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KHÁM, CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN: 

Kết hợp Đông - Tây nâng 
cao hiệu quả điều trị

Hoài Nhơn đi đầu trong 
hạn chế hồ sơ trễ hạn
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN:

Sẽ có nhiều chuyển biến 
mạnh mẽ, đồng bộ

Với nhiều nhiệm vụ cụ thể, phù hợp thực tiễn, Kế hoạch số 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả. u3

l
TRANG TRÍ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ QUY NHƠN:

Cần phù hợp, hài hòa

. . . . . . . . . . .u5

u8

Không 
chủ quan 
với bệnh 
cúm mùa

Tuy Phước 
chủ động nâng cấp 
hệ thống giao thông

u6

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII ở điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội.                           Ảnh: TTXVN
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Bình Định

SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 12.9: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác 

Bộ Ngoại giao. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác 
phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 
số 83/2017/NĐ-CP ngày 18.7.2017 của Chính phủ về công tác 
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
l Ngày 13.9: Hội nghị Tỉnh ủy bất thường về công tác tổ 

chức cán bộ. Họp trực tuyến phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
l Ngày 14.9: Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác cán bộ. Hội thảo quốc tế “Khoa học, đạo 
đức học và phát triển con người” diễn ra tại Trung tâm Quốc 
tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
l  Ngày 15.9: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh 

đạo UBND tỉnh làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam.

(BĐ) - Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ 
họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (diễn 
ra ngày 7.9) đã thông qua Nghị 
quyết về chủ trương đầu tư Dự 
án cầu Hữu Giang (kết nối QL 19 
đi đường ĐH 26), xã Tây Giang 
(huyện Tây Sơn). Dự án do UBND 
huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư.

Theo đó, quy mô đầu tư Dự 
án gồm: Phần cầu có chiều dài 
500 m, khổ cầu rộng 8 m, thiết 
kế cầu đường bộ, loại cầu vượt 
lũ; phần đường dẫn 2 đầu cầu 
dài 2,13 km, thiết kế theo tiêu 
chuẩn đường cấp IV đồng bằng, 
(lề, mặt đường rộng 9 m). Đồng 
thời đầu tư hệ thống điện chiếu 
sáng, hệ thống ATGT, hạ tầng kỹ 
thuật (cấp điện, cáp quang…).

Tổng mức đầu tư của Dự án 
cầu Hữu Giang hơn 153 tỷ đồng, 
từ nguồn vốn đầu tư công của 
tỉnh (ngân sách Trung ương và 
ngân sách tỉnh), vốn đầu tư công 
của huyện Tây Sơn và các nguồn 
vốn hợp pháp khác. 

Thời gian thực hiện dự án từ 
năm 2022 - 2025.

Việc đầu tư Dự án cầu Hữu 
Giang nhằm đảm bảo tăng 
cường kết nối giao thông giữa 

tuyến QL 19 đến đường ĐH 26 
và thôn Hữu Giang (nằm phía bờ 
Bắc sông Côn) với trung tâm xã 
Tây Giang, rút ngắn khoảng cách 
từ thôn Hữu Giang đến trung tâm 
xã Tây Giang khoảng 15 km (thay 
vì phải đi đường vòng theo tuyến 
ĐH 26 qua đập dâng Văn Phong). 

Cũng tại kỳ họp thứ 7, HĐND 
tỉnh đã thông qua Nghị quyết về 
chủ trương đầu tư Dự án làng 
Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc 
tại Bình Định, do UBND tỉnh làm 
cơ quan chủ quản.

Theo Nghị quyết, Dự án 
được triển khai trên địa bàn 20 
xã, phường, thị trấn tại 6 huyện, 
thị xã. Cụ thể gồm: An Toàn, An 
Trung, thị trấn An Lão (huyện 
An Lão); Hoài Đức, Hoài Phú, 
Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây (TX 
Hoài Nhơn); Ân Tường Đông, 
Đăk Mang, Ân Phong (huyện 
Hoài Ân); Tây Vinh, Tây Giang, 
Tây Xuân, Bình Nghi (huyện 
Tây Sơn); Phước An (huyện Tuy 
Phước); Canh Liên, Canh Hiệp, 
Canh Hòa, Canh Vinh, thị trấn 
Vân Canh (huyện Vân Canh).

Mục tiêu đầu tư nhằm loại 
bỏ các nguy cơ bị ảnh hưởng từ 
bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại 

sau chiến tranh. Tăng cường bảo 
vệ người dân trong cộng đồng 
tại các khu vực triển khai Dự 
án. Tăng cường phát triển nông 
thôn bền vững thông qua công 
tác củng cố, nâng cao sinh kế và 
hạ tầng cho người dân.

Dự án gồm 4 hợp phần, hợp 
phần 1 - cung cấp dịch vụ y tế 
toàn diện cho nạn nhân bom mìn 
sau tai nạn do vật liệu nổ. Hợp 
phần 2 - nông nghiệp thích ứng 
với biến đổi khí hậu cho người 
dân ở các khu vực vùng Dự án. 
Hợp phần 3 - tăng cường khả 
năng thích ứng cho người dân ở 
các khu vực mục tiêu bằng cách 
xây dựng hạ tầng KT-XH thích 
ứng tốt thông qua dự án xây nhà 
ở và trạm y tế xã chống bão lũ. 
Hợp phần 4 - quản lý Dự án.

Tổng mức đầu tư Dự án làng 
Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc 
hơn 4,215 triệu USD (tương 
đương 97,72 tỷ đồng).

Nguồn vốn đầu tư gồm: 
Khoản viện trợ không hoàn lại 
của Cơ quan Hợp tác Quốc tế 
Hàn Quốc (KOICA); vốn đối ứng 
của ngân sách tỉnh.

Thời gian thực hiện Dự án từ 
năm 2022 - 2026.              N. HÂN

(BĐ) - Thông tin từ Sở 
KH&ĐT, đến ngày 31.8.2022, 
toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 
4.173 tỷ đồng vốn đầu tư công, 
đạt tỷ lệ 52,5% kế hoạch vốn 
giao, cao hơn mức bình quân 
chung của cả nước (51%).

Hiện Sở KH&ĐT đang tích 
cực hỗ trợ các chủ đầu tư tháo 
gỡ những vướng mắc phát sinh; 
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi 
công và nhanh chóng thanh 
quyết toán khối lượng công 

việc hoàn thành, phấn đấu đến 
ngày 30.9.2022, tỷ lệ giải ngân 
đạt tối thiểu 60%.

Đối với các chủ dự án 
không đảm bảo tiến độ giải 
ngân, Sở KH&ĐT tham mưu 
UBND tỉnh điều chuyển vốn 
cho công trình khác đang cần, 
đồng thời xử lý nghiêm các chủ 
đầu tư, nhà thầu thiếu trách 
nhiệm, trì trệ, gây cản trở tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công 
chung của tỉnh.           TIẾN SỸ

(BĐ) - Từ ngày 6 - 8.9, Đoàn 
giám sát do Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã 
giám sát việc thực hiện dân 
chủ ở xã, phường, thị trấn tại 
huyện An Lão, TX An Nhơn và 
TP Quy Nhơn. 

UBND các địa phương đã 
báo cáo tình tình thực hiện 
dân chủ ở xã, phường, thị trấn 
theo quy định tại Pháp lệnh 
34/2007/PL-UBTVQH của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội; Nghị 
quyết liên tịch số 09/2008/
NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 
17.4.2008 của Chính phủ và Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt 
Nam hướng dẫn thi hành một 
số điều của Pháp lệnh... Trong 
đó, tập trung vào tình hình thực 
hiện dân chủ xã, phường, thị 
trấn, nhất là những nội dung 
được quy định công khai để 
nhân dân biết, bàn, giám sát; 
công tác cải cách thủ tục hành 
chính; công tác giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công 
dân; việc tổ chức đối thoại với 
nhân dân…

Việc thực hiện dân chủ ở xã, 
phường, thị trấn được cấp ủy, 
UBND các địa phương quan 
tâm, triển khai và đạt được 
những kết quả tích cực. Tuy 
nhiên, vẫn còn những hạn chế, 
tồn tại. Bà Hồ Thị Kim Thu, Phó 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám 
sát đề nghị các địa phương 
tập trung làm rõ trách nhiệm 
của từng cơ quan trong thực 
hiện dân chủ theo Pháp lệnh 
34/2007/PL-UBTVQH,  xây 
dựng kế hoạch triển khai cụ thể, 
đồng thời phải thường xuyên 
rà soát, kiểm tra, xếp loại, đánh 
giá, rút kinh nghiệm, có giải 
pháp điều chỉnh, khắc phục các 
bất cập, hạn chế. Tuyên truyền 
để người dân hiểu về quyền, 
trách nhiệm của mình; xử lý 
nghiêm cán bộ chưa có thái độ 
đúng đắn trong phục vụ nhân 
dân; tăng cường công tác đối 
thoại, tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân… 

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Từ ngày 13 - 16.9, tại 
Trung tâm Quốc tế Khoa học và 
Giáo dục liên ngành (ICISE, TP 
Quy Nhơn) sẽ diễn ra Hội thảo 
quốc tế với chủ đề “Khoa học, đạo 
đức học và phát triển con người”.

Hội thảo do Hội Gặp gỡ Việt 
Nam phối hợp cùng Liên minh 
Nghị viện thế giới, Bộ KH&CN, 
UBND tỉnh và Viện nghiên cứu 
phát triển Pháp chi nhánh tại 
Việt Nam tổ chức. Mục đích là 
thảo luận giữa các nhà khoa học, 
nhà hoạch định chính sách, đại 
diện các tổ chức quốc tế về mối 
tương quan giữa khoa học và đạo 
đức, nền tảng cơ bản cho sự phát 
triển con người. Đồng thời, thảo 
luận về vai trò của khoa học cơ 
bản và khoa học ứng dụng đối 

với sự phát triển bền vững của 
xã hội, trong đó yếu tố đạo đức 
và phát triển con người sẽ được 
nhấn mạnh.

Hội thảo này là lần thứ ba 
trong chuỗi hội thảo liên ngành 
“Vai trò Khoa học và xã hội” được 
tổ chức trong khuôn khổ chương 
trình “Gặp gỡ Việt Nam”, là hội 
thảo tiếp nối hai hội thảo quốc 
tế “Khoa học cơ bản và xã hội” 
và “Khoa học để phát triển” đã 
được tổ chức vào năm 2016 và 
năm 2018 tại ICISE.

Ngoài 7 bàn tròn giới thiệu 
vai trò của khoa học đạo đức 
trong các chủ đề, như: Sức khỏe 
và thao tác gen, môi trường và 
đa dạng sinh học, phát triển bền 
vững, giáo dục khoa học, công 

nghệ trí tuệ nhân tạo, hòa bình 
và giải trừ quân bị, sẽ có hai bàn 
tròn đặc biệt. Trong đó, một bàn 
tròn bao gồm thảo luận giữa các 
nghị sĩ và những người tham gia 
hội nghị về cách thức các nghị 
viện có thể phát huy hiệu quả 
vai trò hoạch định chính sách của 
mình về việc sử dụng khoa học 
có đạo đức vì lợi ích xã hội và 
hòa bình, đặc biệt là trong các 
giai đoạn khủng hoảng. Bàn tròn 
đặc biệt thứ hai đề cập đến mối 
quan hệ giữa khoa học và hoạch 
định chính sách trong thời kỳ đại 
dịch. Bàn tròn này thảo luận chủ 
yếu về chất lượng và hiệu quả các 
chính sách được các chính phủ áp 
dụng để bảo vệ người dân.

TRỌNG LỢI

Ngày 10.9, Thành đoàn Quy Nhơn tổ chức 
chương trình “Áo xanh thân thương - cùng em 
đến trường” năm 2022 tại xã Vĩnh Hòa, huyện 
Vĩnh Thạnh.

Chương trình đã trao 22 suất quà (hơn 300 
nghìn đồng/suất) cho đội viên, thiếu nhi, học sinh 
và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng Tủ 
sách thanh niên và bộ dụng cụ thể thao cho Đoàn 
xã Vĩnh Hòa.

