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KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1.8.1930 - 1.8.2022):

Phát huy sức mạnh công tác tuyên giáo 
trong giai đoạn mới

Theo các cơ sở y tế, hiện nay lượng người đến khám 
chữa bệnh giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy 
nhiên, thời tiết trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chuyển 
mùa, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng sẽ có 
xu hướng gia tăng. Do vậy, mọi người nên có ý thức 
phòng bệnh, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất 
thường, tránh để bệnh chuyển nặng.

Cẩn trọng phòng bệnh khi 
thời tiết thất thường
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Sớm khắc phục tình trạng 
ruộng bị bồi lấp do sạt lở 
núi Trang Dài

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, HỢP TÁC QUỐC TẾ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG:

Đa dạng, thiết thực, toàn diện 
Tìm thêm kênh tiêu thụ 
cho nông sản địa phương

Để vơi bớt 
nỗi lo tai nạn 
tàu cá Tàu SAR 27-01 tiếp nhận 4 thuyền viên tàu BĐ-91464TS (đang leo xuống) 

được tàu Pacific Spirit (Hong Kong) cứu vớt đêm 20.7.                      Ảnh: Báo CAND

Tàu cá ở Cảng cá Đề Gi 
(Phù Cát). Ảnh: H.THU
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Bình Định

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 
tỉnh Bình Định nhận Cờ thi đua xuất sắc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Cờ thi đua cho Ban Chỉ đạo vận động 
HMTN tỉnh Bình Định vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm tham gia Hành trình Đỏ.          Ảnh: Hội CTĐ tỉnh

(BĐ) - Tại Hội nghị tổng 
kết 10 năm chương trình Hành 
trình Đỏ - Kết nối dòng máu 
Việt (2013 - 2022) do Viện 
Huyết học - Truyền máu Trung 
ương phối hợp với Văn phòng 
Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động 
hiến máu tình nguyện (HMTN) 
và Công ty CP VTVCorp tổ 
chức vào ngày 30.7 tại Hà Nội, 
Ban Chỉ đạo vận động HMTN 
Bình Định là 1 trong 10 ban chỉ 
đạo cấp tỉnh được Ban Tổ chức 
Hành trình Đỏ Trung ương 
tặng Cờ thi đua vì có thành tích 
xuất sắc trong 10 năm tham gia 
Hành trình Đỏ.

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch 
Hội CTĐ tỉnh, Phó trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo vận 
động HMTN tỉnh Bình Định - 
là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu 
được tặng thưởng vì có thành 
tích xuất sắc trong 10 năm 
Hành trình Đỏ.

Dịp này, Hội CTĐ Việt Nam 
tặng bằng khen cho 48 ban chỉ 
đạo vận động HMTN cấp tỉnh 
có thành tích tiêu biểu, trong đó 
có Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định.

Chương trình Hành trình 
Đỏ - Kết nối dòng máu Việt giai 
đoạn 2013 - 2022 đã thu hút sự 
tham gia của 58/63 tỉnh, thành 
trong cả nước, với hàng triệu 
lượt người đăng ký HMTN, tiếp 
nhận gần 700 nghìn đơn vị máu.

Riêng tại Bình Định, năm 

2022 là năm thứ 9 tỉnh tổ chức 
Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất 
Võ với thông điệp Kết nối dòng 
máu Việt, đã tiếp nhận trên 
13.000 đơn vị máu.

Ngoài hoạt động tổ chức 
HMTN, dịp này, Ban Chỉ đạo 
vận động HMTN tỉnh Bình 
Định còn tổ chức những lớp 
tập huấn nâng cao nhận thức 
cho hàng triệu người dân về 
HMTN, bệnh tan máu bẩm 
sinh; thăm, tặng quà các bệnh 
nhân bị bệnh hiểm nghèo về 
máu; tôn vinh các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong tham gia phong trào 
HMTN và tham gia HMTN 
nhiều lần...                   NGỌC TÚ

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

Võ đường Kim Hoàng bảo vệ 
thành công cúp đối kháng

(BĐ) - Tối 30.7, tại Nhà thi 
đấu Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao tỉnh đã diễn 
ra các trận chung kết nội dung 
đối kháng và Lễ bế mạc Giải 
võ cổ truyền các võ đường 
Bình Định - tranh cúp Hoàng 
đế Quang Trung lần thứ IV -  
năm 2022.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức 
trao thưởng cho các cá nhân, 
tập thể đạt thành tích cao ở các 
nội dung thi đấu.

Trong đó, cúp hội thi được 
trao cho võ đường Kim Huệ 
(huyện Tuy Phước, với 14 HCV, 
5 HCB, 3 HCĐ); võ đường Kim 
Hoàng (TX Hoài Nhơn, 6 HCV, 
1 HCB, 2 HCĐ) đoạt giải nhì; 
giải ba thuộc về võ đường Hồ Bé 
(huyện Tây Sơn, 3 HCV, 2 HCB).

Cúp đối kháng được trao 
cho võ đường Kim Hoàng (TX 
Hoài Nhơn, 7 HCV, 4 HCB, 5 
HCĐ); võ đường Trương Ngọc 
Bê (huyện Tây Sơn, 4 HCV, 3 
HCB, 4 HCĐ) đoạt giải nhì; 
giải ba thuộc về võ đường Năm 
Phương (TX An Nhơn, 3 HCV, 
2 HCĐ).

Ban Tổ chức cũng trao cờ 
toàn đoàn cho những đơn vị 
có các võ đường giành được 
nhiều huy chương. Theo đó, 
huyện Tuy Phước giành giải 
nhất với 22 HCV, 17 HCB, 17 
HCĐ; TX Hoài Nhơn đạt giải 
nhì với 14 HCV, 8 HCB, 18 
HCĐ; giải ba thuộc về huyện 
Tây Sơn (11 HCV, 12 HCB,  
12 HCĐ).                      

HOÀNG QUÂN

GIẢI THƯỞNG ĐÀO TẤN - XUÂN DIỆU LẦN THỨ VI (2016 - 2020): 

Có 84 tác giả, nhóm tác giả và 
1 đơn vị tham gia

(BĐ) - Tin từ Sở VH&TT, 
UBND tỉnh đã ban hành quyết 
định thành lập Hội đồng xét 
tặng Giải thưởng Đào Tấn - 
Xuân Diệu dành cho văn học, 
nghệ thuật tỉnh Bình Định 
lần thứ VI (2016 - 2020). Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang làm Chủ tịch Hội đồng.

Giải thưởng Đào Tấn - Xuân 
Diệu lần thứ VI có 84 tác giả, 
nhóm tác giả và 1 đơn vị/99 tác 
phẩm, 18 cụm tác phẩm (284 
tác phẩm) và 6 cuộc triển lãm 
(304 tác phẩm) tham gia xét 
tặng ở 7 chuyên ngành, gồm: 
Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, 

Mỹ thuật, Sân khấu, Văn nghệ 
dân gian và Múa.

Cơ cấu Giải thưởng Đào 
Tấn - Xuân Diệu gồm giải A, 
giải B và giải khuyến khích. Số 
lượng giải thưởng cho mỗi thể 
loại văn học, nghệ thuật được 
Hội đồng xét giải thống nhất 
đề xuất trên cơ sở chất lượng 
tác phẩm.

Tác giả, đơn vị đạt giải sẽ 
được nhận Bằng tặng thưởng 
của UBND tỉnh và tiền thưởng 
với các mức: 20 triệu đồng (giải 
A), 12 triệu đồng (giải B) và 5 
triệu đồng (giải khuyến khích).                     

AN NHIÊN

2 doanh nghiệp tham gia 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
năm 2022

(BĐ) - Ông Phan Ngọc 
Anh, Chi cục trưởng Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Sở KH&CN),  cho 
biết: Hội đồng sơ tuyển Giải 
thưởng Chất lượng quốc gia 
tỉnh đã thống nhất lựa chọn 
và giới thiệu 2 DN tiêu biểu 
của tỉnh đăng ký tham dự Giải 
thưởng Chất lượng quốc gia 
năm 2022. Đó là Công ty CP 
Xây dựng điện VNECO 10 và 
Công ty CP Vật tư kỹ thuật 
nông nghiệp Bình Định.

Giải thưởng Chất lượng 

quốc gia được tổ chức hằng 
năm nhằm tôn vinh các DN có 
thành tích xuất sắc trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. DN 
tham gia giải thưởng phải đáp 
ứng các yêu cầu của 7 tiêu chí, 
như: Vai trò của lãnh đạo DN; 
chiến lược hoạt động; chính 
sách định hướng vào khách 
hàng và thị trường; đo lường, 
phân tích và quản lý tri thức; 
quản lý, phát triển nguồn nhân 
lực; quản lý quá trình hoạt 
động; kết quả hoạt động.                    

TRỌNG LỢI

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

l Ngày 1 - 5.8: Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 
các địa phương trên địa bàn tỉnh, sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 
khóa XIII.
l Ngày 4.8: Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch tỉnh 

Bình Định.
l Ngày 5.8: UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Cơ 

quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Huyện An Lão gặp mặt CCB Sư đoàn 3 Sao Vàng 
về thăm chiến trường xưa

Sáng 31.7, lãnh đạo huyện An 
Lão đã có buổi gặp mặt các CCB 
Sư đoàn 3 Sao Vàng nhân chuyến 
về thăm chiến trường xưa - nơi 
mà các CCB đã từng tham gia 
chiến đấu. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo 
huyện An Lão đã thông tin khái 
quát đến Đoàn CCB Sư đoàn 3 
Sao Vàng tình hình phát triển 
KT-XH của huyện trong thời 
gian qua và định hướng phát 
triển trong thời gian tới. Đồng 
thời bày tỏ sự cảm động, vì có 
những CCB tuổi cao, nhưng đã 
không ngại đường sá xa xôi, vượt 
cả nghìn cây số về thăm lại chiến 
trường xưa, trong chuyến đi đầy 
ý nghĩa này. Ðiều đó nói lên tình 
cảm của các CCB luôn hướng về 
nơi sinh ra, nuôi dưỡng cho sự 
trưởng thành và lớn mạnh của 
Sư đoàn 3 Sao Vàng, nơi để lại 
những kỷ niệm sâu sắc nhất; dù 
gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi 

tự hào; nơi các CCB đã một thời 
chung lưng, đấu cật với quân 
dân địa phương chiến đấu và 
chiến thắng quân thù. 

Phát huy truyền thống quê 
hương An Lão anh hùng, Đảng 
bộ, chính quyền, quân và dân 
An Lão tiếp tục giữ vững tinh 
thần đoàn kết, vượt qua mọi khó 
khăn, thử thách, phát huy truyền 
thống cách mạng, khai thác tốt 
các tiềm năng, lợi thế của địa 
phương, tranh thủ mọi nguồn 
lực, phấn đấu thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nghị 
quyết đại hội đảng bộ các cấp đã 
đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sư đoàn 3 Sao Vàng được 
thành lập vào ngày 2.9.1965, tại 
khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, 
huyện Hoài Ân. Đây là sư đoàn 
chủ lực cơ động đầu tiên của 
Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân 
giải phóng miền Nam, trực 
tiếp chiến đấu tại chiến trường 

Trung Trung Bộ và một số tỉnh 
Tây Nguyên. Trong những năm 
kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ 
của Sư đoàn đã lập nhiều chiến 
công hiển hách. Đặc biệt trong 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
Sư đoàn 3 Sao Vàng là một mũi 
nhọn chủ công của Quân đoàn 2 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu 
ngụy ngày 30.4.1975, góp phần 
to lớn vào sự nghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đến năm 1979, được lệnh 
hành quân ra Bắc, Sư đoàn 3 
Sao Vàng đã hoàn thành nhiệm 
vụ xuất sắc bảo vệ biên giới Tổ 
quốc. Với thành tích đạt được, 
Sư đoàn 3 Sao Vàng đã 2 lần 
được Đảng và Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT 
nhân dân, nhiều cán bộ, sĩ quan, 
chiến sĩ được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

ĐĂNG KHẢNH

TIN VẮN
l Ngày 29.7, Khối thi đua 

sản xuất kinh doanh tỉnh do 
Công ty CP Cảng Thị Nại làm 
Trưởng khối, cùng 8 đơn vị 
thành viên trong Khối thi đua 
phối hợp với chính quyền địa 
phương tổ chức bàn giao 2 ngôi 
nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà 
Đinh Thị Ri và Đinh Thị Nhất, có 

hoàn cảnh khó khăn, ở làng Kon 
Giọt 1, xã Vĩnh An, huyện Tây 
Sơn; mỗi gia đình được hỗ trợ 50 
triệu đồng. Số tiền này do cán 
bộ, người lao động trong Khối 
thi đua đóng góp. TÍN TRỌNG
l Ban CHQS huyện Phù 

Mỹ phối hợp với chính quyền 
xã Mỹ Trinh tổ chức tặng 1 

con bò giống, trị giá 10 triệu 
đồng cho hộ gia đình anh Trần 
Văn Quyền (ở thôn Trung Hội, 
xã Mỹ Trinh), chiều 29.7. Việc 
tặng bò giống nhằm chia sẻ 
khó khăn, giúp gia đình anh 
Quyền có con giống để phát 
triển chăn nuôi, vươn lên 
thoát nghèo. HẰNG NGA
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Để vơi bớt nỗi lo tai nạn tàu cá
Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), trong giai đoạn 2015 - 2020 đã xảy ra 954 vụ tai nạn 

đối với tàu cá Bình Định. Từ năm 2021 đến nay, dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác cứu hộ, cứu nạn của các 
cấp, ngành, tai nạn tàu cá vẫn để lại nhiều tổn thất nặng nề. 

