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Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
và tuyên dương người có công

Bộ trưởng Bộ KH&CN thăm các cơ sở sản xuất 
ứng dụng công nghệ cao tại Bình Định 

TIÊM LIỀU NHẮC LẠI VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRƯỚC NGUY CƠ XUẤT HIỆN BIẾN THỂ MỚI:

Trước nguy cơ xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2, việc tiêm liều 
nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 được nhiều chuyên gia khẳng định là 
rất cần thiết. Nhưng cùng với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, các địa 
phương cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ 12 - 17 tuổi.  u8

Mẹ Việt Nam anh hùng 
Nguyễn Thị Cải trọn đời 
vì nước, vì dân  u7

Phát triển 
kỹ thuật nội soi 
ít xâm lấn

l

Để phố ẩm thực 
phát huy 
hiệu quả hơn

Tuổi trẻ Bình Định thắp nến 
tri ân các anh hùng liệt sĩ

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỂM THI 
TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022:

Bình Định xếp thứ 
22/63 tỉnh, thành phố

Rất cần thiết !

l
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u2&3
l Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
l TX Hoài Nhơn tổ chức dâng hoa, dâng hương Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

ĐVTN thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ 
tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Quy Nhơn 

tối 24.7. Ảnh: HỒNG PHÚC
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Bình Định

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 75 
năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), ngày 
24.7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
đi thăm, tặng quà các gia đình 
chính sách, người có công tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh.
l Đồng chí Hồ Quốc Dũng - 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh - đi thăm, tặng quà Mẹ 
Việt Nam anh hùng Đinh Thị 
Phách (ở phường Hoài Thanh), 
thương binh Nguyễn Công 
Thành (phường Bồng Sơn), 
thương binh Phan Trung Kỳ 
(phường Hoài Thanh Tây),  
TX Hoài Nhơn. 

Tại các gia đình đến thăm, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
ân cần thăm hỏi tình hình sức 
khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc 
và chúc Mẹ Việt Nam anh 
hùng, các thương binh có sức 
khỏe tốt, sống vui, sống khỏe. 
Đồng thời, đồng chí khẳng định 
Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn 
khắc ghi công lao, sự hy sinh to 
lớn của các liệt sĩ, thương, bệnh 
binh trong sự nghiệp đấu tranh 
giải phóng dân tộc. 

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn 
Mẹ Việt Nam anh hùng, các 
thương binh sẽ luôn là tấm 
gương để con cháu noi theo, 
đi đầu trong công tác tuyên 
truyền, vận động người dân 
hiểu rõ và ủng hộ các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước. 

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ 
Quốc Dũng đi kiểm tra công 
tác chuẩn bị cho chương trình 
“Khúc tráng ca hòa bình”, do 
Đài Truyền hình Việt Nam thực 
hiện và Đền thờ liệt sĩ TX Hoài 
Nhơn là 1 trong 6 điểm cầu 
trên toàn quốc. Chương trình 
sẽ diễn ra vào tối 27.7.
l  Đồng chí Nguyễn Phi 

Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh - đến 
thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam 
anh hùng Nguyễn Thị Cải (khu 
phố Bằng Châu), thương binh 
Thái Văn Tình (khu phố Nam 
Phương Danh, phường Đập 
Đá) và thương binh Nguyễn 
Thị Hồng Phước (khu phố Cẩm 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ, chiều 
24.7, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TX Hoài 
Nhơn tổ chức lễ dâng hoa, dâng 
hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ 
Cửu Lợi. 

Tại đây, các đồng chí lãnh 
đạo đã thành kính dâng hoa, 
dâng hương tưởng niệm các 
bậc đảng viên tiền bối và ôn 
lại quá trình hình thành Chi bộ 
Cửu lợi - một trong những tổ 
chức Đảng Cộng sản đầu tiên 
ở Bình Định.

Vào tháng 2.1928, Kỳ bộ 
Nam kỳ đã cử người về giúp 
Hoài Nhơn thành lập Chi bộ 
Việt Nam Thanh niên cách 
mạng đồng chí hội ở thôn Cửu 
Lợi, do đồng chí Nguyễn Trân 
làm Bí thư. Tháng 8.1930, Chi 
bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của 
huyện Hoài Nhơn được thành 
lập tại thôn Cửu Lợi, thuộc xã 
Tam Quan Nam, huyện Hoài 
Nhơn. Sau 2 tháng hoạt động 
tích cực, đến tháng 10.1930, 
Đảng bộ huyện Hoài Nhơn 
được thành lập.        THÁI NGÂN

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng

Văn, phường Nhơn Hưng), TX 
An Nhơn.

Tại các gia đình đến thăm, 
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời 
sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc đối với các gia đình chính 
sách đã có nhiều cống hiến 
cho sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng đất nước. Đồng chí chúc 
Mẹ Việt Nam anh hùng và các 
thương binh sống vui, sống 
khỏe, là tấm gương sáng cho 
các thế hệ con cháu noi gương. 
Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính 
quyền địa phương tiếp tục thực 
hiện tốt công tác đền ơn đáp 
nghĩa, đẩy mạnh hoạt động 
phụng dưỡng các Mẹ, chăm 
sóc các thương, bệnh binh, gia 
đình có công với cách mạng, để 
người có công có cuộc sống an 
vui, hạnh phúc.

Dịp này, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long đến 
dâng hoa, dâng hương tại Khu 
di tích mộ tập thể 154 liệt sĩ 
Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, 
Sư đoàn 3 Sao Vàng ở phường 
Đập Đá (TX An Nhơn). Cùng 
đi có đồng chí Đoàn Văn Phi - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
HĐND tỉnh. 

Trong không khí trang 
nghiêm, Đoàn đại biểu đã 
thành kính mặc niệm, dâng 

hoa, dâng hương tưởng nhớ các 
anh hùng liệt sĩ đã anh dũng 
hy sinh trong chiến dịch Xuân 
Mậu Thân 1968 tại khu phố Tây 
Phương Danh, phường Đập Đá.
l  Đồng chí Nguyễn Tuấn 

Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh - đi thăm, tặng 
quà các gia đình chính sách, 
người có công trên địa bàn 
huyện Phù Mỹ và Phù Cát.

Tại huyện Phù Mỹ, đồng chí 
Nguyễn Tuấn Thanh trao 50 suất 
quà cho các gia đình chính sách, 
người có công tiêu biểu trên địa 
bàn thị trấn Phù Mỹ. Tại huyện 
Phù Cát, đồng chí đi thăm, tặng 
quà các gia đình thương binh Lê 
Thị Thê (xã Cát Trinh), Ngô Thị 
Thành (thị trấn Ngô Mây) và bà 
Nguyễn Thị Bốn (vợ liệt sĩ, ở xã 
Cát Hanh).

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình 
hình cuộc sống các gia đình; 
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến 
những hy sinh, đóng góp to lớn 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 
và bảo vệ Tổ quốc của các gia 
đình chính sách, người có công. 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh 
cũng đề nghị cấp ủy, chính 
quyền hai địa phương tiếp tục 
quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các 
gia đình chính sách, người có 

công, nhất là các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn.
l Đồng chí Trần Văn Thọ - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy - đến thăm, tặng quà 
các thương binh: Đinh Văn Búa 
(thôn Tân An, xã An Tân), Đinh 
Văn Nhin (khu phố Gò Bùi) và 
Đinh Văn Beo (khu phố 2, thị 
trấn An Lão), huyện An Lão.
l Đồng chí Nguyễn Giờ - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy - đến thăm, tặng quà Mẹ 
Việt Nam anh hùng Nguyễn 
Thị Nhồng (phường Tam Quan 

Bắc), thương binh Mạc Thị Bảy 
(xã Hoài Phú), thương binh 
Trần Đức Hùng (phường Hoài 
Hảo), ông Trần Thính (xã Hoài 
Châu) - người có công cách 
mạng và bà Huỳnh Thị Cừa 
(phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn) - thân nhân liệt sĩ.
l Đồng chí Trần Cang - Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - 
đến thăm, tặng quà cho 10 gia 
đình chính sách, người có công 
tiêu biểu trên địa bàn huyện 
Vân Canh. 

K.ANH - N.HÂN - H.PHÚC - 
H.BÁ - Á.NGUYỆT - Đ.DẶM

(BĐ) - Sáng 24.7, các cấp bộ 
Đoàn TX Hoài Nhơn đã tổ chức 
ra quân Ngày Chủ nhật xanh 
toàn quốc lần thứ III, năm 2022. 
Theo đó, các đơn vị đã thực hiện 
các phần việc như: Dọn vệ sinh, 
chăm sóc cảnh quan tại các nhà 
bia ghi danh các anh hùng liệt 
sĩ, đài tưởng niệm, nghĩa trang 
liệt sĩ; thăm hỏi, động viên các 
gia đình có công với cách mạng, 
Mẹ Việt Nam anh hùng trên 
địa bàn thị xã; trồng cây xanh, 
xóa các điểm đen ô nhiễm môi 
trường tại khu dân cư.
l  Sáng 24.7, Huyện Đoàn 

Phù Mỹ và các cơ sở Đoàn trên 

địa bàn huyện tổ chức ra quân 
Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc 
lần thứ III, năm 2022. Tại chương 
trình, ĐVTN các xã, thị trấn, 
Đoàn cơ sở CA huyện đã tổ chức 
chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, 
các phần mộ liệt sĩ; dọn vệ sinh, 
phát quang cây cỏ, bụi rậm tại các 
tuyến đường thanh niên tự quản.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên 
xã Mỹ Trinh còn phối hợp với Lữ 
đoàn 572 tổ chức nạo vét mương 
nội đồng trên địa bàn xã.
l Cùng ngày, Chi đoàn các 

Ban Đảng tỉnh phối hợp với các 
đoàn, chi đoàn cơ sở, đơn vị trên 
địa bàn TP Quy Nhơn tổ chức 

ra quân Chiến dịch Thanh niên 
tình nguyện hè năm 2022 tại xã 
Nhơn Hội (TP Quy Nhơn).

Tại buổi ra quân, các đơn 
vị đã tổ chức dâng hoa, dâng 
hương, trồng cây xanh tại Nghĩa 
trang Liệt sĩ xã Nhơn Hội; thăm, 
tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, 
thương binh, bệnh binh, thân 
nhân gia đình liệt sĩ; xây dựng 
sân bóng chuyền thanh niên; 
thăm tặng quà cho hộ gia đình 
có người thân mất do Covid-19; 
tặng 30 suất quà cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn xã...                DUY ĐĂNG - 

HẰNG NGA -  ANH PHƯƠNG 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bên trái) động viên thương binh Phan Trung Kỳ 
(phường Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn) tiếp tục phát huy gương sáng để con cháu 
noi theo.                                                                                                                                   Ảnh: KIỀU ANH

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Khu 
di tích mộ tập thể 154 liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng ở 
phường Đập Đá (TX An Nhơn).                                                                                      Ảnh: N. HÂN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho các gia 
đình chính sách, người có công tại huyện Phù Mỹ.                                    Ảnh: HỒNG PHÚC

TX Hoài Nhơn tổ chức dâng hoa, 
dâng hương Nhà lưu niệm 
Chi bộ Cửu Lợi

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch 
tình nguyện hè
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Bình Định

(BĐ)  -  Chiều 24 .7 ,  tạ i 
TP Quy Nhơn, UBND tỉnh 
tổ chức gặp mặt 38 thí sinh 
tham dự vòng chung kết Hoa 
hậu Thế giới Việt Nam 2022 
(Miss World Vietnam 2022). 
Dự buổi  gặp mặt  có Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long, cùng lãnh đạo một số 
sở, ngành liên quan. 

Tại buổi gặp mặt, Tổng 
đạo diễn Hoa hậu Thế giới 
Việt Nam 2022 Hoàng Nhật 
Nam thông t in khái  quát 
hành trình của vòng chung 
kết cuộc thi diễn ra từ ngày 
15.7 đến nay. Theo đó, các 
thí sinh đã trải qua 2 phần 
thi Người đẹp thể thao và 
Người đẹp biển, cùng nhiều 
hoạt động ý nghĩa khác, góp 
phần quảng bá hình ảnh Quy 
Nhơn - Bình Định đến với 
du khách.