Cùng với sự đồng hành của nhà thuốc Mát Tay, 
DN trực thuộc Thành đoàn, CLB Thầy thuốc trẻ 
thành phố và CLB ngành tóc Quy Nhơn tổ chức 
các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn 
phí và tặng quà cho 100 thương bệnh binh, cựu 
thanh niên xung phong, người cao tuổi và người 
có công; lắp đặt và tặng khu trò chơi dân gian 
cho thiếu nhi; tổ chức Phiên chợ 0 đồng tặng đồ 
chơi, dụng cụ học tập và quần áo cũ tự chọn; cắt 

Giám sát việc thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn

Thanh toán vốn đầu tư công đạt 
52,5% kế hoạch vốn được giao

Các nhà thầu đang nỗ lực xây dựng tuyến đường kết nối TX An Nhơn với đường 
phía Tây đầm Thị Nại; thanh quyết toán khối lượng công việc đã hoàn thành, 
tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.                                      Ảnh: TIẾN SỸ

Đầu tư hơn 153 tỷ đồng xây dựng 
cầu Hữu Giang và hơn 97 tỷ đồng cho Dự án 
làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

Hội thảo quốc tế “Khoa học, đạo đức học và 
phát triển con người” sẽ diễn ra từ ngày 13 - 16.9

Tổ chức Chương trình Áo xanh thân thương - 
cùng em đến trường tại xã Vĩnh Hòa

tóc miễn phí cho học sinh và người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn xã.           ĐẶNG VIỆT

Cắt tóc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 
tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh.                  Ảnh: ĐẶNG VIỆT
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Hướng đến hiệu quả 
thực chất  

Ngày 17.8.2022, Bộ Chính trị 
ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW 
thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về tăng cường 
củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất 
lượng đội ngũ đảng viên trong 
giai đoạn mới.

Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ 
trọng tâm nhằm thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết số 21-NQ/TW; 
góp phần nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành, tổ chức, cơ 
quan, đơn vị và hệ thống chính 
trị về vai trò, tầm quan trọng của 
việc củng cố, xây dựng TCCSĐ 
và nâng cao chất lượng đội ngũ 
đảng viên trong giai đoạn mới; 
nêu cao trách nhiệm của các cấp 
ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, 
nhất là người đứng đầu trong tổ 
chức thực hiện Nghị quyết. 

Từ đó, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ, đồng bộ trong việc 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của TCCSĐ và chất 
lượng đội ngũ đảng viên, góp 
phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh, củng cố niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng. 

Yêu cầu quan trọng đặt ra 
là phải xác định nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể phù hợp với đặc 
điểm, tình hình của địa phương, 
cơ quan, đơn vị; tập trung củng 
cố xây dựng TCCSĐ và nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên 
bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Kế hoạch đã đề ra nhiều 
nhiệm vụ cụ thể với thời hạn 
thực hiện rõ ràng. Trong đó, giao 
Ban Tổ chức Trung ương tham 
mưu Ban Bí thư hướng dẫn việc 
thí điểm sinh hoạt theo tổ đảng 
đối với chi bộ có đông đảng 
viên, sinh hoạt trực tuyến đối 
với đảng bộ cơ sở, chi bộ có 
tính đặc thù hoặc trong hoàn 
cảnh đặc biệt (hoàn thành trong 
năm 2022); giao một số quyền 
cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN:

Sẽ có nhiều chuyển biến 
   mạnh mẽ, đồng bộ 

Với nhiều nhiệm vụ cụ thể, phù hợp thực tiễn, Kế hoạch số 07-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên trong giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

sở ở các đảng bộ cơ sở cơ quan, 
đơn vị sự nghiệp, DN có quy 
mô lớn, quan trọng, có số lượng 
đảng viên đông (hoàn thành 
trong năm 2023). 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp 
nghiên cứu, tham mưu đề xuất 
cơ chế, chính sách đối với cán 
bộ làm công tác văn phòng cấp 
ủy cơ sở; chế độ phụ cấp đối với 
cán bộ đảng, đoàn thể, tổ chức 
đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở 
(hoàn thành trong năm 2023)…

Phù hợp, sát thực tiễn
Đối với các tỉnh ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc Trung 
ương, nhiệm vụ trọng tâm là 
chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, 
sắp xếp mô hình TCCSĐ, các tổ 
chức đoàn thể chính trị - xã hội; 
thành lập đảng bộ cơ sở, các tổ 
chức đoàn thể tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, cụm công 
nghiệp; phát triển TCCSĐ ở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, miền 
núi, địa bàn có đông đồng bào 
tôn giáo, khu đô thị mới; DN nhà 
nước sau cổ phần hóa; khu vực 
ngoài nhà nước, nhất là trong DN 
có vốn đầu tư nước ngoài, DN 
tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài 
công lập. Kịp thời phát hiện, tổ 
chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng 

các mô hình TCCSĐ phát huy 
hiệu quả tích cực, nhất là những 
vấn đề thực tiễn đặt ra.  

Cùng với đó là chỉ đạo triển 
khai thực hiện mô hình “chi bộ 4 
tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” (hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị; 
chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn 
kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên 
tốt). Tổng kết mô hình TCCSĐ, 
đoàn thể trong các loại hình kinh 
tế hợp tác, HTX, tổ hợp tác, kinh 
tế trang trại…

Mặt khác, cần tăng cường chỉ 
đạo công tác phát triển đảng, 
quản lý đảng viên, có giải pháp 
phù hợp tạo điều kiện thuận lợi 
cho đảng viên là sinh viên tốt 
nghiệp, bộ đội xuất ngũ, đảng 
viên đi làm ăn xa nơi đăng ký 
thường trú tham gia sinh hoạt 
đảng. Song, cũng cần kịp thời 
chấn chỉnh, khắc phục tình trạng 
tùy tiện, buông lỏng quản lý 
đảng viên, việc sinh hoạt đảng 
đối với đảng viên nghỉ chế độ 
hưu trí, việc nộp hồ sơ đảng viên 
khi chuyển sinh hoạt đảng, việc 
miễn sinh hoạt đảng.

Theo Bí thư Huyện ủy Tây 
Sơn Lê Bình Thanh, các nhiệm 
vụ cụ thể đặt ra từ Kế hoạch số 
07-KH/TW có ý nghĩa rất quan 
trọng trước mắt cũng như lâu dài 

đối với công tác xây dựng đảng 
nói chung, việc củng cố TCCSĐ 
và nâng cao chất lượng đội ngũ 
đảng viên nói riêng.

“Các nhiệm vụ đề ra rất sát 
với tình hình thực tiễn của công 
tác xây dựng đảng ở cơ sở. Trong 
đó, đáng lưu ý nhất là khắc phục 
những khó khăn, tồn tại trong 
công tác phát triển đảng, quản 
lý đảng viên; hạn chế tình trạng 
không chuyển sinh hoạt đảng, bỏ 
sinh hoạt đối với đối tượng bộ 
đội xuất ngũ, đảng viên đi làm 
ăn xa…”, bà Thanh nhìn nhận.

Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy Quy Nhơn Đặng Mạnh 
Cường đồng tình và đặc biệt tâm 
đắc với một số điểm mới đặt ra 
từ Kế hoạch số 07-KH/TW. Đó 
là việc thí điểm sinh hoạt trực 
tuyến đối với đảng bộ cơ sở, 
chi bộ có tính chất đặc thù hoặc 
trong hoàn cảnh đặc biệt. 

“Sinh hoạt trực tuyến là một 
giải pháp đặc thù, đáp ứng kịp 
thời đòi hỏi từ thực tiễn ở cơ sở 
đối với một số trường hợp đặc 
biệt, nhất là trong trường hợp 
dịch Covid-19 như thời gian vừa 
qua; đảm bảo Điều lệ Đảng được 
thực thi nghiêm túc ở mọi hoàn 
cảnh”, ông Cường phân tích. 

MAI LÂM

Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tại điểm cầu Bình Định. Ảnh: M.LÂM

l Thành đoàn, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam, Hội LHPN TP 
Quy Nhơn, Ngân hàng BIDV chi 
nhánh Quy Nhơn vừa tổ chức 
khởi công xây dựng nhà đại 
đoàn kết cho  gia đình bà Phan 
Thị Thu (ở tổ 33, khu phố 6, phường 
Đống Đa) có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn về nhà ở. Kinh phí hỗ 
trợ xây dựng nhà là 120 triệu 
đồng; trong đó, phường Đống 
Đa phân bổ 10 triệu đồng từ Quỹ 
“Vì người nghèo” của phường.

ĐẶNG VIỆT
l Hội LHPN xã Tây Giang 

(huyện Tây Sơn) vừa tổ chức 
tặng 90 suất quà cho các hộ 
nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn xã, mỗi suất trị giá 150 nghìn 
đồng gồm mỳ tôm, gạo và các nhu 
yếu phẩm khác. Các phần quà do 
Hội vận động từ nhà hảo tâm tại 
địa phương. TÍN TRỌNG
l Tối 10.9, tại xã Mỹ Đức 

(huyện Phù Mỹ), CLB 25 Bình 
Định phối hợp với Xã đoàn tặng 
50 suất quà trung thu cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn; 
tặng 5 bàn học kèm giá sách 
cho 5 học sinh vượt khó học 
giỏi (800 nghìn đồng/bàn học). 
Trước đó, CLB đã tặng 1 sân 
chơi dành cho trẻ em trị giá 20 
triệu đồng, 41 suất quà (mỗi 
suất 200 nghìn đồng) cho các 
em thôn O3, xã Vĩnh Kim, huyện 
Vĩnh Thạnh. NGỌC TÚ
l Hội CTĐ tỉnh phối hợp 

với Cửa hàng đặc sản Hương 
Biển Quy Nhơn, tối 10.9 đã 
tặng quà trung thu cho 40 học 
sinh khó khăn của phường Lý 
Thường Kiệt và phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn), mỗi suất 
300 nghìn đồng. NGỌC NGA
l Ngày 10.9, Chùa Phổ 

Quang (xã Tây Giang, huyện 
Tây Sơn) phối hợp với chính 
quyền địa phương tổ chức tặng 
500 suất quà cho các em thiếu 
nhi trên địa bàn xã, tổng trị giá 
các phần quà 25 triệu đồng.

T.TRỌNG
l Khoảng 19 giờ ngày 

10.9, em Huỳnh Quốc Trung 
(SN 2001) dựng xe máy hiệu 
Sirius màu đỏ đen, biển số 
77G1-050.29 trong sân nhà 
văn hóa thôn Thanh Quang, xã 
Phước Thắng (huyện Tuy Phước) 
không có người trông coi, đến 
22 giờ cùng ngày thì phát hiện 
xe bị kẻ gian lấy mất. Cùng thời 
gian trên, tại quán cà phê Du 
Miên bên cạnh nhà văn hóa thôn 
Thanh Quang, kẻ gian cũng tháo 
lấy trộm 3 camera do chủ quán 
lắp đặt phía trước. Vụ việc đang 
được công an địa phương điều 
tra làm rõ. LÊ THỤC

(BĐ) - Sau 2 ngày tranh tài sôi 
nổi, Hội thao Khối thi đua Sản 
xuất - Kinh doanh và Dịch vụ 1 
đã bế mạc chiều 11.9. Tại lễ tổng 
kết, ban tổ chức đã trao thưởng 
cho các cá nhân, tập thể đoạt 
thành tích cao ở các nội dung 
thi đấu. Ở giải toàn đoàn, Công 
ty CP Công viên cây xanh và 

HỘI THAO KHỐI THI ĐUA SẢN XUẤT - KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 1:

Công ty CP Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn đoạt giải nhất toàn đoàn

Đại diện các đơn vị nhận giải toàn đoàn 
tại Hội thao Khối thi đua Sản xuất - Kinh 
doanh và Dịch vụ 1.            Ảnh: ĐỨC MẠNH

Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 
đoạt giải nhất; Công ty Cấp 
thoát nước Bình Định giành 
giải nhì; giải ba thuộc về Công 
ty In Nhân dân Bình Định; 
Công ty CP Môi trường Bình 
Định nhận giải khuyến khích.

Hội thao Khối thi đua Sản 
xuất - Kinh doanh và Dịch vụ 1 
khởi tranh từ sáng 10.9, với sự 
tham gia của gần 100 VĐV là 
cán bộ, nhân viên, người lao 
động 8 công ty thuộc Khối. Các 

VĐV tranh tài ở các môn: Bóng 
bàn, cầu lông và bóng đá mini 
7 người. 

Hội thao Khối thi đua Sản 
xuất - Kinh doanh và Dịch 
vụ 1 là dịp để cán bộ, nhân 
viên, người lao động các đơn 
vị trong Khối có cơ hội giao 
lưu; khích lệ tinh thần rèn 
luyện sức khỏe để nâng cao 
chất lượng sống và phục vụ sản 
xuất kinh doanh.

ĐỨC MẠNH

TIN VẮN
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

XÃ PHƯỚC HÒA (TUY PHƯỚC):

Cần sớm sửa chữa 
hệ thống đèn chiếu 
sáng tại chợ Gò Bồi

Theo phản ảnh của người dân ở xã 
Phước Hòa (huyện Tuy Phước), thời gian 
gần đây, hệ thống đèn chiếu sáng trên các 
tuyến đường xung quanh chợ Gò Bồi mới 
(thuộc thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa) 
bị hư hỏng, trục trặc. Cụ thể, chỉ một vài 
bóng đèn hoạt động; còn đa số tối om, 
lắp lên trụ điện như chỉ để trang trí chứ 
không phát huy tác dụng chiếu sáng. 