Tàu SAR 27-01 tiếp nhận 4 thuyền viên tàu BĐ-91464TS (đang leo xuống) được tàu Pacific Spirit (Hong Kong) cứu vớt 
đêm 20.7.                     Ảnh: Báo CAND

Nhiều nguyên nhân 
gây tai nạn

Theo Chi cục Thủy sản, 
trong 954 vụ tai nạn tàu cá 
Bình Định ở giai đoạn 2015- 
2020, có 496 trường hợp bị 
hỏng máy, 182 trường hợp bị 
tai nạn lao động, 126 trường 
hợp bị thiên tai (bão, áp thấp 
nhiệt đới), 63 trường hợp bị 
đâm va, mắc cạn... gây nhiều 
tổn thất nặng nề. Cụ thể, có 
213 người chết và mất tích, 46 
người bị thương, 94 tàu cá bị 
chìm hoàn toàn, 672 tàu cá bị 
thiệt hại tài sản.

Theo báo cáo của Ban 
Chỉ huy Phòng chống thiên 
tai - Tìm kiếm cứu nạn và 
Phòng thủ dân sự tỉnh, trong 
năm 2021 xảy ra 107 sự cố 
tàu thuyền, trong đó chìm 
12 phương tiện, hư hỏng 4 
phương tiện; 56 thuyền viên 
chết, 10 người mất tích, 38 
người bị thương.  

Từ đầu năm 2022 đến nay, 
chỉ riêng hệ thống trạm bờ của 
Chi cục Thủy sản đã tiếp nhận 
thông tin 17 sự cố tàu cá. 

Phó Chi cục trưởng Chi 
cục Thủy sản Trần Văn Vinh 
cho biết: Qua điều tra tai nạn 
tàu cá trong giai đoạn 2015 - 
2020, có nhiều nguyên nhân, 
chủ yếu là nhiều tàu cá chưa 
tuân thủ việc kiểm tra an 
toàn kỹ thuật theo thời gian 
quy định. Có đến 97,75% tàu 
cá Bình Định là tàu vỏ gỗ; 
35,21% tàu vỏ gỗ có tuổi thọ 
hơn 10 năm, thường có nhiều 
nguy cơ tiềm ẩn bên trong về 
tính liên kết, sức bền của kết 
cấu thân tàu, cũng như khả 
năng chịu tác động của sóng, 
gió và ngoại lực. Máy chính 

được lắp đặt trên tàu cá hầu 
hết là máy cũ đã qua sử dụng, 
trong đó có nhiều máy kém 
chất lượng, thường gây ra các 
hỏng hóc. Tàu cá đưa các thiết 
bị vào sử dụng chưa tính toán, 
kiểm tra kỹ để đảm bảo an 
toàn, gây ra nhiều tai nạn cho  
thuyền viên... 

Theo ông Vinh, thực tế 
nhiều tàu có trang bị phương 
tiện cứu sinh như áo phao, 
dụng cụ nổi, nhưng lại thường 
cất tập trung ở nơi không dễ 
lấy nhanh để sử dụng khi có 
sự cố bất ngờ. Đối với áo phao 
cá nhân, cần nhắc nhở thuyền 
viên phải mặc trong lúc làm 

việc và cả lúc nghỉ ngơi khi có 
thời tiết xấu trên biển. 

“Từ việc chủ quan không 
mặc áo phao của thuyền viên 
dẫn đến nhiều trường hợp 
đáng tiếc khi không may tàu 
bị lật, chìm, hoặc thuyền viên 
bị trượt ngã, sóng cuốn, gió 
tạt xuống biển…”, ông Vinh 
phân tích.

Cần sự quan tâm, 
phối hợp từ nhiều phía 

Theo ông Trần Văn Vinh, 
để góp phần giảm thiểu tai 
nạn tàu cá, Chi cục Thủy sản 
sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, 
thực hiện công tác đăng kiểm, 

kiểm tra an toàn kỹ thuật đối 
với tàu cá đúng theo thời gian 
quy định. Công tác này cũng sẽ 
được các ban quản lý cảng cá, 
tổ IUU (chống khai thác thủy 
sản bất hợp pháp, không báo 
cáo và không theo quy định), 
các đơn vị liên quan kiểm tra 
chặt chẽ hơn đối với tàu cá 
trước khi xuất bến.  

Bên cạnh nỗ lực quản lý, hỗ 
trợ cứu nạn của các cấp, ngành, 
yêu cầu quan trọng là chủ tàu, 
thuyền viên cần nâng cao nhận 
thức để giảm thiểu tai nạn. 

Ngư dân giàu kinh nghiệm 
Phan Thanh Tỉnh (phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn, chủ 

tàu kiêm thuyền trưởng tàu 
BĐ-91063TS chuyên khai thác 
xa bờ), chia sẻ: Muốn vươn 
khơi bám biển hiệu quả, trước 
hết các chủ tàu cần cố gắng 
đầu tư các thiết bị, vật dụng 
cần thiết phải có theo quy 
định để đảm bảo an toàn kỹ 
thuật tàu cá và thuyền viên 
của mình. Trong đó, việc lắp 
đặt và đảm bảo hoạt động của 
thiết bị giám sát hành trình, 
cùng các phương tiện thông 
tin liên lạc là vô cùng quan 
trọng để kịp thời báo tin, xác 
định được vị trí khi tàu gặp sự 
cố trên biển.  

Một sự việc điển hình gần 
đây, sáng 20.7, tàu cá BĐ-
91464TS (có 4 thuyền viên) bị 
phá nước tại vùng biển cách 
TP Nha Trang (tỉnh Khánh 
Hòa) khoảng 121 hải lý. Trước 
khi tàu chìm, chủ tàu đã kịp 
liên lạc qua điện thoại vệ tinh 
đến Chi cục Thủy sản tỉnh 
đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Sau 
đó, nhận được tin báo, Văn 
phòng Thường trực Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai - 
Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thủ dân sự tỉnh đã chuyển 
thông tin đến Đài thông tin 
duyên hải Quy Nhơn, Trung 
tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu 
nạn hàng hải khu vực IV, đồng 
thời đề nghị Ủy ban Quốc gia 
Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn điều động tàu 
SAR 27-01 đang trực tại Nha 
Trang đi cứu nạn. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Chi 
cục Thủy sản cũng thông báo, 
kêu gọi các tàu ở gần khu vực 
tàu bị nạn có sự hỗ trợ. Đêm 20.7, 
tàu Pacific Spirit (Hong Kong) 
đã gặp, cứu vớt được 4 thuyền 
viên tàu BĐ-91464TS, sau đó bàn 
giao cho tàu SAR 27-01 để đưa 
về cảng Nha Trang an toàn vào 
sáng 21.7. 

HOÀI THU 

Khai mạc Đại hội TDTT TX An Nhơn và huyện Phù Mỹ 
l Chiều 31.7, tại SVĐ TX An Nhơn, UBND 

TX An Nhơn tổ chức Lễ khai mạc Đại hội TDTT 
TX An Nhơn lần thứ VIII, năm 2022. Tham gia 
Đại hội có gần 1.000 VĐV thuộc 24 cơ quan, 
đơn vị, trường học và các xã, phường trong 
toàn thị xã. Đại hội đã tiến hành thi đấu xong 
11 bộ môn, gồm: Điền kinh; đẩy gậy; việt dã; 
bóng đá; bóng chuyền nam, nữ; võ thuật; bi da; 
cầu lông; cờ vua; cờ tướng.
l Trước đó, chiều 30.7, tại SVĐ thị trấn Bình 

Dương, UBND huyện Phù Mỹ tổ chức Lễ khai 
mạc Đại hội TDTT huyện Phù Mỹ lần thứ IX, 
năm 2022.

Thời gian qua, phong trào TDTT của huyện 
Phù Mỹ có bước phát triển. Số người tham gia 
luyện tập TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 42%; 
tỷ lệ gia đình luyện tập TDTT đạt 34,5%. Đến 
tháng 5 vừa qua, 19 xã, thị trấn của huyện đã 
hoàn thành đại hội TDTT cấp cơ sở và huyện 
Phù Mỹ đã tổ chức thành công 6/8 môn thi đấu, 
gồm: Bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu 
lông, bida, cờ tướng và bóng đá nam.

Sau Lễ Khai mạc, Đại hội tiến hành thi đấu 2 
môn còn lại của chương trình là võ cổ truyền và 
môn điền kinh. Trong đó môn điền kinh được 
tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 
trên 200 VĐV của 19 xã, thị trấn tham gia tranh 
tài ở tất cả 18 nội dung thi đấu.

TX An Nhơn: Phát hiện, xử lý 540 
trường hợp vi phạm trật tự ATGT

(BĐ) - CA TX An Nhơn cho 
biết, từ ngày 20.6 đến nay, qua 
thực hiện tháng cao điểm kiểm 
tra, xử lý các hành vi vi phạm 
trật tự ATGT, lực lượng CSGT 
đã phát hiện, xử lý 504 trường 
hợp vi phạm Luật Giao thông 
đường bộ, xử phạt vi phạm 
hành chính với số tiền gần 450 
triệu đồng, tạm giữ 79 phương 
tiện vi phạm. 

Các lỗi vi phạm bị xử lý chủ 
yếu gồm: Chạy xe máy không 
đội mũ bảo hiểm, không có 
giấy phép lái xe, không có giấy 
chứng nhận đăng ký xe, không 
có gương chiếu hậu, để xe máy 
dưới lòng đường… Đáng chú ý, 
cơ quan chức năng đã phát hiện 
17 trường hợp điều khiển xe vi 
phạm vượt quá nồng độ cồn cho 
phép, 2 trường hợp chở hàng 
hóa vượt quá tải trọng cho phép. 

Bên cạnh công tác tuần tra, 
xử lý vi phạm, lực lượng CSGT 
đã tổ chức tuyên tuyền, nâng 

cao ý thức chấp hành Luật Giao 
thông đường bộ cho người dân 
khi tham gia giao thông.

Theo đánh giá của CA TX An 
Nhơn, nhờ đẩy mạnh các biện 
pháp tuần tra, xử lý, kết hợp 
tuyên truyền nâng cao nhận 
thức của người dân, TNGT trên 
địa bàn thị xã giảm trên cả 3 mặt 
về số vụ tai nạn, số người chết 
và số người bị thương. 

Thời gian tới, CA thị xã tiếp 
tục thực hiện nghiêm việc kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 
hành chính trên lĩnh vực trật 
tự ATGT. Khuyến cáo người 
dân chấp hành tốt các quy định 
khi tham gia giao thông, tuyệt 
đối không điều khiển phương 
tiện khi đã sử dụng rượu, bia, 
chất kích thích; chấp hành các 
quy định về kinh doanh vận 
tải, hàng hóa, không chở hàng 
quá khổ, quá tải, cơi nới thành 
thùng xe…

N. HÂN

Các đoàn diễu hành tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT huyện 
Phù Mỹ lần thứ IX.                 Ảnh: VIỆT LỢI

l Chiều 30.7, tại SVĐ Bồng Sơn (TX Hoài 
Nhơn) diễn ra trận chung kết và trận tranh 
hạng ba giải bóng đá Đại hội TDTT TX Hoài 
Nhơn lần thứ VIII - năm 2022. Kết quả, đội 
bóng phường Bồng Sơn thắng đội phường Tam 
Quan Bắc (2 - 0) đoạt chức vô địch; đội bóng 
phường Tam Quan thắng đội phường Hoài 
Hương (2 - 1), giành giải ba.

