên 
huyện Hoài Ân, chia sẻ: 

Chúng tôi đang nỗ lực tìm 
cách đưa sản phẩm lên sàn 
TMĐT và quảng bá sao cho 
thật ấn tượng, xây dựng được 
uy tín thương hiệu, củng cố 
niềm tin của người tiêu dùng,  
giá ổn định để tạo tiền đề 
cho thu nhập bền vững. Bên 
Postmart đã hỗ trợ, tập huấn 
chúng tôi cách thức đưa sản 
phẩm lên sàn. Từ đầu năm 
đến nay, qua kênh Postmart 
chúng tôi đã bán được hơn 50 
tấn bưởi da xanh, đây là con 
số không nhỏ, tạo động lực để 
chúng tôi yên tâm khai thác 
kênh tiêu thụ này.  

Từ đầu năm đến nay, Sở 
Công Thương chủ động phối 
hợp với các sàn TMĐT mở 
nhiều đợt tập huấn, xây dựng 
các gói hỗ trợ chuyên biệt 

dành cho nhà bán hàng mới, 
chương trình khuyến khích 
tiêu dùng hàng Việt Nam như: 
Tôn vinh hàng Việt, Thương 
hiệu Việt của năm, Người Việt 
tự hào dùng hàng Việt...

Bà Vũ Thị Minh Tú, Giám 
đốc đối ngoại Công ty TNHH 
MTV Giờ Giải Lao - đơn vị 
chủ quản của website thương 
mại điện tử www.lazada.vn, 
chia sẻ: Nhằm mở ra hướng 
đi mới, bền vững giúp cho 
DN đa dạng hóa các kênh bán 
hàng, giúp ngành hàng nông 
sản tiếp cận nhiều khách hàng 
hơn; 2 năm gần đây, chúng 
tôi đưa rất nhiều sản phẩm 
OCOP ở Bình Định lên sàn 
TMĐT. Tôi tin rằng, khi tham 
gia những không gian thương 
mại này, DN, HTX, hộ gia 

đình, nông dân ở Bình Định 
sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp 
cận khách hàng nhanh chóng, 
dễ dàng, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh. 

Ông Nguyễn Hữu Huynh, 
Giám đốc phát triển kinh 
doanh Shopee Việt Nam 
(Công ty TNHH Shopee), cho 
biết: Để đưa sản phẩm lên 
sàn TMĐT, chinh phục khách 
hàng online, ngoài các buổi 
tập huấn do Cục Thương mại 
điện tử và Kinh tế số phối hợp 
với các sàn TMĐT tổ chức, 
chúng tôi còn hướng dẫn DN, 
HTX, hộ sản xuất chủ động 
hoàn thiện bao bì, cải tiến 
mẫu mã, nâng cao chất lượng, 
hình ảnh...

Để thúc đẩy TMĐT phát 
triển, hằng năm, UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch phát triển 
TMĐT với nhiều giải pháp: 
Thích ứng tốt với xu hướng và 
thời đại, tạo được môi trường 
kinh doanh trực tuyến lành 
mạnh, thuận lợi, từng bước 
đưa hoạt động TMĐT của 
tỉnh hội nhập với cả nước. 
Ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc 
Sở Công Thương, cho biết: 
Năm 2022, Sở Công Thương 
tiếp tục đẩy mạnh hình thức 
mua sắm trực tuyến, thanh 
toán không dùng tiền mặt, 
từng bước thay đổi thói 
quen, hành vi mua sắm của 
người tiêu dùng. Phát triển 
các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ 
giao dịch điện tử tích hợp 
thanh toán trong thương mại 
và dịch vụ công. Cùng với 
đó, tuyên truyền, đào tạo kỹ 
năng TMĐT cho người dân 
và DN; khuyến khích DN 
ứng dụng TMĐT trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh.         

HẢI YẾN

Chuyên gia của sàn TMĐT Postmart hướng dẫn các đại diện DN, HTX, hộ sản xuất kinh doanh cách thức đưa sản 
phẩm lên sàn.                         Ảnh: HẢI YẾN

(BĐ) - Ngày 11.7, UBND 
tỉnh ban hành Văn bản số 3873/
UBND-KT cho chủ trương đầu 
tư xây dựng đường hầm qua 
đường An Dương Vương kết 
nối dự án Trung tâm Thương 
mại - dịch vụ - khách sạn cao 
cấp tại số 1 Ngô Mây (TP Quy 
Nhơn) và chỉnh trang công 
viên biển.

Theo đó, tỉnh đồng ý cho 
Công ty CP Đầu tư Bất động 
sản Ngô Mây - nhà đầu tư 
trúng đấu giá khu đất số 1 Ngô 
Mây, được đầu tư xây dựng 
đường hầm qua đường An 
Dương Vương nhằm kết nối 
từ dự án với công viên thiếu 
nhi ra biển phục vụ nhu cầu 

đi lại cho du khách lưu trú 
trong dự án và cộng đồng dân 
cư. Nhà đầu tư có trách nhiệm 
thực hiện việc quản lý vận 
hành đường hầm khi đưa vào 
khai thác. Về vị trí tiếp cận lối 
xuống hầm, bố trí phía trong 
vỉa hè, sát với ranh giới dự 
án số 1 Ngô Mây để phục vụ 
chung cho cộng đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng 
tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế 
quy hoạch không gian ngầm tại 
khu vực công viên thiếu nhi mở 
rộng. Trên cơ sở ý tưởng thiết 
kế được lựa chọn sẽ tiến hành 
lập quy hoạch chi tiết, trình cấp 
thẩm quyền phê duyệt làm cơ 
sở xây dựng tiêu chí đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 
dự án đúng quy định.

