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Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, hoạt động giáo dục ở vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là 
đánh giá qua đợt giám sát chuyên đề Tình hình thực hiện chính 
sách phát triển giáo dục đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, do Đoàn 
giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện.

Kỳ 1: Sau “cơn bão” Covid-19

KIÊN TRÌ, BỀN BỈ NHỮNG VÒNG TAY NHÂN ÁI 

Trong những ngày bão tố của đại dịch Covid-19, hàng nghìn đứa trẻ trong 
cả nước bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Bên dưới những ngôi nhà thiếu vắng bàn tay 

cha, mẹ, những đứa trẻ co ro, sợ hãi. Đó cũng là lúc xuất hiện những vòng tay cùng 
góp hơi ấm cho các em. u7

HUYỆN TUY PHƯỚC CẦN PHẢI THAY ĐỔI CÁCH LÀM 
ĐỂ THÚC ĐẨY KINH TẾ PHÁT TRIỂN 

LTS: Ba tháng trước ngày đi xa, Bác Hồ viết: “Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì 
vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền 
bỉ”. Làm theo lời Bác dạy, hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi ngày càng được quan tâm. Báo Bình Định thực 
hiện chuyên đề về hoạt động đỡ đầu trẻ mồ côi với mong muốn lan tỏa nghĩa cử đẹp dành cho thế hệ tương lai. 
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LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG, 
CHỐNG THIÊN TAI Ở CƠ SỞ: 

Cùng con suốt chặng 
đường phát triển

 u8

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp 
với TTYT huyện Phù Cát tổ chức khám sàng lọc 
cho trẻ dưới 6 tuổi bị rối loạn tự kỷ và một số 
bệnh khác như chậm phát triển, hở hàm ếch... 
Tại các buổi thăm khám, “kiên trì, đồng hành 
cùng con trên suốt chặng đường phát triển” là 
vấn đề các bác sĩ nhấn mạnh, mong muốn các 
phụ huynh nhẫn nại làm tốt.

Đổi thay tích cực
GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ:

Phải đổi mới 
hướng nghiệp cho 
học sinh                                                      u5

Cán bộ Ban CHQS TP Quy Nhơn thường xuyên đến thăm bé 
Tạ Lê Bảo Ngọc, con gái của anh Tạ Công Thảo. Ảnh: H.P

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CANH TÁC 
HỮU CƠ CHO NGƯỜI DÂN: 

Truyền đạt, hướng 
dẫn dễ hiểu, dễ làm 
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Cần nâng cao 
năng lực, hiệu quả 
hoạt động
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Bình Định

(BĐ) - Đó là ý kiến chỉ đạo 
của đồng chí Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, tại buổi làm việc 
với UBND huyện Tuy Phước, 
ngày 23.10, về tình hình  
KT-XH 9 tháng đầu năm và 
nhiệm vụ trọng tâm những 
tháng còn lại  năm 2022. Dự buổi 
làm việc có Phó Chủ tịch Thường 
trực HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi 
và đại diện các sở, ngành. 

Theo UBND huyện Tuy 
Phước, KT-XH của huyện đã 
đạt kết quả tích cực. Tổng giá 
trị sản xuất nông - lâm - thủy 
sản 9 tháng đầu năm 2022 đạt 
trên 1.988 tỷ đồng, tăng 2,6% 
so với cùng kỳ năm trước; tổng 
giá trị sản xuất công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ hơn 4.189 
tỷ đồng, tăng 6,8%. Tổng thu 
ngân sách 9 tháng đầu năm 
733,764 tỷ đồng, đạt 146,6% so 
với kế hoạch được tỉnh giao. 

UBND huyện đang rà soát 
lại tất cả chỉ tiêu năm 2022, tiếp 
tục triển khai các giải pháp, 
trong đó tập trung phát triển 
nông -  lâm - thủy sản theo 
hướng an toàn, nâng cao giá trị 
gia tăng gắn với việc thực hiện 
Chương trình xây dựng nông 
thôn mới (NTM), phấn đấu 
đến năm 2025, Tuy Phước đạt 
chuẩn NTM nâng cao. Huyện 
cũng sẽ tăng cường công tác 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực 
đất đai, tài nguyên khoáng sản; 
tập trung thực hiện đền bù giải 
phóng mặt bằng phục vụ thi 
công tuyến đường cao tốc Bắc - 
Nam qua địa bàn huyện; hỗ 

Huyện Tuy Phước cần phải thay đổi cách làm  
để thúc đẩy kinh tế phát triển

trợ các DN tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc phát sinh, tạo điều 
kiện thuận lợi để phát triển sản 
xuất kinh doanh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 
huyện Tuy Phước đã kiến nghị 
UBND tỉnh sớm phê duyệt 
thành lập Cụm công nghiệp 
(CCN) Bình An, xã Phước 
Thành; bổ sung CCN Quy 
Hội, xã Phước An vào phương 
án phát triển CCN của tỉnh 
để huyện có cơ sở thực hiện 
các bước tiếp theo. Kiến nghị 
UBND tỉnh sớm ban hành tiêu 
chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 
2021 - 2025. 

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn yêu cầu thời gian tới 
huyện Tuy Phước phải thay đổi 
cách làm để thúc đẩy kinh tế 
phát triển. Trước mắt, cần rà 

soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu 
phát triển trên tất cả lĩnh vực 
và phải thể hiện bằng những 
con số cụ thể. Trên cơ sở đó, 
chỉ đạo, điều hành thực hiện 
các giải pháp cho từng lĩnh 
vực đạt hiệu quả. Tuy Phước 
cũng cần sớm gặp gỡ DN, các 
thương lái trên địa bàn để cùng 
tìm hướng giải quyết đầu ra sản 
phẩm; định hướng phát triển, 
tạo ra sản phẩm có giá trị kinh 
tế, đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát 
lại công tác bảo vệ môi trường 
trên địa bàn, nhất là vấn đề thu 
gom, xử lý rác thải, tính toán 
phương án, kinh phí cho hoạt 
động nói trên đạt hiệu quả; 
quan tâm đến công tác quản lý 
đất đai, xây dựng; công tác quy 
hoạch và thực hiện quy hoạch; 
chuẩn bị tốt công tác an sinh 

xã hội, phòng, chống dịch bệnh 
trong dịp tết. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng ghi nhận và sẽ xem xét 
giải quyết các kiến nghị của 
UBND huyện Tuy Phước.

Trước đó, đồng chí Phạm 
Anh Tuấn đã đến thăm Công 
ty TNHH Giống gia cầm Minh 
Dư, xã Phước Nghĩa; Công ty 
TNHH Kỹ nghệ Eco, tại CCN 
Phước An, xã Phước An và khu 
vực quy hoạch CCN Bình An, 
xã Phước Thành. Tại các đơn vị 
đến thăm, đồng chí Phạm Anh 
Tuấn lưu ý các DN quan tâm đến 
việc ứng dụng công nghệ trong 
sản xuất; đa dạng và nâng cao 
chất lượng các loại sản phẩm; 
mở rộng, khai thác thị trường 
tiêu thụ; xử lý môi trường; thu 
nộp ngân sách và công tác an 
sinh xã hội. Đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND 
huyện Tuy Phước tạo điều kiện 
thuận lợi giúp DN đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh hiệu 
quả. Sở Công Thương nghiên 
cứu, dự báo về thị trường, kết 
nối với các tỉnh, thành trong 
nước để nắm bắt thông tin về 
thị trường, nhu cầu sản phẩm, 
có kế hoạch hỗ trợ DN phát 
triển thị trường, giải quyết đầu 
ra sản phẩm. Sở TN&MT phải 
đặc biệt quan tâm đến bảo vệ 
môi trường, xây dựng phương 
án thu gom xử lý nước thải, rác 
thải sinh hoạt; phối hợp cùng 
Sở KH&ĐT rà soát các DN đã 
được tỉnh cấp giấy chứng nhận 
đầu tư trên lĩnh vực môi trường 
nhưng không thực hiện, đề xuất 
UBND tỉnh xử lý.   