Thực trạng này khiến việc lưu thông, 
đi lại của các tiểu thương nói riêng và 
người dân ở khu vực xung quanh chợ 
nói chung gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh 
đó, hệ thống đèn chiếu sáng không phát 
huy tác dụng cũng khiến tình hình ANTT 
khu vực này chưa được đảm bảo.

Thông qua Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo 
Bình Định, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ 
các trường hợp bị bệnh nặng, có hoàn cảnh 
khó khăn. Cụ thể như sau: 

Chị Cao Thị Kim Lan giúp 6 triệu đồng 
cho các trường hợp: Nguyễn Văn Lưu (xã 
Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ); Nguyễn Văn Tùng 
(xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước); Phạm 
Bông (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát); Phan 
Thị Lâm (xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân).  

Giúp gia đình anh Nguyễn Ngọc Đông 
(phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) 700 
nghìn đồng có các anh, chị: Hoàng Yến; 
Cao Hoàng Đông; Lê Từ Diệp (200 nghìn 
đồng/người); một bạn đọc Báo Bình Định 
100 nghìn đồng. 

Chị Phạm Ngọc Trang, Trần Thị Ái 
Loan mỗi người giúp anh Nguyễn Văn 
Quyên (xã Phước Thuận, huyện Tuy 

Phước) 100 nghìn đồng. 
Giúp chị Vũ Thị Thu Hà (phường Trần 

Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) có chị Lưu Thị Thu 
1 triệu đồng, anh Đặng Thanh 75.000 đồng.

Anh Vũ Xuân Sinh giúp gia đình ông 
Lê Văn Toàn (xã Phước Hưng, huyện Tuy 
Phước) 500 nghìn đồng; một bạn đọc Báo 
Bình Định giúp bà Nguyễn Thị Đan Phượng 
(phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) 500 
nghìn đồng. 

Anh Mai Văn Minh giúp ông Phạm Bông 
(xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) 300 nghìn 
đồng; anh Huỳnh Ngọc Sáu (phường Trần 
Phú, TP Quy Nhơn) 350 nghìn đồng; anh 
Nguyễn Ngọc Đông (phường Nhơn Phú, 
TP Quy Nhơn) 370 nghìn đồng. 

Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo Bình Định 
đã chuyển trao số tiền giúp đỡ đến các 
trường hợp nêu trên.               NHÂN ÁI

Hiện nay, trên đường Nguyễn Phi 
Khanh (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 
Nhơn), tại vị trí cột đèn chiếu sáng trước 
nhà số 14 và 16 có một cây to chắn ngang, 
làm giảm ánh sáng của hệ thống đèn 
đường. Cây xanh cũng vướng nhiều đường 
dây điện gây nguy hiểm cho người dân, 
nhất là vào mùa mưa bão cận kề. Theo 
người dân sống ở khu vực này, tán cây dày 
làm giảm ánh sáng đèn đường vào ban 
đêm, gây nguy hiểm cho các phương tiện 
qua lại; các đối tượng xấu còn lợi dụng 
bóng tối để trộm cắp cây cảnh của người 
dân trong khu phố. 

Người dân đề nghị cơ quan chức năng 
có hình thức xử lý phù hợp đối với cây 
xanh này (ảnh). 

B.B.Đ

Tháng 8 vừa qua, tại khu vực hai bên 
Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn 
Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành, TP Quy Nhơn), hai vườn hoa sen 
nhựa có lắp đặt đèn chiếu sáng vào ban 
đêm đi vào hoạt động. 

Theo ông Đỗ Đình Phương, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Công viên Cây xanh 
và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Công ty 
lắp đặt vườn hoa sen này với kinh phí từ 
nguồn ngân sách nhà nước, đã xin chủ 
trương, lên phương án thiết kế và được 
sự đồng ý của UBND TP Quy Nhơn. Việc 
lắp đặp theo các tiêu chí: An toàn, đẹp, 
thu hút đông người tham quan, sử dụng 
lâu dài, không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ 
thuật, nếu cần thì di chuyển đi… 

“Quảng trường Nguyễn Tất Thành 
đẹp rồi, nhưng cũng cần tăng cường thêm 
cảnh quan để rực rỡ hơn, mới lạ hơn…”, 
ông Phương cho biết. 

Tuy nhiên, khi vườn hoa sen trên được 
một số trang fanpage mạng xã hội giới 
thiệu là “điểm check in mới”, nhiều người 
quan tâm bình luận, phần lớn cho rằng 
không phù hợp, thậm chí có người cho 
rằng xấu, thô… Bên cạnh số ít người đến 
đi dạo, chụp hình, tỏ vẻ thích thú, nhiều 
người lại thất vọng.

Đến đây vào tối 10.9, ông Nguyễn 
Đình Nam (50 tuổi, một du khách ở Hà 
Nội) nhận định: “Rất nhiều hoa sen chiếu 
sáng nổi bật vào ban đêm nhưng màu sắc 
lợt lạt, dáng cây hoa khô cứng, lại có gì 
đó lạc lõng trong không gian cảnh quan 
chung…”.  

Nhìn nhận về vườn hoa sen nêu trên, 
theo nhà điêu khắc, họa sĩ Lê Trọng 
Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật 
(thuộc Hội VHNT tỉnh), tượng đài bề thế 
uy nghiêm với chất liệu đồng, đá, xung 

TRANG TRÍ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ QUY NHƠN:

Cần phù hợp, hài hòa
Để góp phần làm đẹp bộ mặt cảnh 
quan đô thị Quy Nhơn, việc có thêm 
các công trình trang trí là cần thiết. 
Tuy nhiên, gần đây một số công trình 
“tô điểm thêm hoa” khiến nhiều 
người không đồng tình, cho rằng 
phản tác dụng.  

quanh khuôn viên tượng đài đã có nhiều 
cỏ, cây, hoa lá đẹp tự nhiên. Đưa hoa giả 
bằng chất liệu nhựa, màu mè vào đây là 
không ăn nhập, có gì đó tạm bợ, trông 
sến súa….

“Có những chỗ không cần làm cũng 
đẹp rồi, nếu làm thêm gì đó không phù 
hợp thì phá vỡ cảnh quan chung, thậm 
chí gây xấu. Nếu thực hiện hình tượng ở 
không gian công cộng cần am hiểu chuyên 
môn, có nghệ sĩ làm nghệ thuật thị giác 
sắp đặt mới đẹp được. Chẳng hạn, hoa 
sen, lá sen ở khu vực tượng đài nếu trang 
trí thì chỉ cần ít thôi, dùng chất liệu quý 
một chút, như dùng đồng lá làm tác phẩm 
hoa sen sắp đặt đơn giản, xung quanh là 
cỏ, mọi người thích có thể vào chụp hình 
thì hay hơn”, ông Nghĩa góp ý.  

Cũng bị nhiều người chê trước đó 
là các cụm hoa hồng nhựa nhiều màu 
trên khu vực vỉa hè đường Xuân Diệu 
(đoạn gần khu vực Quảng trường Chiến 
Thắng). Sáng 10.9, tại đây có khá nhiều 
hoa hồng nhựa ngã xiêu vẹo, chưa rõ 
là do tác động của thời tiết hay người 
dân nghịch phá…

Theo ông Đỗ Đình Phương, hoa hồng 
nhựa do DN tài trợ vật tư lắp đặt, chịu 

trách nhiệm về bảo hành, Công ty CP 
Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị 
Quy Nhơn thống nhất về địa điểm phù 
hợp, duyệt phương án DN đưa ra và xin 
phép UBND TP Quy Nhơn cho thực hiện. 
Sau khi tiếp nhận bàn giao lại từ DN thì 
Công ty quản lý, phục vụ người dân; nếu 
hoa hư hỏng trong thời gian bảo hành thì 
đề nghị DN sửa chữa, bổ sung.

Về nhiều ý kiến “trái chiều”, ông 
Phương cho rằng rất khó làm vừa lòng 
hết mọi người; “nếu có một nửa số người 
khen thì được rồi”. Tuy nhiên, qua thời 
gian hoạt động, thấy “được” thì để dài 
hạn, không thì di chuyển hoa sen, hoa 
hồng đi đến địa điểm khác phù hợp hơn; 
Công ty quản lý rất nhiều công viên trên 
địa bàn TP Quy Nhơn.   

Theo chúng tôi, Công ty CP Cây xanh 
và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và các 
cấp, ngành liên quan cần xem xét lại việc 
trang trí trên. Đối với những khu vực 
trung tâm cần thiết có quy hoạch cụ thể, 
phù hợp, với sự đóng góp ý kiến của 
nhiều ngành chức năng, giới chuyên môn, 
để trang trí cảnh quan đô thị thực sự hiệu 
quả, tránh lãng phí không cần thiết.  

HOÀI THU 

Khu vườn hoa sen nhựa chiếu sáng vào ban đêm ở khu vực Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành.
Ảnh: H.T

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Trao tiền giúp đỡ các trường hợp
bệnh tật, khó khăn 

Cây xanh che đèn đường

Hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường 
xung quanh chợ Gò Bồi mới bị trục trặc, chỉ một 
số ít hoạt động, không đảm bảo chiếu sáng. 

Ảnh: Người dân cung cấp

Ông S., người dân có nhà gần chợ 
Gò Bồi mới, cho biết: “Chợ Gò Bồi mới 
được đầu tư xây dựng với số tiền hàng 
chục tỷ đồng, vậy nhưng hệ thống 
đèn chiếu sáng trên các tuyến đường 
xung quanh chợ lại “bóng tối nhiều 
hơn bóng sáng”. Đề nghị chính quyền 
địa phương và ngành chức năng liên 
quan sớm sửa chữa, khắc phục dứt 
điểm tình trạng này”.

Liên quan việc này, ông Huỳnh 
Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước 
Hòa, lý giải: Vừa qua, hệ thống đèn chiếu 
sáng các tuyến đường xung quanh chợ 
Gò Bồi gặp sự cố sét đánh nên bị hư 
hỏng. UBND xã Phước Hòa mới tiến 
hành khắc phục tạm thời, nên chỉ một 
số bóng đèn hoạt động. Tới đây, xã xin 
ý kiến của UBND huyện Tuy Phước để 
bố trí nguồn kinh phí sửa chữa dứt điểm 
sự cố; đưa hệ thống đèn chiếu sáng hoạt 
động trở lại bình thường.

C.LUẬN
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Bình Định

KHÁM, CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN: 

Kết hợp Đông - Tây nâng cao hiệu quả điều trị
Nhờ đầu tư nâng cao chất lượng, kết hợp tinh hoa y học cổ 
truyền và y học hiện đại, hoạt động khám chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền ở tỉnh ta đã nâng cao niềm tin và thu hút 
được nhiều bệnh nhân. 

Tại Khoa Y học cổ truyền 
(YHCT) BVĐK tỉnh, lượng 
bệnh nhân nội trú hằng ngày 
luôn đạt 100% giường thực kê. 
Khoa YHCT ngày càng đáp 
ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân, là cầu nối 
giữa y học hiện đại với YHCT. 
Khoa phối hợp chặt chẽ với các 
khoa lâm sàng, cận lâm sàng, 
chẩn đoán hình ảnh nhằm phát 
huy thế mạnh của 2 nền y học 
Đông - Tây nâng cao hiệu quả 
chẩn trị. 

Bác sĩ CKI Lê Thị Thu Hà, 
Trưởng Khoa YHCT (BVĐK 
tỉnh), chia sẻ: Khoa đã triển 
khai, phát triển tốt các kỹ thuật 
như: Thủy châm, điện châm, 
xoa bóp, bấm huyệt ở các bệnh 
cơ - xương - khớp, thần kinh... 
Xây dựng hoàn thiện bộ phận 
đông dược làm cơ sở cho việc 
điều trị bằng thuốc có chất 
lượng. Thời gian tới, triển khai 
kỹ thuật mới giảm thời gian 
châm cứu bằng phương pháp 
cấy chỉ. 