Dự án số 1 Ngô Mây có 
diện tích hơn 5.246 m2, gồm 
các hạng mục chính: Khu A- 
căn hộ du lịch kết hợp với 
thương mại du lịch gồm 39 
tầng nổi (khối đế 2 tầng, khối 
tháp 37 tầng) và 3 tầng hầm 
với khoảng 864 căn hộ, hệ 
thống xử lý nước thải có công 
suất 600 m3/ngày đêm; khu 
B- khách sạn 5 sao kết hợp 
với thương mại dịch vụ 38 
tầng nổi (khối đế 8 tầng, khối 
tháp 30 tầng) và 3 tầng hầm 
với khoảng 362 phòng khách 
sạn; hệ thống xử lý nước thải 
300 m3/ngày đêm.   MAI HOÀNG

(BĐ) - 2 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Quy hoạch xây 
dựng, Kiến trúc, thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng đã được chuẩn hóa. Đó 
là thủ tục thẩm định nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 
chi tiết của dự án đầu tư xây 
dựng công trình theo hình thức 
kinh doanh thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của UBND cấp tỉnh 
và thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của UBND cấp huyện được chuẩn 
hóa rút ngắn thời gian giải quyết 

từ 20 ngày còn 15 ngày đối với 
quy hoạch khu chức năng. Sở Xây 
dựng cũng đã đề xuất UBND tỉnh 
kiến nghị với Bộ Xây dựng xem 
xét, điều chỉnh thời gian giải 
quyết 2 thủ tục nói trên theo 
đúng quy định tại Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều chỉnh được thực hiện 
sau khi Sở Xây dựng rà soát 
danh mục 66 thủ tục (51 thủ 
tục cấp tỉnh và 15 thủ tục cấp 
huyện) thuộc phạm vi chức 
năng quản lý.       HOÀNG ANH

Trung tâm Khuyến nông 
Bình Định vừa tổ chức lớp tập 
huấn kỹ thuật trồng rừng thâm 
canh gỗ lớn bằng giống keo lai 
mô được công nhận cho 38 học 
viên là nông dân, cộng tác viên 
khuyến nông của các huyện 
Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân 

Canh, Phù Cát và TP Quy Nhơn.
Đây là một trong những 

hoạt động của Dự án Khuyến 
nông Trung ương “Xây dựng 
mô hình trồng rừng thâm canh 
gỗ lớn bằng giống keo lai mô 
được công nhận” do Trung tâm 
thực hiện từ năm 2020. Trong 

khuôn khổ đợt tập huấn, các 
học viên được tham quan thực 
tế, thực hành tại mô hình trồng 
rừng thâm canh gỗ lớn bằng 
giống keo lai mô được công 
nhận triển khai ở xã Canh Hiển, 
huyện Vân Canh. 

THÀNH NGUYÊN

Xây đường hầm kết nối dự án khách sạn 
cao cấp số 1 Ngô Mây

Tập huấn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn

Rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục quy hoạch khu chức năng

Ngày 15.7, Công ty TNHH 
B&D Lingerie Việt Nam tổ chức 
Lễ khánh thành Nhà máy may 
mặc B&D Lingerie Việt Nam tại 
Khu công nghiệp A, Khu kinh 
tế Nhơn Hội.

Dự án Nhà máy may mặc B 
& D Lingerie Việt Nam được 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
Bình Định cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư vào cuối tháng 

6.2021. Đến nay, Dự án đã hoàn 
thành giai đoạn 1 và chính 
thức đi vào hoạt động với 84 
dây chuyền may, quy mô công 
suất 7,5 triệu sản phẩm/năm. 
Qua đó góp phần nâng cao giá 
trị sản xuất công nghiệp, kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh, tạo 
thêm nhiều việc làm cho lao 
động địa phương.

(Theo binhdinh.gov.vn)

Khánh thành Nhà máy may mặc 
B&D Lingerie Việt Nam
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Bình Định

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

Phổ biến, quán triệt, 
tuyên truyền các 
nghị quyết, kết luận, 
chỉ thị của Đảng 

(BĐ) - Theo Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 
2022, Ban Tuyên giáo các cấp 
trong tỉnh đã chủ động tham 
mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức phổ 
biến, quán triệt, tuyên truyền 
các nghị quyết, kết luận, chỉ thị 
của Trung ương và của Tỉnh ủy 
kịp thời, đảm bảo nội dung. 

Toàn tỉnh đã tổ chức 539 hội 
nghị triển khai Chuyên đề học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2022, với 63.626 đại biểu 
tham dự. Tổ chức 89 lớp đào 
tạo, bồi dưỡng lý luận chính 
trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 
6.013 lượt cán bộ, đảng viên 
ở cơ sở. 

Bên cạnh đó, công tác nắm 
bắt tình hình tư tưởng, định 
hướng dư luận xã hội được 
quan tâm. Hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, báo chí, xuất bản, 
khoa giáo, lý luận chính trị, 
thông tin đối ngoại, nghiên 
cứu, biên soạn, thẩm định, 
giáo dục lịch sử, truyền thống 
cách mạng, đấu tranh phản 
bác các thông tin, quan điểm 
sai trái, thù địch được chú 
trọng thực hiện.

Thời gian tới, Ban Tuyên 
giáo các cấp tập trung tham 
mưu cấp ủy chỉ đạo, định 
hướng quán triệt, tuyên truyền, 
triển khai thực hiện và sơ kết, 
tổng kết các nghị quyết, chỉ 
thị, kết luận của Đảng. Tham 
mưu cụ thể hóa, triển khai thực 
hiện Kết luận số 01-KL/TW 
ngày 18.5.2021 của Bộ Chính 
trị gắn với thực hiện Kết luận 
số 21-KL/TW; tuyên truyền 
về phát triển KT-XH, quốc 
phòng - an ninh, công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính 
trị, công tác phòng, chống dịch 
Covid-19; tuyên truyền kỷ niệm 
các ngày lễ lớn, sự kiện chính 
trị, lịch sử quan trọng của đất 
nước, địa phương. 

N. QUÝ 

Chưa được chú trọng
Có trách nhiệm theo dõi, quản 

lý công tác cải cách hành chính 
(CCHC), Văn phòng UBND tỉnh, 
Sở Nội vụ, Sở TT&TT thực hiện 
tuyên truyền CCHC tốt. Bên 
cạnh đó, trang thông tin điện tử 
của Sở Xây dựng, Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh có chuyên mục 
CCHC cập nhật thường xuyên 
nhiều thông tin. Còn lại, trang 
thông tin của các sở: KH&ĐT, 
Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, 
GTVT… còn ít thông tin, chậm 
cập nhật nội dung mới về CCHC. 

Đối với cổng thông tin điện 
tử của các địa phương trong 
tỉnh, cũng chỉ có TP Quy Nhơn 
và huyện Tây Sơn đăng tải khá 
nhiều thông tin tuyên truyền về 
CCHC, các huyện, thị xã còn lại 
việc tuyên truyền đều phần nào 
hạn chế.   

Một kênh thông tin tuyên 
truyền khác là hệ thống truyền 
thanh cơ sở. Đầu tháng 4.2022, 
Sở TT&TT đã có văn bản đề nghị 
Phòng VH-TT các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo, hướng dẫn 
đài truyền thanh các xã, phường, 
thị trấn tăng cường tuyên truyền 
nhiều nội dung về CCHC; Trung 
tâm VH-TT&TT các huyện, thị xã, 
thành phố lựa chọn khung giờ 
thích hợp phát sóng để thông tin 
CCHC đến với nhân dân trên địa 
bàn. Tuy nhiên, việc tuyên truyền 
về CCHC trên hệ thống truyền 
thanh cơ sở cũng còn ít. 