Đến thăm và dâng hương 
tại di tích lịch sử vụ thảm sát 
Nho Lâm, ở xã Phước Hưng; 
di tích nhà lưu niệm nhà thơ 
Xuân Diệu, ở xã Phước Hòa và 
di tích Văn chỉ Tuy Phước, ở thị 
trấn Tuy Phước, đồng chí Phạm 
Anh Tuấn yêu cầu Sở VH&TT 
và UBND huyện Tuy Phước cần 
phải đặc biệt quan tâm đến việc 
tôn tạo, giữ gìn, bảo tồn các di 
tích văn hóa, lịch sử; thường 
xuyên chăm lo, thăm hỏi, động 
viên những người may mắn sống 
sót trong vụ thảm sát Nho Lâm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm 
Anh Tuấn đến thăm và tặng quà 
30 gia đình có công với cách 
mạng, gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại xã Phước 
Hưng và xã Phước Quang. 

TIẾN SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.                                                                                  Ảnh: TIẾN SỸ

(BĐ) - Ngày 19.10, UBND 
tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 
15/CT-UBND về tăng cường 
quản lý nhà nước về hoạt động 
quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian 
qua, công tác quản lý nhà nước 
về hoạt động quảng cáo trên địa 
bàn tỉnh đã đạt được những kết 
quả tích cực. Tuy nhiên, hoạt 
động quảng cáo vẫn còn hạn 
chế, bất cập, công tác phối hợp 
giữa các sở, ngành, địa phương 
trong triển khai Luật Quảng 
cáo, quản lý hoạt động quảng 
cáo chưa chặt chẽ và đồng bộ, 
chưa theo kịp xu thế phát triển 
của xã hội; chưa kịp thời phát 
hiện một số vi phạm trong 
hoạt động quảng cáo, như: Xây 
dựng các công trình quảng cáo, 
tổ chức các hoạt động quảng 
cáo không phép; nội dung và 
hình thức quảng cáo trên các 
phương tiện quảng cáo không 
theo quy chuẩn...

Để tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về 
hoạt động quảng cáo trên địa 
bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành, 
địa phương khẩn trương tăng 

cường thực hiện đồng bộ các 
giải pháp khắc phục những tồn 
tại, để hoạt động quảng cáo 
phát triển bền vững, nền nếp. 
Sở VH&TT cần nắm chắc tình 
hình, giám sát các hoạt động 
quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 
Đôn đốc các sở, ngành, các 
huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện Luật Quảng cáo và các văn 
bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thực hiện Luật. Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra và 
kiên quyết xử lý tổ chức, cá 
nhân vi phạm pháp luật trong 
hoạt động quảng cáo… Khẩn 
trương hoàn thành Quy hoạch 
quảng cáo ngoài trời trên địa 
bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 
2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030, trình UBND tỉnh phê 
duyệt, ban hành và triển khai 
thực hiện.

Sở TT&TT phải tăng cường 
chỉ đạo công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật 
về hoạt động quảng cáo trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng. Phối hợp với Sở VH&TT 
đẩy mạnh công tác thanh tra, 
kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật trong hoạt động quảng cáo 

trên báo chí, xuất bản phẩm, 
hệ thống mạng và quảng cáo 
tích hợp trên các sản phẩm, 
dịch vụ bưu chính, viễn thông, 
công nghệ thông tin; kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm theo  
quy định.

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố cần tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về hoạt động 
quảng cáo trên phương tiện 
thông tin đại chúng; chấn chỉnh 
việc trình bày chữ viết bằng 
tiếng nước ngoài trên biển, 
bảng quảng cáo không đúng 
theo quy định; xây dựng (bố 
trí) các địa điểm dành riêng cho 
quảng cáo rao vặt. Kiểm tra, xử 
lý, tháo dỡ hoàn toàn các công 
trình quảng cáo vi phạm...

Theo Sở VH&TT, toàn tỉnh 
có khoảng 70 DN kinh doanh 
dịch vụ quảng cáo có trụ sở. 
Từ năm 2013 - 2021, lực lượng 
chức năng đã tổ chức kiểm tra 
274 đơn vị, cơ sở kinh doanh 
dịch vụ quảng cáo; phát hiện 
53 cơ sở vi phạm, xử phạt 78 
triệu đồng. 

TRỌNG LỢI

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động 
quảng cáo trên địa bàn tỉnh

(BĐ) - UBND tỉnh đã có 
quyết định phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát 
triển nhà ở tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, kế hoạch phát triển 
nhà ở của tỉnh đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 1411/
QĐ-UBND ngày 19.4.2021 và 
Quyết định số 4362/QĐ-UBND 
ngày 1.11.2021. Toàn tỉnh có 
338 dự án đầu tư nhà ở thương 
mại, khu đô thị, khu dân cư, 
nhà ở xã hội, nhà ở tái định 
cư với diện tích sử dụng đất 
hơn 12.108 ha. Quyết định phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung đã 
tăng lên 687 dự án, tuy nhiên 
diện tích sử dụng đất 8.054 ha. 
Như vậy, kế hoạch điều chỉnh 
tăng 349 dự án, nhưng diện tích 
đất sử dụng giảm 4.053 ha.

Cụ thể, các dự án nhà ở 
thương mại, khu đô thị, khu dân 
cư có 213 dự án, hơn 11.545 ha 
của kế hoạch ban đầu được bổ 
sung lên 509 dự án, 6.985 ha (tăng 
296 dự án, nhưng diện tích sử 
dụng đất giảm 4.560 ha). 

Với dự án nhà ở xã hội từ 

30 dự án, 74,82 ha đất bố trí sử 
dụng đã được điều chỉnh tăng 
33 dự án, hơn 125 ha (tăng 3 
dự án đầu tư và diện tích đất 
50,45 ha). 

Dự án nhà ở tái định cư, kế 
hoạch có 95 dự án, 487,99 ha, 
đã được điều chỉnh lên 145 dự 
án, 944,09 ha (tăng 50 dự án, 
456 ha).

Sau khi quyết định phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch phát triển nhà ở tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2020 - 
2025 được tỉnh ban hành, Sở 
Xây dựng chủ trì, phối hợp với 
các sở, ban, ngành liên quan 
và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố triển khai thực hiện 
kế hoạch, thường xuyên theo 
dõi việc thực hiện. Trong quá 
trình triển khai kế hoạch phát 
triển nhà ở, tùy theo tình hình 
thực tế có thể điều chỉnh kế 
hoạch, danh mục cho phù hợp 
với mục tiêu Chương trình phát 
triển nhà ở, tuân thủ theo quy 
định của pháp luật; kịp thời 
tham mưu đề xuất, báo cáo  
UBND tỉnh.                MAI HOÀNG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở GIAI ĐOẠN 
2020 - 2025:

Tăng 349 dự án, giảm 4.053 ha 
đất sử dụng
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Bình Định

TIN VẮN

GIÁO DỤC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ:

Đổi thay tích cực
Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động giáo dục ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là đánh giá qua đợt giám sát chuyên đề Tình 
hình thực hiện chính sách phát triển giáo dục đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2019 - 2021, do Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh thực hiện.

Chính sách đi vào  
cuộc sống

Thời gian qua, Đảng và 
Nhà nước đặc biệt quan tâm 
đến chính sách dân tộc, trong 
đó, phát triển GD&ĐT được ưu 
tiên hàng đầu, nhằm nâng cao 
dân trí và đời sống vật chất, tinh 
thần cho đồng bào dân tộc thiểu 
số (DTTS) trong công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước. 