Giải khai mạc ngày 9.7, với sự tham gia của 
17 đội đến từ 17 xã, phường trên địa bàn thị xã.

THANH MINH - VIỆT LỢI - DIỆP BẢO SƯƠNG
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TIN VẮN

Cuối tháng 12.2021, núi 
Trang Dài (xã Tây Phú, huyện 
Tây Sơn) liên tiếp xảy ra 2 
lần sạt lở. Đất, đá, cây cối từ 
núi sạt lở tràn xuống lấp cống 
thoát nước, đường giao thông 
và hoa màu của người dân. 
UBND xã Tây Phú đã tổ chức 
khắc phục để người dân đi lại. 
Tuy vậy, nhiều diện tích đất 
lúa của người dân đến nay vẫn 
chưa thể sản xuất được vì bị 
bồi lấp nghiêm trọng.

Ghi nhận tại hiện trường 
dưới chân núi, nhiều diện tích 
ruộng lúa của người dân bị vùi 
lấp dày hơn nửa mét, bề mặt 
đầy đất, cát, cỏ dại mọc um 
tùm; nhiều thửa ruộng khác 
lại thành ao nước mênh mông. 
Tiếc đất bỏ không, một số 
diện tích đất được người dân 
chuyển sang trồng cỏ nuôi bò, 
nhưng cỏ cũng không lớn nổi. 

Bà S. (63 tuổi, ở thôn Phú Mỹ) 
than thở: “Nhà tôi có 2 sào 
ruộng phải bỏ không từ nửa 
năm qua. Tiếc ruộng, tôi nhiều 
lần bỏ công dọn dẹp, nhưng 
làm không xuể do đất, cát 
bồi lấp quá nhiều, chỉ có máy 
mới làm nổi. Mặc dù chính 
quyền địa phương đã hỗ trợ 
gạo, nhưng cũng không thể 

Từ ngày 25.8 ,  Nghị  định số 
45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường chính thức có hiệu 
lực thi hành.

Mức phạt đối với vi phạm các quy 
định về bảo vệ môi trường nơi công 
cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận 
chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng 
hóa gây ô nhiễm môi trường quy 
định rõ tại Điều 25 của Nghị định. 

Theo đó, phạt tiền từ 100 - 150 
nghìn đồng đối với hành vi vứt, thải, 
bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không 
đúng nơi quy định tại khu chung cư, 
thương mại, dịch vụ hoặc nơi công 
cộng. Phạt tiền từ 150 - 250 nghìn 
đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân 
(tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi 
quy định tại khu chung cư, thương 
mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 
1 triệu đồng đối với hành vi vứt, 
thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không 
đúng nơi quy định tại khu chung cư, 
thương mại, dịch vụ hoặc nơi công 
cộng. Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng 

đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải 
trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào 
hệ thống thoát nước thải đô thị; đổ 
nước thải không đúng quy định trên 
vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất 
thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào 
ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển… 
Phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng đối với 
hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật 
liệu không che chắn hoặc để rơi vãi 
ra môi trường trong khi tham gia 
giao thông.

Hộ gia đình, cá nhân không phân 
loại chất thải rắn sinh hoạt và không 
sử dụng bao bì chứa chất thải rắn 
sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt 
tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định các mức 
xử phạt cụ thể đối với hành vi rò 
rỉ, thải hóa chất độc vào môi trường 
đất, nước; vi phạm các quy định về 
đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; 
hành vi cản trở hoạt động quản lý 
nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử 
phạt vi phạm hành chính về bảo vệ 
môi trường…

B.B.Đ

Trong 2 ngày 28 và 29.7, TAND huyện 
Phù Mỹ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm 
xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh 
Tú 45 tháng tù; bị cáo Hồ Ngọc Tỉnh 30 
tháng tù; Thái Văn Trường và Đào Văn 
Hoài mỗi bị cáo 24 tháng tù; Võ Xuân 
Trí 15 tháng tù; Trần Văn Tiến, Nguyễn 
Văn Ngọc, Lâm Hoài Bảo, mỗi bị cáo 24 
tháng tù treo; Cao Trường Khải, Đặng 
Văn Hưng, Võ Văn Chính, Nguyễn Ngọc 
Long, Nguyễn Huỳnh Duy An, Đặng 
Đường Đài, Nguyễn Đăng Khoa, Hồ 
Minh Quân (đều ở xã Mỹ Châu, huyện 
Phù Mỹ) mỗi bị cáo 15 tháng tù treo. 
Các bị cáo đều bị xử phạt về tội cố ý gây 

l Ngày 31.7, CA TX Hoài 
Nhơn cho biết vừa nhận đơn 
của bà Trương Thị T. (SN 1983, ở 
phường Tam Quan Nam). Theo 
trình bày, bà T. vào trang “Tìm 
kiếm việc làm” trên mạng và 
được một người xưng là chuyên 
gia tư vấn việc làm, hướng dẫn 
bà T. vào “CH Play” để tải ứng 
dụng và làm nhiệm vụ theo 
hướng dẫn của điều phối viên. 
Ban đầu, bà T. nộp 150 nghìn 
đồng thì được trả lại tiền hoa 
hồng. Sau đó bà T. nộp tiếp 700 
triệu đồng thì được thông báo 
sẽ được trả 3 tỷ đồng, đồng thời 
phải nộp các khoản phí để rút 
3 tỷ đồng. Bà T. đã nộp nhiều 
lần với tổng cộng là 2,1 tỷ đồng. 
Lúc này, đối tượng đóng các tài 
khoản, bà T. mới biết mình bị 
lừa nên đến CA thị xã trình báo.

l Ngày 31.7, Lê Minh 
Thắng (SN 1986, ở xã Phước 
Nghĩa, huyện Tuy Phước), đối 
tượng bị CA huyện Tuy Phước 
truy nã về hành vi đánh bạc đã 
đến CA huyện Tuy Phước đầu 
thú. Cuối tháng 6 vừa qua, CA 
huyện Tuy Phước triệt phá một 
vụ đánh bạc có Lê Minh Thắng 
tham gia. Trong khi đồng bọn 
bị khởi tố, bắt giam thì Thắng 
bỏ trốn. Sau khi được CA địa 
phương và gia đình vận động, 
Thắng ra đầu thú.

l CA huyện Tây Sơn đang 
phối hợp với Phòng Cảnh 
sát hình sự (CA tỉnh) điều tra, 
làm rõ một vụ hiếp dâm người 
dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện 
Tây Sơn. Theo đơn tố cáo, bị 
hại là một bé gái 12 tuổi. Cháu 
bé này mượn điện thoại của 
mẹ vào Facebook kết bạn và 
làm quen với một đối tượng 
trên mạng xã hội. Sau đó, 
đối tượng này đã dụ dỗ, rủ 
bé gái đến nhà mình chơi. 
Tại đây, đối tượng đã giở trò 
đồi bại.                               N.GIANG

Sớm khắc phục tình trạng ruộng 
bị bồi lấp do sạt lở núi Trang Dài

Việc chậm triển khai thực hiện phương 
án khắc phục hậu quả do núi Trang Dài 
(xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) sạt lở gây ra 
khiến người dân gặp nhiều khó khăn để 
sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ruộng lúa 
của người 
dân dưới núi 
Trang Dài 
bị bồi lấp, 
không thể 
sản xuất.                                             
Ảnh: X.NHÂM

BẠN CẦN BIẾT

so bằng lúa mình tự làm ra. 
Chúng tôi mong các cấp sớm 
hỗ trợ khắc phục để người dân 
có thể khôi phục sản xuất, ổn 
định cuộc sống”.

Theo Phó Chủ tịch UBND 
xã Tây Phú Nguyễn Văn Thành, 
26 hộ có đất sản xuất bị bồi lấp 
với diện tích khoảng 1 ha. Việc 
chưa triển khai khắc phục là 
chờ huyện cho chủ trương 
khắc phục sạt lở trên mái núi 
để đảm bảo cho việc tiêu thoát 
nước trước, tránh tình trạng 
khắc phục bên dưới xong, mưa 
lại tiếp tục gây sạt lở mang đất 
đá từ mái núi xuống. Xã cũng 
đã tiến hành hỗ trợ các hộ theo 
diện bị thiệt hại do thiên tai 
phải ngừng sản xuất vụ Đông 
Xuân, mỗi nhân khẩu 15 kg 

gạo. Xã đã kiến nghị UBND 
huyện sớm triển khai các giải 
pháp khắc phục.

Về vấn đề này, ông Lê 
H à  A n ,  Tr ư ở n g  P h ò n g 
NN&PTNT huyện Tây Sơn, 
thông tin: Kỳ họp HĐND 
huyện cuối tháng 7 vừa qua 
đã thông qua nghị quyết về 
chủ trương đầu tư công trình 
khắc phục sạt lở mái núi Trang 
Dài. Mục tiêu của công trình 
là khắc phục sạt lở mái núi để 
đảm bảo cho việc tiêu thoát 
nước từ khu vực sườn núi cao 
ở phía Nam qua đường nhựa 
từ Phú Phong đi Hầm Hô theo 
hướng ổn định. Đồng thời, cải 
tạo khu vực ruộng bị sa bồi 
để người dân có đất sản xuất, 
canh tác nông nghiệp. 

“Công trình có vốn đầu tư 
khoảng 650 triệu đồng. Trong 
quy mô đầu tư xây dựng công 
trình sẽ đào tuyến kênh tiêu 
dài 350 m, rộng đáy và sâu  
1,5 m để tiêu thoát nước. Đồng 
thời, tổ chức đào bóc bỏ lớp đất 
cát bồi lấp để hoàn trả lại mặt 
ruộng cho người dân canh tác, 
sản xuất nông nghiệp. Công 
trình sẽ được triển khai xây 
dựng và hoàn thành trước mùa 
mưa bão năm nay”, ông An 
cho biết.

Mong rằng phương án 
khắc phục hậu quả của việc 
núi Trang Dài bị sạt lở sẽ được 
thực hiện đúng tiến độ, góp 
phần đảm bảo ổn định, an 
toàn cho đời sống, sản xuất của 
người dân.               XUÂN NHÂM

Vứt rác, đổ nước thải trên vỉa hè, 
lòng đường sẽ bị phạt 1 - 2 triệu đồng

27,5 năm tù cho nhóm đối tượng 
cố ý gây thương tích

thương tích theo khoản 3, Điều 134, Bộ 
luật Hình sự. Ngoài ra, các bị cáo còn 
phải bồi thường cho bị hại số tiền 179 
triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 
8.8.2021, tại đường bê tông liên thôn 
thuộc thôn Văn Trường, xã Mỹ Phong, 
huyện Phù Mỹ, nhóm đối tượng trên 
đã dùng dao tự chế chém anh Đ.T.A.  
(ở xã Mỹ Phong) bị thương tích, tỷ lệ tổn 
thương cơ thể là 56%.          THANH NGHỊ

Quang 
cảnh 

phiên 
tòa. 

Ảnh: T.N
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Bình Định

Từ hỗ trợ trang thiết bị…
Nhắc đến các dự án hỗ trợ 

ở ngành Y tế, không thể không 
nhắc đến Dự án JICA của Chính 
phủ Nhật Bản. Nhiều năm qua, 
từ sự hỗ trợ của JICA, các cơ sở y 
tế của Bình Định có thêm nhiều 
trang thiết bị hiện đại. Không 
chỉ vậy, Dự án còn khảo sát kỹ 
nhu cầu của từng đơn vị để hỗ 
trợ chính xác, không gây lãng 
phí. Bác sĩ CKII Hoàng Văn Khả, 
Trưởng Khoa ngoại tiết niệu 
(BVĐK tỉnh), chia sẻ: Chúng 
tôi được Dự án JICA hỗ trợ rất 
nhiều và họ còn tư vấn để chúng 
tôi có hướng sử dụng hiệu quả 
trang thiết bị hỗ trợ.