Để góp phần khắc phục hạn 
chế, nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền, cách đây hơn một tuần, 
Sở TT&TT tổ chức Hội nghị tập 
huấn về công tác thông tin, tuyên 
truyền CCHC. Dự tập huấn, các 

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền 
cải cách hành chính

Thời gian qua, việc triển khai tuyên 
truyền về cải cách hành chính ở nhiều 
đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa 
mang lại hiệu quả cao. 

công chức, viên chức ở các sở, 
ban, ngành, phòng VH-TT, Trung 
tâm VH-TT&TT các huyện, thị 
xã, thành phố theo dõi và thực 
hiện công tác này trên địa bàn 
tỉnh đã được ông Lâm Trường 
Định, Trưởng Phòng CCHC (Sở 
Nội vụ) thông tin, trao đổi thêm 
về các nội dung cần thiết.   

Cần đa dạng hình thức 
tuyên truyền  

Để thực hiện hiệu quả công 
tác tuyên truyền về CCHC, cần 
có sự quan tâm hơn nữa của 
các địa phương, cơ quan, đơn 
vị. Ngày 14.7, UBND TP Quy 
Nhơn có văn bản chỉ đạo cụ thể, 
giao Phòng VH-TT, Trung tâm 
VH-TT&TT chủ động phối hợp 
với Phòng Nội vụ, Văn phòng 
HĐND&UBND thành phố trong 
công tác tuyên truyền nhiệm vụ 
CCHC; chú trọng tuyên truyền 
về nội dung CCHC, cách thức, 
hiệu quả của việc sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4, dịch vụ bưu chính 
công ích...

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, 
Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT 

TP Quy Nhơn, UBND TP Quy 
Nhơn yêu cầu tuyên truyền đầy 
đủ với 3 hình thức: Tổ chức hội 
nghị, tập huấn chuyên đề CCHC; 
đăng tải thông tin CCHC trên 
Cổng thông tin điện tử thành 
phố; sử dụng các phương tiện 
truyền thông, tờ rơi... Ngoài 
ra, còn có các hình thức tuyên 
truyền khác như tổ chức cuộc 
thi tìm hiểu về CCHC, tọa đàm 
về CCHC, sân khấu hóa; khuyến 
khích các hình thức đổi mới, sáng 
tạo. “Thực hiện chỉ đạo, chúng tôi 
sẽ xây dựng kế hoạch, cố gắng 
tuyên truyền CCHC sinh động, 
hiệu quả hơn”, ông Tiến cho biết.    

Việc tuyên truyền CCHC 
không nên hình thức mà cần 
đi vào thực chất, kết hợp các 
hình thức phù hợp thực tế tại 
địa phương, đơn vị. Chị Hoàng 
Mỹ Tâm, công chức Văn phòng- 
Thống kê, phụ trách công tác 
CCHC của UBND xã An Tân 
(địa phương đi đầu trong công 
tác CCHC của huyện An Lão), 
cho biết: Ngoài niêm yết văn bản 
thông báo và khi cần thiết có băng 
rôn tuyên truyền CCHC tại trụ sở, 
UBND xã An Tân còn quan tâm 

tuyên truyền trực tiếp khi người 
dân đến bộ phận Tiếp nhận và trả 
kết quả của xã. 

“Không chỉ tuyên truyền trên 
trang thông tin điện tử của UBND 
xã, đài truyền thanh xã, chúng tôi 
còn gửi tin, bài về CCHC của địa 
phương để đăng trên cổng thông 
tin của UBND huyện. Tháng trước, 
khi tổ chức tuyên truyền pháp luật 
tại các thôn, xã cũng lồng ghép 
thêm thông tin CCHC đến người 
dân”, chị Tâm cho hay.

Theo ông Lâm Trường Định, 
trong bối cảnh công nghệ, truyền 
thông đa phương tiện phát triển 
thì hình thức thông tin tuyên 
truyền CCHC cần đổi mới, tăng 
cường tính trực quan, ngắn gọn, 
súc tích. Hiện nay mạng xã hội 
rất phổ biến, thu hút nhiều người 
sử dụng, nhưng thông tin tuyên 
truyền về CCHC từ những nguồn 
tin chính thống, được kiểm duyệt 
đưa lên mạng xã hội còn rất ít. 
Các địa phương, đơn vị cần 
quan tâm đến việc lập các trang 
facebook, zalo… để kịp thời cập 
nhật thông tin CCHC, tiếp cận 
nhiều đối tượng hơn. 

HOÀI THU  

Người dân 
được tuyên 
truyền các 
thông tin cần 
thiết khi đến 
làm thủ tục 
hành chính 
tại Bộ phận 
tiếp nhận và 
trả kết quả TP 
Quy Nhơn. 
Ảnh: H.THU

Với 3.910 hội viên sinh hoạt tại 7 chi 
hội, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) 
xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) đã đi 
đầu trong công tác vận động hội viên tham 
gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong 
đó, trọng tâm là các phong trào lớn như: 
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi”, “Đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững”, “Nông dân chung 
sức xây dựng nông thôn mới”… 

Ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch 
HND xã Phước Hưng, cho biết: Song song 
với công tác xây dựng tổ chức hội vững 
mạnh, các phong trào thi đua yêu nước 
được HND xã phát động phát triển cả bề 
rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong 
nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành 
tâm điểm trong đời sống KT-XH của địa 
phương, thu hút được đông đảo các hộ 
nông dân hăng hái tham gia.