Trong giai đoạn 2019 - 
2021, hàng loạt chính sách về 
ưu tiên phát triển giáo dục đối 
với đồng bào DTTS đã được 
ngành GD&ĐT và chính quyền 
địa phương thực hiện đầy đủ, 
kịp thời. Cụ thể như đầu tư 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang 
thiết bị dạy và học; chính sách 
hỗ trợ đối với giáo viên và cán 
bộ quản lý giáo dục công tác 
ở vùng đồng bào DTTS; chính 
sách hỗ trợ đối với học sinh là 
người DTTS; chính sách đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 
bộ quản lý, giáo viên mầm non 
và giáo dục phổ thông…

Bà Lê Thị Điển, Phó Giám 
đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Nhờ 
sự quan tâm đúng mức của 
Đảng và Nhà nước, chất lượng 
giáo dục ở vùng đồng bào DTTS 
và miền núi ngày càng ổn định 
và nâng cao. Đặc biệt, hệ thống 
các trường phổ thông dân tộc 
nội trú, phổ thông dân tộc bán 
trú đã từng bước phát triển và 
khẳng định vị trí quan trọng 
trong việc đào tạo nguồn nhân 
lực là người DTTS, góp phần 
vào mục tiêu xóa đói, giảm 
nghèo của địa phương.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc học tập của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hoài Ân. 
Ảnh: N.HÂN

Kết quả giám sát việc thực 
hiện chính sách tại các huyện 
Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An 
Lão, Tây Sơn và Hoài Ân của 
Thường trực HĐND tỉnh mới 
đây cho thấy, đến nay, 100% 
các trường, lớp học tại các vùng 
đồng bào DTTS và miền núi 
đã được kiên cố hóa, các trang 
thiết bị dạy và học được quan 
tâm đầu tư, đảm bảo cho việc 
dạy và học. Riêng trong giai 
đoạn 2019 - 2021, tại các địa 
phương đã có 68.129 học sinh 
được hưởng các chính sách về 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập, hỗ trợ tiền ăn, tiền 

nhà ở, hỗ trợ gạo… với tổng 
kinh phí hơn 56 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND huyện 
Hoài Ân Trần Văn Thơm cho 
hay, nhờ thực hiện các chính 
sách phát triển giáo dục cho 
vùng đồng bào DTTS và miền 
núi, diện mạo giáo dục ở khu 
vực này đã có sự chuyển biến 
đáng kể, chất lượng giáo dục 
từng bước được nâng cao. Tỷ 
lệ trẻ em mẫu giáo, tiểu học 
đến trường trong độ tuổi đạt 
100%. Đội ngũ cán bộ quản lý, 
nhân viên, giáo viên có trình 
độ đạt chuẩn đạt 100%. Huyện 
đã duy trì đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục THCS mức 2 cho 3 xã 
vùng cao (Bok Tới, Đak Mang, 
Ân Sơn).

Còn Phó Chủ tịch UBND 
huyện Vân Canh Nguyễn Xuân 
Việt đánh giá, chính sách phát 
triển giáo dục vùng đồng bào 
DTTS và miền núi trên địa bàn 
huyện đã thực sự đi vào cuộc 
sống, có ý nghĩa xã hội to lớn. 
Các chế độ, chính sách thực hiện 
kịp thời đóng vai trò quan trọng 
trong huy động trẻ em người 
DTTS đi học, giảm tỷ lệ học sinh 
bỏ học. Đến nay, huyện đã cơ 
bản hoàn thành phổ cập giáo 
dục tiểu học và THCS.

Khắc phục tồn tại, bất cập 
Qua giám sát tình hình thực 

hiện chính sách phát triển giáo 
dục đối với vùng đồng bào 
DTTS và miền núi giai đoạn 
2019 - 2021, Đoàn giám sát của 
Thường trực HĐND tỉnh cũng 
đã ghi nhận một số tồn tại, bất 
cập cần được tháo gỡ. 

Theo bà Lê Thị Điển, để 
nâng cao chất lượng GD&ĐT, 
Chính phủ và các bộ, ngành 
Trung ương cần tiếp tục duy 
trì và tăng cường các chính sách 
đầu tư phù hợp cho vùng đồng 
bào DTTS và miền núi, từ cơ sở 
vật chất, trang thiết bị dạy - học 
đến chế độ chính sách cho đội 
ngũ quản lý, giáo viên, nhân 
viên và người học. Tiếp tục rà 
soát, sửa đổi, bổ sung các chính 
sách phù hợp với thực tiễn. Đề 
nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
cần có chính sách đặc thù đối 
với học sinh DTTS sau khi tốt 
nghiệp THPT; nếu không đậu 
vào các trường trung cấp, cao 
đẳng, đại học thì bố trí đào tạo 
nghề và tạo việc làm sau khi 
ra trường.

Một số nội dung đề xuất, 
kiến nghị khác là cần quan 
tâm đầu tư xây dựng thêm các 
phòng chức năng như: Phòng 
nghệ thuật, phòng giáo dục 
thể chất, phòng sinh hoạt tổ 
chuyên môn, phòng tư vấn 
học đường, nhà đa năng tại 
các trường học ở địa bàn vùng 
đồng bào DTTS và miền núi. 
Hỗ trợ thêm tiền ăn cho học 
sinh bán trú; quan tâm đầu 
tư xây dựng thêm các phòng 
học, phòng ở, nhà ăn cho các 
trường phổ thông dân tộc bán 
trú. Bổ sung chế độ phụ cấp 
trách nhiệm đối với nhân viên 
công tác ở trường chuyên biệt 
tại vùng có điều kiện KT-XH 
đặc biệt khó khăn… 

NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Sở VH&TT vừa ban 
hành Kế hoạch tổ chức các 
hoạt động văn hóa, thể thao 
tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành (TP Quy Nhơn) nhằm 
tạo điểm nhấn góp phần phát 
triển du lịch.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 
11 tới (dự kiến từ ngày 4.11), 
tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành sẽ có nhiều hoạt động 
văn hóa, thể thao diễn ra, như: 
Biểu diễn tuồng, bài chòi, các 
tiết mục hát, múa, biểu diễn 
nhạc cụ dân tộc… từ 20 - 21 giờ 
tối thứ Sáu hằng tuần; tổ chức 
tập luyện võ cổ truyền Bình 
Định từ 5 - 6 giờ 30 phút các 
buổi sáng thứ Ba, Năm, Bảy và 
buổi chiều từ 17 giờ 30 phút - 19 
giờ các ngày thứ Hai đến thứ 
Bảy hằng tuần; tổ chức lớp trải 
nghiệm võ cổ truyền Bình Định, 
phổ biến phương pháp, cách 

thức, nguyên tắc, kỹ thuật tập 
luyện võ cổ truyền Bình Định 
vào buổi sáng từ 5 - 6 giờ 30 
phút, buổi chiều 17 giờ 30 phút - 
19 giờ các ngày trong tuần 
theo nhu cầu của người dân 
và du khách; biểu diễn quyền 
thuật và thi đấu đối kháng vào 
lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy  
hằng tuần.

Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành từ lâu đã trở thành điểm 
đến thường xuyên của người dân 
Quy Nhơn và du khách. Việc tổ 
chức các hoạt động văn hóa, thể 
thao tại đây góp phần làm phong 
phú đời sống văn hóa cho nhân 
dân và du khách khi đến Quy 
Nhơn; qua đó bảo tồn và phát 
huy giá trị, thêm cơ hội quảng 
bá các di sản văn hóa phi vật 
thể như tuồng, bài chòi, võ cổ 
truyền của Bình Định đến với 
công chúng.          NGỌC NHUẬN

l  Ngày 24.10: Lãnh đạo 
UBND tỉnh làm việc với Sở 
KH&ĐT về giải ngân vốn đầu tư 
công, chương trình phục hồi, 
phát triển và 3 chương trình 
mục tiêu quốc gia.
l Ngày 25.10: UBND tỉnh 

làm việc với Đoàn công tác 
Thanh tra Chính phủ về công 
tác cải cách hành chính năm 
2022.
l  Ngày 26.10: Lãnh đạo 

UBND tỉnh làm việc với Sở 
VH&TT về tình hình văn hóa, 

thể thao trên địa bàn tỉnh; làm 
việc với Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế về 
công tác an sinh xã hội và y tế.
l Ngày 27.10:  Thường trực 

Tỉnh ủy đi khảo sát một số dự 
án trên địa bàn TX Hoài Nhơn, 
huyện Phù Mỹ. Lãnh đạo UBND 
tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về 
tình hình quản lý, hoạt động 
ngành nội vụ.
l  Ngày 28.10: Hội thảo 

khoa học phục vụ xây dựng 
Đề án đổi mới cơ chế quản lý, 
tổ chức lại hệ thống đơn vị sự 

nghiệp công lập do Bộ Nội vụ 
tổ chức tại TP Quy Nhơn.
l Ngày 29.10: UBND tỉnh 

tổ chức họp kiểm tra tình hình 
triển khai công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng dự án 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông qua địa bàn tỉnh.
l  Ngày 30.10: Chủ tịch 

UBND tỉnh làm việc với huyện 
Vĩnh Thạnh về tình hình KT-XH 
9 tháng và triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm những tháng còn lại 
năm 2022.

.. SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Tổ chức các hoạt động văn hóa, 
thể thao tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành

l Hơn 6 tỷ đồng là khoản 
kinh phí đã được UBND tỉnh 
phê duyệt cho Sở GD&ĐT thực 
hiện kế hoạch mua sắm tập 
trung thiết bị thí nghiệm Vật 
lý, Hóa học, Sinh học cho 46 
trường THPT trên địa bàn tỉnh. Sở 
GD&ĐT sẽ tiến hành đấu thầu và 
mua sắm thiết bị trong năm 2022 
để đảm bảo điều kiện dạy và học 
cho các trường. MAI HOÀNG

l UBND tỉnh vừa phê 
duyệt dự toán kinh phí hơn 
344 triệu đồng, từ nguồn 
Quỹ Phòng, chống thiên tai 
tỉnh năm 2022 thực hiện khảo 
sát thu thập thông tin các hộ 
dân bị ảnh hưởng do thiên 
tai để xây dựng cơ sở dữ liệu 
phục vụ việc số hóa Phương 
án phòng, chống thiên tai tỉnh 
Bình Định. N.P

l Ngày 23.10, UBND TX 
An Nhơn tổ chức khai mạc Kỳ 
thi tuyển dụng viên chức sự 
nghiệp GD&ĐT TX An Nhơn 
năm 2022. Tham dự kỳ thi có 
410 thí sinh dự tuyển vào 228 
chỉ tiêu viên chức bậc học Mầm 
non, Tiểu học và THCS. Các thí 
sinh dự thi các môn: Tiếng Anh, 
Tin học và kiến thức chung.

                            THANH MINH
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở là 
vấn đề cần được quan tâm, nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại sau thiên tai. Vấn đề này càng cấp 
thiết ở các địa phương khó tránh khỏi lũ lụt, ngập sâu kéo dài như các xã khu Đông huyện Tuy Phước, Phù Cát. 

Lực lượng xung kích phòng, chống 
thiên tai cấp xã là lực lượng chủ chốt tại 
chỗ để thực hiện nhiệm vụ Phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng 
thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) theo kế 
hoạch và phương án PCTT-TKCN của xã, 
đặc biệt là công tác ứng phó ngay từ giờ 
đầu khi có tình huống thiên tai xảy ra. 
Cùng với lực lượng này còn có tổ xung 
kích PCTT được lập ở các khu dân cư. 

Qua tìm hiểu của chúng tôi, để chủ 
động ứng phó vào mùa mưa bão, lũ lụt 
năm nay, tại các địa phương thường 
ngập sâu kéo dài ở các xã khu Đông của 
huyện Tuy Phước, Phù Cát đã quan tâm 
thành lập, củng cố các đội xung kích 
PCTT xã, tổ xung kích PCTT thôn. 

Xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước) 
có 3 thôn nằm ở vùng sâu, trũng, nhà 
dân xây dựng ven đê thường bị ngập sâu 
trong nước khi có lũ kết hợp thủy triều 
dâng cao. Theo phương án PCTT-TKCN 
của xã năm 2022, có 45 hộ với 135 nhân 
khẩu cần sơ tán. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ 
tịch UBND xã, Phó Trưởng ban thường 
trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS 
xã Phước Thắng, cho biết: Đóng vai trò 
quan trọng trong hỗ trợ sơ tán dân, cứu 
hộ, cứu nạn là lực lượng xung kích PCTT 
ở xã, thôn. Lực lượng này còn tham gia 
đảm bảo an toàn đê điều, cầu, cống, đập 
thủy lợi, đảm bảo ATGT mùa mưa lũ… 

“Đối với tổ xung kích PCTT thôn, 
chúng tôi yêu cầu phải có đại diện của 
các xóm trong thôn, am hiểu thực tế, 
có mặt kịp thời và hoạt động hiệu quả 
hơn”, ông Hùng nói. 

Triển khai công tác PCTT&TKCN 
năm 2022, xã Cát Thắng (huyện Phù Cát) 
đã lập phương án cụ thể về sơ tán dân ở 
vùng có nguy cơ ngập sâu trong nước, 
vùng bị cô lập, chia cắt không đi lại được, 
dự kiến 302 hộ (với 1.035 nhân khẩu) ở 5 
thôn có khả năng phải sơ tán. Đồng thời, 
có phương án bảo vệ các công trình đập 
dâng, đê sông; đảm bảo giao thông thông 

Trên địa bàn xã Cát Thắng (huyện Phù Cát) có những đoạn đường nước chảy xiết vào mùa mưa lũ, là nơi đội 
xung kích PCTT xã thực hiện chốt chặn, cảnh báo.                                                                                                      Ảnh: H.THU  

Theo thông tin từ CA huyện Tuy 
Phước, CA xã Phước An vừa lập biên 
bản tạm giữ súng hơi và đưa 3 đối 
tượng về trụ sở để xác minh làm rõ, xử 
lý theo quy định đối với hành vi dùng 
súng hơi để bắn chim.

Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút 
ngày 15.10, khi tuần tra kiểm soát 
ANTT trên địa bàn, CA xã Phước 
An phát hiện 3 đối tượng là Võ 
Thành Đệ (SN 1999, ở khu phố 7, 
phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn), Ngô Văn Nam (SN 2000, ở 
khu phố 1, phường Bùi Thị Xuân,  
TP Quy Nhơn) và Nguyễn Văn 
Tùng (SN 1990, ở thôn Vĩnh Hy, xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang 
sử dụng súng hơi (tên thường gọi là 
PCP Condo U) để bắn chim tại cánh 
đồng thuộc thôn An Hòa 2, xã Phước 
An. Cả 3 đều không có giấy phép sử  
dụng súng. 

Việc sử dụng súng hơi không được 
cấp phép gây mất an toàn cho những 
người xung quanh. Cụ thể, đã có 
những trường hợp sử dụng súng hơi 
bắn chim nhưng đạn lạc trúng người 
ở gần đó; hoặc sử dụng súng hơi để 
giải quyết mâu thuẫn gây thương tích 
cho người khác. Do đó, người dân nên 
chấp hành nghiêm các quy định của 
pháp luật về sử dụng vũ khí, công cụ 
hỗ trợ. Nếu còn đang giữ các vũ khí, 
công cụ hỗ trợ không có giấy phép của 
cơ quan có thẩm quyền cấp, hãy mang 
nộp cho cơ quan CA địa phương nơi 
sinh sống.

(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

Tuy Phước: Tuần tra  
phát hiện các đối tượng 
sử dụng súng hơi  
để bắn chim

Các đối tượng và tang vật.

TX AN NHƠN:

Người dân bức xúc vì nước máy thường xuyên đổi màu

Cần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động
LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI Ở CƠ SỞ: 

suốt tại các đoạn đường bị ngập sâu, chia 
cắt khi hầu hết các tuyến giao thông trên 
địa bàn xã đều ngập nước. Để góp phần 
thực hiện hiệu quả công tác này, UBND 
xã Cát Thắng đã thành lập, củng cố lực 
lượng xung kích PCTT xã, thôn.

Một trong những điều các xã mong 
muốn là được cấp trên quan tâm hỗ trợ 
tập huấn cho lực lượng xung kích PCTT. 
Được biết, cuối tháng 8.2022, UBND tỉnh 
ban hành Bộ tài liệu tập huấn lực lượng 
xung kích PCTT cấp xã trên địa bàn tỉnh. 
Các địa phương đã nhận được tài liệu, 
nhưng việc tổ chức các buổi tập huấn 
gắn với tài liệu này chưa có. 