C h ủ  t ị c h  U B N D  t ỉ n h 
Nguyễn Phi  Long gửi  lời 
chào mừng các thí sinh có 
mặt tại TP Quy Nhơn tham 
dự vòng chung kết Hoa hậu 
Thế giới  Việt  Nam 2022 , 
đồng thời, giới thiệu về vùng 
“đất võ trời văn” với những 
nét đặc sắc về văn hóa, lịch 
sử cũng như các danh lam 
thắng cảnh nổi  t iếng của 
Bình Định. Đồng chí Nguyễn 
Phi Long chúc các thí sinh 
nhiều sức khỏe để tiếp tục có 
những trải nghiệm quý giá 
tại TP Quy Nhơn thông qua 
các hoạt động của cuộc thi. 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo 

Công ty Sen Vàng, Tập đoàn 
Hưng Thịnh - đơn vị tổ chức 
và tài trợ Hoa hậu Thế giới 
Việt  Nam 2022.  Cho rằng 
đây là kênh quảng bá hình 
ảnh đất nước, con người và 
văn hóa hết sức thiết thực, 
hiệu quả, đồng chí Nguyễn 
Phi  Long yêu cầu các sở, 
ngành, địa phương tiếp tục 
phối hợp, hỗ trợ Ban tổ chức 
để cuộc thi  Hoa hậu Thế 
giới Việt Nam 2022 diễn ra  
thành công.
l Ngay sau buổi gặp mặt, 

đại diện Ban tổ chức cùng 
các thí sinh tham dự vòng 
chung kết Hoa hậu Thế giới 
Việt Nam 2022 đã đến dâng 
hoa tại Tượng đài Nguyễn 
S i n h  S ắ c  -  N g u y ễ n  Tấ t 
Thành (TP Quy Nhơn); dâng 
hoa,  dâng hương tại  Bảo 
tàng Quang Trung (huyện  
Tây Sơn).
l  Trước đó, tối 23.7, tại 

Merryland Quy Nhơn (xã 
Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), 
đã diễn ra chương trình Đại 
nhạc hội - Người đẹp biển 
Miss World Vietnam 2022. 
Ban tổ chức Hoa hậu Thế 
giới Việt Nam 2022 đã trao 
danh hiệu Người đẹp biển 
cho thí sinh Nguyễn Khánh 
My, cô cũng là thí sinh tiếp 
theo lọt vào Top 20 chung 
cuộc. Cũng tại chương trình 
này,  Ban tổ chức công bố 
danh hiệu Người đẹp thể 
thao Miss World Vietnam 
2022 là  thí  s inh Phan Lê 
Hoàng An.         HOÀNG QUÂN

UBND tỉnh tổ chức gặp mặt 
thí sinh Hoa hậu Thế giới 
Việt Nam 2022

(BĐ) - Tối 24.7, tại Nghĩa trang 
liệt sĩ TP Quy Nhơn, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các 
ngành liên quan tổ chức Lễ 
Thắp nến tri ân các anh hùng 
liệt sĩ kỷ niệm 75 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022), với chủ đề “Thắp lửa 
truyền thống, sáng mãi niềm tin”.

Tham dự buổi lễ có các đồng 
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim 
Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND 
tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, các LLVT của tỉnh; lãnh 
đạo TP Quy Nhơn và các CCB, 
cựu thanh niên xung phong.

Phát biểu tri ân, tưởng nhớ 
các anh hùng, liệt sĩ tại buổi 
lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy 

Tuổi trẻ Bình Định thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trung khẳng định, đã thành 
truyền thống, hằng năm, vào 
Tháng Bảy - Tháng tri ân, tuổi 
trẻ Bình Định dành những tình 
cảm, hành động thiết thực để tri 
ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ 
Việt Nam anh hùng, các thương, 

bệnh binh, gia đình có công với 
cách mạng. Qua đó, các cấp bộ 
Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức 
nhiều hoạt động ý nghĩa như: 
Hành trình tri ân, Hành trình 
đến với địa chỉ đỏ, Ngày chiến 
sĩ tình nguyện uống nước nhớ 

nguồn, Bữa cơm yêu thương… 
để tỏ lòng thành kính, biết ơn 
sâu sắc các thế hệ cha anh, các 
Mẹ Việt Nam anh hùng, người 
có công với cách mạng.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy 
Trung nhấn mạnh, ý thức rõ 

công lao to lớn của Đảng, của 
Bác Hồ, sự cống hiến, hy sinh 
cao cả của các anh hùng liệt sĩ, 
các thương binh, bệnh binh, tuổi 
trẻ Bình Định hôm nay không 
ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, 
tích cực tham gia phong trào 
Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước 
nhớ nguồn. Tự hào tiếp nối 
truyền thống cách mạng vẻ vang 
của dân tộc, của các thế hệ cha 
anh đi trước, phát huy truyền 
thống, tuổi trẻ Bình Định luôn 
giữ vững mục tiêu, lý tưởng của 
Đảng, lý tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, sống xứng đáng với 
các thế hệ cha anh, với truyền 
thống vẻ vang của dân tộc.

Tại buổi lễ, trong không 
khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng đã thực 
hiện nghi thức tiếp lửa truyền 
thống cho tuổi trẻ tỉnh. Cùng 
với đó, các đại biểu, ĐVTN 
thành kính tưởng niệm, dâng 
hoa, dâng hương và thắp nến 
tri ân tại các phần mộ anh hùng 
liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP  
Quy Nhơn.

Nhân dịp này, lãnh đạo 
tỉnh đã trao tặng 20 suất quà 
cho các CCB, cựu thanh niên  
xung phong.      CH.HIẾU - H.PHÚC

l  Ngày 25.7: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi 
thăm một số gia đình chính sách, người có công 
với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. TX Hoài 
Nhơn tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ và tuyên dương người có công tiêu biểu, tập 
thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp 
nghĩa giai đoạn 2017 - 2022. Hội CCB tỉnh tổ chức 
gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ. UBND tỉnh 
làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 
quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả (BCĐ 389). Hội thảo khoa học quốc tế về 
vật lý thiên văn SAGI 2022, tại Trung tâm Quốc tế 

Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). 
l Ngày 26.7: Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang 

liệt sĩ TP Quy Nhơn. Khánh thành Trung tâm chăm 
sóc điều dưỡng người có công tỉnh. Lễ công bố 
huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
l Ngày 27.7: Đoàn công tác Trung ương thăm 

các gia đình chính sách tại TP Quy Nhơn. Chương 
trình cầu truyền hình trực tiếp chủ đề “Khúc tráng 
ca hòa bình” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) tại Đền thờ liệt sĩ TX 
Hoài Nhơn. Hội nghị biểu dương người có công tiêu 
biểu của tỉnh.

(BĐ) -  Ngày 24.7 ,  Bộ 
GD&ĐT công bố kết quả điểm 
thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
đồng thời công bố phổ điểm 9 
môn thi, phổ điểm một số tổ 
hợp xét tuyển đại học phổ biến 
và điểm trung bình các môn thi 
của các tỉnh, thành phố 

Theo kết quả thống kê, tỉnh 
Bình Định xếp thứ 22/63 tỉnh, 
thành cả nước, với điểm trung 
bình là 6,42 điểm. Cụ thể ở từng 
môn thi như sau:

Môn Toán, Bình Định xếp 
thứ 18 cả nước, điểm trung 

bình toàn tỉnh là 6,63 điểm. 
Môn Ngữ văn xếp thứ 38, điểm 
trung bình 6,2. Môn Vật lý xếp 
thứ 10, điểm trung bình 7,05. 
Môn Hóa học xếp thứ 15, điểm 
trung bình 7,04. Môn Sinh học 
xếp thứ 30, điểm trung bình 
5,13. Môn Lịch sử xếp thứ 26, 
điểm trung bình 6,36. Môn Địa 
lý xếp thứ 31, điểm trung bình 
6,62. Môn Giáo dục công dân 
xếp thứ 32, điểm trung bình 
8,02. Môn Tiếng Anh xếp thứ 
12, điểm trung bình là 5,31. 

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT 

sẽ hoàn thành xét công nhận tốt 
nghiệp THPT chậm nhất ngày 
26.7. Hạn chót ngày 30.7, các 
đơn vị cấp giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời, trả học bạ và 
các giấy chứng nhận liên quan 
(bản chính) cho thí sinh.

Thí sinh muốn phúc khảo 
kết quả thi, nộp đơn xin phúc 
khảo tại đơn vị đăng ký dự thi 
đến hết ngày 3.8. Chậm nhất 
ngày 18.8, Sở GD&ĐT sẽ hoàn 
thành xét công nhận tốt nghiệp 
sau phúc khảo.      

MAI HOÀNG

(BĐ) - Tối 24.7, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn), Sở VH&TT tổ chức 
khai mạc Giải Võ cổ truyền các 
võ đường Bình Định - tranh cúp 
Hoàng đế Quang Trung năm 2022.

Tham gia giải lần này có hơn 
500 VĐV thuộc 66 võ đường, 
CLB trên địa bàn tỉnh. Các VĐV 
tranh tài ở 2 nhóm: Giải vô địch 

(thi đấu đối kháng ở 17 hạng cân 
và hội thi, dành cho các VĐV từ 
18 - 35 tuổi); giải trẻ (thi đấu đối 
kháng lứa tuổi từ 14 - 17, gồm 17 
hạng cân; hội thi từ 7 - 17 tuổi, 
chia thành 3 nhóm).

Giải nhằm động viên, thúc 
đẩy phong trào tập luyện võ cổ 
truyền trong nhân dân, nhất là 
tầng lớp thanh thiếu niên; bảo 

tồn và phát huy truyền thống 
văn hóa - thể thao của dân tộc. 
Đồng thời, kiểm tra, đánh giá 
chất lượng đào tạo lực lượng 
võ sinh của các võ đường, phát 
hiện những VĐV xuất sắc bổ 
sung các lớp năng khiếu và đội 
tuyển tỉnh. 

Dự k iến  g iả i  bế  mạc  
ngày 30.7.                                LÊ NA

CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022:

Bình Định xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố

GIẢI VÕ CỔ TRUYỀN CÁC VÕ ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - TRANH CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG NĂM 2022:

Hơn 500 VĐV thuộc 66 võ đường tranh tài

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho CCB, cựu thanh niên xung phong.                                                                       Ảnh: HỒNG PHÚC
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Để phố ẩm thực 
phát huy hiệu quả hơn

Hiện ở TP Quy Nhơn có 3 phố ẩm thực, góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và du khách. 
Tuy nhiên, quá trình hoạt động của các phố ẩm thực còn những mặt hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến 
mục đích, yêu cầu đặt ra, nhất là việc đóng góp tích cực hơn vào phát triển du lịch. 

Phố ẩm thực Hoa Lư thu hút khách tối 23.7.         Ảnh: H.T 

Nhìn từ một mô hình mới 
Phố ẩm thực Hoa Lư (phường Đống 

Đa, TP Quy Nhơn) với 66 gian hàng khai 
trương vào tối 22.7 đem đến hiệu ứng 
tích cực với cảnh quan khá đẹp, không 
gian thoáng mát bên sông Hà Thanh. Phố 
ẩm thực đã thu hút được sự quan tâm, 
bình luận, chia sẻ của rất nhiều người 
trên mạng xã hội từ nhiều ngày trước khi 
khai trương, sau đó tìm đến ủng hộ khi 
phố đi vào hoạt động. 

Chị Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi, ở thị 
trấn Tuy Phước), chia sẻ: “Biết thông tin 
về phố ẩm thực Hoa Lư trên mạng xã 
hội, vợ chồng tôi chở hai con đến vào tối 
23.7. Thấy đông vui, trang trí đẹp, các 
món ăn uống cũng đa dạng cho người 
lớn và trẻ nhỏ…”.  

Tuy nhiên, phố ẩm thực nằm một 
phần trên đường Hoa Lư có nhiều 
người, xe thường xuyên qua lại, cần 
lưu ý về vấn đề ATGT. Anh Phạm Văn 
Hùng (45 tuổi, nhà ở phường Ngô Mây, 
TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Tối 23.7, tôi 
cùng bạn bè đến phố ẩm thực Hoa Lư, 
một bãi giữ xe khá nhỏ trên vỉa hè sát 
phố ẩm thực đã hết chỗ, phải chạy qua 
bãi giữ xe nhỏ đầu bên kia cũng gần 
kín. Tôi thấy có nhiều khách đến đã để 
xe trên phần đường trước mặt phố ẩm 
thực, hoặc đưa vào phía công viên đối 
diện. Đây là hình ảnh không đẹp, tiềm 
ẩn nguy cơ gây TNGT...”.  