Bình quân hằng năm, toàn xã Phước 
Hưng có trên 2.500 hộ nông dân đăng ký 

phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản 
xuất giỏi các cấp, trong đó có hơn 1/2 số 
hộ đăng ký được bình chọn đạt danh hiệu. 
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày 
càng nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh 
giỏi; nhiều mô hình có quy mô sản xuất 
lớn cho thu nhập từ hàng trăm triệu đến 
hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Điển hình như hộ bà Trần Thị Hồng 
Hoa (ở thôn Nho Lâm) với mô hình chăn 
nuôi, kinh doanh thức ăn gia súc, vật tư 
nông nghiệp, mỗi năm cho thu nhập gần 1 
tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 40 lao động. 
Hay như mô hình chăn nuôi kết hợp kinh 
doanh thức ăn gia súc của bà Trần Thị Lệ 
(ở thôn Lương Lộc) mỗi năm thu nhập trên 
3 tỷ đồng, tạo việc làm cho 60 lao động; 
mô hình ươm giống cúc cấy mô của anh 
Ngô Quốc Hưng (ở thôn Biểu Chánh) mỗi 
năm cho lợi nhuận trên 900 triệu đồng, tạo 
việc làm thường xuyên cho 15 người…

Điểm đáng ghi nhận ở HND xã Phước 
Hưng là cố gắng đáp ứng tốt nhất những 

nhu cầu mà hội viên đề đạt. Ví dụ, hội viên 
muốn tiếp cận với giống mới, kỹ thuật 
mới, Hội nỗ lực phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển 
giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi. Để hỗ 
trợ nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, 
Hội nhận ủy thác hơn 5,8 tỷ đồng từ Ngân 
hàng CSXH huyện cho 139 hộ vay vốn sản 

xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội đang quản 
lý nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 
1,2 tỷ đồng cho 38 hộ vay. Đáng mừng là 
các nông dân được vay vốn đều sử dụng 
đúng mục đích và phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, HND xã còn tổ chức tốt 
các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, 
hằng năm phối hợp với HTXNN Phước 
Hưng cung ứng trên 200 tấn phân bón 
các loại cho nông dân; liên kết với các DN 
sản xuất trên 200 ha lúa giống. Đồng thời 
tổ chức thu mua, tiêu thụ lúa giống cho 
nông dân với giá cao hơn 1,25 lần so với 
giá lúa trên thị trường tại cùng thời điểm, 
mang lại giá trị thu nhập tăng thêm cho 
nông dân…

Nhờ triển khai có hiệu quả các phong 
trào thi đua, vai trò, vị thế của tổ chức 
HND xã Phước Hưng ngày càng được 
phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng 
hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, 
được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh 
giá cao.                   N. HÂN

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHƯỚC HƯNG: 

Tích cực vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Chăm sóc mai kiểng tại một nhà vườn ở xã 
Phước Hưng.               Ảnh: N. HÂN
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Bình ĐịnhSỨC KHỎE

Là cơ sở y tế trên địa bàn 
thành phố, BVĐK TP Quy 
Nhơn không ngừng làm chủ 
kỹ thuật mới để phục vụ nhu 
cầu khám, chữa bệnh của 
nhân dân. Mới đây, BVĐK TP 
Quy Nhơn triển khai nhiều 
kỹ thuật mới, như: Kết hợp 
xương gãy liên mấu chuyển 
bằng đinh nội tủy đầu trên 
xương đùi (PFNA) trên màn 
hình tăng sáng (C-arm) với 
đường mổ tối thiểu; kết hợp 
xương gãy thân xương đùi, 
xương chày bằng đinh nội tủy 
nắn kín, không mở ổ gãy trên 
màng tăng sáng (C-arm); điều 
trị các trường hợp gãy xương 
trẻ em bằng nắn kín và xuyên 
đinh qua da/C-arm; nội soi 
can thiệp đường tiêu hóa... 

Bác sĩ CKII Bành Quang 
Khải, Phó Giám đốc BVĐK 
TP Quy Nhơn cho biết, ngành 
Y tế nói chung và BVĐK TP 
Quy Nhơn nói riêng luôn coi 
trọng phát triển kỹ thuật mới 
vì điều này đáp ứng được nhu 
cầu khám chữa bệnh của nhân 
dân, đồng thời tạo sự phát 
triển, uy tín cho bệnh viện. 

Với sự hỗ trợ của Cơ quan 
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) thông qua Tổ chức 
Trung tâm Quốc tế (IC), Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục 
hồi chức năng (YHCT - PHCN) 
vừa thành lập thêm Khu 
khám và điều trị PHCN đa 
ngành. Tại đây có các phòng 
chức năng như: Ngôn ngữ trị 
liệu (tập cho các rối loạn nói 
và nuốt), hoạt động trị liệu, 
phòng khám và chỉ định dụng 

Bệnh tay chân miệng xảy ra quanh năm, thường 
gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Bệnh có thể gây biến chứng 
nguy hiểm như: Viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp 
dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm, theo 
dõi và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, biểu hiện của bệnh 
qua các giai đoạn như: Giai đoạn ủ bệnh: Khoảng 3 - 7 
ngày. Giai đoạn khởi phát: Từ 1 - 2 ngày như sốt nhẹ, 
mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong 
ngày. Giai đoạn toàn phát: Có thể kéo dài 3 - 10 ngày 
như loét miệng ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, gây đau 
miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt; phát ban 
dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, 
mông; sốt nhẹ, nôn, nếu trẻ sốt cao và nôn nhiều dễ 
có nguy cơ biến chứng. 

Tất cả những trẻ nghi ngờ tay chân miệng cần được 
đưa đến khám tại cơ sở y tế để được nhân viên y tế 
chẩn đoán xác định bệnh, mức độ bệnh của trẻ, đưa 
ra phác đồ điều trị, theo dõi và cách chăm sóc trẻ phù 
hợp. Thể nhẹ có thể được hướng dẫn điều trị và theo 
dõi tại nhà. Những trẻ chưa phải nhập viện khi về nhà 

Số trẻ sinh ra 
6 tháng đầu năm 
giảm 18,4% 
so với năm ngoái

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Phòng và chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng

phải chú ý cách ly, tránh tiếp xúc với trẻ xung quanh để 
tránh lây nhiễm ra cộng đồng. 

Bệnh tay chân miệng trẻ em có khả năng lây lan mạnh 
nhất trong 1 tuần đầu tiên từ lúc phát bệnh và vi rút gây 
bệnh có thể tồn tại trong phân đến vài tháng sau. Thuốc 
hạ sốt hay kháng sinh được sử dụng theo đơn của bác 
sĩ. Vệ sinh tay trước và sau mỗi lần chăm sóc trẻ. Thuốc 

giảm đau vùng miệng giúp cho trẻ dễ ăn theo chỉ 
định của bác sĩ thường được bôi trước khi cho trẻ ăn 
30 phút. Thuốc bôi vệ sinh miệng cho trẻ thường được 
sử dụng sau khi ăn khoảng 1 giờ. Cho trẻ ăn thức ăn 
nguội, mềm, lỏng, dễ tiêu như cháo, sữa và nên chia 
nhiều bữa. Tắm rửa hằng ngày cho trẻ bằng nước ấm. 
Quần áo cho trẻ nên chọn loại vải mềm, rộng rãi, thấm 
hút mồ hôi. Tái khám mỗi 1 - 2 ngày cho đến ngày thứ 
8 - 10 của bệnh. 