Ông Lê Công Phúc, Phó Chủ tịch 
UBND xã, Phó Trưởng ban thường trực 
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã Cát Thắng, 
kiến nghị: Để ứng dụng tài liệu trong 
thực tiễn, lực lượng xung kích PCTT xã, 
thôn cần được tập huấn bởi các chuyên 
gia, những người giàu kinh nghiệm. 
Việc được tập huấn các kỹ năng ứng 
phó thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; 
sơ, cấp cứu cơ bản; hay cách thức tuyên 
truyền, vận động hiệu quả để người dân 
chấp hành các quy định về PCTT là hết 

sức cần thiết. 
Trong số nhiều trang thiết bị cần có 

của đội xung kích PCTT cấp xã, xuồng, 
ca nô cứu hộ rất quan trọng đối với việc 
sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn ở vùng ngập 
lụt. Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc đầu 
tư trang bị các xuồng, sõng, ca nô ở các 
địa phương vùng khu Đông Tuy Phước, 
Phù Cát còn chưa được quan tâm đồng 
đều, đúng mức. Có nơi còn thiếu sõng, 
hoặc có ca nô được tài trợ từ dự án PCTT 
cách đây đã lâu, không còn sử dụng hiệu 
quả; hoặc “không dám cho chạy” bởi 
không có người ở địa phương đáp ứng 
yêu cầu để lái, chưa được tập huấn…

Hệ thống giao thông đường bộ phát 
triển, rất ít người dân ở các địa phương 
vùng khu Đông Tuy Phước, Phù Cát còn 
dùng sõng để di chuyển hằng ngày. Việc 
sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn ở vùng ngập 
lụt càng trông chờ trước hết vào các 
phương tiện của xã, thôn để chủ động 
ứng phó kịp thời, giảm dần việc phải 
“cầu cứu” chi viện từ huyện, tỉnh. Do 
đó, đầu tư xuồng, ca nô cứu hộ cho lực 
lượng xung kích PCTT ở cơ sở là yêu cầu  
cấp thiết.                                      HOÀI THU 

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Theo phản ảnh của người dân ở xã 
Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh 
(TX An Nhơn), lâu nay, họ sử dụng 
nguồn nước máy từ Trạm cấp nước 
sinh hoạt 3 xã khu Đông (thuộc Công 
ty CP xây lắp An Nhơn) đặt tại thôn 
Thuận Thái (xã Nhơn An) để phục vụ 
sinh hoạt hằng ngày. Từ năm 2021 đến 
nay, nguồn nước máy thường xuyên bị 
đục và đổi màu. 

Đáng nói, hầu như tháng nào nước 
máy cũng có 2 đợt bị đục, rồi chuyển từ 
màu đục sang vàng nâu như nước trà; 
mỗi đợt kéo dài 2 - 3 ngày. Điều này 
khiến người dân rất bức xúc, nhiều gia 
đình phải mua nước bình về dùng. 

“Người dân đã rất nhiều lần phản 
ảnh tới đơn vị cung cấp nước đề nghị 
khắc phục, vậy mà đã 2 năm trôi qua 
chưa có chuyển biến. Mới đây nhất 
(ngày 17.10), chúng tôi không dám dùng 
nước vì có màu vàng đậm và nổi váng 

Nguồn nước 
từ Trạm cấp 
nước sinh hoạt 
3 xã khu Đông 
đưa tới nhà 
người dân ở 
xã Nhơn An, 
Nhơn Phong, 
Nhơn Hạnh có 
màu vàng nâu, 
không đảm bảo 
chất lượng vệ 
sinh (ảnh chụp 
ngày 17.10). 
Ảnh: Người dân 
cung cấp

lềnh bềnh rất mất vệ sinh”, ông Nguyễn 
Thanh Hiếu (ở thôn Liêm Định, xã Nhơn 
Phong) phàn nàn.

Ông Đinh Ngọc Lý (ở xã Nhơn 
Phong) bức xúc: Người dân bỏ gần 7.000 

đồng để mua 1 khối nước và trả tiền đầy 
đủ theo chỉ số nước sử dụng; nhưng đổi 
lại chất lượng nước sinh hoạt không 
đảm bảo vệ sinh. Đáng nói, chúng tôi 
hầu như không nhận được bất kỳ thông 
báo nào về sự cố và nguyên nhân ảnh 
hưởng đến chất lượng nước từ đơn vị 
cung cấp. Điều này cho thấy đơn vị cấp 
nước thiếu tôn trọng và xem thường sức 
khỏe của khách hàng.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND xã 
Nhơn Phong Nguyễn Duy Thông xác 
nhận: Phản ảnh của người dân là đúng. 
Gia đình tôi cũng thường xuyên gặp khó 
khăn trước tình trạng nước máy bỗng 
dưng đổi màu. UBND xã đã làm việc 
với Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu 
Đông đề nghị có biện pháp khắc phục; 
nhưng tới nay chưa có kết quả.

Ông Trần Công Thương, Trạm 
trưởng Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã 
khu Đông, lý giải: Từ năm 2021 đến nay, 

khi Nhà nước thực hiện dự án thi công 
nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ 631 
(từ xã Nhơn An đến xã Nhơn Hạnh), 
đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây 
dựng tổng hợp Minh Hiếu thường gây 
bể đường ống dẫn nước của Trạm. 
Đường ống bị bể khiến đất, cát lọt vào 
bên trong; đây là nguyên nhân chính làm 
nguồn nước máy có hiện tượng chuyển 
sang màu vàng nâu. 

“Đường ống dẫn nước bị bể là sự 
cố đột xuất, chúng tôi không thể lường 
trước nên rất khó kịp thời báo cho 
người sử dụng biết. Sau khi xảy ra sự 
cố, Trạm cố gắng khắc phục, súc xả hệ 
thống đường ống để đảm bảo cung cấp 
nước liên tục, chất lượng. Thế nhưng, 
vì đơn vị thi công đường thường làm 
bể nhiều đoạn đường ống nên thời gian 
qua nguồn nước cung cấp chưa đảm bảo 
chất lượng tốt nhất”, ông Thương giải 
thích thêm.                                VĂN LỰC
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Bình Định

Phải đổi mới hướng nghiệp cho học sinh
Trước thay đổi không ngừng 
của thị trường lao động, giáo 
dục hướng nghiệp cần thay 
đổi về nội dung và hình thức 
triển khai ngay tại trường 
phổ thông.

HS chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn học tập trải nghiệm tại khoa Toán và Thống kê (Trường ĐH Quy Nhơn).  
Ảnh: M.H

Tăng trải nghiệm, 
“trò tự thiết kế, 
tự thi công”

Từ năm học 2018 - 2019, 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn (TP Quy Nhơn) đưa nội 
dung giáo dục trải nghiệm 
vào chương trình giáo dục của 
trường. Hằng năm, mỗi lớp 
có từ 1 - 2 chuyến học tập trải 
nghiệm theo chủ đề như: Học 
tập trải nghiệm thông qua việc 
tổ chức lễ hội Trung thu cho học 
sinh (HS) Trường Chuyên biệt 
Hy vọng Quy Nhơn, học tập 
trải nghiệm làng nghề truyền 
thống ở An Nhơn của các lớp 
chuyên Tiếng Anh; học tập trải 
nghiệm tại cao nguyên Vân 
Hòa (tỉnh Phú Yên), tại Hầm 
Hô (huyện Tây Sơn) của lớp 
chuyên Ngữ văn; học tập trải 
nghiệm tại khoa Toán và Thống 
kê (Trường ĐH Quy Nhơn) của 
lớp chuyên Toán; học tập trải 
nghiệm tại Trung tâm Khám 
phá khoa học và Đổi mới sáng 
tạo của lớp chuyên Toán - Tin…

Bên cạnh đó, hoạt động 
CLB của HS Lê Quý Đôn là 
một hình thức trải nghiệm 
phát triển khá mạnh, hiệu quả, 
chuyển từ “thầy thiết kế - trò 
thi công” dần sang “trò tự thiết 
kế, trò tự thi công”, đặc biệt 
mô hình hội nghị mô phỏng 
Liên hợp quốc Lê Quý Đôn mở 
rộng - LQDOMUN. 