Là bệnh viện chuyên khoa 
YHCT và phục hồi chức năng 
(PHCN), Bệnh viện YHCT và 
PHCN Bình Định không ngừng 
được đầu tư về con người, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị để chăm 
sóc tốt sức khỏe nhân dân. Hiện 
tại, Bệnh viện triển khai các 
kỹ thuật như: Châm cứu thủy 
châm, sóng ngắn trị liệu, điện 
từ trường, xoa bóp bấm huyệt, 
PHCN... Trong đó, Bệnh viện 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa 
YHCT và y học hiện đại để đạt 
hiệu quả cao trong chăm sóc 

Người dân chủ động bảo tồn rùa biển Thu nhập khá từ trồng hoa cúc
Nhiều hộ nông dân ở xã Phước Hiệp, 

huyện Tuy Phước đã khá lên nhờ trồng 
hoa cúc bán bình. Anh Lê Văn Việt, ở thôn 
Xuân Mỹ, chuyên trồng hoa cúc bán bình, 
chia sẻ: Sức tiêu thụ cũng như giá hoa cúc 
cắm bình ổn định đã nhiều năm, vào các 
ngày 14, rằm và 30, mùng 1 âm lịch hằng 
tháng, giá còn nhỉnh hơn bình thường. 
Gia đình tôi trồng 3 sào gối vụ, cứ tháng 
này xuống giống 1 sào, tháng sau xuống 
tiếp 1 sào nữa, cứ vậy hoa lúc nào cũng 
có bán. Thu nhập mỗi sào hoa tầm 60 - 70 
triệu đồng/3 tháng trồng, nếu rơi đúng 
vào thời điểm những dịp rằm lớn - tháng 
4, tháng 7, tháng Chạp, tháng Giêng, mức 
thu sẽ tăng lên 100 - 120 triệu đồng.

Vừa chăm ruộng hoa cúc, chị Lương 
Thị Thúy Hà, cũng ở thôn Xuân Mỹ, bộc 
bạch: Tôi thuê của xã 1,5 sào đất, cộng 
với 1,5 sào của gia đình nữa là 3 sào - tất 
cả đều là ruộng chân cao, thiếu nước. 
Nhưng nhờ chuyên tâm trồng hoa cúc 
bán bình nên lãi còn lớn hơn cả trồng 
lúa. Mấy năm trước vì thiếu nước nên 
mới trồng hoa, nay cả nhiều chân ruộng 
thuận lợi bà con cũng chuyển sang trồng 
hoa cúc bán bình.

Theo ông Trình Ngọc Bích, cán bộ 
nông nghiệp xã Phước Hiệp, những hộ 

Ngày 9.9, Chi cục Thủy sản Bình Định 
đã phối hợp với UBND phường Bình 
Định trao giấy khen của Giám đốc Sở 
NN&PTNT cho ông Nguyễn Ngọc Anh, 
ở đường Trần Phú, phường Bình Định, 
TX An Nhơn vì đã có thành tích trong 
công tác bảo vệ và bảo tồn rùa biển, góp 
phần bảo tồn động vật quý hiếm có nguy 
cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 12.8, sau khi mua 
được của ngư dân 1 con rùa biển thuộc 
loài đồi mồi, biết đây là 1 trong 5 loài 
rùa biển quý hiếm ở Việt Nam, loài “cực 
kỳ nguy cấp” theo phân loại của Tổ chức 
bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), ông 
Nguyễn Ngọc Anh đã bàn giao để Chi 
cục Thủy sản thả về tự nhiên. 

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, 
hoạt động bảo tồn rùa biển bắt đầu 
triển khai tại Bình Định vào năm 2007 
với sự tư vấn của bà Gail Berbie, tình 
nguyện viên thuộc tổ chức VSA New 
Zealand. Từ  năm 2008 đến năm 2016, 
với sự hỗ trợ của các chương trình dự 
án của IUCN, WWF, Chi cục tiếp tục 
tổ chức các hoạt động khảo sát bãi đẻ 
rùa biển, truyền thông nâng cao nhận 
thức cộng đồng và quan sát cứu hộ rùa 
biển; thành lập các nhóm tình nguyện 

viên bảo vệ và cứu hộ rùa biển tại các 
địa phương, khen thưởng các cá nhân 
có thành tích cứu hộ rùa biển... Từ các 
hoạt động trên đã giúp nhận thức cộng 
đồng được nâng cao, cứu hộ thành công 
16 con rùa biển, trong đó có 4 con rùa 
xanh và 11 con đồi mồi, bảo vệ được 7 
ổ trứng rùa và đưa 536 rùa con về biển 
an toàn.

Từ năm 2016, dù không còn sự hỗ 
trợ của IUCN, WWF, các hoạt động về 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn 
rùa biển vẫn được Chi cục lồng ghép 
thực hiện cùng nhiều chương trình, dự 
án khác, như: GEF, MCD, CRSD… hoặc 
thực hiện từ nguồn thu của Chi cục. 
Hoạt động bảo tồn và cứu hộ rùa biển 
được cộng đồng dân cư địa phương ủng 
hộ cao, nhờ đó nhiều ngư dân đã chủ 
động báo tin, tham gia vận động thả và 
cứu hộ rùa biển.

Ông Trần Kim Dương, Phó Chi cục 
trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định 
chia sẻ: Thành công lớn nhất trong công 
tác bảo tồn rùa biển tại Bình Định là 
làm thay đổi được nhận thức của người 
dân, khi người dân chủ động bảo vệ thì 
cơ hội sinh sôi cho loài  rùa biển sẽ cao 
hơn rất nhiều.                             ÁI TRINH

Bác sĩ CKI Lê Thị Thu Hà, Trưởng Khoa YHCT (BVĐK tỉnh) thăm khám, dặn dò bệnh nhân những lưu ý để sức khỏe hồi phục 
tốt hơn.                             Ảnh: T. KHUY

Thông tin từ Sở Y tế, sau hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 
2166/QĐ-TTg ngày 30.11.2010 của Thủ tướng Chính phủ, mạng 
lưới khám bệnh, chữa bệnh YHCT từng bước được mở rộng, tỷ 
lệ giường bệnh YHCT và tỷ lệ trạm y tế triển khai công tác YHCT 
tăng. Thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 159 trạm y tế xã, 
phường, thị trấn có vườn thuốc nam mẫu (đạt 100%) và 155 
trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh bằng YHCT (đạt 97,5%). Số 
BVĐK có khoa YHCT độc lập, lồng ghép là 11/13 (tỷ lệ 84,6%), số 
phòng khám đa khoa có bộ phận khám chữa bệnh bằng YHCT 
là 2/4 (tỷ lệ 50%). 

bệnh nhân. 
Theo ông Trần Văn Thạnh, 

Trưởng Phòng Kế hoạch - Công 
nghệ thông tin - Vật tư thiết 
bị y tế (Bệnh viện YHCT và 
PHCN Bình Định), việc kết hợp 
giữa YHCT và y học hiện đại 
là chọn lọc và kết hợp những 
ưu thế của 2 nền y học, nâng 
hiệu quả chẩn đoán, điều trị. 
Bệnh viện có Khoa Chẩn đoán- 
xét nghiệm hình ảnh để nắm 
được nhanh chóng, chính xác 
tình trạng bệnh của bệnh nhân. 
Sau đó, dù vẫn thực hiện các 
kỹ thuật châm cứu, xoa bóp... 
của YHCT nhưng với sự trợ 
giúp của máy móc, trang thiết 
bị hiện đại. Điển hình là gần 
đây, chúng tôi đầu tư máy sóng 
ngắn để thực hiện sóng ngắn trị 
liệu. Phương pháp này giúp gia 
tăng dinh dưỡng chuyển hóa 
bằng thúc đẩy thay đổi hóa 
học trong mô thải bỏ chất cặn 
bã; lưu thông mạch máu; thư 
giãn cho cơ và tăng co bóp cơ; 
tăng thân nhiệt; hạ huyết áp, 
điều hòa và tăng hoạt động các 
tuyến mồ hôi; chống viêm, giảm 
phù nề. Phương pháp này chỉ 
định cho các trường hợp như: 
Viêm khớp vai, viêm bao hoạt 
dịch, viêm khớp, viêm cơ, viêm 
màng xương, đau lưng, đau cổ 
gáy, đau thần kinh ngoại vi, co 
cứng cơ do thoái hóa, thoát vị 
đĩa đệm... 

Hằng ngày, Bệnh viện có 
khoảng 200 bệnh nhân nội trú, 
đa số là bệnh nhân các bệnh 
mạn tính, như: Thoái hóa xương 
khớp người lớn tuổi, viêm thần 

kinh vai gáy, đau thần kinh cột 
sống, tai biến mạch máu não; 
các bệnh chuyển hóa như tiểu 
đường, huyết áp, dạ dày... Ông 
Trần Văn Thạnh cho biết thêm: 
Số lượng bệnh nhân gần đây 
tăng nhiều, đa số đều mắc 
nhiều bệnh mạn tính. Để nâng 

cao chất lượng chăm sóc điều 
trị, cùng với việc kết hợp như 
nói trên, chúng tôi sẽ tập trung 
phát triển đội ngũ nhân lực, 
đặc biệt là các kỹ thuật viên để 
nâng cao chất lượng chăm sóc 
bệnh nhân.

Nhờ chất lượng công tác 

khám bệnh, chữa bệnh YHCT 
ngày càng được cải thiện; cơ sở 
vật chất được nâng cấp; trang 
thiết bị được bổ sung; đội ngũ 
cán bộ YHCT được đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn nên 
khám chữa bệnh bằng YHCT 
tạo được niềm tin nơi người 
bệnh. Ông N.V.T (77 tuổi, ở 
Phù Cát) đang điều trị tại Khoa 
YHCT (BVĐK tỉnh), cho biết: 
Bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa 
khớp háng hơn 10 năm nay, tôi 
hay đau nhức, vận động bị hạn 
chế. Vì tuổi cao nên tôi không 
dám phẫu thuật mà chọn điều 
trị bằng YHCT. Tôi biết đây đã 
là bệnh mạn tính và điều trị 
bằng YHCT thì phải kiên trì. 
Qua mỗi đợt điều trị, tôi cảm 
thấy cơ thể thoải mái, sức khỏe 
được cải thiện hơn. THẢO KHUY

chuyên trồng cúc bán bình chủ yếu tập 
trung ở các thôn Luật Chánh, Xuân Mỹ, 
Giang Bắc… với tổng diện tích khoảng 
8,5 ha. So với trồng lúa trên cùng chân 
đất thì trồng hoa cúc bán bình thu nhập 
cao hơn từ 10 - 20 lần. Vì vậy, tại những 
chân đất cao, chúng tôi đang khuyến 
khích bà con chuyển đổi sang trồng hoa 
cúc bán bình, hoặc các rau màu trái vụ.

XUÂN THỨC

Chi Lương Thị Thúy Hà đang chăm sóc ruộng hoa 
cúc của gia đình.                                   Ảnh: XUÂN THỨC
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Đầu tháng 9, người dân 
ở dọc tuyến đường dốc Cây 
Me đến cầu chợ Bến và tuyến 
ngã 3 quán Cây Xoài đến cầu 
Ông Vịnh, ở thôn Nhân Ân, xã 
Phước Thuận rất phấn khởi vì 
4,5 km đường ở đây được đầu 
tư 10,1 tỷ đồng để thảm nhựa. 

Ông Nguyễn Văn Thuận, 
67 tuổi, phấn khởi: 2 tuyến 
đường này là huyết mạch giao 
thông kết nối xã với tuyến  
QL 19 mới đi TP Quy Nhơn,  
TX An Nhơn. Đường vừa mở 
rộng, thảm nhựa xong người 
dân đi lại, chuyên chở hàng 
hóa thủy hải sản đánh bắt và 
nuôi trồng trong thôn đưa vào 
thành phố để bán rất dễ dàng, 
thuận lợi.

Đường sá được làm mới 
nhiều khiến tâm trạng xã hội 
ở địa phương tốt hẳn lên, đó là 
điều mà chính quyền nhiều xã ở 
huyện Tuy Phước đã ghi nhận. 
Ông Phan Thế Khoa, Chủ tịch 
UBND xã Phước Thuận, cho 
biết: Chúng tôi sẽ hoàn thành 
việc thảm bê tông toàn bộ các 
trục đường chính của xã - hơn 
34 km. Hiện đã làm xong 5 km, 
từ nay đến cuối năm, sẽ thảm 
nhựa 3 tuyến đường từ thôn 
Lộc Hạ, xã Phước Thuận đến 

thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, 
với tổng chiều dài 4,5 km, tổng 
kinh phí cho dự án này là 5,2 
tỷ đồng. Đường mới làm xong 
đến đâu, bà con ủng hộ đến đó. 
Tinh thần nhân dân phấn khởi, 
khí thế làm ăn sôi nổi hơn trước 
rất nhiều.