Để chủ động phòng, chống, người dân cần thực 
hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 
bệnh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới 
vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và 
trẻ em). Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: Ăn chín, uống 
chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ 
trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi)… 
Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ 
mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc 
bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho 
cơ quan y tế gần nhất.

MINH PHƯỢNG (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Truyền thông tư vấn và tặng quà cho 
người cao tuổi tại phường Trần Hưng Đạo 
(TP Quy Nhơn).     Ảnh: Chi cục DS - KHHGĐ

Nỗ lực nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe bệnh nhân

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
bệnh nhân, bên cạnh việc nâng cao trình độ 
chuyên môn, nhiều cơ sở y tế còn triển khai 
nhiều hoạt động hướng đến sự hài lòng của 
bệnh nhân.

cụ trợ giúp, phòng thực hành 
chức năng sinh hoạt hằng 
ngày, xưởng sửa chữa... 

Bác sĩ Võ Ngọc Phải, Phó 
Giám đốc Bệnh viện YHCT - 
PHCN, cho biết: Trước kia, 
Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh 
và PHCN chỉ có 1 mảng là Vật 
lý trị liệu. Giờ thêm Khu khám 
và điều trị PHCN đa ngành 
với 6 phòng, mỗi phòng đều 
có chức năng khác nhau để 
người bệnh tập PHCN. Ngoài 
ra, chúng tôi còn cho bác sĩ, 
kỹ thuật viên đi học, tổ chức 
các buổi tập huấn để chăm sóc 
người bệnh tốt hơn.

Là bệnh viện hạng 1 nên 
bên cạnh việc thường xuyên 
cập nhật, làm chủ nhiều kỹ 
thuật mới, BVĐK tỉnh còn 
triển khai một số hoạt động 
như đặt lịch khám bệnh qua 
điện thoại, thanh toán không 
dùng tiền mặt... Nhờ đó, bệnh 
nhân đỡ phải chờ đợi lâu và 
giảm bớt một số bất tiện khác. 
Bệnh nhân có nhu cầu khám, 
chữa bệnh tại BVĐK tỉnh chỉ 
cần gọi trước 1 ngày để được 

sắp xếp lịch khám theo nhu 
cầu. Đồng thời, không phải 
lo lắng việc mất tiền, bỏ quên 
tiền, bệnh nhân hoàn toàn có 
thể thanh toán qua thẻ ATM, 
thẻ ghi nợ hoặc ứng dụng 
ngân hàng số trên điện thoại 
di động.

Về việc thanh toán không 
dùng tiền mặt và rút gọn các 
thủ tục hành chính để tiết 
kiệm thời gian cho bệnh nhân, 
bác sĩ CKII Lê Thái  Bình, Giám 
đốc BVĐK TX An Nhơn, cho 
biết: Ngoài triển khai hiện tên 
người bệnh trước phòng khám 
để người bệnh dễ nghe, dễ thấy 
khi đến lượt mình, đảm bảo công 
bằng, chúng tôi còn thực hiện số 
hóa các quy trình tại bộ phận 
hành chính. Chúng tôi cũng đã 
triển khai thanh toán không 
dùng tiền mặt để tiến đến bệnh 
viện không giấy. Biết là sẽ khó và 
cần nhiều thời gian nhưng chúng 
tôi sẽ cố gắng từng bước để 
bệnh nhân cảm thấy dễ chịu 
khi đến bệnh viện.

Thông tin từ Sở Y tế, hiện 
toàn tỉnh có 100% cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có triển khai 
hoạt động chăm sóc khách 
hàng tại khoa Khám bệnh; 
thực hiện đúng quy định về 
trang phục y tế; phong cách 
và thái độ phục vụ của viên 
chức, nhân viên y tế có nhiều 
chuyển biến tích cực, văn 
minh và thân thiện hơn với 
người bệnh.

Có dịp đi ngang qua một số 
phòng khám nhi ở BVĐK TP 
Quy Nhơn, phòng khám rôm 
rả tiếng bác sĩ hướng dẫn các 
em chăm sóc bản thân. Nói về 
không khí phòng khám thân 
thiện, gần gũi, bác sĩ Bành 
Quang Khải chia sẻ: Hiện tại, 
tôi nghĩ không chỉ BVĐK TP 
Quy Nhơn mà nhiều cơ sở y 
tế khác cũng vậy. Cung cách 
ứng xử với người bệnh có 
nhiều thay đổi tích cực hơn. 
Người bệnh có quyền lựa chọn 
cơ sở khám chữa bệnh, ngoài 
trình độ chuyên môn, thái độ 
ứng xử cũng rất quan trọng 
để nâng cao chất lượng chăm 
sóc, phục vụ bệnh nhân.

ĐỖ THẢO

Khu khám và điều trị 
phục hồi chức năng 
đa ngành (Bệnh viện 
Y học cổ truyền và 
Phục hồi chức năng 
tỉnh) vừa thành lập 
đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc, phục hồi 
chức năng toàn diện 
cho bệnh nhân. 
Ảnh: Đ. THẢO

(BĐ) - Theo Chi cục DS - 
KHHGĐ, trong 6 tháng đầu 
năm, số trẻ sinh ra sống toàn 
tỉnh là 4.677, giảm 1.055 trẻ 
(18,4%) so với cùng kỳ năm 2021 
(5.732 trẻ). Số trẻ sinh ra là con 
thứ 3 trở lên là 737 trẻ, chiếm 
tỷ lệ 15,8% trên tổng số trẻ sinh 
ra, tăng 0,5% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Tỷ số giới tính khi 
sinh là 113,9 trẻ nam/100 trẻ nữ, 
tăng 1,3% điểm so với cùng kỳ 
năm ngoái (112,6 trẻ nam/100 
trẻ nữ). Bên cạnh đó, ước tính 
trong 6 tháng đầu năm 2022 có 
77.800 trường hợp sử dụng các 
biện pháp tránh thai hiện đại, 
chiếm khoảng 96,3% so với cùng 
kỳ năm 2021.