Phó Hiệu trưởng Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn 
Phan Thị Ly Giang cho hay: 
“Đây là những hoạt động mà 
HS hoàn toàn chủ động và sáng 

tạo lên ý tưởng, lập kế hoạch 
xác định mục tiêu, nội dung, 
hình thức tổ chức và tổ chức 
thực hiện. Chính vì vậy, việc 
tham gia CLB giúp HS học hỏi 
và rèn luyện được rất nhiều 
kinh nghiệm, kỹ năng, quan 
trọng là xác định được sở thích 
và năng lực, góp phần có định 
hướng nghề nghiệp đúng đắn”.

Tuy nhiên, những mô hình 
hướng nghiệp trải nghiệm giúp 
HS “nhìn xa trông rộng” như 
trên tại các trường THPT khác 
chưa nhiều. Trong khi đó, công 
tác giáo dục hướng nghiệp là 
một yêu cầu cấp bách của 
nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao hiện nay.

Tại hội thảo về hoạt động 
giáo dục hướng nghiệp các 
trường THPT do Trường ĐH 
Quang Trung tổ chức cuối tuần 
qua, theo ông Huỳnh Ngọc 
Mai, Hiệu trưởng Trường 
THPT Hòa Bình (TX An Nhơn), 
công tác hướng nghiệp của nhà 
trường còn nhiều hạn chế như 
chưa thực hiện hết chức năng 
của giáo dục hướng nghiệp; 
chưa tạo ra sự chuyển biến về 

thái độ nghề nghiệp và hiểu 
biết nghề nghiệp, đặc biệt 
chưa phát triển được năng 
lực lựa chọn nghề nghiệp phù 
hợp của từng HS. “Công tác 
tư vấn chọn nghề cho HS của 
nhà trường cũng chỉ dừng lại 
ở việc tổ chức giới thiệu ngành 
nghề để các em xem xét lựa 
chọn hoặc phối hợp với các cơ 
sở đào tạo tư vấn, giới thiệu 
ngành nghề đào tạo. Đây chỉ 
là giải pháp tình thế, thực sự 
chưa mang lại hiệu quả cao 
trong định hướng HS chọn lựa 
ngành học phù hợp”, ông Mai 
nhận định.

Trong khi đó, ông Phạm 
Văn Cường, Hiệu trưởng 
Trường THPT Nguyễn Trung 
Trực (huyện Phù Mỹ) nêu thực 
trạng vài năm trở lại đây, mỗi 
mùa tuyển sinh đại học có rất 
nhiều HS đăng ký khối ngành 
kinh tế, trong khi nhân lực khối 
ngành xã hội và kỹ thuật chất 
lượng cao lại thiếu hụt! Sự mất 
cân bằng trong phân bổ nguồn 
nhân lực như hiện nay một phần 
do định hướng nghề nghiệp cho 
HS THPT còn rất hạn chế. 

Tăng cường 
hướng nghiệp 
trải nghiệm cho học sinh

Năm học 2022 - 2023, 
lần đầu tiên hoạt động trải 
nghiệm và hướng nghiệp trở 
thành hoạt động giáo dục bắt 
buộc khi triển khai chương trình 
giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 
bậc THPT. Chương trình đặc biệt 
chú trọng vai trò giáo dục định 
hướng nghề nghiệp, thời lượng 
thực hiện 105 tiết (3 tiết/ tuần). 
Theo Sở GD&ĐT, các trường cần 
xây dựng hoạt động trải nghiệm 
thực tế, tìm hiểu ngành nghề cho 
HS tối thiểu 1 lần/năm.

Bà Phan Thị Ly Giang cho 
rằng, hoạt động trải nghiệm 
hướng nghiệp được triển khai 
qua bốn mạch nội dung hoạt 
động chính hướng vào bản thân, 
hướng đến xã hội, hướng đến 
tự nhiên và hướng nghiệp. Một 
chương trình xuyên suốt và toàn 
diện như vậy nếu được thực 
hiện đầy đủ sẽ giúp HS có hiểu 
biết sâu sắc về hướng nghiệp, 
nhu cầu xã hội đối với các loại 
ngành nghề, tạo điều kiện để 
các em có thể hình thành và rèn 

luyện nhiều kỹ năng cần thiết, 
hiểu được bản thân… từ đó có 
thể tự làm tốt việc định hướng 
và lựa chọn nghề nghiệp.

Nhiều ý kiến cho rằng các 
trường THPT cần xây dựng 
kế hoạch giáo dục chi tiết 
cho bộ môn hoạt động trải 
nghiệm và hướng nghiệp, trên 
cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các 
phong trào hoạt động của Đoàn 
thanh niên và hoạt động giáo 
dục. Mặt khác, cần phối hợp 
thật tốt các lực lượng xã hội, cơ 
sở giáo dục đại học, cao đẳng 
để tư vấn, hướng nghiệp, định 
hướng cho học sinh; tiếp tục 
xây dựng các CLB hoạt động 
Tiếng Anh; STEM; âm nhạc… 

Đổi mới nội dung, phương 
pháp, hình thức giáo dục hướng 
nghiệp, ông Huỳnh Ngọc  Mai 
nhấn mạnh tăng thực hành, vận 
dụng kiến thức vào thực tế, linh 
hoạt hình thức tư vấn hướng 
nghiệp phù hợp, đảm bảo HS 
được tiếp cận đầy đủ thông 
tin về xu hướng và nhu cầu sử 
dụng của thị trường lao động. 
Đặc biệt, huy động các nguồn 
lực xã hội như trường đại học, 
cao đẳng, DN tham gia giáo dục 
hướng nghiệp tạo thuận lợi để 
HS có cơ hội tìm hiểu, học hỏi, 
thực hành ngành nghề; cũng như 
khai thác, sử dụng điều kiện cơ 
sở vật chất, thiết bị dạy học phục 
vụ cho giáo dục hướng nghiệp…

TS Trần Thị Việt Ngân, Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐH Quang 
Trung khẳng định giáo dục 
hướng nghiệp là trách nhiệm 
của trường đại học, trường phổ 
thông và gia đình. Sự phối hợp 
giữa các bên sẽ giúp HS hiểu 
và lựa chọn được nghề nghiệp 
phù hợp. Nghề nghiệp lý tưởng 
chính là sự giao thoa của 3 yếu 
tố: Sở thích, năng lực và điều xã 
hội cần. Vì vậy, HS rất cần sự 
hướng dẫn, tư vấn ngay trong 
trường học và gia đình.  

MAI HOÀNG

Khá lên nhờ trồng nấm bào ngư xám
Chị Nguyễn Thị Thiết, ở thôn Tân 

An, xã An Tân, huyện An Lão kể, năm 
2015 một lần tình cờ xem tivi thấy mô 
hình trồng nấm bào ngư xám mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, vốn đầu tư tương 
đối thấp, phù hợp với điều kiện gia 
đình, vợ chồng chị quyết định đầu tư 
trồng nấm. 

Từ số vốn ban đầu 50 triệu đồng, chị 
Thiết làm nhà trồng nấm. Vừa làm vừa 
học hỏi, đến nay người phụ nữ này đã có 
trong tay 2 nhà trồng nấm bào ngư với 
tổng diện tích gần 300 m2. “Ban đầu, tôi 
mua 1.000 bịch phôi nấm về trồng thử 
nghiệm. Thời gian đầu, do kỹ thuật chưa 
vững nên năng suất nấm thấp. Nhưng 
nhờ tập trung vừa học, vừa rút kinh 
nghiệm liên tục nên mọi thứ thuận lợi 
dần. Sau nhà nấm đầu tiên, tôi mở rộng 
thêm 1 nhà trồng nữa và tự mua mùn 
cưa từ Gia Lai và các loại nguyên liệu 
khác từ Sở KH&CN về tự làm 4.000 bịch 
phôi nấm”, chị Thiết vui vẻ cho biết.