Tương tự, ông Lê Quốc 
Dũng, Chủ tịch UBND xã 
Phước Nghĩa, cho biết: Trên cơ 
sở quy hoạch phát triển giao 
thông tỉnh và huyện, từ đầu 
năm đến nay, Phước Nghĩa 
đã làm xong 8,2 km đường 
bê tông cấp IV và đang thảm 
nhựa 4 km khác. Riêng đường 
trục liên thôn đã bê tông hóa 
được 1,1 km, đạt 100% đường 
loại B. Còn đường ngõ xóm đã 
bê tông 17,4 km đường loại C. 
Tổng vốn đầu tư hạ tầng giao 
thông ở xã trên 21 tỷ đồng. Tới 
đây, xã tiếp tục nâng cấp, mở 
rộng và thảm nhựa các tuyến 
giao thông, như: ĐH 42 - ĐT 
640, ĐT 640 đến trường bắn Ban 
CHQS huyện… Đường giao 
thông ở Phước Nghĩa không 
còn cảnh “nắng bụi mưa bùn” 
như những năm trước, hơn nữa 
chúng tôi còn tổ chức trồng 
cây xanh ven đường, đầu tư để 
đường sáng - xanh - sạch - đẹp 

Tuy Phước chủ động nâng cấp  
hệ thống giao thông
Từ đầu năm đến nay, huyện Tuy Phước đã nỗ lực huy động và linh 
hoạt lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống giao 
thông, xem đây là động lực chính thúc đẩy phát triển KT-XH. 

theo tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao. 

Từ đầu năm đến nay, 13 xã, 
thị trấn của huyện Tuy Phước 
đã hoàn thành 24,5 km đường 
bê tông giao thông nông thôn, 
nhựa hóa 12 km; nâng cấp, mở 
rộng 5,4 km. Ông Huỳnh Nam, 
Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phước, cho biết: Đối với các 
tuyến đường xã, địa phương 
nào đăng ký danh mục đầu tư 
xây dựng với quy mô đường 
loại A được xem xét hỗ trợ 
thêm kinh phí. Điển hình như 
xã Phước Thắng có 1,7 km; 
xã Phước Nghĩa có 0,6 km... 
UBND huyện đã cân đối nguồn 
vốn đối ứng theo kế hoạch 
phân bổ vốn hằng năm của 
tỉnh, nguyên tắc là ưu tiên đầu 
tư tuyến đường huyện và trục 
thôn đã có mặt bằng sạch, đã có 

nền đường đảm bảo đủ rộng, 
ổn định. Địa phương chú trọng 
các tuyến đường kết nối với dự 
án trọng điểm có tính liên kết 
vùng, kịp thời bố trí nguồn lực 
đầu tư dứt điểm để sớm đưa 
công trình vào sử dụng hiệu 
quả. UBND huyện tăng cường 
công tác quản lý nhà nước từ 
khâu lập, thẩm định, quyết 
định phê duyệt dự án đầu tư, 
thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu 
tư đến khâu lựa chọn nhà đầu 
tư, nhà thầu có đủ năng lực, 
trách nhiệm thực hiện dự án.

Theo ông Huỳnh Nam, 
UBND huyện ưu tiên kiên cố 
hóa giao thông nông thôn, thảm 
nhựa mặt tuyến đường huyện 
trên địa bàn, xem đây là cốt lõi 
của chương trình cải thiện hạ 
tầng giao thông. UBND huyện 
nâng cấp, cải tạo đường liên 

hoàn, thông suốt đã tạo nên 
trục dọc huyết mạch mới, bệ 
phóng cho kinh tế bứt phá đi 
lên. Huyện Tuy Phước đặt mục 
tiêu đến năm 2030, 100% đường 
huyện, thôn, xóm được cứng 
hóa; sẽ nâng cấp, mở rộng hệ 
thống đường giao thông kết 
nối với dự án giao thông trọng 
điểm của tỉnh liên quan trực 
tiếp với địa phương, những 
tuyến đường này đạt chuẩn 
đường cấp III đồng bằng, quy 
mô 2 - 4 làn xe. Huyện xác định, 
đầu tư đón đầu, tạo động lực 
mạnh mẽ trong phát triển hạ 
tầng giao thông không chỉ tạo 
thuận lợi cho thông thương 
hàng hóa mà còn là đòn bẩy 
thu hút DN đầu tư vào địa bàn, 
nhất là ở lĩnh vực thương mại, 
du lịch, đáp ứng yêu cầu phát 
triển lâu dài.                 HẢI YẾN 

Tuyến đường dốc Cây Me đến cầu chợ Bến, xã Phước Thuận dài 2,5 km đang được thảm nhựa mới.                                      Ảnh: HẢI YẾN

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
(DVNN) huyện Phù Cát phối hợp với 
Trung tâm Khuyến nông Bình Định vừa 
tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá kết 
quả thực hiện mô hình khuyến nông 
“Nuôi ghép tổng hợp tôm, cua, cá trong 
ao sinh thái cây ngập mặn” tại ao nuôi 
10.000 m2 của ông Lê Kim Đông, ở xã 
Cát Minh. 

Theo đó, năm 2022, được sự hỗ 
trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, 
Trung tâm DVNN huyện Phù Cát, ông 
Lê Kim Đông (ảnh) thả nuôi 100 nghìn 
con tôm sú giống (kích cỡ 3 - 5 cm/
con), 1.000 con cá chua giống (kích cỡ 
6 cm/con) và 2.000 con cua xanh giống 
(kích cỡ 1,5 cm/con). Sau 5 tháng nuôi, 
tôm, cua, cá sinh trưởng và phát triển 
tốt, đặc biệt không xuất hiện bệnh, 
tỷ lệ sống cao (tôm sú 65%, cua xanh 
50%, cá chua 85%), trọng lượng đều 
đạt yêu cầu (tôm sú 20 g/con, cua 
xanh 250 g/com, cá chua 500 g/con). 
Sản lượng ước đạt 1.975 kg (trong đó, 
tôm sú 1.300 kg, cua xanh 250 kg, cá 
chua 425 kg), ông Đông lãi khoảng 151  
triệu đồng.

Tại Hội thảo, đa số đại biểu và hộ 
dân đều đánh giá cao hiệu quả kinh tế 
từ việc nuôi ghép các đối tượng khác 
nhau trong ao nuôi có cây ngập mặn; 
không những mang lại hiệu quả kinh 
tế cao, ổn định, ít rủi ro mà còn góp 

MÔ HÌNH “NUÔI GHÉP TỔNG HỢP TÔM, CUA, CÁ TRONG AO SINH THÁI  
CÂY NGẬP MẶN”:

Hiệu quả kinh tế cao
Với mô hình nuôi ốc bươu đen 

thương phẩm kết hợp ốc giống trong 
bể lót bạt, mỗi tháng anh Võ Hổ  
(SN 1990, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù 
Mỹ) thu lãi hơn 10 triệu đồng. 

Năm 2018, anh Hổ bắt đầu nuôi ếch 
và dùng ốc bươu vàng làm thức ăn cho 
ếch. Trong một lần đi bắt ốc bươu vàng ở 
xã Mỹ Lộc, anh Hổ phát hiện một cái ao 
có rất nhiều ốc bươu đen. Nảy ra ý định 
nuôi ốc bươu đen, anh lên mạng tìm 
hiểu thông tin thị trường, sức mua… thì 
khá yên tâm khi biết thị trường chuộng 
ốc bươu đen, đầu ra và giá cả khá tốt. 
Ngay sau đó, anh tận dụng phần đất 
trống sau nhà, xây nhiều bể nhỏ lót bạt 
và tiến hành nuôi ốc. Hiện, anh có 8 bể 
nuôi ốc với diện tích trung bình mỗi bể 
khoảng 10 m2.

Anh Hổ chia sẻ: Nuôi ốc ở bể lót 
bạt thì khâu xử lý nước rất quan trọng, 
quyết định đến kết quả của cả quá trình 
nuôi ốc. Nước phải được xử lý sao cho 
giống với nước ao, nước suối tự nhiên. 
Việc lót bạt giúp nhiệt độ môi trường 
nuôi ổn định hơn. Ốc bươu đen dễ chăm 
sóc, nhẹ công, vừa nuôi vừa làm được 
công việc khác. Thức ăn của ốc lại rất 
dễ tìm, có sẵn ở địa phương như: Các 
loại bèo, rau củ quả, lá môn, lá bí, lá mì, 
lá đu đủ... Sau gần 2 năm nuôi ốc, nhận 
thấy thời gian rỗi còn rất nhiều nên tôi 
còn xin đi làm tại Nhà máy điện năng 
lượng mặt trời Phù Mỹ.

Thu nhập khá nhờ nuôi  
ốc bươu đen

Anh Hổ kiểm tra ốc bươu đen trong bể nuôi lót bạt 
của mình.                                                             Ảnh: GIA BẢO

Hiện nay, lượng ốc anh cung cấp 
ra thị trường ổn định, trung bình mỗi 
tháng xuất đi khoảng 100 kg ốc thương 
phẩm với giá bán từ 100 - 120 nghìn 
đồng/kg và 50.000 con ốc giống với giá 
350 đồng/con. Cùng với khách hàng 
trong tỉnh, anh Hổ còn tìm được nhiều 
bạn hàng mới ở Quảng Ngãi, Kon Tum. 
Không chỉ có vậy, từ đầu năm 2022, anh 
còn liên kết với một số hộ ở xã Mỹ An 
cùng nuôi ốc bươu đen trong bể xi măng 
và ao tự nhiên. Cách làm hai bên cùng 
có lợi này được nhiều người ủng hộ và 
ngày càng có thêm nhiều người đặt vấn 
đề liên kết với anh.

GIA BẢO

phần ổn định môi trường nuôi sinh 
thái, bền vững và an toàn dịch bệnh. 
Hơn nữa, đây là mô hình nuôi theo 
hướng an toàn sinh học, tận dụng được 
nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn trong 
ao, không sử dụng thuốc, hóa chất, 
kháng sinh nên đã tạo ra được sản 
phẩm an toàn sinh học cho người tiêu 
dùng. Vì vậy, đây là cơ sở để Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục nhân 
rộng mô hình trên địa bàn huyện Phù 
Cát, cũng như tại các địa phương khác 
trong tỉnh nhằm góp phần nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ 
nuôi; từng bước hình thành một nghề 
nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định 
và bền vững.

THÀNH NGUYÊN
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Bình Định

Hoài Nhơn đi đầu  
trong hạn chế hồ sơ trễ hạn

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính ở  
TX Hoài Nhơn có nhiều 
chuyển biến; trong đó nổi 
bật nhất là đi đầu về hạn chế 
thấp nhất tình trạng hồ sơ 
thủ tục hành chính trễ hạn. 

Chỉ đạo sát sao, nỗ lực 
phối hợp thực hiện 

Hằng năm, UBND TX Hoài 
Nhơn chỉ đạo các phòng, ban, 
ngành, UBND các xã, phường 
triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
(TTHC); tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện hoạt động kiểm soát 
TTHC... Hiện, tổng số TTHC 
được công khai, thuộc thẩm 
quyền giải quyết của thị xã 
là 337 TTHC, cấp xã, phường  
185 TTHC.

Hằng tháng, Văn phòng 
HĐND&UBND thị xã luôn theo 
dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong thực hiện 
cải cách TTHC; ban hành các 
văn bản chấn chỉnh, đôn đốc, 
nhắc nhở các cơ quan, đơn vị 
thực hiện giải quyết TTHC 
qua các kỳ trực báo. Thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc việc 
giải quyết TTHC trên hệ thống 
phần mềm một cửa điện tử, 
nhằm hạn chế thấp nhất tình 
trạng hồ sơ trễ hạn.

Theo Chánh Văn phòng 
HĐND&UBND TX Hoài Nhơn 
Trần Đinh, Thị ủy - HĐND - 
UBND thị xã rất quan tâm, chỉ 
đạo quyết liệt để khắc phục 
hạn chế, nâng cao hiệu quả 
công tác CCHC nói chung và 

giải quyết TTHC nói riêng. Qua 
báo cáo, thống kê hằng tháng 
của tỉnh, lượng hồ sơ TTHC 
trễ hạn của TX Hoài Nhơn và 
các xã, phường sẽ nhanh chóng 
được làm rõ nguyên nhân, trách 
nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, 
bộ phận, địa phương, cán bộ, 
công chức có liên quan; có kiểm 
điểm, phê bình, báo cáo, giải 
trình cụ thể. 

“Việc thực hiện các nhiệm 
vụ cải cách hành chính, giải 
quyết TTHC cũng là tiêu chí 
đánh giá mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ hằng tháng của cán 
bộ, công chức, lãnh đạo các 
phòng, ban chuyên môn và 
UBND các xã, phường. Các hạn 
chế, khuyết điểm trong công tác 
này được nêu cụ thể, nhắc nhở 
trong nhóm Zalo của lãnh đạo 
các xã, phường của thị xã để 

khẩn trương khắc phục. Đồng 
thời, việc phối hợp giữa cán bộ 
chuyên môn ở Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả (TN&TKQ) 
của thị xã, các xã, phường và 
các phòng, ban liên quan 
cũng chặt chẽ hơn”, ông Đinh  
cho biết.