Do phố ẩm thực chỉ được bố trí trên 
khu đất rộng khoảng 2.000 m2, nên hầu 
hết gian hàng có không gian phục vụ 
hạn hẹp. Anh Văn Thanh Dũng, hướng 
dẫn viên du lịch ở TP Hồ Chí Minh, định 
đưa đoàn khách 30 người đến gian hàng 
thưởng thức các món ẩm thực Bình Định, 
nhưng mỗi gian hàng chỉ được bố trí 3 bộ 
bàn ghế nhỏ, không đủ cho đoàn đông 
người, nên đành đi dạo rồi về. 

“Tôi cho rằng, khu vực này cần đảm 
bảo nơi vệ sinh, giảm mùi hôi từ sông Hà 
Thanh. Ngoài ra, cũng cần tính toán đến 
phương án đỗ xe để thu hút đoàn khách 
du lịch đông người”, anh Dũng góp ý.  

Cần quy hoạch, đầu tư bài bản hơn 
Ngoài phố ẩm thực Hoa Lư, trên địa 

bàn TP Quy Nhơn còn có hai phố ẩm 
thực nữa,  một ở đường Ngô Văn Sở và 
một ở cuối đường Phan Bội Châu, đều 
hình thành trên cơ sở các hàng quán ăn 
uống sẵn có. 

Hai phố ẩm thực này đã đáp ứng nhu 
cầu của người dân và du khách, nhưng 
vẫn có những mặt hạn chế như còn lộn 
xộn, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vệ 
sinh môi trường chưa thực sự tốt. Do đó, 
cần tăng cường quản lý, và có thêm sự hỗ 
trợ, khuyến khích DN, cơ sở kinh doanh 
tại các phố ẩm thực phục vụ tốt hơn. 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện 
Chương trình hành động của Tỉnh ủy về 
“Phát triển du lịch Bình Định trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020- 
2025” cách đây 2 tuần, Bí thư Thành ủy 
Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng nêu định 
hướng của thành phố thời gian tới sẽ quy 
hoạch phố đi bộ ở khu vực phù hợp trên 
đường Nguyễn Tất Thành; đồng thời xem 

xét dành khu vực tập trung giới thiệu 
được nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh 
(trong đó có nhiều sản phẩm ẩm thực). 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng bày tỏ 
ủng hộ, giao lãnh đạo TP Quy Nhơn họp 
bàn, đề xuất để quảng bá văn hóa ẩm 
thực Bình Định với cách làm đổi mới, 
hiệu quả hơn. 

Th.S Nguyễn Quốc Trung, Trưởng 
Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, 
Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (TP 
Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Mỗi lần về thăm 
gia đình ở TP Quy Nhơn, tôi thường 
dành thời gian thưởng thức ẩm thực quê 
hương. Theo tôi, để phát huy hiệu quả 
các phố ẩm thực nói riêng và quảng bá 
ẩm thực Bình Định nói chung, cần có 
thêm các hình thức mới. Chẳng hạn, áp 
dụng công nghệ hologram (kỹ thuật 3D 
tái hiện không gian 3 chiều như thật) 
vào “kể câu chuyện” về văn hoá ẩm thực 
Bình Định ngay tại các phố ẩm thực, để 
du khách hình dung về nguồn gốc, cách 
chế biến”.            HOÀI THU 

Cơ bản khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường 
do nuôi heo ở xã Cát Hanh

Báo Bình Định ngày 21.6 có bài viết 
“Nuôi heo gây ô nhiễm môi trường”, 
phản ánh hộ ông Võ Chung (thôn Tân 
Hóa Bắc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) 
nhiều năm nay nuôi heo trong khu dân 
cư, gây mùi hôi thối, làm ảnh hưởng 
đến đời sống, sinh hoạt của người dân 
xung quanh.

Sau khi báo phát hành, UBND xã 
Cát Hanh phối hợp với Ban nhân dân 
thôn Tân Hóa Bắc kiểm tra hiện trạng 
khu chăn nuôi của hộ ông Võ Chung, 
đề nghị hộ ông Chung trong quá trình 
chăn nuôi phải thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường theo quy định; sau 
khi kết thúc lứa heo đang nuôi phải 

thực hiện giảm đàn xuống quy mô 
nông hộ (dưới 50 con). Đồng thời, thực 
hiện cải tạo hệ thống biogas để đảm 
bảo công suất xử lý triệt để lượng nước 
thải, chất thải phát sinh; xây dựng bổ 
sung các công trình xử lý sau biogas 
như bể lắng, bể chứa và sử dụng thêm 
các loại chế phẩm sinh học trong chăn 
nuôi để tăng hiệu quả xử lý. 

Theo lãnh đạo UBND xã Cát Hanh, 
ngày 18.7, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận 
chuyên môn tiến hành kiểm tra một số 
nội dung về môi trường mà ông Chung 
đã cam kết khắc phục. Qua kiểm tra, 
ông Chung có đầu tư xây dựng thêm 
1 hầm biogas 9 m3; tiến hành vệ sinh 

các hầm biogas và hầm chứa (thuê xe 
hút vận chuyển đi nơi khác); sử dụng 
chế phẩm sinh học (men khử mùi); tiến 
hành giảm đàn (đã bán 60 con heo thịt, 
còn lại 25 con heo nái và 60 con heo thịt 
nhỏ dưới 50 kg/con). 

“UBND xã đã chỉ đạo Ban nhân dân 
thôn Tân Hóa Bắc thường xuyên theo 
dõi, nhắc nhở việc chăn nuôi heo của 
ông Chung. Nếu bà con nhân dân khu 
vực xung quanh phản ánh vấn đề liên 
quan đến ô nhiễm môi trường trong 
việc chăn nuôi heo thì báo cáo UBND 
xã để kịp thời xử lý”, ông Nguyễn Tẫn, 
Phó Chủ tịch UBND xã Cát Hanh, nói.

VĂN LƯU

Xử lý bất cập về 
kết cấu hạ tầng 
giao thông 
đường sắt trên 
địa bàn tỉnh

(BĐ) - Ngày 20.7, Chủ tịch UBND 
tỉnh có Văn bản số 4121/UBND-KT 
về việc xử lý bất cập về kết cấu hạ 
tầng giao thông đường sắt trên địa 
bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND TX 
Hoài Nhơn thường xuyên thực hiện 
công tác tuyên truyền và có biện pháp 
xử lý nghiêm, không để người dân phá 
dỡ rào chắn, cơi nới tại các lối đi tự mở: 
Km 1006 + 780, km 1021 + 390, km 1022+ 
180, km 1023 + 550, km 1024 + 100, phá 
dỡ hàng rào cách ly giữa đường sắt và 
đường gom để qua lại tại các lý trình 
đường sắt: Km 1005 + 090, km 1005 + 
650, km 1006 + 070,  km 1006 + 080, km 
1006 + 394 và km 1015 + 060. 

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với 
ngành đường sắt khẩn trương có phương 
án tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở: 
Km 1021 + 390 và km 1023 + 550 thuộc địa 
bàn phường Hoài Đức. Giải tỏa các công 
trình xây dựng xâm phạm phạm vi bảo 
vệ công trình đường sắt.

UBND huyện Phù Mỹ tăng cường 
kiểm tra, xử lý không để người và 
phương tiện giao thông đi vào bên 
trong cần chắn tự động của đường 
ngang cảnh báo tự động có cần chắn 
tự động tại km 1036 + 980. 

UBND tỉnh đề nghị Công ty CP 
Đường sắt Nghĩa Bình thường xuyên 
kiểm tra duy tu, sửa chữa, khắc phục 
kịp thời những bất cập tại tất cả các 
đường ngang quản lý trên địa bàn 
tỉnh, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật 
hiện hành theo quy định. Kịp thời phát 
hiện, chủ động đề xuất, phối hợp với 
chính quyền các địa phương sở tại có 
biện pháp xử lý bảo đảm an toàn khi có 
tình trạng đường ngang bị che khuất 
tầm nhìn, người dân tự ý phá rào cách 
ly giữa đường gom với đường sắt.

M.LÂM

Nhận tiền xin việc 
cho nhiều người, 
“thánh nổ” lãnh 
3 năm tù

Ngày 22.7, TAND huyện Phù Mỹ 
mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, 
tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Chung 
(SN 1984, ở Gia Trị, Ân Đức, Hoài Ân) 3 
năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản.

Theo cáo trạng, từ 2017 đến 2021, 
Hoàng Công Chung đã “nổ” rằng có mối 
quan hệ quen biết rộng, có thể xin được 
việc làm cho những ai có nhu cầu. Tin 
lời, nhiều người đã nhờ, Chung nhận 
hồ sơ và tiền của những người xin việc, 
nhưng sau đó không xin việc như đã 
hứa và chiếm đoạt tiền để tiêu xài và trả 
nợ. Từ tháng 10.2017 đến tháng 2.2021, 
Chung đã nhận và chiếm đoạt của 4 
người trên địa bàn huyện Phù Mỹ với 
tổng số tiền 230 triệu đồng.  HẰNG NGA

PHẢN HỒI
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Bình Định

Phát triển kỹ thuật nội soi ít xâm lấn
Nội soi là kỹ thuật mang rất nhiều lợi ích trong điều trị, chăm sóc sức khỏe. Chính vì thế, những năm gần đây, 

nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhanh chóng cập nhật, làm chủ các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tháng 5 vừa qua, BVĐK 
tỉnh tổ chức Hội nghị Khoa 
học khu vực Nam Trung bộ 
“Tiến bộ mới trong điều trị sỏi 
mật, sỏi tiết niệu bằng laser”. 
Tại đây, chuyên gia của một 
số bệnh viện lớn của cả nước 
đã thị phạm các kỹ thuật như: 
Tán sỏi mật qua da (điều trị sỏi 
mật), tán sỏi thận ống mềm, tán 
sỏi thận qua da (điều trị sỏi tiết 
niệu). Và hiện tại, các kỹ thuật 
này đang được triển khai tại 
BVĐK tỉnh. 

Sỏi tiết niệu là bệnh lý 
chiếm đến 40 - 60% bệnh lý 
của đường tiết niệu. Kỹ thuật 
tán sỏi thận qua da và tán sỏi 
thận ống mềm được xem là 2 
phương pháp điều trị tiên tiến 
với nhiều ưu điểm. Bác sĩ CKII 
Hoàng Văn Khả, Trưởng Khoa 
Ngoại tiết niệu, BVĐK tỉnh, 
cho biết: Với phương pháp tán 
sỏi thận qua da, thay vì mổ mở 
vết rộng thì chỉ bằng một vết 
mổ rất nhỏ - khoảng 1 cm là 
đã có thể đưa thiết bị laser vào 
để tán sỏi. Nhưng với kỹ thuật 
tán sỏi thận ống mềm thì không 
cần phẫu thuật mở nữa mà bác 
sĩ sẽ đưa thiết bị theo đường 
niệu đạo đi lên thận, sau đó 
sẽ dùng laser để tán sỏi. Đây 
là những kỹ thuật ít xâm lấn. 
So với phương pháp mổ mở, 
phương pháp tán sỏi thận qua 
da và tán sỏi nội soi ống mềm 
có nhiều ưu điểm như: Ít biến 
chứng, phục hồi nhanh, không 
để lại sẹo.

Tán sỏi tiết niệu, tán sỏi mật 
qua da bằng laser là những kỹ 
thuật khó, đòi hỏi năng lực 
chuyên môn cao nhưng BVĐK 
tỉnh đã làm chủ, và là bệnh viện 
tuyến tỉnh đầu tiên ở khu vực 
từ Nam Trung bộ trở vào thực 

 TTYT TP Quy Nhơn thực hiện nội soi tiêu hóa can thiệp.                                                                                                                                Ảnh: Đ. THẢO

hiện được kỹ thuật này. Theo 
TS.BS Nguyễn Thái Bình, Phó 
Trưởng đơn vị Đột quỵ (Bệnh 
viện ĐH Y Hà Nội), ưu điểm 
của tán sỏi mật qua da bằng 
laser là tránh được mổ mở. Đây 
là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu với 
1 đường rạch rất nhỏ để luồn 
ống thông vào đường mật. Sau 
đó đưa ống nội soi và đầu tán 
laser tán sỏi và hút các mảnh 
vỡ ra ngoài. Tán sỏi mật qua da 
bằng laser là kỹ thuật an toàn, ít 
biến chứng, thời gian nằm viện 
ngắn hơn mổ mở rất nhiều.