Sau Dự án JICA, Bình Định 
hiện có các dự án như: Phát 
hiện sớm bệnh võng mạc đái 
tháo đường tại cộng đồng, do 
Bộ Ngoại giao - Thương mại 
Úc và tổ chức Fred Hollow 
Foundation tài trợ; Phát triển 
dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em, 
do Tổ chức Orbis - Mỹ tài trợ; 
Hỗ trợ người khuyết tật vận 
động và Hỗ trợ chăm sóc phục 
hồi chức năng bền vững và đa 
chuyên ngành cho người khuyết 
tật nặng, do Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ; 
Cung cấp trang thiết bị y tế cho 
TTYT TP Quy Nhơn, sử dụng 
vốn ưu đãi do Chính phủ Hàn 
Quốc cung cấp.

Dự án Phát hiện sớm bệnh 
võng mạc đái tháo đường tại 
cộng đồng tỉnh Bình Định được 
UBND tỉnh phê duyệt tháng 
12.2018, triển khai tại 3 huyện, 
thành phố, gồm: Phù Cát, Hoài 
Ân, Quy Nhơn. Dự án đã triển 
khai các hoạt động truyền 
thông sức khỏe nâng cao nhận 
thức người dân trong chăm sóc 
mắt và ngăn ngừa tiến triển của 
bệnh võng mạc đái tháo đường 
giai đoạn sớm; tổ chức khám 
sàng lọc tại cộng đồng; hỗ trợ 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, HỢP TÁC QUỐC TẾ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG:

Đa dạng, thiết thực, toàn diện 
Bên cạnh việc phát huy nội lực, thời gian qua ngành Y tế Bình Định còn được nhiều chương trình, dự án hợp tác 

quốc tế hỗ trợ. Từ những chương trình đa dạng, thiết thực, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được toàn diện hơn, 
qua đó còn giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận với nhiều tiến bộ y khoa.

Tầm soát võng mạc đái tháo đường cho người dân.                                                                                                                                       Ảnh: HIỀN NGÔ

điều trị cho bệnh nhân nghèo. 
Mặt khác, Dự án còn hỗ trợ đào 
tạo nhân viên y tế, cung cấp 
trang thiết bị và phát triển hệ 
thống chuyển tuyến hiệu quả 
cho bệnh nhân đái tháo đường 
có nguy cơ mắc bệnh võng mạc 
đái tháo đường.

Từ đầu năm đến nay, Dự án 
Phát hiện sớm bệnh võng mạc 
đái tháo đường tại cộng đồng 
tỉnh Bình Định đã khám chụp 
ảnh màu đáy mắt cho 430 bệnh 
nhân đái tháo đường, nhờ đó 
đã phát hiện 39 người mắc bệnh 
võng mạc đái tháo đường. Dự 
án còn tăng cường hoạt động 
truyền thông nâng cao nhận 
thức của người dân về bệnh đái 
tháo đường, võng mạc đái tháo 
đường; tổ chức tư vấn về bệnh 
võng mạc đái tháo đường cho 
327 bệnh nhân. 

Bà T.T.T (ở xã Cát Minh, 
huyện Phù Cát), chia sẻ: Tôi 

mắc bệnh đái tháo đường 
nhưng chưa biết đến chuyện 
cần khám tầm soát bệnh võng 
mạc đái tháo đường. Sau khi 
khám tầm soát, tôi được cung 
cấp các thông tin cần thiết về 
dự phòng bệnh đái tháo đường 
và võng mạc đái tháo đường. 
Qua đó, tôi có thêm kiến thức 
phát hiện sớm bệnh võng mạc 
đái tháo đường và điều trị kịp 
thời, tránh mù lòa.

Trước đó, dự án Phát triển 
dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em 
tại Bình Định do Tổ chức Orbis 
Quốc tế tại Việt Nam tài trợ 
cũng đã đem lại kết quả tích 
cực. Theo đó, dự án đã có những 
hoạt động như: Thành lập và 
đưa vào hoạt động Khoa mắt 
trẻ em tại Bệnh viện Mắt Bình 
Định, cung cấp nhiều dịch vụ 
có chất lượng bao gồm khám, 
điều trị và phẫu thuật các bệnh 
mắt trẻ em như lác/lé, sụp mi, 

đục thủy tinh thể bẩm sinh, tăng 
nhãn áp (glocom)...; xây dựng 
mạng lưới chăm sóc mắt trẻ em 
và cơ chế chuyển tuyến theo mô 
hình chăm sóc mắt trẻ em toàn 
diện và liên tục từ cộng đồng 
đến cơ sở y tế; BVĐK tỉnh là nơi 
đầu tiên ở khu vực Nam miền 
Trung và Tây Nguyên có đủ khả 
năng khám sàng lọc và điều trị 
bệnh võng mạc ở trẻ sinh non 
(ROP); nâng cao kiến thức và 
kỹ năng thực hành trong phòng 
và điều trị bệnh về mắt ở trẻ em 
cho cộng đồng...

… Đến giúp phục hồi 
chức năng

Dự án  Hỗ t rợ  người 
khuyết tật vận động và dự 
án Hỗ trợ chăm sóc phục 
hồi chức năng bền vững và 
đa chuyên ngành cho người 
khuyết tật nặng do USAID tài 
trợ đã và đang hỗ trợ tích cực 

cho những người khuyết tật. 
Theo bác sĩ Võ Ngọc Phải, 

Phó Giám đốc Bệnh viện Y học 
cổ truyền và Phục hồi chức năng 
tỉnh, mục tiêu chính của dự án là 
hỗ trợ dụng cụ trợ giúp có chất 
lượng và phù hợp cho người 
khuyết tật vận động, bao gồm: 
Dụng cụ trợ giúp sinh hoạt hằng 
ngày; dụng cụ giúp di chuyển 
(xe lăn, xe lắc, gậy, nạng, khung 
tập đi); dụng cụ thay thế (tay, 
chân giả); dụng cụ chỉnh hình 
(nẹp tay chân, cột sống). Người 
khuyết tật được khám sàng lọc 
và chỉ định cung cấp dụng cụ 
trợ giúp phù hợp cho từng cá 
nhân, phù hợp với nhu cầu, điều 
kiện sống sinh hoạt của họ… 
Qua đó, tạo điều kiện cho người 
khuyết tật được thuận lợi trong 
sinh hoạt hằng ngày, học tập, 
mưu sinh và hội nhập xã hội. 
Dự án còn hỗ trợ thành lập Khu 
khám và điều trị phục hồi chức 
năng đa ngành tại Bệnh viện với 
các phòng chức năng như: Ngôn 
ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, 
phòng khám và chỉ định dụng 
cụ trợ giúp, phòng thực hành 
chức năng sinh hoạt hằng ngày, 
xưởng sửa chữa...

Bà V.T.A (60 tuổi, ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) bị sốt 
bại liệt từ lúc mới 11 tháng tuổi, 
sau đó yếu liệt 2 chân, teo cơ  
2 chân. Các hoạt động sinh hoạt 
hằng ngày của bà khó khăn, di 
chuyển trong nhà bằng ván 
trượt. Sau khi được khám xác 
định nhu cầu dụng cụ trợ giúp, 
bà được xác định dụng cụ trợ 
giúp là xe lăn. Bà V.T.A chia sẻ: 
Bản thân không làm gì được, 
mọi việc đều nhờ người nhà trợ 
giúp. Có xe lăn hỗ trợ, việc di 
chuyển được an toàn và thuận 
tiện hơn.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, 
thời gian đến, Sở tiếp tục phối 
hợp với các đơn vị liên quan 
thực hiện đúng kế hoạch, đảm 
bảo hiệu quả các chương trình, 
dự án hợp tác quốc tế đang 
được triển khai tại tỉnh.

THẢO KHUY - HIỀN NGÔ

(BĐ) - Vừa qua, Hội Kế hoạch hóa 
gia đình (KHHGĐ) Bình Định phối 
hợp với Sở GD&ĐT, Hội KHHGĐ 
Việt Nam tổ chức lớp tập huấn giảng 
viên về kỹ năng tổ chức sinh hoạt theo 
chủ đề truyền thông về sức khỏe sinh 
sản/sức khỏe tình dục cho vị thành 
niên, thanh niên cho 15 giáo viên của 
2 trường THPT và 3 trường THCS trên 
địa bàn TP Quy Nhơn.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
được chia sẻ kiến thức và một số kinh 
nghiệm để lồng ghép hiệu quả vấn đề 
giáo dục sức khỏe sinh sản/sức khỏe 
tình dục vào tiết dạy Sinh học, Giáo 
dục công dân và hoạt động ngoại khóa. 
Bên cạnh đó, các học viên và giảng 
viên đã tương tác qua các hoạt động 
làm việc nhóm, thực hành tổ chức sinh 
hoạt theo chủ đề liên quan đến các vấn 

Sầu riêng Việt Nam vào 
thị trường Trung Quốc 
qua đường chính ngạch

Hải quan Trung Quốc công bố sầu riêng 
Việt Nam được quyền đi vào thị trường nước 
này qua đường chính ngạch. Trung Quốc là 
quốc gia tiêu thụ nhiều sầu riêng đứng thứ 3 
trên thế giới, với kim ngạch nhập khẩu hằng 
năm khoảng 4 tỷ USD, trong đó 90% nhập 
khẩu chính ngạch từ Thái Lan.

Theo số liệu của Cục trồng trọt (Bộ NN&PTNT), 
đến năm 2021 cả nước có 84.800 ha trồng sầu 
riêng, sản lượng 700 nghìn tấn/năm, tập 
trung chủ yếu ở vùng Tiền Giang, Long An, 
Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Lâm Đồng… 
Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 11 
loại trái cây Việt Nam được xuất khẩu chính 
ngạch vào thị trường Trung Quốc, trong đó 
sầu riêng là mặt hàng có nhiều tiềm năng. 
Bởi Trung Quốc có một số ít địa phương 
trồng sầu riêng, như Quảng Đông, Quảng 
Tây, Hải Nam, Vân Nam, tuy nhiên sản lượng 
không nhiều.                           (Theo VnEconomy)

Tăng cường, mở rộng truyền thông về 
sức khỏe sinh sản trong nhà trường

đề như: Giới tính, các biện pháp tránh 
thai, các kỹ năng cần thiết cho học sinh 
bảo vệ sức khỏe sinh sản, tệ nạn quấy 
rối, bạo lực tình dục, hậu quả của quan 
hệ tình dục ở độ tuổi vị thành niên... Đây 
cũng là những kỹ năng để các học viên 
về truyền đạt tại trường, lớp với học sinh 

của mình.
Ông Nguyễn 

Văn Quang, Chi cục 
trưởng Chi cục DS - 
KHHGĐ tỉnh, Chủ 
tịch Hội KHHGĐ 
Bình Định, cho biết: 
Sau lớp tập huấn, 
Hội sẽ tài trợ kinh 
phí để thành lập 2 
CLB sinh hoạt về 
sức khỏe sinh sản/
sức khỏe tình dục 

tại 2 trường trong 2 năm; sẽ tiếp tục 
phối hợp với các đơn vị liên quan để 
tổ chức nhiều lớp tập huấn với nội 
dung tương tự nhằm lan tỏa kỹ năng 
truyền thông thiết thực và bổ ích đến 
với giáo viên các trường THPT, THCS 
trong toàn tỉnh.                    THẢO KHUY

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động.                     Ảnh: T. KHUY
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Đã hơn 2 tháng kể từ khi Chính phủ 
công bố gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho 
DN với quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, 
nhiều DN, HTX và hộ kinh doanh vẫn 
ngóng hướng dẫn cụ thể từ phía các 
ngân hàng thương mại để được hỗ trợ lãi 
suất. Về phía ngân hàng, nơi triển khai 
gói hỗ trợ lãi suất cũng gặp khá nhiều 
khó khăn; thông tin từ nhiều ngân hàng 
cho biết, họ chưa thấy cơ hội kinh doanh 
thực sự khi triển khai gói này.

Cuối tháng 5.2022, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị 
định 31/2022/NĐ-CP về gói hỗ trợ lãi 
suất từ ngân sách Nhà nước đối với 
khoản vay của DN. Ngay sau đó, Ngân 
hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư 
03/2022/TT-NHNN hướng dẫn các ngân 
hàng thương mại thực hiện.

Tuy nhiên, mãi hai tháng sau đó, chỉ 
mới có một số ngân hàng công bố triển 
khai gói hỗ trợ lãi suất 2%. Trong đó, 
đi đầu là nhóm ngân hàng có vốn Nhà 
nước. Nhóm này gần như công bố triển 
khai và thực hiện sau khi nghị định ban 
hành, gồm: Agribank, Vietcombank, 
Vietinbank và BIDV. Từ tháng 6, một số 
ngân hàng tư nhân mới công bố thông 
tin về việc bắt đầu triển khai gói hỗ trợ 

GÓI HỖ TRỢ 2% LÃI SUẤT: 

Vì sao vẫn còn ít doanh nghiệp được vay ?