Lượng hồ sơ TTHC phát 
sinh của TX Hoài Nhơn rất lớn, 
để giải quyết tốt có yếu tố quan 
trọng từ ý thức tự giác cao của 
cán bộ, công chức. Ông Lê Văn 
Trọn, chuyên viên làm việc tại 
Bộ phận TN&TKQ của UBND 
thị xã, chia sẻ: “Trước lượng hồ 
sơ tiếp nhận rất nhiều, cùng với 
sự rất quan tâm chỉ đạo, động 
viên của cấp trên, mỗi chúng tôi 
đều không ngừng cố gắng làm 
nhiều việc nhất; đảm bảo đúng 
quy định, đáp ứng kịp thời nhu 
cầu người dân, tổ chức”. 

Chuyển biến tích cực
Nhờ nỗ lực thực hiện đồng 

bộ các giải pháp, liên tục 
trong 4 tháng qua (từ tháng 
5 - 8.2022), Bộ phận TN&TKQ 
UBND TX Hoài Nhơn không 
có hồ sơ TTHC trễ hạn. Trong 
đó, tiếp nhận nhiều nhất là 
tháng 6.2022 với 2.430 hồ sơ, 
có đến 2.025 hồ sơ được giải 
quyết trước hạn; nhiều thứ 
hai là tháng 8.2022 với 2.322 
hồ sơ, có 1.927 hồ sơ được 
giải quyết trước hạn. UBND 
TX Hoài Nhơn được UBND 
tỉnh biểu dương trong công 
tác này.  

Chiều 8.9, đến giải quyết 
TTHC tại Bộ phận TN&TKQ 
UBND thị xã, ông Thái Đình 
Hưng (ở phường Tam Quan 
Nam) cho hay: “Tôi thường 
xuyên đến thực hiện các TTHC 

tại Bộ phận TN&TKQ của thị 
xã, luôn được các chuyên viên ở 
đây nhiệt tình hướng dẫn, giải 
quyết nhanh, thuận tiện nhất 
trong điều kiện có thể, nhưng 
vẫn đảm bảo theo đúng quy 
trình, quy định. Điều này giúp 
những người phải di chuyển xa 
như tôi đỡ tốn nhiều thời gian, 
công sức…”.  

Việc giải quyết hồ sơ TTHC 
ở các phường, xã cũng có 
chuyển biến tích cực. Tháng 
6.2022, có 2/17 xã, phường trễ 
hạn tổng cộng 4 hồ sơ; tháng 7 
có 3 xã, phường trễ hạn 14 hồ 
sơ; tháng 8 chỉ còn 1 phường có 
1 hồ sơ trễ hạn. 

Tiêu biểu là ở phường Hoài 
Tân, trong 3 tháng qua tiếp 
nhận 1.250 hồ sơ TTHC (nhiều 
nhất trong các phường, xã của 
thị xã), không có hồ sơ trễ hạn; 
trong đó, nhiều nhất là tháng 8 
tiếp nhận 506 hồ sơ, giải quyết 
trước hạn đến 502 hồ sơ.

Bà Trần Thị Minh Thảo, 
công chức Văn phòng - Thống 
kê, được giao phụ trách theo 
dõi hoạt động của Bộ phận 
TN&TKQ UBND phường Hoài 
Tân, cho biết: Từ đầu năm 
2022 đến nay, UBND phường 
tăng cường công tác chỉ đạo, 
điều hành cải cách hành chính 
nói chung và việc giải quyết 
hồ sơ TTHC nói riêng qua các 
kế hoạch, mô hình, giải pháp 
phù hợp. Phường có dân số 
đông, nhu cầu, số lượng giao 
dịch hành chính của công dân 
nhiều, nhưng tỷ lệ hồ sơ trễ 
hạn trong 6 tháng đầu năm 
2022 giảm đáng kể so với cùng 
kỳ, sau đó tiếp tục chuyển 
biến tích cực hơn trong  
3 tháng qua.                HOÀI THU

Chuyên viên tại Bộ phận TN&TKQ UBND TX Hoài Nhơn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC.                                                    Ảnh: H.THU

(BĐ) - Theo thông tin từ Văn phòng 
UBND tỉnh, công tác giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính trong tháng 8.2022 tiếp 
tục chuyển biến tích cực, cấp tỉnh tiếp 
tục không có hồ sơ trễ hạn, cấp huyện 
giảm 2 hồ sơ trễ hạn và cấp xã giảm 26 
hồ sơ trễ hạn so với tháng 7.2022.

Văn phòng UBND tỉnh đã cung cấp 
danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ 
TTHC trễ hạn từ ngày 1 - 31.8. Theo đó, 
đối với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố có 10 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 
4/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: TP Quy 
Nhơn 5 hồ sơ, TX An Nhơn 3 hồ sơ; Phù 
Cát, Tuy Phước mỗi huyện 1 hồ sơ. 

Đối với UBND các xã, phường, thị 
trấn, có 28 hồ sơ giải quyết trễ hạn thuộc 
16/159 UBND cấp xã. Trong đó, 3/21 đơn 
vị cấp xã thuộc TP Quy Nhơn có 3 hồ sơ, 
1/15 đơn vị thuộc TX An Nhơn 1 hồ sơ, 
2/18 đơn vị thuộc huyện Phù Cát 6 hồ 
sơ, 2/19 đơn vị thuộc huyện Phù Mỹ 3 
hồ sơ, 1/17 đơn vị thuộc TX Hoài Nhơn 
1 hồ sơ, 1/15 đơn vị thuộc huyện Hoài 
Ân 3 hồ sơ, 3/15 đơn vị thuộc huyện Tây 
Sơn 6 hồ sơ, 3/13 đơn vị thuộc huyện 
Tuy Phước 5 hồ sơ.                                               

 M.LÂM

Lượng hồ sơ trễ hạn 
tiếp tục giảm

Năm 1985, theo tiếng gọi của Tổ 
quốc, chàng trai trẻ Lê Văn Hạnh (ở 
thôn Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, TX An 
Nhơn) lên đường nhập ngũ, tham gia 
phục vụ lực lượng BĐBP. Năm 1995, 
khi xuất ngũ trở về địa phương, ông 
Hạnh tham gia công tác tại Ban CHQS 
xã, đến năm 2012 thì nghỉ công tác 
theo quy định. 

Thời gian đó, kinh tế gia đình ông 
khó khăn, thu nhập không ổn định, 
phải nuôi 2 người con ăn học. Với ý 
chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ, 
CCB Lê Văn Hạnh đã mạnh dạn đấu 
thầu hơn 1 ha đất sản xuất kém hiệu 
quả của địa phương để lập trang trại 
trồng cỏ chăn nuôi bò và trồng rau 
nuôi heo kết hợp với đào ao nuôi cá.

Vượt qua những khó khăn, trở 
ngại ban đầu, đến nay, đàn bò của 
gia đình ông có 17 con với 3 con bò 
nái sinh sản; đàn heo hơn 100 con với 
10 heo nái sinh sản. Ông thực hiện 
mô hình khép kín, xây dựng chuồng 
trại đúng quy trình kỹ thuật; heo nái 
sinh sản ra heo con, tiếp tục đầu tư 
heo thịt; kết hợp đào ao nuôi cá trê để 
hưởng thức ăn thừa của heo. 

Cựu chiến binh gương mẫu

CCB Lê Văn Hạnh chăm sóc đàn bò.                                                                  Ảnh: Q.S

Theo ông Hạnh, mỗi năm mô hình 
kinh tế tổng hợp mang lại lợi nhuận cho 
gia đình khoảng 100 triệu đồng, đưa đời 
sống kinh tế gia đình từ chỗ bình thường 
đến nay khá giả hơn. Từ nguồn thu nhập 
trên, ông Hạnh đã nuôi 2 người con ăn 
học đến nơi đến chốn, đều tốt nghiệp 
đại học và có việc làm ổn định. 

Không chỉ là tấm gương điển hình 
về làm kinh tế giỏi, CCB Lê Văn Hạnh 
còn tham gia nhiệt tình các hoạt động 
tại địa phương. Đặc biệt, tham gia hiệu 

quả phong trào “CCB 
đoàn kết giúp nhau 
phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống 
hội viên”. Ông Hạnh 
thường xuyên vận 
động người dân xung 
quanh chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật 
nuôi; giúp đỡ những 
gia đình hội viên CCB 
và nhân dân trong 
thôn có hoàn cảnh 
khó khăn, như chia 
sẻ về kỹ thuật, cách 

làm kinh tế gia đình, cho mượn vốn 
giúp nhau từng bước phát triển kinh 
tế, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Ngoài ra, CCB Lê Văn Hạnh còn 
tích cực tuyên truyền, vận động người 
dân trong thôn thực hiện tốt chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước và thực 
hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh”, tham gia giữ gìn ANTT ở 
địa phương.                           QUỲNH SA
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Không chủ quan 
với bệnh cúm mùa

Tuy bệnh cúm mùa tại Bình Định vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng ở một số tỉnh phía Bắc, bệnh 
cúm mùa diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch. Hơn nữa ở tỉnh ta, thời tiết đang lúc giao mùa, cơ 
hội để bệnh cúm gia tăng rất cao. Vì vậy, ngành Y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ là.

Tiêm vắc xin phòng cúm mùa tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.                       Ảnh: Đ. THẢO

Theo ông Bùi Ngọc Lân, Giám đốc 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng 
hô hấp cấp tính do vi rút cúm gây nên 
với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, 
mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác 
nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng 
vi rút cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), 
cúm B và cúm C. Tại Bình Định, trong 
8 tháng đầu năm 2022, đã ghi nhận 492 
trường hợp bệnh cúm trên hệ thống 
báo cáo bệnh truyền nhiễm. Số trường 
hợp bệnh thấp hơn so với cùng kỳ năm 
2021 (ghi nhận 636 trường hợp bệnh). 
Chưa ghi nhận các trường hợp bệnh 
cúm nguy hiểm như Cúm A(H5N1), 
Cúm A(H7N9)…

Tại các cơ sở y tế, bệnh nhân mắc 
cúm mùa đến khám vẫn ở mức ổn 
định. Dù vậy, ngành Y tế vẫn tăng 
cường điều tra, giám sát ngăn chặn, 
không để dịch bệnh bùng phát. Tuy 
vẫn nằm trong tầm kiểm soát nhưng 
các chuyên gia y tế khuyến cáo, triệu 
chứng của bệnh cúm mùa rất khó phân 
biệt với các bệnh đường hô hấp khác, 
việc chẩn đoán và điều trị phải tuân 
thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Bệnh cúm thông thường diễn biến 
nhẹ và hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày. 
Tuy nhiên, đối với trẻ em, người già 
sức đề kháng kém, đặc biệt là người 
có bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, 
bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy 
giảm miễn dịch..., bệnh cúm có thể 
diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng 
và có thể dẫn đến tử vong nếu không 
điều trị kịp thời. Vì vậy, khi có các biểu 
hiện nghi ngờ mắc bệnh cúm như sốt, 
đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau 
họng, ho… không nên tự mua thuốc 
điều trị tại nhà mà cần đến các cơ 
sở y tế để được thăm bác sĩ khám, 
tư vấn và điều trị kịp thời, tránh các 
trường hợp diễn tiến nặng gây nên 
biến chứng nguy hiểm.

Bệnh cúm có khả năng lây nhiễm 
rất cao, qua đường hô hấp thông qua 

các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết 
mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Thời 
điểm giao mùa, thời tiết lạnh ẩm, ô 
nhiễm môi trường, tập trung đông 
người tạo điều kiện thuận lợi cho 
vi rút cúm phát triển và lây lan. Chị 
Trần Thị Quyên, ở phường Lê Lợi, 
TP Quy Nhơn, có con đang học lớp 5 
tại Trường Tiểu học Lê Lợi, chia sẻ: 
Theo dõi thông tin thấy đây là thời 
điểm bệnh cúm mùa bắt đầu phát 
triển, các cháu trở lại trường học nên 
nguy cơ lây lan bệnh sẽ tăng. Do vậy, 
tôi đã cho con đi tiêm vắc xin phòng 
bệnh để yên tâm hơn.