Bác sĩ CKII Phạm Văn Phú, 
Trưởng Khoa ngoại tổng hợp 
(BVĐK tỉnh), cho biết: Nhận 
thấy kỹ thuật này hiệu quả cao 
và đơn vị có khả năng tiếp nhận 
nên khoa đã chủ động đăng ký 
và cử ê kíp ra Bệnh viện ĐH Y 
Hà Nội học tập. Cùng với đó, 
tại BVĐK tỉnh, chúng tôi chuẩn 
bị trang thiết bị, máy móc sẵn 

sàng để các chuyên gia có thể 
đến cầm tay chỉ việc ngay. 

Bên cạnh bệnh viện tuyến 
tỉnh, gần đây, các cơ sở y tế 
tuyến huyện, thành phố cũng 
cố gắng cập nhật kỹ thuật mới. 
Bác sĩ CKII Bành Quang Khải, 
Phó Giám đốc TTYT TP Quy 
Nhơn, cho biết: Bên cạnh kỹ 
thuật nội soi chẩn đoán, hiện 
TTYT TP Quy Nhơn triển khai 
các kỹ thuật mới chuyên sâu về 
nội soi tiêu hóa can thiệp. Các 
kỹ thuật chuyên sâu bao gồm: 
Nội soi thực quản - dạ dày - 
tá tràng cấp cứu; nội soi thực 
quản - dạ dày - tá tràng có gây 
mê; nội soi thực quản - dạ dày - 
tá tràng có sinh thiết; nội soi 
đại tràng toàn bộ ống mềm có 
gây mê; nội soi đại trực tràng 
toàn bộ ống mềm có sinh thiết; 
nội soi đại trực tràng toàn bộ 
can thiệp cấp cứu. Bên cạnh đó 
còn có các nội soi can thiệp như: 

Thắt búi giãn tĩnh mạch thực 
quản bằng vòng cao su; lấy dị 
vật thực quản - dạ dày; tiêm 
cầm máu; kẹp clip cầm máu; cắt 
polyp ống tiêu hóa. Như vậy, 
không chỉ nội soi chẩn đoán 
như trước kia, kỹ thuật này có 
thể giúp can thiệp, xử trí ngay 
tại vị trí tổn thương mà không 
cần phải xâm lấn nhiều.

Tương tự, TTYT huyện Phù 
Mỹ cũng đã chuẩn bị nhân lực 
để triển khai phẫu thuật nội 
soi tiêu hóa, dưới sự hướng 
dẫn của các bác sĩ BVĐK tỉnh. 
Theo bác sĩ Nguyễn Thái Học, 
Giám đốc TTYT huyện Phù Mỹ, 
Trung tâm có 3 bác sĩ chuyên 
khoa ngoại, trong đó có 2 bác sĩ 
CKI thực hiện được phẫu thuật 
nội soi tiêu hóa. Sau khi làm 
chủ kỹ thuật và trang bị đầy 
đủ trang thiết bị liên quan thì 
có thể thực hiện.

ĐỖ THẢO

Nhiều năm qua, Hội đồng hương xã 
Phước Sơn, huyện Tuy Phước tại TP Hồ 
Chí Minh đã phát huy vai trò là cầu nối 
quan trọng giữa con em quê hương Tuy 
Phước nói chung và xã Phước Sơn nói 
riêng với quê nhà. 

Tháng 12.1997, Hội Sinh viên Phước 
Sơn tại TP Hồ Chí Minh - tiền thân của 
Hội đồng hương xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước tại TP Hồ Chí Minh được 
thành lập, ban đầu chủ yếu để hỗ trợ các 
em học sinh vào TP Hồ Chí Minh thi đại 
học và các tân sinh viên mới vào nhập 
học, thông qua việc tiếp đón ở bến xe, 
nhà ga, hỗ trợ tìm nhà trọ hoặc chia sẻ 
nhà trọ, hỗ trợ tìm trường thi, đưa đón 
đến trường thi, đăng ký phòng ký túc xá, 
hướng dẫn làm thủ tục nhập học… Ngoài 
ra, còn hỗ trợ các sinh viên nghèo tìm 
việc làm thêm, khi bị tai nạn, bệnh tật.

Hữu ích như thế nên đến năm 2000, 
Hội tổ chức họp mặt đồng hương và 
theo khuyến nghị của nhiều bậc tôn 
trưởng, đã chuyển thành Hội đồng 

(BĐ) - Theo Chi cục DS - 
KHHGĐ, mục tiêu của Kế hoạch 
hoạt động công tác dân số năm 
2022 là duy trì vững chắc mức 
sinh thay thế, thực hiện cuộc vận 
động mỗi cặp vợ chồng nên có 
2 con, giảm thiểu mất cân bằng 
giới tính khi sinh, chú trọng giải 
quyết toàn diện, đồng bộ các vấn 
đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, 
đặc biệt là chất lượng dân số. 

Theo đó, ngành DS-KHHGĐ 
các địa phương triển khai các 
hoạt động, gồm: Chương trình 
kiểm soát mất cân bằng giới 
tính; chương trình điều chỉnh 
mức sinh phù hợp các vùng, 
đối tượng; chương trình củng 
cố, phát triển và nâng cao chất 
lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình; chương trình mở rộng 
tầm soát, chẩn đoán, điều trị 
một số bệnh tật trước sinh và 
sơ sinh; chương trình chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi; 
chương trình truyền thông dân 
số; chương trình củng cố và 
phát triển hệ thống thông tin 
chuyên ngành dân số. 

Bên cạnh đó, ngành DS - 
KHHGĐ còn thực hiện các 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 
và nâng cao nâng lực đội ngũ 
cán bộ làm công tác dân số; các 
hoạt động kiểm tra, giám sát 
chuyên môn...             THẢO KHUY

Đẩy mạnh các 
hoạt động nâng 
cao chất lượng 
dân số

Năm 2022, ngành DS-KHHGĐ tiếp tục 
thực hiện chương trình mở rộng tầm 
soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh 
tật trước sinh và sơ sinh. 
- Trong ảnh: Nhân viên y tế thực hiện sàng 
lọc sơ sinh cho trẻ.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG XÃ PHƯỚC SƠN, HUYỆN TUY PHƯỚC TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

Gắn kết yêu thương, hướng về quê nhà

hương Phước Sơn. Đến nay Hội đã có 
hơn 300 thành viên tham gia sinh hoạt, 
giữ kết nối thường xuyên. 

Anh Lê Văn Hóa, thành viên Ban 
Liên lạc Hội đồng hương Phước Sơn, 
chia sẻ: Chúng tôi giữ liên lạc để dễ hỗ 
trợ nhau và giúp đỡ những bà con khó 

khăn, đặc biệt là chúng 
tôi giữ mối liên hệ với 
quê hương. Ví dụ trong 
hơn 2 năm đương đầu 
với đại dịch Covid-19, 
dù gặp nhiều khó khăn, 
bà con đồng hương 
Phước Sơn tại TP Hồ 
Chí Minh vẫn hướng 
về quê hương, duy trì 
hoạt động khuyến học, 
khuyến tài, đóng góp 
vật chất và tinh thần 
cùng quê nhà vượt qua 
khó khăn. Điển hình 
là việc xây dựng mới 
cầu bê tông dân sinh 

bắc qua kênh TX6 tại xóm 12, thôn Lộc 
Thượng. Cầu dài gần 16 m, rộng 3,4 m, 
gồm 3 nhịp, tổng chi phí là hơn 771,5 
triệu đồng và trong đó phần do đồng 
hương tại TP Hồ Chí Minh đóng góp là 
500 triệu đồng.

Nhiều năm qua, Hội đồng hương 

Phước Sơn tại TP Hồ Chí Minh đã trao 
tặng nhiều học bổng, suất quà hỗ trợ các 
em học sinh nghèo hiếu học. Em Huỳnh 
Thị Diễm Trinh (lớp 8A4, Trường THCS 
Phước Sơn), bày tỏ: Món quà của các cô 
chú đồng hương Phước Sơn đã giúp gia 
đình em vơi bớt khó khăn và là nguồn 
động viên tinh thần to lớn để em yên tâm 
hơn khi đến trường học tập. 

Ông Phạm Minh Tâm, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy xã Phước Sơn, 
chia sẻ: Nhiều năm qua, Hội tổ chức 
hỗ trợ học bỗng, tặng quà cho học sinh 
nghèo hiếu học; tặng sổ tiết kiệm cho 
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
tặng quà cho người già, người nghèo, 
người bệnh tại quê nhà mỗi dịp Tết; hỗ 
trợ các trường hợp bệnh tật hiểm nghèo, 
tai nạn; làm cầu nối vận động các nhà 
hảo tâm tài trợ xây dựng các công trình 
công ích ở địa phương… Chúng tôi rất 
trân trọng những đóng góp, hỗ trợ của 
Hội đồng hương Phước Sơn tại TP Hồ 
Chí Minh với quê nhà.            XUÂN VINH 

Hội đồng hương Phước Sơn trao quà cho học sinh nghèo hiếu học ở xóm 
12, thôn Lộc Thượng.                                                                                      Ảnh: X.VINH
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Bộ trưởng Bộ KH&CN thăm các cơ sở sản xuất 
ứng dụng công nghệ cao tại Bình Định 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt (đi giữa) tham quan mô hình nông nghiệp kinh tế tuần hoàn của ông Võ 
Vinh Ca (thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh).                Ảnh: TRỌNG LỢI

(BĐ) - Trong khuôn khổ 
chuyến thăm và làm việc tại 
Bình Định, chiều 24.7, đồng 
chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN - đã đến 
thăm nhà máy ấp trứng gia 
cầm Minh Dư (xã Phước 
Nghĩa, huyện Tuy Phước), cơ 
sở chăn nuôi và sản xuất giống 
gia cầm công nghệ cao Minh 
Dư (xã Canh Vinh, huyện Vân 
Canh) thuộc Công ty TNHH 
Giống gia cầm Minh Dư; thăm 
mô hình sản xuất nông nghiệp 
tuần hoàn của ông Võ Vinh Ca 
(thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh). Cùng đi có 
lãnh đạo Sở KH&CN, Trung 
tâm Quốc tế Khoa học và Giáo 
dục liên ngành.

Theo báo cáo của Công ty 
TNHH Giống gia cầm Minh 
Dư, đơn vị đang sở hữu 3 
giống gà (MD1.BĐ; MD2.BĐ; 
MD3.BĐ) có năng suất, chất 
lượng vượt trội từ các gen gà 
nội đã được Bộ NN&PTNN 
công nhận tiến bộ kỹ thuật, 
công nghệ mới. Công ty đã 
được Bộ KH&CN cấp giấy 
chứng nhận DN KH&CN cao, 
UBND tỉnh chứng nhận gà 
giống Minh Dư đạt sản phẩm 
OCOP hạng 5 sao. 

Công ty đang sở hữu tổng 
đàn gà giống 1,26 triệu con. 
Bình quân mỗi năm, Công 

ty sản xuất 120 triệu con gà 
giống thương phẩm, tiêu thụ 
trong nước và xuất khẩu, trở 
thành nhà cung ứng gà ta 
giống số một Việt Nam. 

Đến nay, Công ty đã đầu tư 
xây dựng 4 trang trại nuôi gà, 
3 nhà máy ấp nở gia cầm với 
trang thiết bị hiện đại. Toàn 
bộ hệ thống cho ăn, uống, 
kiểm soát khí hậu chuồng 

nuôi, chiếu sáng và hệ thống 
phun thuốc sát trùng hoàn 
toàn tự động. Đặc biệt, Công 
ty ứng dụng công nghệ 4.0, 
với dây chuyền xử lý trứng 
hoàn toàn tự động. Nhà máy 
ấp trang bị đồng bộ máy ấp, 
máy nở, hệ thống kiểm soát 
khí hậu thế hệ mới nhất. Toàn 
bộ hệ thống thiết bị trong nhà 
máy ấp đều được kết nối với 

hệ thống điều khiển trung 
tâm và được điều khiển từ xa 
bằng smartphone.

Trong khi đó, mô hình sản 
xuất nông nghiệp tuần hoàn 
của ông Võ Vinh Ca triển khai 
sản xuất theo chu trình khép 
kín, chất thải và phế phụ 
phẩm của quá trình này là 
đầu vào của quá trình khác 
thông qua áp dụng tiến bộ 

KHKT, công nghệ sinh học, 
công nghệ hóa lý. Mô hình 
gồm nhiều khu liên hợp trồng 
trọt, chăn nuôi, như: Rau hữu 
cơ, cây ăn quả, cây dược liệu, 
gà, vịt, bò, heo, cá… 

Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt đánh giá 
cao năng lực đầu tư và dây 
chuyền, công nghệ sản xuất 
gà giống của Công ty TNHH 
Giống gia cầm Minh Dư. Với 
bề dày hoạt động và kết quả 
đạt được trong nhiều năm qua, 
Bộ trưởng Bộ KH&CN kỳ vọng 
Công ty tiếp tục khẳng định là 
đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực 
sản xuất con giống gia cầm 
chất lượng trong cả nước. 