Dẫn chúng tôi đi tham quan nhà 
trồng nấm của gia đình, chỉ tay về 
những bịch phôi được treo ngay ngắn, 
chị Thiết tâm sự: “Sản phẩm nấm bào 
ngư của tôi được nhiều người tín nhiệm 

Tây Sơn: Triển khai 
mô hình trồng rừng 
thâm canh cây gỗ lớn 

Huyện Tây Sơn đang triển khai mô 
hình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn 
bằng giống keo lai mô năm 2022 tại xã 
Vĩnh An. Mô hình được triển khai với 
diện tích 15 ha, có 11 hộ nông dân của 
4 làng Giọt 1, Giọt 2, Kon Giang, Xà 
Tang tham gia. Giống keo lai cấy mô 
sử dụng tại các mô hình thuộc 2 dòng  
AH 1 và BV 75 do Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh cung cấp. 

Nhằm giúp nông dân thay đổi 
tập quán trồng rừng, mang lại lợi 
ích kinh tế cho các gia đình, tạo 
việc làm, giúp xóa đói, giảm nghèo, 
thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát 
triển bền vững; góp phần bảo vệ môi 
trường, sinh thái, chống biến đổi 
khí hậu toàn cầu, quen dần với việc 
chuyển sang trồng rừng cây gỗ lớn, 
mô hình trên được Dự án khuyến 
nông Trung ương hỗ trợ toàn bộ cây 
giống, phân bón, vật tư chăm sóc 
trong năm đầu tiên.         MỘC MIÊN 

bởi trong sản xuất tôi không sử dụng 
hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật, mục 
tiêu của tôi là phải đảm bảo an toàn sức 
khỏe của người tiêu dùng. Vì thế không 
chỉ khách hàng quen gần nhà, nấm của 
tôi ngày càng được tiêu thụ mạnh tại 
nhiều nhà hàng, quán ăn”.

Hiện trại nấm của chị Thiết có hơn 
4.000 bịch phôi, mỗi phôi cho thu hoạch 
khoảng 300 gr nấm. Với đầu ra ổn định- 

khách mua sỉ là các tiểu 
thương chợ thị trấn 
An Lão và nhiều mối 
hàng khác ở xa - với 
giá nấm chừng 45.000 
đồng/kg, chị Thiết bán 
hàng khá thuận lợi, 
mỗi tháng lãi khoảng  
12 triệu đồng.

Nấm bào ngư xám 
dễ trồng, thời gian 
thu hoạch nhanh, chế 
biến được nhiều món 
ăn ngon nên có thể 
trồng quanh năm. Chỉ 
vào bịch phôi đang ra 
nấm, chị Thiết chia sẻ: 
Phôi giống do chính 

tay vợ chồng tôi làm ủ khoảng 60 ngày, 
tùy theo độ mát của trại, nếu thích hợp 
sẽ kéo tơ sớm. Thời gian từ khi trồng 
đến thu hoạch ngắn (khoảng 30 ngày), 
thời gian cho thu hoạch kéo dài liên tục 
chừng 3 tháng. Tôi xuống giống xoay 
vòng nên cứ tầm 2 ngày thu hoạch 1 lần. 
Nhờ vậy, lúc nào cũng có nấm phục vụ 
khách hàng.

DIỆP THỊ DIỆU

Chị Nguyễn Thị Thiết, ở thôn Tân An, xã An Tân giới thiệu quy trình 
sản xuất nấm bào ngư xám của gia đình.                      Ảnh: D.T.D
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Theo đánh giá của Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh, hiện 
nay người dân rất quan tâm tới 
kỹ thuật canh tác hữu cơ trong 
lĩnh vực trồng trọt. Ưu điểm 
của sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ là những lợi ích về sức khỏe, 
an toàn thực phẩm và bảo vệ 
môi trường. Tuy nhiên, nông 
nghiệp hữu cơ đòi hỏi quy trình 
kiểm soát chất lượng đầu vào 
(đất, nước, giống, phân) rất 
chặt chẽ; quy trình canh tác đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu. 

Xuất phát từ thực tế đó, năm 
2022, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh triển khai một số mô hình 
canh tác hữu cơ với cây lúa, rau 
màu nhằm giúp nông dân nắm 
bắt, áp dụng và dần dần chuyển 
đổi sản xuất từ truyền thống 
sang hữu cơ. Quá trình triển 
khai mô hình, cán bộ kỹ thuật 
của Trung tâm trực tiếp truyền 
đạt kiến thức, “cầm tay chỉ việc” 
trong hướng dẫn nông dân kỹ 
thuật canh tác, với nguyên tắc 
dễ hiểu, dễ áp dụng nhất. 

Theo ông Nguyễn Cường, 
cán bộ kỹ thuật Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh - phụ trách 
các mô hình sản xuất rau an 
toàn hợp chuẩn VietGAP, thông 
thường khi thực hiện mô hình, 
Trung tâm sẽ triển khai song 

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CANH TÁC HỮU CƠ CHO NGƯỜI DÂN: 

Truyền đạt, hướng dẫn 
dễ hiểu, dễ làm
Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong sản xuất nông 
nghiệp theo hướng hữu cơ, năm 2022, Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh (Sở NN&PTNT) xây dựng một số mô hình trồng trọt 
hữu cơ, trình diễn các kỹ thuật canh tác, công nghệ tưới, chế 
phẩm sinh học… chuyển giao cho người dân.

Mô hình canh tác lúa hữu cơ do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đạt năng suất từ 75 tạ/ha 
trở lên.                                                                                                                                                                                                                                        Ảnh: THU DỊU

song điểm trình diễn và điểm 
đối chứng ngay trên đồng ruộng 
để nông dân củng cố kiến thức, 
thuần thục kỹ năng. Muốn nông 
dân tin tưởng phải có sản phẩm 
chứng minh kết quả, trong suốt 
quá trình làm mô hình, cán bộ 
kỹ thuật của Trung tâm đều 
theo sát và thường xuyên tổ 
chức các buổi tập huấn trao đổi 
ngay ở mô hình để bà con tiếp 
thu và có thể áp dụng trong sản 
xuất thực tế.

Tương tự, ông Hồ Quang 
Thạch, cán bộ kỹ thuật Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh - phụ 
trách mô hình sản xuất lúa hữu 
cơ, cho hay, ở vụ Đông Xuân 
2021 - 2022, mô hình trồng lúa 

hữu cơ ở xã Ân Tường Tây 
(Hoài Ân) cho năng suất và sản  
lượng rất tốt so với mô hình 
đối chứng. Trên cùng một đơn 
vị diện tích, nhờ giảm chi phí 
đầu vào, lợi nhuận của mô hình 
sản xuất lúa hữu cơ tăng 10 - 
20% so với đối chứng. Lượng 
giống sử dụng ở mô hình canh 
tác hữu cơ ít hơn, phân bón 
hữu cơ được ủ từ nhiều loại 
phụ phẩm nông nghiệp, không 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; 
phương pháp tưới ướt khô xen 

kẽ nên cây trồng phát triển tốt 
và ít sâu bệnh, năng suất và sản 
lượng tốt hơn. 

Bên cạnh các mô hình trình 
diễn, Trung tâm tổ chức nhiều 
lớp tập huấn, đào tạo, phổ biến 
kiến thức cho nông dân và cán 
bộ ngành nông nghiệp địa 
phương. Theo kế hoạch, từ nay 
cho đến hết năm 2022, Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh triển 
khai thêm một số lớp tập huấn 
liên quan tới sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ; tổ chức các lớp  
học FFS trên đồng ruộng để học 
viên tham gia thực hiện trao 
đổi với cán bộ, chuyên gia trong 
lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. 
Đặc biệt, cuối tháng 10.2022, 
Trung tâm triển khai lớp tập 
huấn cho 30 cán bộ ngành nông 
nghiệp trong cả tỉnh; tổ chức 
cho học viên tham quan các mô 
hình sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ trên địa bàn. Từ các chương 
trình này, cán bộ nông nghiệp 
tuyến cơ sở có thêm thông tin, 
kỹ thuật, kỹ năng để  hỗ trợ 
nông dân.