Bác sĩ Huỳnh Vĩnh Thu, Trưởng 
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tư 
vấn: Để chủ động phòng chống cúm 
mùa, người dân cần đảm bảo vệ sinh 

cá nhân bằng cách thường xuyên rửa 
tay bằng xà phòng với nước sạch; vệ 
sinh mũi, họng hằng ngày bằng nước 
muối. Che miệng và mũi khi ho, hắt 
hơi, tốt nhất che bằng khăn vải, khăn 
tay, khăn giấy dùng một lần hoặc ống 
tay áo để làm giảm phát tán các dịch 
tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ 
bừa bãi nơi công cộng. Cùng với đó, 
giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh 
dưỡng để nâng cao thể trạng. Thực 
hiện lối sống lành mạnh, tăng cường 
vận động thể lực nâng cao sức khỏe. 
Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm 
hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc 
bệnh; đồng thời sử dụng khẩu trang 
y tế khi cần thiết. Tiêm vắc xin cúm 
mùa để tăng cường miễn dịch phòng, 
chống cúm.             

ĐỖ THẢO

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Những sai lầm 
trong ăn uống 

khiến bạn tăng cân

GÓC DINH DƯỠNG

Stress & bệnh lý tim mạch
Huyết áp bị tác động bởi căng thẳng là một mối 

lo lớn, nếu huyết áp tăng bất thường trong thời 
gian ngắn cũng có tác hại như bệnh tăng huyết 
áp mạn tính. 

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, khi căng thẳng 
cơ thể giải phóng adrenaline, một loại hormone 
tạm thời khiến nhịp thở, nhịp tim tăng lên và 
theo đó huyết áp tăng cao. Khi căng thẳng kéo 
dài, cơ thể ở trạng thái kích thích này trong nhiều 
ngày hoặc vài tuần tạo ra tình trạng xơ vữa động 
mạch. Bên cạnh đó, căng thẳng mãn tính có thể 
khiến một số người có thói quen xấu như uống 
quá nhiều rượu, hay hút nhiều thuốc lá..., điều 
này cũng có thể làm tăng huyết áp và làm hỏng 
thành động mạch. 

Thuốc rất hữu ích trong nhiều trường hợp giúp 
hạ huyết áp. Nhưng về lâu dài nên học cách để 
kiểm soát căng thẳng. Theo đó, nghỉ ngơi hợp lý 
là việc đầu tiên cần phải làm; người trưởng thành 
nên ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Khi ngủ sâu, hơi 
thở, nhịp tim và cả huyết áp đều sẽ ở mức thấp 

Căng thẳng kéo dài không có lợi cho sức khỏe tim mạch.

nhất. Cùng với đó, nên ăn các thức ăn có lợi cho sức 
khỏe như thức ăn thô, đặc biệt là gạo và ngũ cốc, 
hoa quả và rau xanh, một lượng nhỏ vừa phải chất 
béo, dầu và protein như thịt nạc heo, thịt gà, cá... 
và uống đủ nước. 

Biết cách thư giãn mỗi ngày như hít thở bằng 
bụng, hít vào phình bụng lên và thở ra hóp bụng 

xuống, hít thở thật chậm, thong thả từ từ, hít vào 
sâu và thở ra nhẹ nhàng. Thả lỏng cơ bắp nằm 
thoải mái, hít sâu và thở chậm. Bắt đầu từ đầu 
xuống chân, thả lỏng mọi bắp cơ sẽ thấy rất thư 
giãn. Nghe nhạc êm dịu có tác dụng thư giãn. Hoạt 
động thể lực có thể là chạy, đi bộ, chơi tennis, bơi 
lội, yoga, làm vườn hoặc thậm chí là dọn dẹp nhà 
cửa đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày giúp thư 
giãn và ngủ ngon hơn.

Cần tránh những thói quen xấu như sử dụng 
nhiều thức uống có cồn (rượu, bia), bởi nếu dùng 
kéo dài sẽ gây ra suy nhược, trầm cảm. Giảm 
lượng muối trong thức ăn vì ăn quá nhiều muối 
và trong một thời gian dài sẽ làm tăng huyết áp 
và gây nguy hiểm cho tim. Bỏ thuốc lá vì thuốc 
lá gây mất ngủ, rối loạn cương dương, tác động 
xấu đến tim, phổi. Cùng với đó nên khám kiểm 
tra sức khỏe tim mạch định kỳ, để an tâm và có 
hiểu biết đúng đắn về sức khỏe của mình.                   

THU PHƯƠNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Để giảm cân thành công, điều quan 
trọng là phải phân tích được các thói 
quen và lựa chọn ăn uống của mỗi cá 
nhân. Từ đó chúng ta mới tìm ra được 
chìa khóa để lấy lại vóc dáng.

Ăn trước màn hình khiến bạn tăng 
cân. Vừa ăn vừa xem màn hình (tivi, điện 
thoại, máy tính...) sẽ làm cho bạn không 
kiểm soát được lượng thực phẩm đưa vào 
cơ thể cũng như gây cản trở quá trình tiêu 
hóa. Dạ dày sẽ phải làm việc nhiều hơn, 
cơ thể không tập trung cho quá trình 
tiêu hóa mà bị phân tán vào việc khác. 
Điều này vô tình khiến bạn tăng cân.

Uống không đủ nước. Chúng ta 
thường được khuyên rằng không nên 
uống trong bữa ăn để không làm chậm 
quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, bạn vẫn 
có thể uống một ít nước trong khi ăn vì 
điều này sẽ làm tăng một chút thể tích 
của dạ dày và góp phần tạo ra cảm giác 
no, nó cũng cho phép các chất xơ hoạt 
động tốt thúc đẩy cảm giác no. 

Ăn quá nhanh. Hãy dành ít nhất 20 
phút cho bữa ăn của bạn và nhai đều. 
Bạn phải nhai đủ lâu để tiêu hóa tốt và 
để thời gian cho cảm giác no tới. Ăn 
quá nhanh sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn 
số lượng thực phẩm cần ăn vì cảm giác 
no chưa kịp tới.

Ngủ không đủ giấc. Ngủ không đủ 
giấc khiến bạn mệt mỏi, khi mệt mỏi 
bạn dễ ăn một thức gì đó cho đỡ mệt, 
do đó dễ tăng cân. Trung bình người 
trưởng thành cần ngủ từ 7 - 9 giờ mỗi 
ngày. Để giúp dễ ngủ, hãy tránh dùng 
bữa tối quá thịnh soạn và phải mất nhiều 
thời gian để tiêu hóa chúng. Tránh xem 
tivi, sử dụng máy tính, điện thoại… gần 
giờ ngủ bởi ánh sáng xanh phát ra màn 
hình ngăn cản sự tiết melatonin, hormon 
gây buồn ngủ cho bạn. 

Hạn chế tinh bột. Khi chúng ta bỏ 
qua các loại tinh bột (bánh mì, mì ống, 
gạo, bún, phở...), chúng ta sẽ cảm thấy 
đói giữa các bữa ăn và do đó có nguy 
cơ ăn vặt và bị tăng cân. Tinh bột giúp 
ta no lâu, nếu dùng quá nhiều việc tăng 
cân là hiển nhiên, nhưng nếu loại bỏ 
sẽ tạo cảm giác mau đói và thèm ăn. Vì 
vậy hãy sử dụng với số lượng phù hợp 
và ưu tiên những loại có chỉ số đường 
huyết thấp (ngũ cốc nguyên hạt, đậu).                 

(Theo SK&ĐS)
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Bình Định

Bộ Chính trị thống nhất mục tiêu năm 2030 
Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa

Chiều 10.9, Văn phòng Trung ương 
Đảng đã có thông cáo báo chí về phiên 
họp ngày 9 và 10.9 của Bộ Chính trị.

Thông cáo nêu rõ: Trong các ngày 
9 và 10.9.2022, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư cho ý kiến về các Đề án “Tiếp 
tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045”; “Tổng kết thực hiện Nghị 
quyết số 10-NQ/TW ngày 18.1.2002 
của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển 
KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 
2010 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 
24.10.2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 
của Bộ Chính trị khóa IX phát triển 
vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020”; 
“Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-
NQ/TW ngày 29.8.2005 của Bộ Chính 
trị khóa IX về phát triển KT-XH và 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020” và Kết luận số 
27-KL/TW ngày 2.8.2012 của Bộ Chính 
trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết số 53-NQ/TW.

Về Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ 
Chính trị khẳng định, công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và 
nhất quán của nước ta trong quá trình 
phát triển KT-XH.

Trong hơn 35 năm đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế ở mức cao, chất 
lượng tăng trưởng được cải thiện, quy 
mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh 
tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích 
cực, đưa nước ta trở thành nước đang 
phát triển có mức thu nhập trung bình; 
phát triển văn hóa, xã hội được quan 
tâm; đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân không ngừng được nâng cao.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, 
hạn chế như tăng trưởng kinh tế không 
đạt mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có 
xu hướng giảm; nguy cơ tụt hậu và rơi 
vào bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu 

nếu không quyết liệt đổi mới tư duy và 
hành động trong thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa.

Bộ Chính trị thống nhất thông qua 
Đề án để trình Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần 
thứ sáu xem xét ban hành Nghị quyết 
với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam 
hoàn thành công nghiệp hóa và kết thúc 
giai đoạn đầu của quá trình hiện đại 
hoá; đến năm 2045, cơ bản hoàn thành 
quá trình hiện đại hóa, phấn đấu trở 
thành nước phát triển, có thu nhập cao; 
là một trong những trung tâm lớn của 
khu vực Châu Á về sản xuất thông minh 
và dịch vụ thông minh; xây dựng được 
nền nông nghiệp hiện đại, phát triển 
thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

(Theo Lao Động)

Sáng 11.9 (tức ngày 16.8 âm lịch), tại 
đền thờ Nguyễn Trãi trong khu di tích 
quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc 
(Chí Linh, Hải Dương), UBND tỉnh Hải 
Dương tổ chức Lễ dâng hương tưởng 
niệm 580 năm ngày mất của Anh hùng 
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới 
Nguyễn Trãi.

Trong không khí linh thiêng, thành 
kính, các đại biểu và người dân cùng 
du khách thập phương đã cùng ôn lại 
thân thế và sự nghiệp của Anh hùng 
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới 
Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh 
năm 1380 tại Kinh thành Thăng Long. 
Sớm nổi tiếng tài đức và chí lớn, năm 
1400, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh, 
nhận chức Ngự sử đài Chánh trưởng 
dưới triều Hồ.

Năm 1407, giặc Minh xâm lược, 
ông nuôi ý chí cứu nước, cứu dân và 
đến Lam Sơn tụ nghĩa, dâng Bình Ngô 
sách, dốc tâm huyết, một lòng giúp vua 
Lê Lợi đánh thắng nhà Minh.

Đất nước hòa bình, Nguyễn Trãi có 
công lớn tạo nền tảng KT-XH, xây dựng 
đất nước Đại Việt hùng cường. Năm 
1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh 
của ông, Nguyễn Trãi đã được UNESCO 
chính thức công nhận là Danh nhân văn 
hóa thế giới, nhà quân sự lỗi lạc, nhà 
chính trị thiên tài. 

Tư tưởng và những giá trị trường 
tồn của Anh hùng dân tộc - Danh nhân 
văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đang 
trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình 
UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

(Theo VOV)

Tưởng niệm 580 năm 
ngày mất Danh nhân 
văn hóa Nguyễn Trãi

Các đại biểu, người dân cùng du khách thập phương 
cùng ôn lại thân thế và sự nghiệp của Anh hùng 
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Ngày 11.9, Văn phòng Chính phủ 
thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa có 
các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ 
LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và 
Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Cụ thể, tại Quyết định 1065/QĐ-TTg 
ngày 10.9.2022, Thủ tướng Chính phủ 
bổ nhiệm lại ông Lê Tấn Dũng giữ chức 
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Thời hạn bổ 

nhiệm lại tính từ ngày 14.9.2022.
Tại Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 

10.9.2022, Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phúc giữ 
chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Thời hạn 
bổ nhiệm lại tính từ ngày 22.9.2022.

Tại Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 
10.9.2022, Thủ tướng Chính phủ bổ 
nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục 

trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT giữ chức 
Thứ trưởng Bộ TT&TT.

Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 
1972, từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Phó 
Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục 
Phát thanh truyền hình - Thông tin điện 
tử, Cục trưởng Cục Báo chí (đều thuộc 
Bộ TT&TT).                     (Theo Lao Động)

Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH,  
Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT 

Mưa lớn ba ngày qua khiến hàng 
nghìn hộ dân ở các tỉnh thành Ninh 
Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội bị 
ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt, 
gây thiệt hại về người gồm 1 người chết, 
2 người mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn quốc gia, ngày 10 và 11.9 miền 
Bắc giảm mưa, miền Trung tiếp tục. Lũ 
một số sông suối ở miền Bắc, Thanh 
Hóa, Nghệ An có thể lên. Đỉnh lũ các 
sông suối nhỏ ở Ninh Bình, Hà Nam 
lên báo động 2; các sông nhỏ ở tỉnh Yên 
Bái, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An 
lên báo động 1 (cao và nguy hiểm nhất 
là báo động 3).