Tại cơ sở sản xuất của 
ông Võ Vinh Ca, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh: 
“Trong bối cảnh giá vật tư 
nông nghiệp, thức ăn chăn 
nuôi tăng cao, sản xuất nông 
nghiệp tuần hoàn thật sự là 
một giải pháp hợp lý nhằm 
giảm chi phí đầu vào, nâng cao 
hiệu quả kinh tế cho người sản 
xuất. Hy vọng, thời gian tới, 
trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ 
có nhiều hơn các mô hình chăn 
nuôi, trồng trọt và nuôi thủy 
sản theo hướng bền vững, ứng 
dụng công nghệ cao, an toàn 
sinh học, trong đó có sản xuất 
nông nghiệp tuần hoàn”.

TRỌNG LỢI

Phù Mỹ: Tạo ra nhiều việc làm từ nguồn vốn chính sách

Được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, HTXNN hữu cơ Agribio đã có thêm 
cơ hội mở rộng quy mô sản xuất nấm.               Ảnh: T. TRỌN

Từ nguồn vốn vay ở Ngân 
hàng CSXH huyện Phù Mỹ, 
nhiều hộ dân địa phương trong 
những năm qua đã có thêm cơ 
hội phát triển, mở rộng sản 
xuất, tạo việc làm, tăng thu 
nhập, cải thiện và nâng cao 
chất lượng cuộc sống.

Ông Trương Minh Thảo, 
Giám đốc Ngân hàng CSXH 
huyện cho biết: Xác định nguồn 
vốn vay giải quyết việc làm là 
một trong những chương trình 
tín dụng quan trọng giúp cho 
người dân có điều kiện phát 
triển kinh tế, giảm nghèo bền 
vững, chúng tôi thường xuyên 
phối hợp chặt chẽ với các hội, 
đoàn thể nhận ủy thác, các tổ 
tiết kiệm và vay vốn, chính 
quyền địa phương nắm bắt nhu 
cầu của người dân, hướng dẫn 
cụ thể về quy trình, thủ tục vay 
vốn. Với cách tiếp cận nhanh 
chóng, giải ngân kịp thời, đúng 
đối tượng, vốn chính sách đã 
phát huy hiệu quả, góp phần 
tạo việc làm cho hàng nghìn lao 
động địa phương.

Anh Trần Quang Tiến, ở 
thôn An Giang Đông, xã Mỹ 
Đức là một ví dụ. Anh thành 
lập HTXNN hữu cơ Agribio 
vào tháng 9.2020; khi hoạt 
động của HTX đang bước vào 
giai đoạn ổn định và phát triển, 
thì dịch bệnh Covid-19 ập đến. 
Dù các đơn hàng nấm vẫn đều 
đặn, nhưng HTX vẫn phải hạn 

chế hoạt động để phòng chống 
dịch. Đến khi tình hình dịch 
bệnh được cơ bản khống chế, 
tháng 7.2021, Agribio được vay 
80 triệu đồng từ Chương trình 
hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và 
mở rộng sản xuất của Ngân 
hàng CSXH huyện. 

Anh Tiến cho biết “Trong 
giai đoạn khó khăn hậu 
Covid-19, tôi may mắn được 
tiếp cận vốn của Ngân hàng 
CSXH huyện để duy trì sản 
xuất, mở rộng quy mô nhà 
xưởng và mua sắm thêm một 
số trang thiết bị, nhờ đó đã có 
cơ hội để phát triển mảng trồng 
nấm bào ngư xám. Hiện nay, 
cơ sở chúng tôi tạo việc làm 
thường xuyên cho 20 lao động.

Cũng từ nguồn vốn giải 
quyết việc làm, giống như 

nhiều hộ có hoàn cảnh khó 
khăn khác trên địa bàn huyện 
Phù Mỹ, ông Tô Tấn Ba, ở thôn 
Trung Thành 3, xã Mỹ Quang 
đã vay 50 triệu đồng để chăn 
nuôi bò. Ông Ba vui vẻ chia sẻ: 
Nhờ nguồn vốn vay của Ngân 
hàng CSXH huyện mà gia đình 
tôi thực hiện được ước mơ bấy 
lâu nay. Từ 2 con bò ban đầu, 
đến nay tôi đã có được 4 con. 
Cán bộ thường xuyên thăm 
hỏi và còn hướng dẫn để tôi 
biết cách tiếp cận thông tin, kỹ 
thuật. Nay tôi đã trả được hơn 
10 triệu đồng nợ gốc.

Không đầu tư phát triển 
kinh tế, chị Huỳnh Thị Bích Lệ, 
ở thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức sử 
dụng vốn vay 70 triệu đồng của 
Ngân hàng CSXH huyện để lo 
chi phí cho con đi lao động ở 

nước ngoài. Chị Lệ cho hay, 
mượn được một ít của người 
nhà, cộng với 70 triệu đồng của 
Ngân hàng, chị lo cho con đi 
Nhật. Đến nay công việc của 
con đã ổn định, thu nhập cũng 
khá, hằng tháng đều gửi tiền về 
cho gia đình trả nợ và ổn định 
kinh tế.

Còn rất nhiều điển hình 
khác ở huyện Phù Mỹ phát 
triển kinh tế, mở rộng sản 
xuất, tạo thêm việc làm nhờ 
được tiếp cận với nguồn vốn 
vay giải quyết việc làm của 
Ngân hàng CSXH huyện. Ông 
Trương Minh Thảo, cho biết, 
đến cuối tháng 6.2022, tổng dư 
nợ từ chương trình cho vay hỗ 
trợ giải quyết việc làm, duy trì, 
mở rộng việc làm của Ngân 
hàng là gần 90 tỷ đồng, với hơn 
2.000 lượt hộ vay. Từ chương 
trình này, nhiều năm qua Ngân 
hàng đã góp phần tạo ra hơn 
gần 7.000 việc làm, hỗ trợ để 
204 người được ra nước ngoài 
làm việc.

Ông Thảo thông tin thêm, 
tính đến cuối tháng 6.2022, 
tổng vốn huy động của Ngân 
hàng đạt hơn 574,7 tỷ đồng. Từ 
số vốn này, đơn vị đã giải ngân 
hơn 120,8 tỷ đồng cho 2.824 
lượt khách hàng vay, nâng 
tổng dư nợ của 15 chương 
trình tín dụng trên địa bàn lên 
574,4 tỷ đồng, đạt 99,12% kế 
hoạch giao.         THANH TRỌN

Khai trương 
Trung tâm 
Đăng kiểm xe 
cơ giới 77 - 06D

(BĐ) - Sáng 24.7, tại tổ 23, 
khu phố 3, phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn, Công ty CP 
Kiểm định xe ô tô Cường Thiện 
tổ chức lễ khánh thành và khai 
trương Trung tâm Đăng kiểm 
xe cơ giới 77 - 06D.

Đây là trung tâm đăng 
kiểm xe cơ giới thứ 6 ở Bình 
Định được cấp phép và đưa 
vào hoạt động. Trung tâm có 
các thiết bị hiện đại đánh giá 
đúng tình trạng kỹ thuật của 
phương tiện vào đăng kiểm, 
qua đó giúp chủ phương tiện 
và lái xe sửa chữa, bảo dưỡng 
nhằm đảm bảo an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường 
khi tham gia giao thông.

Trung tâm có đủ các trang 
thiết bị phục vụ khách hàng 
như: Phòng chờ có máy lạnh, 
wifi, truyền hình cáp… Theo 
giấy phép được cơ quan thẩm 
quyền cấp, Trung tâm có các 
chức năng, nhiệm vụ: Kiểm 
tra, cấp giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường cho xe cơ giới đang 
lưu hành, cấp giấy chứng 
nhận xe cơ giới nghiệm thu, 
cải tạo...  

HẢI YẾN
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Bình Định

Hiệu quả từ phong trào thi đua CCB gương mẫu ở An Lão
Những năm qua, phong trào thi đua 

CCB gương mẫu đã trở thành động lực để 
thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB huyện 
An Lão phát huy truyền thống, phẩm chất 
người lính, tiếp tục cống hiến để góp phần 
xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương 
ngày càng phát triển.

Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, 
xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, 
được các cấp Hội CCB huyện An Lão triển 
khai thiết thực, hiệu quả. Hiện nay, các cấp 
hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH 
huyện hơn 24,5 tỷ đồng để giúp 353 hộ hội 
viên được vay vốn phát triển kinh tế. 

Hội CCB toàn huyện hiện có 2 DN, 15 tổ 
hợp tác, 24 trang trại, 245 gia trại, thu hút 
hơn 500 lao động trên địa bàn với thu nhập 
ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. 
Qua 5 năm (2017 - 2022), phong trào đã góp 
phần giảm 525 hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ 
CCB có đời sống khá và giàu trên địa bàn 
huyện đạt gần 70%; giúp đỡ sửa chữa 12 
nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 
hỗ trợ xây dựng 13 nhà tình nghĩa, xóa 7 
nhà dột nát cho hội viên nghèo, hội viên 
thuộc diện chính sách với tổng số tiền hơn 
600 triệu đồng.

Tính xung kích, gương mẫu của những 
người lính Cụ Hồ còn được cụ thể hóa trong 
phong trào thi đua CCB gương mẫu, chung 
sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới. 
Trong 5 năm qua, các cấp hội CCB đã vận 

HUYỆN AN LÃO:

Nhiều mô hình hay, 
cách làm hiệu quả 
trong học và làm 
theo Bác

(BĐ) - Thực hiện Kết luận số 
01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
thời gian qua, Huyện ủy An Lão 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, 
ngành, đoàn thể  đẩy mạnh công 
tác quán triệt, tuyên truyền, triển 
khai với nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú. 

Huyện đã mở 16 lớp học tập, 
quán triệt, triển khai Kết luận số 
01-KL/TW cho hơn 2.400 cán bộ, 
đảng viên, hội viên, đoàn viên. 
Đã có 100% chi, đảng bộ thực 
hiện nghiêm túc việc lựa chọn 
đưa các mẩu chuyện kể về tấm 
gương đạo đức của Bác vào sinh 
hoạt hằng tháng.

Qua học tập, quán triệt, trong 
toàn Đảng bộ xuất hiện nhiều mô 
hình hay, cách làm hiệu quả, thiết 
thực trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Điển hình như mô 
hình “Phụ nữ làm theo lời Bác thực 
hành tiết kiệm, giúp nhau giảm 
nghèo bền vững”, “Nông dân thi 
đua xây dựng nông thôn mới”, 
“Ngày thứ Năm không hẹn, không 
viết” trong cải cách hành chính tại 
UBND xã An Tân, CLB Lý luận trẻ 
của Huyện đoàn...   GIA NGUYỄN

Hội viên, nông dân 
tích cực tham gia 
xây dựng 
nông thôn mới

(BĐ) - Thời gian qua, Hội Nông 
dân tỉnh phát huy tốt vai trò trong 
công tác tuyên truyền, vận động 
viên nông dân thực hiện Cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” và học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. 

Góp sức cho Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, tính từ đầu năm 2019 
đến nay, Hội đã vận động hội viên 
nông dân đóng góp hơn 10,1 
tỷ đồng, 9.870 ngày công, hiến 
84.567 m2 đất, làm mới, sửa chữa, 
bê tông hóa 173,5 km đường giao 
thông nông thôn; kiên cố hóa, 
sửa chữa 85,63 km kênh mương 
nội đồng; làm mới, sửa chữa 69 
cầu, cống… 

Bên cạnh đó, Hội còn phát 
động và tổ chức nhiều hoạt động 
thiết thực thu hút đông đảo nông 
dân tham gia hưởng ứng, như: Ra 
quân bảo vệ môi trường, vệ sinh 
đường làng ngõ xóm, các tuyến 
đường tự quản do Hội đảm nhận 
(hiện có 610 mô hình tham gia bảo 
vệ môi trường và gần 10.200 bể 
chứa rác thải ngoài đồng ruộng); 
trồng và chăm sóc các loại hoa, cây 
xanh trên các tuyến đường nông 
dân tự quản, trong khuôn viên, 
nhà văn hóa.                        N.MUỘI

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải 
trọn đời vì nước, vì dân

Chiều 24.7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (bìa phải) đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn 
Thị Cải nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).                                                                 Ảnh: N. HÂN

Cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp quay lại xâm 
lược nước ta bước sang năm 
thứ 3, vợ chồng ông bà Nguyễn 
Đình Thanh - Nguyễn Thị Cải 
(ở Đập Đá, An Nhơn) sinh được 
người con gái đầu lòng, đặt tên 
là Nguyễn Thị Quý. Đến năm 
1950, vợ chồng mẹ Cải sinh 
người con thứ hai là con trai đặt 
tên là Nguyễn Đình Nhĩ. Ba năm 
sau, mẹ sinh tiếp người con thứ 
ba là Nguyễn Thị Hà.