Ngân hàng Nhà nước triển khai Nghị định 31/2022/NĐ-CP về gói hỗ 
trợ 2% lãi suất.

này nhưng quy mô hỗ trợ khiêm tốn 
hơn, chỉ vài trăm tỷ đồng.

“Mối quan tâm hàng đầu hiện nay 
của các DN là giảm lãi suất. Nghe gói 
hỗ trợ lãi suất 2% thì mừng lắm nhưng 
để tiếp cận được thì xa quá”, ông Phạm 
Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) 
nói. Theo ông, từ khi có thông tin gói hỗ 
trợ, nhiều thành viên trong Hiệp hội đã 
tìm cách tiếp cận nhưng phía ngân hàng 
đều từ chối với lý do chung là chưa có 
quy định cụ thể. Do đó, ở góc độ DN, 

việc làm rõ quy trình 
ngân hàng là yêu cầu 
cấp thiết.

Việc triển khai đang 
chậm có thể ảnh hưởng 
đến cơ hội tiếp cận gói 
hỗ trợ lãi suất của DN 
vì thời hạn hỗ trợ chỉ 
2 năm. Hiện tại, nhu 
cầu vay vốn trên thị 
trường đang tăng cao 
mà lại vướng vấn đề về 
hạn mức tăng trưởng 
tín dụng nên DN càng 
“khát” vốn rẻ.

Trong những câu 
chuyện bên lề với giới ngân hàng, trao 
đổi về lý do chậm trễ, hầu hết lãnh đạo 
ngân hàng đều cho biết, ngoài việc chờ 
phê duyệt hạn mức và hướng dẫn cụ thể 
từ phía cơ quan quản lý, ngân hàng còn 
phải xây dựng quy trình nội bộ riêng, 
sau đó phải đào tạo, tập huấn cho nhân 
viên nắm kỹ quy định để tránh làm sai.

Theo chia sẻ trước đó của lãnh đạo 
Ngân hàng Nhà nước, việc hỗ trợ lãi 
suất lần này được thực hiện theo cơ chế 
thông qua các khoản vay bình thường 
của ngân hàng thương mại, tức phải 

được thẩm định kỹ càng và không hạ 
chuẩn cho vay. Vì vậy, câu chuyện tiếp 
theo là các ngân hàng sẽ giải ngân và 
giám sát như thế nào khi phát sinh 
những vấn đề mới trong lúc thực hiện 
chính sách để vừa có thể đạt được mục 
tiêu của Chính phủ nhưng đồng thời 
không gây bất lợi cho các bên tham gia.

Đa số các ngân hàng, đặc biệt là các 
ngân hàng thuộc nhóm dân doanh đều 
xem đây là “nhiệm vụ chính trị” thay vì 
cơ hội kinh doanh, vì phải chi tiền hỗ trợ 
trước rồi mới quyết toán sau - một cách 
làm mang lại rủi ro cao hơn cho ngân 
hàng. Có lãnh đạo chia sẻ, cho đến nay 
vẫn không quyết toán được khoản hỗ trợ 
lãi suất 4% trong giai đoạn kích cầu năm 
2009 nên đành phải chấp nhận tổn thất. 
Điều này cũng khiến ngân hàng đắn đo 
hơn khi triển khai gói hỗ trợ mới.

Nếu những khó khăn của DN, ngân 
hàng được Ngân hàng Nhà nước cùng 
cơ quan chức năng lắng nghe và giải 
quyết thì gói hỗ trợ lãi suất 2% sẽ phát 
huy hiệu quả, giúp DN “khỏe” lên, tăng 
năng lực sản xuất, kinh doanh để sớm 
hồi phục sau đại dịch Covid-19.

ĐÔNG A 
(Theo VOV, SaigonTimes, Thời báo Ngân hàng)

 

Tìm thêm kênh tiêu thụ  
cho nông sản địa phương

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương tổ chức, tham dự 15 hội nghị kết nối tiêu thụ, tuần lễ trái cây, ngày hội nông 
sản… trên cả nước. Không chỉ ở cấp tỉnh, nhiều huyện, thị xã trong tỉnh cũng tổ chức các sự kiện quảng bá, kết nối 
cung - cầu để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. 

Ông Phạm Văn Tân, Giám 
đốc HTXNN II Nhơn Thọ (TX 
An Nhơn), cho biết: “Chúng 
tôi ứng dụng công nghệ cao, 
tích cực chuyển đổi đất trồng 
mía kém hiệu quả sang trồng 
các loại hoa màu, như: Ớt, dưa 
lê, dưa kim hoàng hậu, dưa 
lưới vỏ xanh và các loại rau. 
HTX mong muốn được kết 
nối dài hạn với các hệ thống 
siêu thị, từng bước phát triển 
thương hiệu… 

Theo ông Nguyễn Văn 
Minh, Tổ trưởng Tổ marketing, 
siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, 
siêu thị tổ chức nhiều đợt 
khảo sát, kết nối nhưng đến 
nay vẫn chưa thể đưa nhiều 
loại nông sản lên kệ hàng như 
mong muốn vì khá nhiều loại 
nông sản chưa thỏa mãn yêu 
cầu về các tiêu chuẩn kỹ thuật, 
đảm bảo số lượng theo hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm…

Hiện nay, rau, củ, quả 
mang nhãn hiệu Lá Lành và 
Marukajiri (Công ty CP Kei’s 
Bình Định, TX An Nhơn) đủ 
tiêu chuẩn vào bán tại siêu thị 
GO! Siêu thị bố trí 2 gian hàng 
lớn với đủ loại rau, dưa leo, cà 
chua, súp lơ, bắp cải… Bà Phan 
Thị Tuyết Nhung, Giám đốc 
siêu thị Go! cho biết: Nhiều loại 
trái cây đặc sản của tỉnh Bình 
Định có chất lượng tốt nhưng 
trên thực tế lại thiếu các chứng 
nhận cần thiết về chất lượng 
(thông tin truy xuất nguồn gốc, 

 Rau, củ, quả của Lá Lành và Marukajiri bán tại siêu thị Go!.                                                                                                          Ảnh: HẢI YẾN 

chứng nhận dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật…) để vào được 
siêu thị.

Để hỗ trợ các HTX, nhà 
vườn, nông dân tiêu thụ 
nông sản tại thị trường trong 
nước, Sở Công Thương triển 
khai nhiều hoạt động như: 
Ra mắt ấn phẩm Sản phẩm 
OCOP Bình Định để quảng 
bá cho 51 sản phẩm đạt danh 
hiệu OCOP năm 2021; tổ chức 
khu gian hàng “Đầu tư phát 

triển công nghiệp Việt Nam” 
tại Hội chợ Thương mại quốc 
tế VietNam Expo 2022 tại Hà 
Nội; tổ chức khu gian hàng 
giới thiệu sản phẩm tiêu biểu 
của Hàn Quốc, Bình Định tại 
sự kiện Gặp gỡ Hàn Quốc 
năm 2022 tại TP Quy Nhơn; 
phối hợp tổ chức 4 phiên chợ 
hàng Việt về nông thôn, miền 
núi tại các huyện, thị xã: 
Hoài Nhơn, Hoài Ân, Vĩnh 
Thạnh, An Lão; tổ chức Hội 

nghị kết nối cung - cầu hàng 
Việt Nam tại tỉnh Bình Định 
năm 2022… 

Ông Ngô Văn Tổng, Giám 
đốc Sở Công Thương, cho biết: 
Nhiều sản phẩm thế mạnh, đặc 
sản của tỉnh đã được quảng 
bá rộng rãi, từng bước thâm 
nhập vào các kênh phân phối 
hiện đại, qua đó giúp khắc 
phục được một phần tình trạng 
“được mùa rớt giá”. Song, do 
tỉnh ta còn thiếu DN đầu mối 

thu gom hàng hóa, thiếu các cơ 
sở sản xuất đủ sức tạo cầu nối 
với các DN phân phối, các siêu 
thị trong nước nên nông sản 
Bình Định ít có cơ hội đi xa, 
có thể lên kệ tại các chuỗi siêu 
thị. Mặt khác, do quản lý thị 
trường nông sản có nơi chưa 
chặt chẽ dẫn đến hiện tượng 
một vài sản phẩm có thương 
hiệu mạnh bị pha trộn với các 
sản phẩm khác cùng loại, làm 
giảm uy tín và sức cạnh tranh 
trên thị trường. 

Khắc phục điểm yếu trên, 
tỉnh và các địa phương từng 
bước tự tổ chức ngày hội nông 
sản, hội nghị kết nối tiêu thụ 
nông sản. Điển hình, UBND 
huyện Hoài Ân tổ chức quảng 
bá, xây dựng được thương 
hiệu bưởi da xanh Hoài Ân. 
Hội nghị kết nối tiêu thụ 
nông sản của huyện vào tháng 
6.2022 giúp HTXNN thanh 
niên Hoài Ân hợp tác với Công 
ty CP Tập đoàn Đầu tư nông 
nghiệp Chấn Hưng Sinh Lợi 
ở TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn 
này đã ký hợp đồng bao tiêu 
sản phẩm với 127 nông hộ, hỗ 
trợ triển khai việc xây dựng 
mã số vùng trồng cho các loại 
trái cây như bưởi da xanh, 
mít Thái, quýt đường để đủ 
điều kiện xuất khẩu trực tiếp 
vào thị trường Trung Quốc. 
Sở Công Thương tổ chức cho 
DN, HTX trong tỉnh ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác với các 
siêu thị, nhà phân phối với các 
chợ đầu mối Bình Điền, TP Hồ 
Chí Minh; siêu thị, sàn thương 
mại điện tử…

HẢI YẾN 
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Bình Định

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1.8.1930 - 1.8.2022)

Phát huy sức mạnh công tác tuyên giáo 
trong giai đoạn mới

Bất cứ giai đoạn cách mạng 
nào, đội ngũ những người 
làm công tác Tuyên giáo luôn 
nỗ lực phấn đấu, phát huy 
truyền thống vẻ vang, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, đóng góp to lớn 
vào sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc do Đảng lãnh đạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các thế hệ làm công tác tuyên giáo nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền 
thống ngành Tuyên giáo của Đảng.                         Ảnh: N. HÂN

Chặng đường vẻ vang
Cách đây 92 năm, ngày 

1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên 
truyền (tiền thân của Ban Tuyên 
giáo Trung ương ngày nay) đã 
xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế 
đỏ 1.8” kêu gọi chống chiến tranh 
đế quốc, ủng hộ phong trào giải 
phóng dân tộc, bảo vệ hòa bình, 
bảo vệ Liên bang Xô - Viết. Sau 
khi được phát hành, tài liệu này 
đã gây tiếng vang lớn trong xã 
hội. Chỉ một thời gian ngắn, trong 
cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc 
mít tinh, biểu tình của nhân dân 
ta chống đế quốc.

Ngày 1.8 trở thành mốc son 
trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng; gắn liền sự 
ra đời của một tài liệu lịch sử 
quý giá, đánh dấu một hoạt động 
có ý nghĩa trong công tác tuyên 
giáo của Đảng. 

Xuất phát từ sự kiện có ý 
nghĩa lịch sử đặc biệt này, năm 
2000, để khẳng định và tôn vinh 
những đóng góp to lớn của đội 
ngũ cán bộ tuyên giáo qua các 
thời kỳ, theo đề nghị của Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ 
Chính trị (khóa VIII) đã quyết 
định lấy ngày 1.8 hằng năm làm 
Ngày truyền thống công tác tư 
tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 
2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn 

hóa Trung ương và Ban Khoa 
giáo Trung ương hợp nhất thành 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 
Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) 
quyết định lấy ngày 1.8 hằng năm 
làm Ngày truyền thống công tác 
tuyên giáo của Đảng.

Trong lịch sử 92 năm xây 
dựng và phát triển, Đảng ta luôn 
đề cao công tác tuyên giáo. Công 
tác tuyên giáo đã góp phần to 
lớn vào việc xây dựng đường lối 
chính trị đúng đắn của Đảng, đề 
ra những khẩu hiệu hành động 
đúng lúc và sát hợp với nhiệm 
vụ chính trị của từng giai đoạn 
cách mạng; truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước đến quần 
chúng. Biến đường lối, chủ 
trương, chính sách đó thành 
hành động tự giác của hàng triệu 
quần chúng, thành cao trào cách 
mạng, đưa cách mạng Việt Nam 
đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác.