Thời gian tới, Chi cục tiếp 
tục đảm bảo cung cấp đầy đủ 
các phương tiện tránh thai cho 
các địa phương. Xây dựng và 
tổ chức thực hiện kế hoạch 
triển khai đợt 1 Chiến dịch 
tăng cường truyền thông lồng 
ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ 
sức khỏe sinh sản tại một số 
xã trên địa bàn tỉnh; kế hoạch 
giám sát tình hình cung cấp 
dịch vụ KHHGĐ trạm y tế cấp 
xã theo Quyết định số 134/QĐ-
BYT ngày 19.1.2022 của Bộ Y tế 
về việc ban hành Phiếu giám 
sát tình hình cung cấp dịch vụ 
KHHGĐ trạm y tế cấp xã. Phối 
hợp với TTYT các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tổ chức các hoạt 
động truyền thông hưởng ứng 
các ngày lễ có liên quan công tác 
dân số.                      THẢO KHUY
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Bình Định

Hội An vào top 
những thành phố 
tốt nhất thế giới 
năm 2022

Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel & 
Leisure (Mỹ) vừa công bố Hội An là 
thành phố duy nhất của Việt Nam nằm 
trong top những thành phố tốt nhất thế 
giới năm 2022.

Trên bảng xếp hạng “Top 25 thành 
phố tốt nhất thế giới năm 2022” của tạp 
chí Travel & Leisure, Hội An đứng ở vị 
trí thứ 20 với số điểm bình chọn của độc 
giả là 88,92/100 điểm.

Thang điểm của tạp chí này dựa trên 
những trải nghiệm của du khách và độc 
giả trên khắp thế giới về các địa điểm 
du lịch nổi tiếng ở các nước.

Ở khu vực Đông Nam Á, thị trấn 
du lịch Ubud trên đảo Bali (Indonesia) 
nằm trong top 3 với điểm đánh giá là 
91,73/100 điểm. TP Chiang Mai, Thái 
Lan là đại diện còn lại của khu vực nằm 
trong top 10 thành phố tốt nhất thế giới 
năm 2022.

Trên bình diện châu Á, Ấn Độ là 
quốc gia có số lượng thành phố nhiều 
nhất trong top 10, với 2 thành phố 
Jaipur (thứ 8) và Udaipur (thứ 10).  
Nhật Bản cũng góp một đại diện, đó là 
TP Osaka ở vị trí thứ 9.

Đáng chú ý, TP Oaxaca (Mexico) 
đã nhảy vọt lên trở thành thành phố 
tốt nhất thế giới năm 2022, từ vị trí 
thứ 8 trong bảng xếp hạng của tạp 
chí Travel & Leisure vào năm ngoái.

(Theo TTO)

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, 
thành mới đây, Bộ GTVT đề nghị tất cả 
các địa phương triển khai chỉ đạo của 
Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ 
theo hình thức điện tử không dừng (ETC). 

Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, 
thành phố vận động, công chức, viên 
chức, người lao động gương mẫu dán 

thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử 
không dừng trước ngày 31.7.

Các nhà cung cấp dịch vụ ETC được 
giao tổ chức tuyên truyền, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, mở rộng địa điểm 
và hình thức dán thẻ, tạo thuận tiện 
cho chủ phương tiện. Phấn đấu đến 
tháng 9, 80 - 90% số lượng xe trên toàn 

quốc dán thẻ tham gia dịch vụ ETC.
Đến nay, hầu hết trạm thu phí BOT 

trên toàn quốc đã được lắp đặt và vận 
hành dịch vụ thu phí ETC. 

Hiện nay, trên cả nước đã có hơn 3,2 
trong tổng số 4,5 triệu ô tô (đạt hơn 71%) 
dán thẻ sử dụng dịch vụ không dừng.

(Theo VnExpress)

Thu phí không dừng trên toàn bộ cao tốc từ ngày 1.8

Ngày 17.7, lực lượng chức năng 
thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 
biển 3 đã đưa tàu số hiệu TG 93798TS 
chở khoảng 90.000 lít dầu DO không 
rõ nguồn gốc về tới cảng của Hải đội 
301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 
3 tại (TP Vũng Tàu) để tiếp tục điều 
tra xử lý.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15.7, 
tại vùng biển cách phía Đông Nam 
Côn Đảo khoảng 45 hải lý, lực lượng 
chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 
sát biển 3 phát hiện và kiểm tra tàu 
vỏ gỗ số hiệu TG 93798TS có dấu hiệu 
nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 
5 thuyền viên, ông Trần Công Quang 
(SN 1973, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm 
thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của ông 
Quang, tàu đang vận chuyển khoảng 
90.000 lít dầu DO không có giấy tờ. 
Các thuyền viên không có bằng cấp 
chứng chỉ chuyên môn.  

(Theo NLĐO)

Cảnh sát biển phát 
hiện tàu vỏ gỗ chở 
lậu 90.000 lít dầu

Theo thống kê của ngành y tế  
Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2022, 
toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 trường 
hợp mắc sốt xuất huyết, chưa ghi nhận 
trường hợp tử vong, số mắc tăng gấp 4 
lần so với cùng kỳ năm 2021. Số ổ dịch 
được phát hiện 43 ổ dịch rải rác tại 15/15 
huyện, thị xã, thành phố.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế 
nhận định, năm 2022 có nguy cơ cao 
dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh do 
nhiều nguyên nhân. Trước dự báo trên, 
Sở Y tế Đắk Lắk chủ động xây dựng các 
phương án ứng phó. 

Theo phương án dịch lây lan và bùng 
phát mạnh trong cộng đồng, các đơn vị y 

tế dự phòng tổ chức khoanh vùng ổ dịch, 
áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng 
rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân 
trong khu vực ổ dịch; tiếp tục tăng cường 
triển khai giám sát sốt xuất huyết để kịp 
thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện 
ổ dịch mới, khoanh vùng, xử lý sớm các 
ổ dịch trong cộng đồng…        (Theo TPO)

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông 
qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí 
cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh cấp 
học THCS.

Theo đó, đối với trẻ em mầm 
non 5 tuổi được hỗ trợ từ năm học  
2022 - 2023 đến hết năm học 2023 - 
2024. Đối với học sinh THCS được 
hưởng từ năm học 2022 - 2023 đến hết 
năm học 2024 - 2025.

Để làm được việc này, dự kiến ngân 
sách của Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chi trong 
giai đoạn 2022 - 2025 là hơn 568 tỷ đồng, 
kinh phí cho năm học 2022 - 2023 là hơn 

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giảm 100% học phí cho trẻ 
mầm non và THCS.

Sốt xuất huyết vượt 1.300 ca, Đắk Lắk lên kịch bản “xấu nhất”

Chiều 17.7, Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị 
Ánh Xuân đã lần lượt tiếp Phó Chủ tịch 
nước Lào Bounthong Chitmany nhân 
dịp ông sang thăm chính thức và dự 
các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập 
ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch 
nước Võ Thị Ánh Xuân đã chúc mừng 
những thành tựu quan trọng mà Đảng, 
Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời 
gian qua.