Vợ chồng mẹ Cải cùng nhân 
dân tích cực xây dựng chính 
quyền và tham gia các đoàn thể 
cứu quốc, vừa lo công việc gia 
đình, vừa thi đua sản xuất, ra 
sức xây dựng hậu phương kháng 
chiến, bảo vệ vùng tự do, phục 
vụ chiến trường, góp phần phục 
vụ kháng chiến giành thắng lợi. 

Khi Hiệp định Genève về 
đình chiến ở Đông Dương được 
ký kết, mẹ Cải sinh người con thứ 
tư đặt tên là Nguyễn Đình Dĩ.

Năm 1959, Trung ương đã 
kịp thời ban hành nghị quyết về 
chuyển hướng cách mạng miền 
Nam là dùng bạo lực cách mạng 
để chống lại bạo lực phản cách 
mạng. Cũng năm 1959, khi người 
con út vừa chào đời đặt tên là 
Nguyễn Thanh Trà thì chồng 
mẹ bị địch tra tấn lâm bệnh nặng 
qua đời, để lại cho mẹ 5 người 
con, lớn nhất mới 10 tuổi; sáu 
mẹ con sống trong nanh vuốt 
của kẻ thù. 

Tuy nhiên, với bản lĩnh và 
dạn dày kinh nghiệm, mẹ Cải 
đã vượt qua mọi âm mưu của kẻ 
thù từ cám dỗ đến đe dọa, đàn 
áp, một lòng ở vậy nuôi các con 

khôn lớn và tiếp tục hoạt động 
cách mạng. 

Là người phụ nữ nhanh 
nhẹn, mưu trí, tháo vác, năng 
nổ nên các phong trào cách mạng 
giữa phố thị Đập Đá đều có mẹ 
Cải tham gia, góp phần rất quan 
trọng vào thắng lợi chung trong 
từng chiến dịch.

Ngoài người con trai út còn 
nhỏ, 4 người con lớn của mẹ lớn 
lên đều tiếp tục cầm súng đánh 
giặc. Chỉ trong vòng 6 tháng năm 
1972, hai người con trai của mẹ 
đều giữ trọng trách Xã đội trưởng 
Đập Đá và lần lượt hy sinh. Đó 
là Xã đội trưởng Nguyễn Đình 
Nhĩ hy sinh ngày 20.1.1972, Xã 

đội trưởng Nguyễn Đình Dĩ hy 
sinh ngày 2.6.1972. Người con gái 
lớn là Nguyễn Thị Quý bị địch bắt 
giam cầm, tra tấn dã man ở nhà 
lao, người con gái giữa là Nguyễn 
Thị Hà cũng bị thương nặng ở 
chiến trường. Lúc ấy, mẹ Cải đang 
ở trong tù, liên tiếp nhận hung tin 
về những người con yêu quý. Mẹ 
cắn răng chịu đựng, nung nấu 
lòng căm thù giặc.

Nỗi đau chồng lên nỗi đau, 
mất mát chồng lên mất mát đã 
làm cho người mẹ mới 40 tuổi 
mà sức khỏe sa sút hẳn. Nhưng 
bản lĩnh cùng lòng căm thù giặc 
sâu sắc đã giúp mẹ Cải vượt qua 
mọi thử thách nghiệt ngã, âm 

thầm chịu đựng, tiếp tục làm 
tròn nhiệm vụ người đảng viên 
trong lao tù cho đến khi ra tù về 
lại địa phương. 

Sau khi đất nước thống 
nhất, mẹ Nguyễn Thị Cải được 
nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Kháng chiến hạng nhì, 
hưởng chế độ thương binh hạng 
4, được phong tặng danh hiệu 
vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam 
anh hùng. 

Đến năm 2022, mẹ Cải tròn 
92 tuổi đời, 54 tuổi Đảng - một 
người mẹ giỏi việc nước đảm 
việc nhà, trọn đời phấn đấu vì 
lý tưởng cách mạng. 

Xin cầu chúc mẹ mạnh khỏe, 
sống vui!                   CHÍNH ĐỨC

Ông Trần Tấn Đức, hội viên CCB thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện 
An Lão, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình.                     Ảnh: D.T.D

động gia đình hội viên tự nguyện đóng 
góp hơn 2.350 m2 đất, 2.700 ngày công,  
48 triệu đồng, hơn 4.350 cây cối các loại để mở 
rộng đường dân sinh, làm nhà văn hóa thôn 
và công trình công cộng của địa phương…

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của 
đại dịch Covid-19, Hội tích cực đẩy mạnh 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 như: Tổ chức 25 buổi tuyên truyền 
về phòng, chống dịch Covid-19 và cấp phát 
miễn phí trên 1.500 khẩu trang cho hội 
viên và người dân; vận động cán bộ, hội 
viên tham gia ủng hộ tiền, vật chất, rau, 
củ, quả… với số tiền hơn 40 triệu đồng; cử 
237 hội viên gương mẫu, nòng cốt tham gia 
ở 57 tổ phản ứng nhanh tại các thôn và các 

đội tuyên truyền phòng, chống 
dịch Covid-19…

Tinh thần CCB gương mẫu 
còn thể hiện ở việc hội viên CCB 
tham gia hòa giải thành 33 vụ 
mâu thuẫn, tranh chấp trong 
nhân dân và trong gia đình hội 
viên; gương mẫu thực hiện tốt 
các chính sách với người có công 
và chính sách xã hội; ủng hộ gần 
1 tấn gạo cho các gia đình gặp 
khó khăn, rủi ro; vận động trên 
350 lượt cán bộ, hội viên tham 
gia hiến máu tình nguyện; đóng 
góp trên 120 triệu đồng vào các 
quỹ xã hội… 

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực 
trong các phong trào thi đua, hằng năm có 
hơn 95% hội viên CCB An Lão đạt danh hiệu 
CCB gương mẫu; trên 96% gia đình hội viên 
đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 92% tổ 
chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời 
gian tới, các cấp Hội CCB huyện An Lão 
tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước gắn với phong trào thi đua CCB 
gương mẫu để đưa hoạt động của Hội ngày 
càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; góp phần 
cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

DIỆP THỊ DIỆU
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Theo Kế hoạch tổ chức tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho 
trẻ em từ 12 - 17 tuổi do UBND tỉnh ban 
hành, từ tháng 6.2022, các địa phương 
bắt đầu triển khai tiêm liều nhắc lại cho 
trẻ đã tiêm đủ liều cơ bản. Chiến dịch 
nhằm tăng diện bao phủ vắc xin trong 
cộng đồng để chủ động phòng, chống 
dịch Covid-19; bảo đảm ít nhất 80% 
trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh 
được tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều  
nhắc lại. 

Theo Kế hoạch, trẻ sẽ được tiêm  
vắc xin của hãng Pfizer; tiêm liều nhắc 
lại sau khi tiêm mũi cuối cùng của liều 
cơ bản 5 tháng. Đối với người đã mắc 
Covid-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi 
mắc và đảm bảo khoảng cách với mũi 
cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay, 
đối với trẻ từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ tiêm  
vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản đạt 
gần 100%, nhưng mũi nhắc lại lần 1 chỉ 
đạt khoảng 25%. Để tiếp tục phòng, 
chống dịch Covid-19 các địa phương 
phải đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. 
Thời gian qua, việc tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 ở các địa phương cũng rất khó 
khăn vì dịch bệnh cơ bản được kiểm 
soát, người dân có tâm lý chủ quan và 
một số lo lắng về tác dụng phụ. Do vậy, 
mũi nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi 
trở lên cũng chỉ mới đạt trên 55%, nhiều 
địa phương tiêm tương đối chậm. Tỷ lệ 
tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi cũng rất thấp.

Ông Bùi Ngọc Lân, Giám đốc Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, khuyến 
cáo: Hiện nay, chúng ta cơ bản khống 
chế dịch Covid-19, tuy nhiên các nước ở 
châu Âu đang trong đợt bùng phát dịch 
trở lại do các biến thể mới. Tại Việt Nam, 
một số địa phương số ca mắc Covid-19 
cũng có dấu hiệu tăng nhẹ. Do vậy, luôn 
trong tư thế chủ động, chúng ta tiếp tục 
giám sát dịch Covid-19, khi phát hiện 
ca mắc các địa phương cũng phải tiến 
hành xử lý theo quy trình xử lý dịch tễ 
để tránh lây lan. Nếu chủ quan và xử 
lý không tốt thì dịch bệnh hoàn toàn 

TIÊM LIỀU NHẮC LẠI VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRƯỚC NGUY CƠ XUẤT HIỆN BIẾN THỂ MỚI:

Rất cần thiết !
Trước nguy cơ xuất hiện biến thể mới của SARS-CoV-2, việc tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 được 

nhiều chuyên gia khẳng định là rất cần thiết. Nhưng cùng với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, các địa phương 
cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho trẻ 12 - 17 tuổi. 

Trẻ được tiêm liều nhắc lại phải đảm bảo khoảng cách sau khi tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản là  
5 tháng.                                                                                                                                                                                          Ảnh: THẢO YÊN

có thể tiếp tục lây và số ca mắc có thể 
tăng trở lại.  

Như tình hình chung ở các địa 
phương khác, huyện An Lão đã kiểm 
soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên công tác 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc 
lại theo kế hoạch rất khó khăn. Ông 
Trương Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc 
TTYT huyện An Lão, cho biết: Đối với 
trường hợp từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ tiêm 
liều cơ bản rất cao nhưng mũi nhắc lại 
rất thấp. Trước tình hình đó, chúng tôi 
tham mưu cho UBND huyện ban hành 
một số văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị 
trấn tăng cường công tác truyền thông 
và đưa người dân đến các điểm tiêm. 
Tuy nhiên, đối với lứa tuổi 5 - 11 và 
12 - 17 tuổi, người dân vẫn chưa đồng 
thuận cao.

Tương tự, ông Lang Đình Bính, 
Giám đốc TTYT huyện Vân Canh, cho 
biết: Việc tiêm mũi nhắc lại và tiêm cho 
trẻ từ 12 - 17 tuổi gặp nhiều khó khăn. 
Những tháng gần đây, người dân không 
còn mặn mà đến các điểm tiêm vắc xin  

như trước. 
Để tiếp tục triển khai tốt công tác 

tiêm vắc xin phòng Covid-19, ngành Y 
tế tăng cường phối hợp với chính quyền 
cơ sở, các trường học tuyên truyền, vận 
động người dân tiêm vắc xin để duy 
trì miễn dịch cộng đồng. Ông Trần 
Hữu Vinh, Giám đốc TTYT TX Hoài 
Nhơn, chia sẻ: Dù công tác tiêm vắc xin 
khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng 
phối hợp với địa phương tuyên truyền 
để tiếp tục bảo vệ thành quả phòng,  
chống dịch.

Ông Bùi Ngọc Lân khẳng định: Tiêm 
mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 
sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo 
vệ trong bối cảnh tiếp tục xuất hiện các 
biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Bên 
cạnh tiêm mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 - 17 
tuổi, các địa phương cần đẩy nhanh tiến 
độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi 
nhằm tăng diện được bao phủ vắc xin, 
hạn chế các ca mắc mới hoặc tái nhiễm, 
không để dịch bùng phát trở lại.

THẢO YÊN

Viêm não Nhật Bản thường xuất 
hiện vào mùa hè, là bệnh truyền 
nhiễm cấp tính có tỷ lệ tử vong cao, 
50% người bệnh có các di chứng thần 
kinh tâm thần. Do có hệ miễn dịch 
yếu và nếu chưa được tiêm vắc xin 
phòng bệnh đầy đủ, nên trẻ em là đối 
tượng có nguy cơ mắc bệnh viêm não 
Nhật Bản lớn.