Đổi mới phương thức 
hoạt động 

Cùng với sự hình thành và 
lớn mạnh của đội ngũ cán bộ 
tuyên giáo cả nước, trong suốt 
92 năm qua, cơ quan Tuyên 
giáo của Đảng bộ tỉnh dù có 
nhiều tên gọi khác nhau (Ban 
Tuyên huấn, Ban Tuyên - Văn - 
Giáo, Ban Tuyên - Văn - Huấn - 
Giáo…) nhưng chức năng tham 
mưu cho Đảng trên mặt trận tư 
tưởng về cơ bản là thống nhất 
và xuyên suốt; truyền thống vẻ 
vang của ngành vẫn được giữ 
vững và phát huy.  

Theo Phó trưởng Ban 
Thường trực Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy Hồ Xuân Ánh, công tác 
tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã 
góp phần khẳng định đường lối 
chính trị đúng đắn của Đảng 
trước những vấn đề phức tạp 
trong nước, khu vực và thế giới; 
tăng cường sự đoàn kết thống 
nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự 
đồng thuận trong nhân dân. Kịp 
thời tuyên truyền, quán triệt, 

triển khai các nghị quyết, chỉ thị, 
kết luận, quy định của Đảng, 
góp phần đưa các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước nhanh 
chóng đi vào cuộc sống. 

Ban tuyên giáo các cấp trong 
tỉnh đã tích cực, chủ động tham 
mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo 
về công tác tư tưởng, lý luận 
chính trị, học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; kịp thời định hướng 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể thao, báo chí, xuất bản, khoa 
giáo, nghiên cứu, biên soạn, 
tuyên truyền, giáo dục lịch sử 
Đảng. Tham mưu cấp ủy chỉ 
đạo triển khai thực hiện có hiệu 
quả công tác bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, 
thù địch.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh cho 
biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ 
giai đoạn mới, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy xác định tiếp tục chủ 
động đổi mới phương thức 

hoạt động; tổ chức tốt lực 
lượng thực hiện nhiệm vụ 
tuyên truyền, định hướng 
tư tưởng chính trị, đưa chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến với nhân dân. 

Cùng với đó, cán bộ tuyên 
giáo tăng cường bám sát thực 
tiễn, chủ động nắm bắt và dự 
báo chính xác tình hình tư 
tưởng, dư luận xã hội để tham 
mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, 
bảo đảm sự thống nhất tư 
tưởng trong Đảng, đồng thuận 
cao trong xã hội. Kịp thời xử 
lý thông tin, định hướng dư 
luận xã hội, nhất là những vấn 
đề phức tạp, nhạy cảm có thể 
phát sinh, gây bức xúc trong 
nhân dân.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy 
chỉ đạo, định hướng tuyên 
truyền việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
XX của Đảng bộ tỉnh. Đôn đốc, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 
các cấp ủy về tuyên truyền, 
quán triệt và triển khai 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 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”, chuyên đề toàn khóa và 
chuyên đề năm 2022; Kết luận 
số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng “Về đẩy mạnh xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị”. Kiên quyết ngăn 
chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm 
cán bộ, đảng viên suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”…

NGUYỄN HÂN

211 công chức, viên chức được nâng ngạch, 
thăng hạng lên chuyên viên chính

 (BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND 
ngày 22.7.2022 về Công nhận kết quả kỳ 
thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên chức hành 
chính lên chuyên viên chính tỉnh Bình 
Định năm 2022.

Theo Quyết định, tổng số cán bộ, 
công chức, viên chức tham gia kỳ thi 
là 218 người, trong đó 211 người có kết 
quả đạt. Cán bộ, công chức, viên chức 
trúng tuyển được bổ nhiệm và xếp lương 
chuyên viên chính (mã số 01.002) kể từ 
ngày 1.8.2022.                            MAI LÂM

Giai đoạn 2022 - 2025, mở 40 lớp bồi dưỡng 
cho cán bộ, công chức xã

(BĐ) - Ngày 25.7, UBND tỉnh ban 
hành kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-
UBND Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công 
chức xã giai đoạn 2022 - 2025.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2022- 
2025, dự kiến toàn tỉnh tổ chức mở 40 
lớp bồi dưỡng cho khoảng 2.134 lượt 
cán bộ, công chức của 116 xã. Tại các lớp 
bồi dưỡng, cán bộ, công chức xã sẽ được 

bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý 
hành chính, quản lý KT-XH chuyên sâu, 
chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế 
nông thôn.

Yêu cầu đặt ra là việc bồi dưỡng cán 
bộ, công chức phải thiết thực, phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn. Đến năm 2025, đảm 
bảo 100% cán bộ, công chức xã được cử 
đi bồi dưỡng theo quy định. HOÀI NHÂN

Hoàn thành chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trước ngày 10.8

Ngày 26.7, Văn phòng Chính phủ 
ban hành Công văn số 4660/VPCP-KSTT 
về việc triển khai Quyết định số 766/
QĐ-TTg ngày 23.6.2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, 
điều hành và đánh giá chất lượng phục 
vụ người dân, DN trong thực hiện thủ 
tục hành chính (TTHC), dịch vụ công 
theo thời gian thực trên môi trường 
điện tử.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề 
nghị bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan 
ngang bộ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; Tổng giám 
đốc BHXH Việt Nam; Tổng giám đốc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam quán triệt, 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn 
thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu 
TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC với Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. 

Riêng các bộ, ngành khẩn trương 

hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải 
quyết TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về TTHC trước ngày 10.8.2022, làm 
cơ sở thống nhất mã loại giấy tờ trên 
toàn quốc phục vụ kết nối, chia sẻ, 
tái sử dụng kết quả số hóa theo đúng 
quy định. 

Đồng thời, thực hiện số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, 
giải quyết TTHC theo đúng quy định 
và nội dung hướng dẫn nghiệp vụ của 
Văn phòng Chính phủ. Đẩy mạnh thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 
trực tuyến, trong đó khẩn trương hoàn 
thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái 
cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối 
với các TTHC, dịch vụ công tại Quyết 
định số 422/QĐ-TTg ngày 4.4.2022 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

(Theo chinhphu.vn)
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Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện 
ở nhiều quốc gia trên thế giới như 
Anh, Bỉ, Pháp, Mỹ... Đây là một bệnh 
nguy hiểm, sau đây là một vài lưu ý 
về dấu hiệu mắc và cách phòng ngừa 
hiệu quả. 

Một vài lưu ý về 
bệnh đậu mùa khỉ

Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều  
quốc gia.

Bệnh đậu mùa khỉ lây nhiễm 
thông qua vết xước, vết cắn mà 
động vật cắn đã bị nhiễm vi rút, 
mắc bệnh; người ăn thịt động vật 
mà động vật bị ăn thịt đó đang 
nhiễm bệnh (không nấu chín kỹ, 
chế biến không an toàn); người tiếp 
xúc gần với người nhiễm bệnh đậu 
mùa khỉ.

Theo các chuyên gia y tế, triệu 
chứng điển hình của bệnh đậu mùa 
khỉ bao gồm: Sốt cao và đau đầu; 
viêm họng và ho; đau lưng, nhức 
mỏi cơ bắp; thiếu năng lượng, kiệt 
sức; nổi ban ở vùng mặt, lòng bàn 
tay, bàn chân hoặc ở cơ quan sinh 
dục; sưng hạch bạch huyết ở cổ, 
nách, háng.

Tuy nước ta chưa có bệnh đậu 
mùa khỉ nhưng cần cảnh giác và 
tránh hoang mang lo sợ quá mức. 
Chính vì vậy, việc thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh là hết sức 
cần thiết. Che miệng và mũi khi ho 
hoặc hắt hơi; rửa tay bằng xà phòng 
và nước sạch hoặc dung dịch sát 
khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. 
Không khạc nhổ bừa bãi nơi công 
cộng. Thường xuyên rửa tay bằng 
xà phòng và nước sạch hoặc dung 
dịch sát khuẩn tay. 

Người có triệu chứng phát ban 
cấp tính không rõ nguyên nhân kèm 
theo một hoặc nhiều triệu chứng 
nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ 
sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp 
thời. Đồng thời, chủ động tự cách ly 
và tránh quan hệ tình dục; người xác 
định mắc bệnh phải được cách ly y 
tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 

Tránh tiếp xúc gần với người 
mắc bệnh đậu mùa khi, tránh tiếp 
xúc trực tiếp với những vết thương, 
dịch cơ thể, giọt bắn và các vật 
dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 
Người đến các quốc gia có lưu hành 
dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh 
tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh 
như: Động vật gặm nhấm, thú có 
túi, động vật linh trưởng (chết hoặc 
sống), vì có thể chúng mang vi rút 
đậu mùa khỉ. Khi quay trở về Việt 
Nam cần chủ động khai báo với 
cơ quan y tế địa phương để được  
tư vấn. 

Đảm bảo an toàn thực phẩm; 
thực hiện lối sống lành mạnh, tăng 
cường vận động thể lực, nâng cao 
sức khỏe. Cần chủ động tiêm phòng 
đậu mùa và thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa phù hợp, chủ động 
thăm khám nếu phát hiện các biểu 
hiện bất thường hoặc nghi ngờ tiếp 
xúc với người/động vật nhiễm bệnh.

                                   MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Cẩn trọng phòng bệnh  
khi thời tiết thất thường

Theo các cơ sở y tế, hiện nay lượng người đến khám chữa bệnh giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, 
thời tiết trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chuyển mùa, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng sẽ có xu hướng 
gia tăng. Do vậy, mọi người nên có ý thức phòng bệnh, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường, tránh 
để bệnh chuyển nặng.

Đến nay toàn tỉnh ghi nhận 1.435 ca 
mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó cao 
nhất là huyện Hoài Ân với 453 ca mắc, 
các địa phương khác như: An Nhơn, Tây 
Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn cũng 
có số ca mắc bệnh cao. 

Ông Nguyễn Văn Thạnh, Giám đốc 
TTYT huyện Hoài Ân cho hay, từ đầu 
năm đến nay, Hoài Ân ghi nhận 453 ca 
SXH, tập trung ở thị trấn Tăng Bạt Hổ 
và các xã: Ân Phong, Ân Đức, Ân Tín. 
Mưa nắng thất thường nên tình hình 
dịch bệnh SXH diễn biến phức tạp. Từ 
giờ đến cuối năm, ngành Y tế và các cấp 
chính quyền Hoài Ân cố gắng chung tay 
diệt bọ gậy, triển khai các hoạt động 
phòng, chống SXH. 

Tại BVĐK tỉnh, số ca mắc SXH nặng 
tăng dần, đặc biệt là hiện tượng nhiều 
trẻ em mắc SXH. Bác sĩ CKII Phạm Văn 
Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BVĐK tỉnh), 
chia sẻ: Phòng khám Nhi của BVĐK tỉnh 
mỗi ngày khám khoảng 200 bệnh nhân, 
sau đó khoa Nhi tiếp nhận điều trị nội 
trú từ 150 - 170 bệnh nhân/ngày, cao hơn 
số giường bệnh thực kê. Vì là tuyến tỉnh 
nên khi bệnh nhân vào khoa, đa số đã 
ở tình trạng nặng. Đặc biệt có nhiều ca 
SXH nặng với tình trạng sốc, tổn thương 
gan, tổn thương tim; một số bệnh nhân 
tay chân miệng thì vào viện với mức độ 
2B, mức độ 3, dẫn đến tình trạng biến 
chứng rất nặng. 

Thời tiết thất thường là lúc dễ bị 
mắc bệnh, do đó bác sĩ Dũng lưu ý: Phụ 
huynh nên cho trẻ ăn đầy đủ để nâng sức 
đề kháng. Bên cạnh đó, nên cho trẻ tiêm 
chủng đầy đủ các bệnh phổ biến như 
bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, bại liệt, não 
mô cầu, phế cầu. Đặc biệt với bệnh SXH, 
các cha mẹ hết sức lưu ý đổ nước đọng 
trong những vật dụng không dùng đến, 

vật dụng chứa nước phải đậy nắp, thậm 
chí có thể thả cá diệt lăng quăng, phát 
quang bụi rậm. Đồng thời cho trẻ mặc đồ 
dài tay, ngủ màn. Khi trẻ mắc bệnh phải 
cho trẻ uống hạ sốt, đưa trẻ đến cơ sở y 
tế để xác định nguyên nhân, hướng dẫn 
điều trị phù hợp, tránh để bệnh nặng.