Để hợp tác song phương ngày càng 
sâu sắc và hiệu quả, Chủ tịch nước đề 
nghị duy trì thường xuyên các chuyến 
thăm và tiếp xúc cấp cao, triển khai 
nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao giữa 
hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên 
cần phát huy tiềm năng nội lực, không 
ngừng tăng cường kết nối hai nền kinh 
tế và cùng phối hợp tìm kiếm nguồn vốn 
quốc tế cho các dự án kết nối hạ tầng cơ 
sở trọng yếu nối Lào với biển Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập 
ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác Việt Nam - Lào và chào mừng 
Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 
Lào - Việt Nam 2022, Bộ VH-TT&DL Việt 
Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du 
lịch Lào phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa 
Việt Nam tại Lào và Tuần Văn hóa Lào 
tại Việt Nam.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào diễn 
ra từ ngày 18 - 21.7 tại Thủ đô Viêng 
Chăn, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, 
như: Triển lãm Vẻ đẹp Việt Nam; chương 
trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc 

Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước 
tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng, quyết tâm gìn giữ và không ngừng vun 
đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào.

Việt Nam; trưng bày tác phẩm nghệ 
thuật điêu khắc và vẽ tranh cổ động…

Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào gồm 38 
nghệ sĩ sẽ có chương trình biểu diễn nghệ 
thuật đặc biệt trong khuôn khổ Tuần Văn 
hóa Lào tại Việt Nam 2022. Dự kiến, sẽ có 
buổi diễn tại 3 địa điểm là Nhà hát Lớn 
Hà Nội (tối 18.7); Sân khấu Vườn Tượng 
An Hội, Quảng Nam (tối 20.7) và tại Nhà 
hát Trưng Vương Đà Nẵng (tối 21.7).
l Lãnh đạo Việt Nam - Lào trao đổi 

điện mừng.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, lãnh 

đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Lào đã 
trao đổi điện mừng, theo thông cáo của Bộ 
Ngoại giao Việt Nam ngày 17.7.

Trong điện mừng, các nhà lãnh đạo 
Việt Nam khẳng định trong bối cảnh 
tình hình quốc tế và khu vực có nhiều 
diễn biến phức tạp, Việt Nam sẽ “trước 
sau như một” trong mối quan hệ đặc biệt 
Việt Nam - Lào.

Về phía Lào, các nhà lãnh đạo cam 
kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt 
Nam và dành sự ưu tiên cao nhất cho việc 
bảo vệ, vun đắp và phát huy mối quan hệ 
hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.                                  

(Theo TTO, SGGP)

Thuyền trưởng tàu khai nhận có khoảng 90.000 lít 
dầu DO không có nguồn gốc.

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn 100% học phí  một số cấp học

140 tỷ đồng.
Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, 
tỉnh cũng sẽ tích cực tăng nguồn thu và 
tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện 
chính sách này.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
tỉnh cũng đang xin ý kiến Tỉnh ủy thực 
hiện chủ trương hỗ trợ học phí năm 
học 2022 - 2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu 
giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh THPT công 
lập và ngoài công lập, học viên học tại 
các cơ sở giáo dục thường xuyên theo 
chương trình giáo dục phổ thông trên 
địa bàn tỉnh.                              

 (Theo VOV.VN)
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Tuần qua, người dân khắp nơi trên 
thế giới đã phải hứng chịu các đợt nắng 
nóng hoành hành. Ở châu Âu, nhiệt độ 
có nơi lên đến 460C, trong khi nhiệt độ 
mặt đường ở Trung Quốc được đo ở 
mức 650C.

Tại khu vực châu Âu, nhiệt độ một 
số khu vực ở Pháp, Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha hôm 16.7 dao động từ 400C đến 
460C, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, một đợt nóng kéo dài 
ở Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hơn 
900 triệu người và hơn 86 thành phố 
trong tuần qua.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông 
tin của Cục Khí tượng Trung Quốc 
cho biết thời tiết nắng nóng trên  
400C đã bao trùm nhiều khu vực của 
Trung Quốc gồm: TP Thượng Hải, 
tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Giang Tô và tỉnh  
Chiết Giang. 

Hãng tin Tân Hoa xã cho biết nắng 
nóng khiến một đoạn đường ở thị trấn 
tỉnh Giang Tây “phồng” lên ít nhất  
15 cm.

Nhiệt độ trên mặt đất ở TP Đan 
Dương (tỉnh Giang Tô) có nơi đã đạt 
tới 650C vào hôm 14.7, theo Thời báo 

Khắp nơi trên thế giới đang phải 
trải qua tình trạng nắng nóng kỷ lục

Hoàn Cầu.
Các nước như Mỹ, Pháp, Croatia, 

Hungary và Morocco cũng đã phải đối 
mặt với các trận cháy rừng trong tuần 
này do nắng nóng.

Cơ quan Thời tiết Met Office (Anh) 
hôm 16.7 đã ban hành cảnh báo đỏ lần 
đầu tiên về nắng nóng cực độ vào đầu 

tuần tới, khi nhiệt độ ở miền Nam nước 
Anh lần đầu tiên có thể lên tới 400C.

Còn theo thống kê của Viện Y tế 
Carlos III (Tây Ban Nha), đợt nắng nóng 
kéo dài gần tuần qua ở nước này đã 
khiến 360 người tử vong ở khu vực bán 
đảo Iberia...

(Theo TTO)

Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy rừng bùng phát ở gần Teste-de-Buch, Tây Nam nước Pháp.  Ảnh: CNN

Ngày 16.7, Indonesia - nước chủ 
trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và 
Thống đốc Ngân hàng trung ương G20 
(FMCBG) - cho biết các thành viên hội 
nghị đã nhất trí rằng đà phục hồi kinh 
tế toàn cầu đã bị chậm lại và ảnh hưởng 
nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng  
tại Ukraine.

Trong tuyên bố kết thúc FMCBG sau 
2 ngày làm việc, Indonesia cho hay phần 
lớn các nước thành viên đều cho rằng xu 
hướng mất an ninh lương thực và năng 
lượng đang gia tăng ở mức báo động 
và nhất trí phối hợp hành động nhanh 
chóng để giải quyết vấn đề này. Liên 
quan đến những lĩnh vực khác, tất cả 
các thành viên đều tái khẳng định cam 
kết thực thi những thay đổi về quy định 
thuế quốc tế dự kiến có hiệu lực vào 
năm 2024, phối hợp chính sách nhằm 
kiểm soát đại dịch Covid-19, ứng phó 
với lạm phát đang tăng nhanh và biến 
đổi khí hậu.