Phòng bệnh  
viêm não Nhật Bản

Đái tháo đường là nguyên nhân hàng 
đầu gây ra bệnh thận mạn giai đoạn 
cuối. Kiểm soát bệnh thận tiến triển trên 
bệnh nhân đái tháo đường đòi hỏi phải 
tiếp cận tích cực từ nhiều mặt, bao gồm 
thuốc, chế độ dinh dưỡng và lối sống 
sinh hoạt, trong đó việc lựa chọn loại 
thực phẩm sao cho phù hợp để sử dụng 
rất quan trọng.

Thực phẩm nên dùng
Các loại gạo, mì, bắp, khoai lang, sắn, 

bún, phở, bánh đúc… (nên chọn các loại 
gạo lứt, bánh mì đen hoặc ngũ cốc xay 
xát sơ qua). Lưu ý khi ăn các thực phẩm 
khác thay thế cho cơm như bún/ phở/ 
bánh cuốn… vẫn cần phối hợp ăn nhóm 
chất xơ trước.

Các thực phẩm giàu đạm nguồn 
gốc động vật ít béo, giàu sắt như: Thịt 
nạc, cá nạc, tôm, cua… Các loại dầu 
thực vật có các acid béo không no cần 
thiết cho cơ thể như: Dầu hạt cải, dầu 
mè, dầu oliu, dầu hướng dương, dầu  

Người mắc bệnh đái tháo đường - suy thận nên ăn uống thế nào?

đậu nành... 
Các loại rau ít đạm và có lượng đạm 

trung bình như: Bầu, bí, su su, các loại rau 
họ cải. Các loại quả có hàm lượng đường 
ít, trung bình: Mận, thanh long, bưởi, ổi, 

cam, đu đủ chín… Các loại sữa có chỉ 
số đường huyết thấp hoặc sữa ít đạm. 

Thực phẩm hạn chế dùng
Bánh mì trắng, mì tôm; các loại bột 

tinh chế; bột sắn, bột dong; các thực 
phẩm chứa nhiều cholesterol: Óc, lòng, 
gan, tim…; các thực phẩm chế biến sẵn 
nhiều muối: Giò, chả, thịt muối, cá muối, 
pate, đồ hộp…; mỡ động vật, bơ; các 
loại rau nhiều đạm: Rau muống, rau 
ngót, rau dền, giá đỗ, đậu quả. Các loại 
thức ăn cổ truyền chứa nhiều muối: 
Dưa muối, cà muối… Các loại quả 
có hàm lượng đường cao: Táo, mãng 
cầu, nhãn, vải, mít, chuối, hồng xiêm,  
chôm chôm…

Thực phẩm không nên dùng
Các loại bánh kẹo ngọt chứa nhiều 

đường, nước ngọt có đường… (chỉ nên 
dùng khi có biểu hiện hạ đường huyết); 
các loại quả sấy khô; rượu, bia; các loại 
quả chua.                           

                                            (Theo SK&ĐS)

Muỗi Culex là con đường trung gian lây truyền 
bệnh viêm não Nhật Bản.

Bệnh viêm não Nhật Bản lây 
truyền qua muỗi Culex. Loài muỗi 
này nhiễm vi rút viêm não Nhật Bản 
sau khi hút máu từ các loài động vật 
bị bệnh hoặc hút máu người đang 
mắc bệnh viêm não Nhật Bản, sau đó 
truyền sang người lành thông qua vết 
đốt của muỗi.

Khi mắc bệnh viêm não Nhật 
Bản, người bệnh trải qua giai đoạn ủ 
bệnh thông thường là từ 5 - 14 ngày, 
trung bình là khoảng 7 ngày, trong 
giai đoạn này, người bệnh không có 
triệu chứng gì đặc biệt. Tiếp đến là 
giai đoạn khởi phát với triệu chứng 
sốt cao 390C - 400C, kèm theo còn có 
các triệu chứng khác như đau đầu, 
đau bụng, buồn nôn và nôn. Trong 1- 
2 ngày kế tiếp có thể gặp những dấu 
hiệu như cứng gáy, tăng trương lực 
cơ, rối loạn vận động nhãn cầu, mất 
ý thức hay tăng phản xạ gân xương. 
Tiếp đến là giai đoạn toàn phát, triệu 
chứng nổi bật nhất là tổn thương não 
nói chung và tổn thương thần kinh 
khu trú. 

Giai đoạn lui bệnh, sang tuần thứ 
hai, nhiệt độ cơ thể giảm dần và hết 
sốt vào ngày thứ 10 nếu không bị bội 
nhiễm vi khuẩn khác và nếu bệnh 
nhân được điều trị đúng phác đồ thì 
các hội chứng não và rối loạn thần 
kinh cũng mất dần. Tuy nhiên sau đó, 
người bệnh viêm não Nhật Bản có thể 
sẽ phải đối mặt với một số di chứng 
tâm thần và thần kinh ảnh hưởng đến 
sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Bệnh viêm não Nhật Bản nếu 
không được điều trị đúng, kịp thời, có 
thể gây nên nhiều biến chứng nguy 
hiểm như viêm phế quản, viêm phổi, 
hoặc gây viêm bể thận, viêm bàng 
quang, rối loạn chuyển hóa, rối loạn 
tâm thần... Ngoài ra, người bệnh còn 
có thể gặp những di chứng muộn 
sau vài năm hay thậm chí vài chục 
năm mới bộc lộ như động kinh và 
Parkinson.

Để phòng bệnh cần vệ sinh môi 
trường sạch sẽ, dọn dẹp nhà ở, làm 
sạch chuồng gia súc để hạn chế nơi 
trú đậu của muỗi; khơi thông cống 
rãnh, tránh ao tù nước đọng để hạn 
chế muỗi đẻ trứng và sinh sản lăng 
quăng; các dụng cụ đựng nước sạch 
cần được đậy kín không cho muỗi 
vào đẻ trứng; nằm màn khi đi ngủ; 
phun thuốc diệt muỗi; tiêm vắc xin 
viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng 
lịch cho người lớn và trẻ em đủ tuổi 
(từ 12 tháng tuổi trở lên).

THÙY VY 
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Người mắc đái tháo đường - suy thận nên sử dụng 
các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật ít béo, 
giàu sắt như: Thịt nạc, cá nạc, tôm, cua.
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Sáng 24.7, tại Cung Văn hóa Hữu 
nghị Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
và tuyên dương người có công với cách 
mạng toàn quốc năm 2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các đồng chí 
lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam 
anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân, 
anh hùng lao động, các thương binh, 
bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có 
công với cách mạng trong cả nước lời 
thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu 
nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Chủ tịch nước đánh giá cao nhiều 
tấm gương trong gia đình thương binh, 
liệt sĩ, gia đình chính sách đã vượt lên 
hoàn cảnh khó khăn, sản xuất, kinh 
doanh giỏi, phụng dưỡng cha mẹ già, 
nuôi dạy con, cháu trưởng thành, đồng 
thời tích cực tham gia xây dựng hệ 
thống chính trị ở cơ sở, các cuộc vận 
động và phong trào thi đua yêu nước ở 
địa phương, giúp đỡ nhau trong hoạn 
nạn, lan tỏa tình yêu thương, nhân ái 
trong xã hội.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, nhiều chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
ưu đãi đối với người có công đã được 
ban hành, thực hiện đồng bộ, toàn diện 
và đa dạng, đối tượng hưởng chính sách 
ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi 
từng bước được bổ sung, hoàn thiện, 
từng bước nâng cao mức sống của người 
có công, thân nhân của người có công 
với cách mạng.

Mới đây, chúng ta đã dành 400 tỷ 
đồng để tặng quà cho hơn 1,3 triệu 
người có công với cách mạng nhân dịp 

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
và tuyên dương người có công

kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ. Cả hệ thống chính trị vào cuộc 
cùng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng 
huy động từ nhiều nguồn lực, chung sức 
đồng lòng xây dựng, tôn tạo các công 
trình ghi công liệt sĩ; bên cạnh đó đẩy 
mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt 
sĩ còn thiếu thông tin.

“Người dân Việt Nam sẽ mãi ghi 
nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các 
thế hệ cha ông đã viết nên những bản 
hùng ca “Quyết tử cho Tổ quốc quyết 
sinh”, mang lại độc lập, hòa bình hôm 
nay” Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Để triển khai công tác đền ơn, đáp 
nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu 

quả trong thời gian tới, Chủ tịch nước 
đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành, 
địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu 
rộng hơn nữa chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước đối với thương 
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người 
có công trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các 
đoàn thể xã hội và mỗi người dân bằng 
những việc làm cụ thể, thiết thực, tích 
cực, thường xuyên, liên tục với phong 
trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình 
thương binh, liệt sĩ và người có công 
với cách mạng”, chung tay thực hiện tốt 
công tác an sinh xã hội, coi đó là trách 
nhiệm, tình cảm, vinh dự và mệnh lệnh 
từ trái tim.                            (Theo TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi lễ.

Sáng 24.7, tại xã Thượng Trạch 
(huyện Bố Trạch), UBND tỉnh Quảng 
Bình tổ chức lễ khánh thành Đền tưởng 
niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, 
đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà 
Roòng - ATP.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, đường Trường Sơn - đường Hồ 
Chí Minh nói chung, đường 20 Quyết 
Thắng nói riêng là những trang sử vẻ 
vang, là tài sản vô giá về nghệ thuật 
quân sự Việt Nam. Thông tuyến sau 120 
ngày bạt núi san rừng, đường 20 đã mở 
ra một giai đoạn mới trong lịch sử vận 
chuyển cơ giới của Đoàn 559 và cũng 
trở thành mục tiêu đánh phá tàn khốc 
của đế quốc Mỹ.

Trên tuyến đường 20, hàng loạt địa 
danh đã trở thành trọng điểm, trong 
đó, trọng điểm ATP (gồm: Cua Chữ A, 
ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích) được coi 
là “trọng điểm của trọng điểm” bởi sức 
đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. 
Nhiều chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống 
trên tuyến đường này.

Thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân, mong mỏi của 
đồng bào, chiến sĩ và thân nhân các gia 
đình liệt sĩ trong cả nước, UBND tỉnh và 
các đơn vị liên quan đã xây dựng Đền 
tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trường Sơn, 
đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà 
Roòng - ATP.

Công trình do chương trình Nghĩa 
tình biên giới, Tạp chí Nông thôn Việt 
vận động Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 
tài trợ, với tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ 
đồng. Sau 4 năm triển khai xây dựng, 
trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, công trình đã hoàn thành 
trên diện tích 1,08 ha, trong đó đền thờ 
có diện tích xây dựng 235,6 m2.

 (Theo SGGPO)

Khánh thành Đền tưởng 
niệm anh hùng liệt sĩ 
Trường Sơn, đường 20 
Quyết Thắng, trọng 
điểm Cà Roòng - ATP

Toàn cảnh Đền tưởng niệm.                               Ảnh: LĐO

Văn phòng Chính phủ có Văn bản 
4635/VPCP-CN gửi Bộ trưởng Bộ Công 
Thương và Chủ tịch Hội đồng Thành 
viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam truyền 
đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Lê Văn Thành về đảm bảo cung ứng đủ 
điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng của nhân dân.

Văn bản nêu rõ, tổng hợp thông tin, 
báo chí và dư luận liên quan đến công 
tác chỉ đạo, điều hành có thông tin về 
sự cố mất điện trên diện rộng ở phía Bắc 
vào ngày 4.7.2022 được cho là một cảnh 

báo nguy cơ thiếu điện.
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính 

phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: Sự 
cố mất điện trên diện rộng tại miền Bắc 
ngày 4.7.2022 là sự cảnh báo về nguy 
cơ thiếu điện, nhất là khu vực miền Bắc 
trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng 
Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng 
Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
tập trung công tác chỉ đạo điều hành 
về cung ứng điện, khẩn trương thực 
hiện các nhiệm vụ được giao tại Công 

điện số 1813/CĐ-TTg ngày 24.12.2021 
của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của 
Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 
108/TB-VPCP ngày 13.4.2022, Kết luận 
của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 
200/TB-VPCP ngày 9.7.2022 và các giải 
pháp cần thiết, phù hợp, hiệu quả, đúng 
quy định để bảo đảm cung ứng đủ điện 
cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 
của nhân dân, tuyệt đối không để xảy 
ra tình trạng thiếu điện; kịp thời báo cáo 
những vấn đề vượt thẩm quyền.              

                                              (Theo LĐO)

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố 
điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 
và xác định được địa phương đứng đầu 
cả nước về số điểm 10. 