Về SXH, ông Bùi Ngọc Lân, Giám 
đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
cho biết: Từ tháng 4 trở về trước, số ca 
bệnh SXH rất ít nhưng từ tháng 5 thì 
số ca mắc có dấu hiệu tăng dần và loại 
vi rút cũng đa dạng hơn nên tình hình 
dịch sẽ phức tạp hơn trong các tháng 
còn lại của năm. Vừa qua, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã đi giám 
sát một số điểm. Nhìn chung các đơn vị 
đã chủ động triển khai điều tra xử trí 
các ổ dịch. Một số địa phương đã chủ 
động, tích cực xử lý như Hoài Ân, Phù 
Cát. Tuy nhiên hoạt động phòng, chống 

SXH ở các địa phương đang có diễn biến 
rất lạ là cơ quan y tế dường như đơn 
độc, tại nhiều nơi chính quyền và các 
ban,  ngành vào cuộc chưa rõ rệt, ít tích 
cực. Để phòng, chống SXH, thời gian 
đến, các TTYT phải giám sát thường 
xuyên chỉ số côn trùng để xử trí chủ 
động ngay khi chỉ số côn trùng vượt trên 
ngưỡng an toàn, đặc biệt là mật độ muỗi 
và bọ gậy; xử lý tất cả ổ dịch trong vòng  
48 giờ. Từ tháng 7, bắt đầu bước vào 
mùa mưa, các địa phương nên xây dựng 
và triển khai các biện pháp xử trí chủ 
động bệnh SXH ngay. 

Còn đối với bệnh tay chân miệng, 
ông Bùi Ngọc Lân thông tin thêm: Đến 
nay toàn tỉnh ghi nhận 155 trường hợp 
tay chân miệng. Hiện bệnh này chưa 
có gì đột biến, tuy nhiên các TTYT phải 
tăng cường giám sát và xử lý nhanh các 
ca bệnh để tránh lây lan.           ĐỖ THẢO

Nhơn Mỹ tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết
Từ đầu năm đến cuối tháng 7.2022, 

xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn) đã có 24 ca/4 
ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) tại các thôn: 
Đại An, Tân Kiều, Tân Đức và Đại Bình, 
là địa phương có số ca mắc SXH thứ 2 ở 
An Nhơn. Để chủ động khống chế dịch 
bệnh, ngăn chặn dịch SXH lây lan, chính 
quyền xã đã và đang chủ động triển khai 
nhiều biện pháp phòng chống.

Bác sĩ Đào Duy Khoa, cán bộ phụ 
trách Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ, cho biết: 
Trước tình hình dịch bệnh SXH đang 
có diễn biến phức tạp, chúng tôi đã cử 
cán bộ y tế đến tận nhà người bệnh để 
thăm hỏi tình hình sức khỏe, giám sát 
dịch tễ cũng như phối hợp với TTYT thị 
xã thực hiện giám sát chỉ số muỗi, chỉ 
số bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi 
tại các khu vực ổ dịch nhằm khống chế 
ổ dịch, không để dịch SXH lây lan rộng. 

Ông Trần Văn Lên, Trưởng thôn Tân 
Kiều, cho hay: Tính đến nay, trên địa 
bàn thôn đã ghi nhận 3 ca SXH và 1 ổ 
dịch SXH. Ngay khi nhận được thông 
tin có ca bệnh SXH, chúng tôi báo cáo 
ngay cho lãnh đạo địa phương, Trạm 
Y tế xã để có biện pháp xử lý hiệu quả. 
Ban nhân dân thôn tiếp tục vận động 

Phun thuốc diệt muỗi tại nhà dân thuộc vùng ổ dịch tại thôn Thuận Đức, 
xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn.                                                                            Ảnh: L.NGÂN

người dân diệt bọ gậy, phát quang bụi 
rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước, 
thực hiện vệ sinh môi trường… và phối 
hợp với Trạm Y tế xã, TTYT thị xã phun 
thuốc diệt muỗi tại khu vực ổ dịch. 

Chị Lê Thị Mỹ Linh, ở thôn Đại An 
chia sẻ, để chủ động bảo vệ sức khỏe, các 
thành viên gia đình chị chủ động nhắc 
nhau ngủ màn, thường xuyên đổ các vật 
dụng chứa nước không cần thiết, dọn vệ 
sinh nhà cửa sạch sẽ, phát quang cây cối 
xung quanh nhà… để hạn chế nơi trú ẩn 

của muỗi.
Nói về công tác 

phòng, chống dịch SXH 
trên địa bàn xã Nhơn 
Mỹ, ông Lê Anh Kiệt, 
Chủ tịch UBND xã, cho 
biết: Chúng tôi đã phân 
công nhiệm vụ cụ thể 
cho các thành viên Ban 
chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh của xã; chỉ 
đạo các ban, ngành, 
đoàn thể xã tổ chức ra 
quân diệt bọ gậy với tần 
suất tối thiểu 1 tuần/lần 
ở những nơi có ổ dịch 

và 2 tuần/lần đối với những nơi chưa 
có ổ dịch hoặc ổ dịch đã kết thúc. Đồng 
thời, tập trung tuyên tryền các biện pháp 
phòng, chống dịch SXH trên hệ thống 
đài truyền thanh xã mỗi ngày và treo 
băng rôn tuyên truyền phòng, chống 
dịch SXH tại nơi công cộng, khu vực ổ 
dịch và tại trạm y tế…, nhằm góp phần 
nâng cao nhận thức của người dân trước 
tình hình dịch bệnh và chủ động phòng, 
chống dịch tại hộ gia đình.

LÊ NGÂN

Để phòng, chống 
sốt xuất huyết, 
người dân nên 

đổ nước đọng 
xung quanh nơi ở.                               

Ảnh: Đ. THẢO
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7 tháng đầu năm 2022, tình hình  
KT-XH tiếp tục phục hồi trên nhiều lĩnh 
vực, như kim ngạch xuất khẩu, tình hình 
đầu tư, thu ngân sách nhà nước, khách 
quốc tế đến Việt Nam...

Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục 
Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho thấy: Chỉ 
số sản xuất toàn ngành công nghiệp 
(IIP) tháng 7.2022 ước tăng 1,6% so với 
tháng trước và tăng 11,2% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, 
chế tạo tăng 12,8%.

Tính chung 7 tháng năm 2022, IIP 
ước tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước 
(cùng kỳ năm 2021 tăng 7,6%). Trong đó, 
ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7% (cùng 
kỳ năm 2021 cũng tăng 9,7%).

Ngoài ra, tính chung 7 tháng năm 
2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
ước đạt 216,35 tỷ USD; tăng 16,1% so 
với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhóm 
hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2022, nhóm 
hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều 
nhất với 88,7%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa  
7 tháng năm 2022 ước đạt 215,59 tỷ USD - 
tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. 
Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 
764 triệu USD (cùng kỳ năm 2021 nhập 
siêu 3,31 tỷ USD).

Bình quân 7 tháng năm 2022, chỉ số 
giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,54% so với 
cùng kỳ năm trước. Biến động giá tiêu 
dùng chủ yếu do giá lương thực và giá 
xăng dầu.

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) đăng ký đạt gần 15,54  
tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 

Bức tranh kinh tế Việt Nam 7 tháng 
năm 2022 với nhiều điểm nhấn

trước. Tuy nhiên, vốn thực hiện ước tính 
đạt 11,57 tỷ USD, tăng 10,2%. Đây là số 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 
cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Một tín hiệu tích cực khác của nền 
kinh tế là tổng thu ngân sách Nhà nước  
7 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,09 triệu 
tỷ đồng (bằng 77,5% dự toán năm và 
tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước). 
Trong khi đó, chi ngân sách 7 tháng đạt 
842.700 tỷ đồng (bằng 47,2% dự toán 
năm), bảo đảm các nhu cầu phát triển 
KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý 
Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến 
hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối 
tượng theo quy định.

Đáng chú ý là về lượng khách quốc 
tế đến Việt Nam. Theo đó, khách quốc 
tế đến Việt Nam tháng 7 đạt 352,6 nghìn 
lượt người, tăng 49% so với tháng 
trước và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ  
năm trước.

Như vậy, có thể khẳng định, sau khi 
mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15.3.2022, 
ngành du lịch Việt Nam đã đạt được 
những tín hiệu tích cực. Những kết quả 
trên của ngành du lịch đã góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng của nền kinh tế, cải 
thiện doanh thu và lợi nhuận đối với các 
DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ 
hành, lưu trú du lịch và vận tải du lịch...

(Theo qdnd.vn)

7 tháng đầu năm 2022, tình hình KT - XH tiếp tục phục hồi trên nhiều lĩnh vực.                 Ảnh minh họa: vtv.vn

Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa 
phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia 
báo cáo sơ bộ kết quả khảo cổ học di 
tích núi Bân - đàn Nam Giao thời Tây 
Sơn ở di tích Núi Bân, phường An Tây, 
TP Huế.

Sau gần một tháng triển khai, đoàn 
khảo cổ đã khai quật hơn 100 m2 làm 
phát lộ mặt nền và cấu trúc nguyên gốc 
của ba tầng đàn tế hình tháp cụt chồng 
lên nhau. Đoàn còn phát hiện một đoạn 
móng kè phía Tây Nam ở tầng dưới cùng.

Nhiều nhà khảo cổ học, văn hóa 
nhận định, những dấu tích vừa phát 
hiện có khả năng là chân móng của một 
tầng đàn tế hình vuông. Nếu giả thiết 
này chính xác thì đàn tế thời Tây Sơn là 
đàn tế trời được quy hoạch, xây đắp khá 
bài bản với một tầng đàn vuông ở dưới 
và ba tầng đàn tròn bên trên.

Các nhà nghiên cứu đề xuất tỉnh 
Thừa Thiên Huế tiếp tục cấp kinh phí và 
tạo điều kiện để mở rộng khai quật khảo 
cổ học nhằm xác định chính xác cấu trúc, 
quy mô của đàn tế thời Tây Sơn.

Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho 
biết việc khai quật khảo cổ học di tích 
núi Bân nhằm bổ sung căn cứ khoa học 
để xây dựng hồ sơ đề nghị Thủ tướng 
công nhận nơi này là di tích cấp quốc 
gia đặc biệt.

Núi Bân có các tên gọi khác là Hòn 
Thiên (Thiêng), núi Ba Tầng, núi Ba 
Vành, cao 43 m, nằm ở phía Nam núi 
Ngự Bình. Cuối năm 1788, Bắc Bình 
vương Nguyễn Huệ đã tổ chức lễ lên 
ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang 
Trung tại đây, sau đó kéo quân ra Bắc 
đánh tan quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ 
Nghị chỉ huy.

Trong suốt gần 100 năm qua, di tích 
núi Bân đã được xếp hạng và đưa vào 
diện cần bảo vệ.                        (Theo VNE)

Phát hiện dấu tích 
nghi là đàn tế thời 
vua Quang Trung

Sáng 31.7, tại Công viên văn hóa 
Đầm Sen, TP Hồ Chí Minh, hơn 
5.000 cán bộ, công nhân viên chức, 
người lao động, LLVT, hội viên, nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin và sinh 
viên, học sinh thành phố tham gia 
chương trình đi bộ đồng hành “Vì 
nạn nhân chất độc da cam/dioxin” 
trên tinh thần “Vì mọi người, ở  
mọi nơi”.

Chương trình do Hội nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh 
phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt 
Nam và Công ty CP Phát triển Truyền 
thông Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 
61 năm Ngày thảm họa da cam/dioxin 

Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành  
“Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”Thu hồi 3 loại  

mỹ phẩm  
chứa thủy ngân 
bán trên Shopee

Ngày 30.7, Bộ Y tế cho biết, Cục 
Quản lý Dược vừa chuyển hồ sơ cho 
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, 
Bộ Công Thương để thông báo cho Công 
ty TNHH Shopee và các sàn thương mại 
điện tử, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ 
bỏ thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm 
nhập khẩu không bảo đảm chất lượng 
và vi phạm quy định pháp luật. 

Theo đó, 3 sản phẩm này được sản 
xuất tại Anh, gồm: Dr Therapy Melasma-
Best for spa Night cream (NSX 16.5.2022, 
HSD 16.5.2025), Dr Therapy Melasma-
Best for spa Day cream (NSX 16.5.2022, 
HSD 16.5.2025); Dr Therapy Melasma-
Cream Perfect for spa (NSX 5.1.2021, 
HSD 4.1.2024).