Hội nghị FMCBG lần thứ 3 diễn ra tại 
Indonesia từ ngày 15 - 16.7 với sự tham 
dự của hơn 400 đại diện đến từ các nước 
thành viên G20 và các tổ chức quốc tế, 
với 17 bộ trưởng tài chính và 10 thống 
đốc ngân hàng trung ương tham dự  
trực tiếp.                                    

                                        (Theo TTXVN)

G20 nhất trí phối hợp 
giải quyết các  
thách thức toàn cầu

Toàn cảnh Hội nghị G20 (FMCBG) tại Nusa Dua, 
Indonesia ngày 15.7.2022.                   Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên của Cục Tình báo 
Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, 
ông Vadim Skibitskiy, cho biết Kiev coi 
bán đảo Crimea là một trung tâm quân sự 
quan trọng đối với Nga và là mục tiêu hợp 
pháp cho vũ khí tầm xa của phương Tây.

RT đưa tin, quan chức này đưa ra nhận 
xét khi xuất hiện trực tiếp trên kênh truyền 
hình 1+1, trả lời câu hỏi liệu Ukraine có sử 
dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động 
cao М142 HIMARS và M270 MLRS do Mỹ 
sản xuất để tấn công Crimea hay không.

“Ngày nay, bán đảo Crimea đã trở 
thành một trung tâm vận chuyển tất cả 

Ukraine muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

các thiết bị và vũ khí từ Liên bang Nga về 
phía Nam của đất nước chúng tôi. Trước 

hết, một cụm khí tài, đạn dược và vật liệu 
quân sự được tập trung ở Crimea, sau đó 
được gửi đến cho lực lượng Nga” - ông 
Skibitskiy tuyên bố.

Kiev cũng đang tìm cách tấn công 
các tàu chiến của Hạm đội Crimea Biển 
Đen của Nga, đồn trú tại Crimea. Ông 
Skibitskiy giải thích: Các tàu chiến đang 
được sử dụng để phóng tên lửa hành trình 
và do đó “nằm trong số các mục tiêu phải 
bị tấn công để đảm bảo an toàn cho người 
dân, các cơ sở của chúng tôi và Ukraine 
nói chung”.

(Theo LĐO)

Kiev đã nhận được lô tên lửa đa nòng MLRS M270 
đầu tiên.                                                                          Ảnh: RT

Sở Cứu hỏa phía Tây TP Uji vừa trao 
giấy khen cho Nguyen Van Duc, sinh 
viên quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, vì đã có 
hành động kịp thời, cứu giúp một cụ ông 
Nhật Bản 80 tuổi bất tỉnh trong nhà tắm, 
tờ Kyoto Shimbun ngày 15.7 đưa tin.

Tối 8.6, anh Duc nghe thấy tiếng kêu 
cứu yếu ớt của một cụ bà ở bãi đậu xe 
gần nhà tại thị trấn Iseda. Khi anh tới 
gần cụ bà khẩn khoản: “Cứu với, chồng 
tôi gục trong nhà tắm”. Do hoảng loạn, 
bà không biết xử lý như thế nào.

Anh Duc đã gọi đến đường dây 
khẩn cấp của Sở Cứu hỏa và hướng 
dẫn họ đến hiện trường để giúp đỡ cụ 
ông. Cụ nhanh chóng được đưa đến 
bệnh viện cấp cứu và có thể xuất viện 
trong ngày.

Tại lễ trao giấy khen, ông Haruo 
Komori, lãnh đạo Sở Cứu hỏa, cho biết 
Duc đã hành động dũng cảm và kịp thời 
khi đã gọi cứu hộ, mặc dù gặp khó khăn 
về rào cản ngôn ngữ.

(Theo VnExpress.net)

Nhật Bản tuyên dương du học sinh Việt Nam hỗ trợ cứu người

Sinh viên Nguyen Van Duc nhận giấy khen từ Sở Cứu 
hỏa phía Tây TP Uji, tỉnh Kyoto, Nhật Bản. 
                                                                      Ảnh: Kyoto Shimbun

 Chính quyền Sri Lanka đang 
thảo luận với Nga về việc hỗ trợ 
nhiên liệu trong bối cảnh cuộc khủng 
hoảng năng lượng đang trở nên tồi tệ 
ở đảo quốc Nam Á này.

 Iran áp đặt các lệnh trừng 
phạt đối với thêm 61 người Mỹ, 
bao gồm cả cựu ngoại trưởng Mike 
Pompeo, vì ủng hộ một nhóm bất 
đồng chính kiến   của Iran.

 Quan chức Cơ quan Bảo vệ 
Dân sự Hy Lạp ngày 17.7 cho biết, 
một chiếc máy bay An-12 của Ukraine, 
có thể đang vận chuyển đạn dược, đã 
bị rơi ở Hy Lạp.

 Ngày 16.7, chính quyền Sudan 
cho biết số người thiệt mạng do bạo 
lực sắc tộc liên quan đến tranh chấp 
đất đai giữa bộ tộc Berti và Hawsa tại 
bang Nile Xanh của nước này đã lên 
tới ít nhất 33 người.

 Giới chức Mỹ cho biết tối 16.7, 
ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi bão 
cát gây ra vụ tai nạn liên hoàn đối với 
21 xe trên đường cao tốc ở hạt Big 
Horn của bang Montana, miền Tây 
nước này.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Vụ tấn công hôm 16.7 diễn ra vài 
ngày sau các cuộc biểu tình phản đối 
một luật mới, theo đó   khu vực này bị 
tách ra từ 2 thành 5 tỉnh, với việc bổ 
sung các tỉnh Nam Papua, Trung Papua 
và Cao nguyên Papua.

Các tay súng được cho là phiến quân 
ly khai đã sát hại 10 thương nhân và làm 
bị thương 2 người khác trong cuộc tấn 
công ở tỉnh Papua, cảnh sát Indonesia 
thông báo.

Các vụ đụng độ đã leo thang ở tỉnh 
cực Đông của nước này kể từ năm 2021, 
khi phiến quân phóng hỏa một số trường 
học và giết chết 2 giáo viên. Những kẻ 
tấn công được cho là thành viên của 
Quân đội Giải phóng Tây Papua, cánh 
quân của Tổ chức ly khai Papua Tự do, 
theo cảnh sát Indonesia.

Đây là vụ tấn công gây thương vong 
nhiều nhất trong những năm gần đây. 

(Theo VTV.VN)

Tấn công vũ trang tại Indonesia, ít nhất 10 người tử vong

Các tay súng Quân đội Giải phóng Tây Papua ở huyện 
Nduga, tỉnh Papua, Indonesia.        Ảnh minh họa: AP