Ngày 9.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã ký ban hành Công điện 
số 803/CĐ-TTg về việc chủ động ứng 
phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo đó, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các 
tỉnh chỉ đạo rà soát các khu dân cư, chủ 
động bố trí lực lượng, phương tiện để 
hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực 
nguy hiểm, nhất là khu vực bị ngập sâu 
hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt 
lở đất nhằm bảo đảm an toàn tính mạng 
cho người dân.                         (Theo EVN)

Hàng nghìn hộ dân 
bị ngập do mưa lũ

Theo Chương trình phát triển đô thị 
trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh phấn đấu 
đến năm 2030 sẽ có 7 thành phố, trong 
đó có 4 đô thị loại 1 và loại 2; 3 đô thị 
loại 3. Hiện, Quảng Ninh có 4 thành phố 
và 2 thị xã.

Cùng với đó, xây dựng, phát triển 
hệ thống các đô thị của tỉnh hiện đại, 
đồng bộ, bền vững, là tiền đề quan trọng 
trong phát triển đô thị thông minh, nền 
kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, 

đầu mối giao thông quan trọng của cả 
nước, từng bước đưa Quảng Ninh trở 
thành thành phố trực thuộc Trung ương 
vào năm 2030.

Mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025, toàn 
tỉnh sẽ có 1 đô thị loại I (TP Hạ Long); 3 
đô thị loại II (TP Móng Cái, TP Cẩm Phả, 
TP Uông Bí); 3 đô thị loại III (Quảng 
Yên, Đông Triều, Vân Đồn); 2 đô thị loại 
IV (thị trấn Tiên Yên mở rộng, thị trấn 
Quảng Hà mở rộng); 4 đô thị loại V (thị 

trấn Bình Liêu, thị trấn Ba Chẽ, thị trấn 
Đầm Hà, thị trấn Cô Tô).

Giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh có 
4 đô thị loại I (TP Hạ Long, TP Uông 
Bí, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái); 3 đô thị 
loại II (TP Quảng Yên, TP Đông Triều, 
TP Vân Đồn); 1 đô thị loại III (TX Tiên 
Yên); 2 đô thị loại IV (thị trấn Cô Tô, thị 
trấn Đầm Hà); 3 đô thị loại V (thị trấn 
Ba Chẽ, thị trấn Bình Liêu, đô thị mới 
Hoành Mô - Đồng Văn). (Theo Lao động)

Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có 7 thành phố

Theo thông tin từ CA tỉnh Bình 
Dương, trong hai ngày 9 và 10.9, cơ quan 
chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 
128 cơ sở kinh doanh karaoke, massage,  
nhà hàng.

Qua kiểm tra, phát hiện 70 cơ sở 
thiếu an toàn PCCC; ra quyết định xử 

phạt hành chính tổng số tiền gần 1 tỷ 
đồng, tạm đình chỉ hoạt động 8 cơ sở 
(gồm 7 quán karaoke và 1 nhà hàng).

Trong đợt tổng kiểm tra, lực lượng 
CA tỉnh Bình Dương không chỉ kiểm 
tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà 
hàng, tiệm massage, mà còn kiểm tra đột 

xuất tại một số chung cư, nhà cao tầng 
trên địa bàn.

Trước đó, đêm 6.9, vụ cháy xảy ra 
tại quán karaoke An Phú, TP Thuận 
An, tỉnh Bình Dương đã cướp đi sinh 
mạng của 32 người.  

                               (Theo Vietnamplus)

Bình Dương: 70 cơ sở karaoke, massage bị xử phạt,  
tạm đình chỉ hoạt động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.                                                                          Ảnh: TTXVN







TIN VẮN

12 THẾ GIỚI THỨ HAI, 12.9.2022
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

Theo số liệu thống kê của trang mạng 
worldometers.info, cập nhật đến 9 giờ 
sáng 11.9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc 
bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 
trên toàn cầu đã lên tới 613,4 triệu ca, 
trong đó có tổng cộng hơn 6,515 triệu 
người tử vong. 

Trong vòng 1 tuần qua, thế giới ghi 
nhận hơn 3,3 triệu ca mắc mới (giảm 22% 
so với tuần trước đó). Số ca tử vong vì 
Covid-19 trong tuần là 10,8 triệu (giảm 
24% so với 1 tuần trước).  

Tuần qua, Nhật Bản là quốc gia 
ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất 
(753.974 ca), tiếp đó là Hàn Quốc (479.625 
ca), Mỹ (358.567 ca). Mỹ là nước có số 
ca tử vong nhiều nhất thế giới (2.273 ca, 
giảm 26% so với tuần trước nữa).

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam 
Á tiếp tục thuyên giảm, song có sự khác 
biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch 
tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia 
căng thẳng hơn so với các nước khác. 
Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ 
đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiệm trọng 
nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do 

Trên 10.000 ca tử vong mới  
do Covid-19 trong tuần qua

dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức  
nghiêm trọng.

Trong khi đó, chính quyền TP Thành 
Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam 

Trung Quốc) với 21 triệu dân, đã quyết 
định gia hạn biện pháp phong tỏa để 
phòng dịch Covid-19 lan rộng…

(Theo TTXVN)

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy thông hành của người dân khi các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 
được ban hành tại TP Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.                                                      Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 7,5 
triệu tấn gạo trong năm nay, tăng so 
với mục tiêu 7 triệu tấn đề ra trước đó 
nhờ sản lượng gạo tăng cũng như do 
việc đồng nội tệ của nước này suy yếu 
trong bối cảnh an ninh lương thực toàn 
cầu bất ổn.

Trong một thông báo, người phát 
ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada 
Dhnadirek cho biết trong thời gian từ 
tháng 1 - 7.2022, Thái Lan đã xuất khẩu 
được 4,09 triệu tấn gạo, tăng 54% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Bà Rachada lưu 
ý rằng thời tiết thuận lợi cũng đã góp 
phần làm tăng sản lượng gạo nước này, 
trong khi đồng baht yếu giúp giá gạo 
Thái Lan cạnh tranh hơn.

Đồng baht đang ở mức gần như thấp 
nhất so với đồng USD trong hơn 15  
năm qua. 

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu 
gạo lớn thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ 
và Việt Nam. Nhu cầu đối với gạo 
Thái Lan đã tăng cao trong năm nay 
do các nước tìm cách đảm bảo an ninh 
lương thực trong bối cảnh xung đột tại 
Ukraine khiến việc nhập khẩu các lương 
thực khác như bột mì gặp khó khăn.             
                                        (Theo Vietnam+)

Thái Lan dự kiến  
xuất khẩu 7,5 triệu  
tấn gạo trong năm nay

Thông báo nhà máy Zaporizhzhia đã 
ngừng hoạt động hoàn toàn sáng 11.9 
như một biện pháp đảm bảo an toàn, 
phòng hờ các đợt pháo kích.

Nhà máy Zaporizhzhia có 6 lò phản 
ứng, là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất 
châu Âu. Hiện Nga đang kiểm soát khu 
vực nhà máy nhưng vận hành chính vẫn 
là các kỹ sư người Ukraine và điện từ cơ 
sở này vẫn cung cấp cho lưới điện quốc 
gia Ukraine.

Tuy nhiên trong thông báo phát 
trưa 11.9 (giờ Việt Nam), Energoatom 
cho biết lò phản ứng số 6 của nhà máy 

Zaporizhzhia đã được ngắt khỏi lưới 
điện Ukraine trong sáng cùng ngày.

“Công tác làm mát lò phản ứng và 
đưa vào trạng thái đông lạnh đang được 
chuẩn bị”, Energoatom thông tin thêm. 
Điện để vận hành nhà máy sẽ được lấy 
từ các máy phát điện chạy diesel.

Cơ quan này cũng giải thích việc 
ngừng hoạt động hoàn toàn nhà máy 
Zaporizhzhia là một biện pháp phòng 
hờ trước các nguy cơ hư hỏng có thể có 
vì pháo kích. Hiện chưa rõ thời gian nối 
lại hoạt động nhà máy là khi nào.

(Theo TTO)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động  
hoàn toàn

Xe quân sự Nga đậu bên ngoài nhà máy điện hạt 
nhân Zaporizhzhia, xa xa là một trong các lò phản 
ứng của nhà máy.                                            Ảnh: REUTERS

Một trong những kẻ chủ mưu vụ tấn 
công khủng bố 11.9 vào nước Mỹ tiếp 
tục phải chờ xét xử, 21 năm sau sự kiện 
chấn động khiến 2.977 người chết.

Khi Khalid Shaikh Mohammed bị 
lôi ra khỏi nơi ẩn náu ở Rawalpindi, 
Pakistan vào tháng 3.2003, hắn là nghi 
phạm khủng bố nổi tiếng nhất có liên 
quan đến vụ tấn công 11.9 vẫn chưa bị 
xét xử.

Mohammed bị giam ở Vịnh 
Guantanamo, Cuba để chờ xét xử - và ở 
đấy kể từ đó.

Đó là “một thảm kịch khủng khiếp 
cho gia đình của các nạn nhân” - tờ New 
York Post dẫn lời David Kelley, một cựu 
luật sư Mỹ tại New York, nói về chuyện 
chính phủ tiếp tục thất bại trong việc 
đưa kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11.9 ra 
xét xử.

Kelley - người đồng chủ trì cuộc điều 
tra toàn quốc của Bộ Tư pháp Mỹ về 

Kẻ chủ mưu vụ 11.9 vẫn chờ xét xử  
sau 21 năm tấn công khủng bố

Khalid Shaikh Mohammed trong nhà tù Vịnh 
Guantanamo năm 2017.                                         Ảnh: AP

 Thủ đô Moskva của nước Nga kỷ 
niệm sinh nhật lần thứ 875 trong hai 
ngày nghỉ cuối tuần 10 - 11.9 với một 
loạt sự kiện lớn.

 Thiệt hại ước tính do mưa lũ lớn 
bất thường tại Pakistan từ giữa tháng 6 
tới nay đã lên tới 18 tỷ USD, cao hơn mức 
12,5 tỷ USD ước tính ban đầu.

. Thống đốc New York (Mỹ) ngày 
10.9 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về 
bệnh bại liệt khi có bằng chứng cho thấy 
vi rút này đang lây lan khắp tiểu bang.

 Một trận động đất mạnh 7,6 độ 
Richter đã xảy ra tại khu vực phía Đông 
Papua New Guinea vào sáng sớm 11.9 
gây thiệt hại về tài sản, song chưa ghi 
nhận thương vong về người.

 Cảnh sát Nigeria ngày 10.9 cho 
biết một vụ TNGT đường bộ nghiêm 
trọng đã xảy ra tại bang Oyo, miền Tây 
Nam nước này, khiến ít nhất 20 người 
thiệt mạng.         

(Theo TTXVN, VOV.VN)

 Ngày 10.9, một vụ tai nạn giữa một 
xe bồn chở nhiên liệu và một xe bus chở 
khách đã diễn ra ở miền Bắc Mexico, 
khiến ít nhất 18 người chết.

Các công tố viên ở bang biên giới 
phía Bắc Tamaulipas của Mexico cho 
biết, vụ tai nạn đường bộ trên cao tốc 
Victoria - Monterrey hôm 10.9 có thể do 
một trong hai rơ-moóc của xe bồn chở 
nhiên liệu bị mất lái.

Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện 
bị thiêu rụi hoàn toàn. Các bức ảnh của 
cảnh sát cho thấy, chiếc xe bus đã bốc 
khói nghi ngút, những khung kim loại 
bị cháy đen.

Cảnh sát bang Tamaulipas ban đầu 
tìm thấy 9 thi thể. Tuy nhiên, đến đầu 
giờ chiều, các công tố viên cho biết thêm 
9 thi thể khác đã được tìm thấy. Họ nói 
rằng số người chết có thể còn tăng lên.

Người lái xe bồn chở nhiên liệu sống 
sót và đang bị điều tra. Chiếc xe bus đã 
khởi hành từ bang Hidalgo, miền Trung 
Mexico và hướng đến Monterrey.

(Theo VTV.VN)

Mexico:  Tai nạn giao 
thông đường bộ,  
ít nhất 18 người chết

Rơ-moóc của một xe chở nhiên liệu va chạm với 
xe bus ở Hidalgo, bang Tamaulipas, Mexico, ngày  
10.9.2022.                                                                  Ảnh: Reuters

vụ tấn công 11.9 - cho biết tình hình tại 
Guantanamo là “một vết nhơ to lớn đối 
với lịch sử đất nước”.

Theo ABC News, ngày 11.9.2022, 
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ kỷ niệm 21 
năm vụ tấn công 11.9 bằng một bài phát 
biểu và đặt vòng hoa tại Lầu Năm Góc.

(Theo LĐO)