Theo đó, Thanh Hóa là địa phương 
dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 
trong kỳ thi trên, với 411 thí sinh đạt điểm 
10 ở các môn (tăng 3 bậc so với năm 2021). 
Trong top 10 địa phương năm nay có: 
Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, 
Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Phúc, TP Hồ 
Chí Minh, Hà Tĩnh và Bắc Giang.
  Chiều 24.7, Sở GD&ĐT Hà Nội 

thông tin sơ bộ về kết quả kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2022. Toàn thành phố 
có gần 98.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ 
thi, trong đó có gần 5.000 thí sinh tự do.

Toàn thành phố có 31.048 bài thi đạt 
từ 9 điểm trở lên, trong đó có 401 bài thi 

Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
 Hà Nội có 3 thủ khoa toàn quốc của các tổ hợp tuyển sinh đại học

Sáng 24.7, UBND tỉnh Quảng Nam 
tổ chức lễ khởi công công trình dự án 
đường nối QL 14H đến ĐT 609C, có tổng 
mức đầu tư 340 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 6 km, dự 
kiến hoàn thành vào tháng 11.2024.

Dự án này sẽ kết nối vùng phía Tây 
thuộc huyện Duy Xuyên và vùng B 
huyện Đại Lộc, phát huy khả năng kết 
nối của các tuyến đường địa phương, 
phục vụ đời sống nhân dân trong khu 
vực, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đi 
lại của người dân, thúc đẩy phát triển  
KT-XH, góp phần ổn định sản xuất và 
cải thiện đời sống sinh hoạt của nhân 
dân khu vực.               (Theo Báo Dân sinh)

Quảng Nam khởi công 
tuyến đường  
340 tỷ đồng nối  
đôi bờ Thu Bồn

Thủ khoa 
Nguyễn 
Ngọc Lễ. 

đạt điểm 10.
Đáng chú ý, TP Hà Nội có 3 thủ khoa 

của các tổ hợp khối tuyển sinh đại học 
A00, A01 và B00. Tiêu biểu nhất là em 
Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6 
Trường THPT Quốc Oai (huyện Quốc 
Oai), thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ 

hợp khối A00 với 3 điểm 10 ở cả 3 môn 
Toán, Vật lý, Hóa học. Đây cũng là thí sinh 
duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 đạt được điểm số này. Nguyễn 
Ngọc Lễ là học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ 
đô năm 2022. 

Thủ khoa thứ hai là Lò Hải Long, dân 
tộc Thái, học sinh lớp 12A1, Trường THPT 
chuyên ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). 
Lò Hải Long là thủ khoa duy nhất toàn 
quốc của tổ hợp khối A01 với hai điểm 
10 ở môn Toán, Vật lý và đạt 9,8 điểm ở 
môn tiếng Anh. 

Thủ khoa thứ ba là Nguyễn Đăng 
Khải, học sinh lớp 12A1 Trường THPT 
chuyên ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). 
Em là thủ khoa toàn quốc tổ hợp khối B00 
với tổng điểm là 29,35.

(Theo baotintuc.vn, HNMO)







12 THẾ GIỚI THỨ HAI, 25.7.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256. 3812559 n Quảng cáo: 0256.3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

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

WHO tuyên bố đậu mùa khỉ 
là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Một người tiêm vắc xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ tại TTYT Northwell, TP New York, Mỹ, ngày 15.7. Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, ngày 23.7, Tổng 
giám đốc WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus tuyên bố đợt bùng phát 
bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là tình trạng 
khẩn cấp y tế toàn cầu - mức báo động 
cao nhất mà cơ quan này có thể phát đi. 

“Tôi đã quyết định tuyên bố đợt 
bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn 
cầu hiện nay là tình trạng khẩn cấp y 
tế công cộng mà quốc tế lo ngại” - ông 
Tedros nói.

Tổng giám đốc WHO Tedros 
Adhanom Ghebreyesus mô tả bệnh đậu 
mùa khỉ là một mối đe dọa sức khỏe 
đang ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi 
các chính phủ trên toàn thế giới tăng 
cường giám sát, truy vết, xét nghiệm và 
đảm bảo rằng những người có nguy cơ 
cao được tiếp cận với vắc xin và thuốc 
kháng vi rút. 

Trước đó, WHO đã triệu tập ủy ban 
khẩn cấp của họ để xác định mức độ đe 
dọa mà bệnh đậu mùa khỉ hiện đang gây 
ra cho cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên ông Tedros cũng nhận 
định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ 
hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, 
ngoại trừ ở châu Âu là mức cao. Ông nói: 
“Với những công cụ chúng ta có hiện 

nay, chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh 
bùng phát và ngăn chặn sự lây nhiễm”.

Tính đến nay đã có hơn 15.000 ca 
được báo cáo mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 
những nước trước đây không hề phát 
hiện căn bệnh này. 

Theo các quan chức WHO, gần một 
nửa trong số những nước phát hiện 
bệnh đậu mùa khỉ vào thời điểm hiện 
nay đã đảm bảo khả năng tiếp cận  
vắc xin ngừa căn bệnh này.

(Theo TTO)

Thủ tướng Australia 
kêu gọi Trung Quốc 
dỡ bỏ tất cả lệnh 
trừng phạt

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Australia Anthony 
Albanese ngày 24.7 kêu gọi Trung Quốc 
dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chống 
lại Australia vì lợi ích của cả hai nước.

Phát biểu trên đài Skynews, Thủ 
tướng Albanese nhắc lại quan điểm của 
chính phủ mới ở Australia mong muốn 
hợp tác với Trung Quốc trong khi vẫn 
kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của 
mình. Ông Albanese khẳng định việc 
Trung Quốc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng 
phạt chống lại Australia sẽ đem lại lợi 
ích cho cả hai quốc gia.

Quan hệ Australia và Trung Quốc 
trở nên căng thẳng dưới thời của cựu 
Thủ tướng Scott Morrison. Căng thẳng 
chính trị và thương mại giữa hai nước 
khiến một số ngành công nghiệp của 
Australia vào thế khó khi Trung Quốc 
áp lệnh trừng phạt hoặc cấm nhập hàng 
hóa của Canberra.

Trong thời gian gần đây đã xuất 
hiện những đồn đại trên truyền thông 
Australia về khả năng Bắc Kinh dỡ bỏ 
lệnh cấm nhập khẩu than của Australia, 
một động thái được cho là bước đột phá 
lớn trong quan hệ Australia - Trung 
Quốc, và sẽ là một chiến thắng cho chính 
phủ của Thủ tướng Albanese kể từ khi 
lên nắm quyền vào cuối tháng 5.2022.

(Theo TTXVN)

Ukraine tố Nga tập kích cảng Odessa ngay sau thỏa thuận ngũ cốc

Ngũ cốc được chuyển lên sà lan tại cảng Reni, tỉnh 
Odessa, Ukraine ngày 21.7.                 Ảnh: Reuters

Ukraine tố Nga tập kích tên lửa 
vào cảng Odessa, nơi hàng triệu tấn 

ngũ cốc bị mắc kẹt, một ngày sau khi 
thỏa thuận với LHQ được ký kết.

“Kẻ thù đã tấn công cảng biển 
Odessa bằng tên lửa hành trình 
Kalibr. Hai tên lửa bị hệ thống phòng 
không đánh chặn, hai quả khác trúng 
cơ sở hạ tầng của cảng”, ông Sergiy 
Bratchuk, đại diện khu vực Odessa, 
hôm 24.7 cho biết trong một tuyên bố 
trên mạng xã hội.

Odessa là cảng quan trọng của 
Biển Đen, nơi khoảng 20 triệu tấn ngũ 
cốc bị mắc kẹt trong các tháp chứa do 
chiến sự. Cả Nga và Ukraine cáo buộc 

lẫn nhau rải thủy lôi phong tỏa Biển 
Đen, khiến hoạt động xuất khẩu ngũ 
cốc bị đình trệ.

Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày 
sau khi Ukraine và Nga ký thỏa thuận 
do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và LHQ 
hậu thuẫn, cho phép xuất khẩu hàng 
triệu tấn ngũ cốc từ các cảng ven  
Biển Đen.

Tổng thư ký LHQ lên án vụ tập 
kích cảng Odessa, kêu gọi Nga cùng 
các bên liên quan thực hiện thỏa thuận 
ngũ cốc mới ký kết.

(Theo VnExpress.net)

Ấn Độ, Nhật Bản tổ chức tập trận đối tác 
hàng hải ở biển Andaman

Tàu tuần tra INS Sukanya của Hải quân Ấn Độ cùng 
tàu khu trục JS Samidare thuộc lớp Murasame của 
JMSDF tham gia cuộc tập trận, ngày 23.7. Ảnh: ANI

Hải quân Ấn Độ và Lực lượng 
Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) 
ngày 23.7 đã tổ chức cuộc tập trận 
Đối tác hàng hải (MPX) tại vùng biển 
Andaman thuộc Ấn Độ Dương.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng 
Ấn Độ, tàu tuần tra INS Sukanya của 
Hải quân Ấn Độ cùng tàu khu trục JS 
Samidare thuộc lớp Murasame của 
JMSDF, đã tham gia cuộc tập trận này.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, hai 
bên tập trung vào các hoạt động diễn 
tập bao gồm các hoạt động trên tàu, 
hoạt động của máy bay và diễn tập 
chiến thuật. Cuộc tập trận nhằm tăng 
cường khả năng tương tác và thông 
tin liên lạc giữa hải quân hai nước.

Ấn Độ và Nhật Bản đã và đang 
tiến hành các cuộc tập trận thường 
xuyên ở khu vực Ấn Độ Dương nhằm 
tăng cường liên kết hàng hải. Bộ Quốc 
phòng Ấn Độ cho biết, cuộc tập trận 

này là một phần trong những nỗ lực 
giữa lực lượng hải quân hai nước 
nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và 
thương mại quốc tế tại khu vực Ấn 
Độ Dương.

(Theo VOV.VN)

Ethiopia tiêu diệt 
153 phiến quân 
liên quan đến vụ 
thảm sát hồi tháng 6

Ngày 23.7, Lực lượng Đặc nhiệm 
Tình báo và An ninh Liên hợp Ethiopia 
cho biết rằng họ đã tiêu diệt 153 phiến 
quân bị nghi ngờ thuộc Quân đội Giải 
phóng Oromo (OLA) và bị cáo buộc đã 
thực hiện một vụ thảm sát gần đây. 

Lực lượng đặc nhiệm cho biết 900 
người khác bị nghi ngờ là phiến quân 
OLA cũng đã bị bắt giữ trong một cuộc 
truy quét an ninh kéo dài một tháng từ 
ngày 14.6 đến ngày 14.7. 

Trong chiến dịch này, quân đội 
Ethiopia đã thu giữ nhiều phương tiện, 
súng ống, đạn dược và nhiều loại quân 
phục của OLA. 

Theo tuyên bố, các phiến quân được 
cho là người của OLA bị tiêu diệt và bị 
bắt này có liên quan đến một vụ thảm 
sát được thực hiện hồi tháng trước chủ 
yếu nhằm vào những nông dân người 
dân tộc Amhara ở vùng nông thôn Tole 
thuộc huyện Gimbi, vùng Tây Wollega 
của Ethiopia.                  (Theo Vietnam+)

TIN VẮN
 Theo Reuters, một phái đoàn cấp 

cao của Quốc hội Mỹ ngày 23.7 có cuộc 
gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky tại Kiev, cam kết tiếp tục hỗ trợ 
Ukraine.
 Truyền thông Philippines ngày 

24.7 đưa tin, một vụ nổ súng vừa xảy ra 
bên trong khuôn viên Trường ĐH Ateneo 
de Manila ở nước này. Cảnh sát TP 
Quezon xác nhận, vụ bạo lực súng đạn 
này khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và  
2 người bị thương.
 Ngày 24.7, Bộ Y tế Palestine thông 

báo, 2 người Palestine đã thiệt mạng đêm 
23.7 trong chiến dịch của quân đội Israel ở 
TP Nablus thuộc khu Bờ Tây.
 Ngày 23.7, một vụ sập núi ở tỉnh 

Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, làm 9 
người thiệt mạng, 7 người bị thương và 1 
người mất tích.
 Ngày 23.7, nhóm giám sát thánh 

chiến SITE xác nhận, một chi nhánh của 
tổ chức khủng bố al-Qaeda tuyên bố đã 
thực hiện cuộc tấn công liều chết vào một 
thị trấn đồn trú chiến lược gần thủ đô 
Bamako của Mali. (Theo TTXVN, VOV.VN)