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Dương 
đã mua 3 loại mỹ phẩm trên ở sàn thương 
mại điện tử Shopee và kiểm nghiệm. Kết 
quả, cả 3 sản phẩm trên đều chứa hàm 
lượng thủy ngân vượt mức cho phép, 
không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim 
loại nặng trong mỹ phẩm. Đồng thời, 3 
sản phẩm trên chưa được Cục Quản lý 
Dược cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập 
khẩu và không được phép lưu hành trên 
thị trường Việt Nam.              (Theo SGGP)

Đi bộ đồng hành “Vì nạn nhân chất độc da cam/
dioxin”.

Ngày 31.7, cơ quan CSĐT CA tỉnh 
Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 
ông Đặng Hải Đăng (56 tuổi), Giám đốc 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 
Cà Mau, về hành vi vi phạm quy định 
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng khởi 
tố bị can Hồ Quang Nhu, Phó trưởng 
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ thuộc 
CDC Cà Mau và Lê Ngọc Định, Trưởng 
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 
1.2020 đến tháng 10.2021, Sở Y tế, CDC 
Cà Mau và BVĐK tỉnh này thực hiện 11 
gói thầu mua kit xét nghiệm Covid-19, 
máy tách chiết DNA/RNA tự động, 
hóa chất, sinh phẩm và thiết bị phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 
của Công ty Việt Á, với số tiền hơn 49 
tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Sở Y tế 
mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công 
ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản 
xuất, dẫn đến thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng; 
còn lại gói thầu 40.000 kit chưa thanh  
quyết toán.

CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm 
Covid-19 của Công ty Việt Á cao hơn 
so với giá của chi phí sản xuất, dẫn đến 
thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu 
mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công 
ty Việt Á, ba bị can Lê Ngọc Định, 
Đặng Hải Đăng và Hồ Quang Nhu 

Bắt giam Giám đốc CDC Cà Mau

thực hiện không đúng quy định về đấu 
thầu “không bảo đảm công bằng, minh 
bạch”, vi phạm các hành vi bị cấm trong 
đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách 
nhà nước khoảng 12,4 tỷ đồng.

(Theo vietnamnet)

Ông Đặng Hải 
Đăng, Giám đốc 

CDC Cà Mau. 
Ảnh: CA Cà Mau

Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2022).
Chương trình nhằm kêu gọi sự 

đóng góp của các tổ chức trong nước 
và quốc tế vào hoạt động tuyên truyền, 
chung tay xoa dịu nỗi đau da cam/
dioxin; giúp đỡ các nạn nhân da cam 
có điều kiện vươn lên và ổn định  
cuộc sống.

Qua 14 năm thực hiện, chương 
trình chung tay xoa dịu nỗi đau da 
cam/dioxin đã giúp đông đảo cộng 
đồng, các tầng lớp nhân dân hiểu sâu 
sắc hơn về nỗi đau mà các nạn nhân 
da cam đã phải gánh chịu trong suốt 
mấy mươi năm; hiểu được sự tàn 
khốc của chiến tranh kéo dài qua các  
thế hệ…

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

Singapore ngày 30.7 ghi nhận 6.558 
ca mắc mới và 3 ca tử vong vì Covid-19, 
nâng tổng số ca mắc và tử vong vì 
Covid-19 ở đảo quốc này lên lần lượt 
1.708.950 ca và 1.497 ca.

Bộ Y tế Singapore cho biết trong các 
trường hợp mắc mới, 586 ca được phát 
hiện qua xét nghiệm PCR và 5.972 ca 
được phát hiện qua xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên (ART). Trong tổng số ca 
mắc mới ghi nhận ngày 30.7, có 6.297 
ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện có 
689 ca đang được điều trị tại bệnh viện, 
trong đó có 15 ca đang được theo dõi tại 
khoa chăm sóc tích cực. 

Philippines cũng ghi nhận 3.996 ca 
mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước 
này tính đến ngày 30.7 lên 3.772.468 ca. 

Theo Bộ Y tế Philippines (DOH), 
hiện vẫn có tới 33.509 ca dương tính 
với vi rút SARS-CoV-2 tại quốc gia Đông 
Nam Á này. Ngoài ra, có thêm 1 bệnh 
nhân không qua khỏi, nâng tổng số ca tử 
vong vì Covid-19 tại nước này lên 60.719 
ca. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng 
phát đến nay, trên 71,4 triệu người tại 
quốc gia với khoảng 110 triệu dân này 
đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản  
vắc xin ngừa Covid-19.

Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia 
kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng 
khi nước này ghi nhận số ca mắc mới 

Các nước Đông Nam Á ghi nhận  
gia tăng số ca mắc Covid-19

Covid-19 gia tăng. Bộ Y tế nêu rõ có 47 
ca mắc mới đã được xác định qua các xét 
nghiệm PCR trong ngày 30.7, nâng tổng 
số ca mắc trên cả nước lên 136.753 ca.

Bộ Y tế Malaysia công bố báo cáo mới 
nhất về tình hình dịch Covid-19 cho biết 
trong ngày tính đến nửa đêm 30.7, nước 
này có 4.271 ca mắc mới, nâng tổng số 
ca mắc lên 4.677.270 ca. Trong số ca mắc 

mới chỉ có 3 ca nhập cảnh, còn lại 4.268 
ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 
gia tăng, từ ngày 1.8, du khách nhập 
cảnh Myanmar qua đường hàng không 
sẽ phải thực hiện các hướng dẫn y tế 
mới do Bộ Y tế nước này ban hành  
ngày 30.7...

(Theo TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bang Selangor, Malaysia.                                      Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Mỹ 
xác nhận thăm  
châu Á, không nhắc 
Đài Loan

 Theo Sputniknews, ngày 30.7, báo 
chí địa phương đưa tin đoàn xe chở Tổng 
thống Guatemala Alejandro Giammattei 
đã bị bắn ở gần biên giới với Mexico. Rất 
may vị Tổng thống này không bị thương.

  Nhà chức trách TP New York của 
Mỹ ngày 30.7 đã tuyên bố tình trạng 
khẩn cấp về y tế công do bệnh đậu mùa 
khỉ lây lan ở thành phố này cũng như 
trên toàn bang New York.

  Truyền thông nhà nước Iran 
ngày 30.7 đưa tin ít nhất 80 người đã 
thiệt mạng và 30 người khác mất tích 
trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp quốc 
gia Hồi giáo hơn 1 tuần qua.

  Ông Andy Beshear, Thống đốc 
bang Kentucky, miền Đông Nam nước 
Mỹ, cho biết đợt lũ lụt nghiêm trọng tại 
bang này cho đến nay đã cướp đi sinh 
mạng của 25 người.

  Ngày 31.7, hãng tin Reuters 
(Anh) dẫn thông báo của Bộ Quốc 
phòng Madagascar cho biết ít nhất 
32 người đã bị sát hại tại một khu vực ở 
phía Bắc thủ đô Antananarivo của quốc 
gia Đông Phi này sau khi những băng 
nhóm trộm cướp trong vùng, còn gọi là 
“dahalo”, phóng hỏa nhiều ngôi nhà.

(Theo TTXVN)

Trưa 31.7, trang web chính thức 
của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi 
xác nhận phái đoàn Hạ viện Mỹ đã 
rời Mỹ và ghé Hawaii để tiếp nhiên 
liệu trước khi tiếp tục hành trình công 
du các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Malaysia và Singapore. Đài Loan không 
xuất hiện trong danh sách như các  
đồn đoán.

Chuyến đi sẽ tập trung vào các vấn 
đề an ninh song phương, quan hệ đối 
tác kinh tế và quản trị dân chủ ở khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Trang web cũng đăng tải danh sách 
các thành viên trong phái đoàn lần này, 
ngoài bà Pelosi còn có 5 nghị sĩ khác, 
trong đó có chủ tịch Ủy ban Đối ngoại 
Hạ viện Mỹ.

Trước đó, có nhiều đồn đoán về việc 
bà Pelosi sẽ đến thăm Đài Loan, vùng 
lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố là một 
phần không thể tách rời.

Kể từ khi có thông tin trên, Bắc Kinh 
đã liên tục phát thông điệp phản đối 
cứng rắn tới Washington. 

(Theo TTO)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (giữa). 
Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu trên truyền 
hình vào hôm 31.7, Tổng thống Ukraine 
Zelensky cho biết hàng trăm nghìn 
người đang ở trong vùng chiến sự 
Donbass bao gồm Donetsk và Lugansk 
cần phải rời đi.

Các phương tiện truyền thông trong 
nước dẫn lời Phó Thủ tướng Iryna 
Vereshchuk nói rằng, việc sơ tán phải 
diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu vì 
nguồn cung khí đốt trong khu vực đã bị 
gián đoạn. Phó Thủ tướng Vereshchuk 

nhấn mạnh rằng việc sơ tán các hộ gia 
đình là “nghĩa vụ của mọi công dân”. Bà 
cho biết, các nhà chức trách đã bố trí chỗ 
ăn ở và các dịch vụ cần thiết cho những 
người sơ tán.

Hiện khu vực Donbass vẫn đang 
là tâm điểm giao tranh giữa Nga và 
Ukraine. Phía Ukraine cho biết, Donetsk 
hiện đang đứng trước bờ vực của một 
thảm họa nhân đạo khi nhiều cơ sở hạ 
tầng bị phá hủy trong các cuộc giao 
tranh giữa hai bên.            (Theo VOV.VN)

Ukraine bắt buộc sơ tán người dân vùng Donetsk

Xe tăng quân đội Ukraine hoạt động trong địa bàn 
vùng Donbass.                                                           Ảnh: AFP

Ngày 30.7, hàng trăm người biểu 
tình ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite - 
Moqtada al-Sadr đã xông vào tòa nhà 
Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad.

Đây là lần thứ hai trong tuần này, 
người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc 
hội để phản đối phe đối lập đề cử ứng 
viên thủ tướng.

Các lực lượng an ninh Iraq đã phải 
sử dụng hơi cay và “bom âm thanh” để 
giải tán những người biểu tình. Phiên 

họp dự kiến của Quốc hội Iraq đã không 
thể diễn ra do không có nghị sĩ nào có 
mặt tại phòng họp.

Hôm 27.7, nhiều người biểu tình 
cũng đã xông vào Vùng Xanh, khu vực 
được bảo vệ nghiêm ngặt do có các tòa 
nhà chính phủ ở thủ đô Baghdad. Dù đã 
bắn hơi cay nhưng cảnh sát vẫn không 
ngăn được dòng người tràn vào tòa nhà 
Quốc hội. 

(Theo Vietnam+)

Iraq: Hàng trăm người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội

Người biểu tình ở Iraq.                                       Nguồn: Sky

Ngay sau khi nhận được tin báo về 
vụ việc 2 công dân Việt Nam tử vong 
do đuối nước khi đang tắm biển tại đảo 
Phuket ở miền Nam Thái Lan vào sáng 
31.7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 
đã nhanh chóng liên hệ với người thân 
của các nạn nhân để có hình thức hỗ trợ 
kịp thời.

Nạn nhân là một nữ du khách sinh 
năm 1970 và con gái sinh năm 2006, trú 

tại phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, TP Hà Nội. Hai mẹ con cùng gia 
đình đến Phuket để họp với đối tác kinh 
doanh và kết hợp du lịch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 
đang phối hợp với gia đình, các cơ quan 
chức năng sở tại để cấp các giấy tờ cần 
thiết, hỗ trợ gia đình làm thủ tục đưa 
thi hài các nạn nhân về nước trong thời 
gian sớm nhất.

Theo đại diện Đại sứ quán, kể từ khi 
Việt Nam và Thái Lan dỡ bỏ hầu hết 
các hạn chế đi lại, lượng khách du lịch 
từ Việt Nam sang Thái Lan đã tăng lên 
nhanh chóng. Đại sứ quán Việt Nam tại 
Thái Lan lưu ý du khách Việt Nam khi 
sang Thái Lan cần chú ý đảm bảo an toàn 
cá nhân, tuân thủ các nội quy, khuyến 
cáo của nước sở tại nhằm tránh những 
tai nạn đáng tiếc.      (Theo baoquocte.vn)

Hai công dân Việt Nam tử vong do đuối nước tại Phuket