Việc triển khai chuyển giao 

kỹ thuật canh tác hữu cơ trong 
lĩnh vực trồng trọt phù hợp 
với xu thế phát triển chung 
của ngành nông nghiệp. Bước 
đầu, một số mô hình do Trung 
tâm triển khai mang lại kết 
quả cao, chẳng hạn với cây lúa 
đạt sản lượng 75 tạ/ha; cây rau 
màu phát triển tốt, ít sâu bệnh 
hại. Điểm quan trọng là bà con 
nông dân tự so sánh đối chiếu 
hiệu quả, nắm vững kỹ thuật 
và từng bước tự chuyển đổi. 
Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám 
đốc Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh, chia sẻ: Trong giai đoạn 
chi phí đầu vào cho sản xuất 
nông nghiệp tăng cao, mô hình 
sản xuất áp dụng phương thức 
hữu cơ giúp nông dân tiết kiệm 
chừng 20% chi phí so với cách 
làm cũ, nhờ vậy bà con có thêm 
động lực chuyển đổi. Thời gian 
tới, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây 
dựng mô hình phù hợp, đặc biệt 
ở nhóm cây trồng chủ lực trên 
địa bàn tỉnh nhằm giúp nông 
dân từng bước chuyển đổi sản 
xuất hiệu quả.                 THU DỊU

Mô hình 
canh tác rau 
an toàn hợp 

chuẩn VietGAP 
theo hướng 

hữu cơ do 
Trung tâm 

Khuyến nông 
tỉnh triển khai 

ở làng rau 
Thuận Nghĩa. 

Ảnh: THU DỊU

Không chỉ làm kinh tế có hiệu quả 
từ việc trồng cây ngắn ngày và chăn 
nuôi, vợ chồng anh Nguyễn Văn 
Thanh (52 tuổi) và chị Nguyễn Thị 
Thúy (49 tuổi), ở thôn Thuận Nhứt, 
xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn được 
nhiều người trong xã yêu mến bởi vợ 
chồng thuận hòa, hiếu kính cha mẹ.

Tôi đến thăm lúc anh chị đang 
cần mẫn trên mảnh vườn của gia 
đình. Chị Thúy cho biết, vợ chồng 
chị tranh thủ nhổ sạch cỏ trên đám 
đậu bắp để đến tết có bán, rồi còn đi 
hái đám bí sau nhà kịp giao cho bạn 
hàng, chớ sau mưa cỏ phủ nhanh 
lắm, không làm kịp.

Với quyết tâm làm giàu, năm 
2012, anh chị quy hoạch, đưa hơn 
30 sào đất ở vùng Đồn (thôn Thuận 
Nhứt) vào trồng lúa và các loại cây 
ngắn hạn như đậu phụng, mè, bắp, 
bí, đậu bắp… kết hợp chăn nuôi bò, 
gà thả vườn. Đến nay, mô hình đã 
mang lại nguồn thu lớn cho gia đình. 

Anh Thanh cho hay: 30 sào đất 
ấy cao thấp lô nhô, vốn chỉ để trồng 
keo lai. Thấy vợ chồng tôi đổ sức 
vào cải tạo nhiều người can ngăn, 

Tăng cường tuyên truyền, 
hướng dẫn phòng, chống 
đói rét cho gia súc 

Để chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, 
đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, đặc biệt 
đối với trâu, bò trong mùa mưa bão, Trung 
tâm Khuyến nông Bình Định tổ chức nhiều đợt 
tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng, 
chống đói rét ở trâu, bò cho các hộ chăn nuôi 
ở các huyện trung du và miền núi của tỉnh, đặc 
biệt là Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn.

Trung tâm tập trung hướng dẫn hộ chăn 
nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng 
chống đói, rét cho trâu, bò như: Gia cố, che chắn, 
vệ sinh chuồng trại; chủ động dự trữ thức ăn 
trước mùa đông và xây dựng các phương án sơ 
tán khi cần thiết. Đồng thời, tăng cường các biện 
pháp vệ sinh phòng bệnh, chuẩn bị dự phòng 
một số thuốc thú y thiết yếu cho gia súc…

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hiện 
tại, công tác này đã đạt hiệu quả tương đối 
khá; trong những đợt mưa lũ vừa qua, các hộ 
chăn nuôi tại Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn 
hầu như không có thiệt hại nào đáng kể. Sắp 
tới, Trung tâm sẽ triển khai chuyên sâu tại các 
huyện còn lại trong tỉnh; trong đó, cùng với kỹ 
năng bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa mưa bão, 
còn bổ sung thêm kỹ thuật chăm sóc, thâm 
canh hồi phục cho vật nuôi sau mùa mưa bão.

THÀNH NGUYÊN

Vợ chồng giỏi làm kinh tế

bàn lui vì đất bạc màu và khô cằn. 
Nhưng vợ chồng tôi đồng lòng, quyết 
tâm cải tạo, đào giếng để đảm bảo 
nguồn nước tưới. Mấy năm đầu, tôi 
trồng đậu phụng, khi ấy năng suất 
thấp lắm; nhưng dần dần đất tốt lên 
và năng suất cũng tăng cao, bình quân 
thu hoạch 5 - 6 tấn đậu/vụ, thu về  
120 - 140 triệu đồng. Từ cái đà đó, vợ 
chồng tôi trồng lúa, bí đỏ, đậu bắp, mè, 
bầu, bí, khổ qua, dưa leo... luân phiên 

để vừa tăng độ màu 
cho đất,  vừa đa 
dạng hóa sản phẩm, 
tránh “no dồn” mà 
lâm vào tình trạng 
mất giá. Ngoài ra, 
tôi còn nuôi 5 con 
bò, thả đàn gà vài 
chục con; phân bò, 
phân gà lại dùng để 
bón cho cây trồng 
nên chi phí sản xuất 
giảm, lợi  nhuận 
mang lại tăng cao. 
Cuộc sống khá hơn 
trước rất nhiều.

V ớ i  s ự  c ố 
gắng trong lao động, sản xuất, gia 
đình anh Thanh từ một hộ khó khăn 
đã vươn lên khá giả. Ngoài làm kinh 
tế giỏi, hòa thuận, chăm lo con cái 
nên người, chăm sóc cha mẹ đã gần 
100 tuổi, chị Thúy, anh Thanh còn là 
những công dân năng nổ, tích cực 
tham gia trong các phong trào của 
hội, của địa phương; là tấm gương 
cho các hộ dân ở địa phương noi theo. 

ĐINH NGỌC

Anh Thanh, chị Thúy thu hoạch bí đỏ.                                              Ảnh: ĐINH NGỌC
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Bình Định

Kiên trì, bền bỉ những vòng tay nhân ái
LTS: Ba tháng trước ngày đi xa, Bác Hồ viết: “Thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là 

nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”. Làm theo lời Bác dạy, hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi ngày càng được 
quan tâm. Báo Bình Định thực hiện chuyên đề về hoạt động đỡ đầu trẻ mồ côi với mong muốn lan tỏa nghĩa cử đẹp dành cho thế hệ tương lai. 

Trong những ngày bão tố của đại dịch 
Covid-19, hàng nghìn đứa trẻ trong cả nước 
bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Bên dưới 
những ngôi nhà thiếu vắng bàn tay cha, mẹ, 
những đứa trẻ co ro, sợ hãi. Đó cũng là lúc 
xuất hiện những vòng tay cùng góp hơi ấm 
cho các em.

Bơ vơ sau đại dịch
Ngôi nhà nằm sâu trong 

một con hẻm nhỏ ở khu phố 12 
(phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn) là nơi cư ngụ của anh Tạ 
Công Thảo (40 tuổi) cùng 3 đứa 
con nhỏ và người chị gái. Nhà 
cũ, chật hẹp, bàn thờ cho người 
vợ đã mất vì dịch Covid-19 
chiếm không gian lớn.

Khi còn sống, vợ anh Thảo 
quán xuyến mọi việc nhà để 
anh tập trung làm tài xế xe tải 
đường dài kiếm thu nhập cho 
gia đình. Vợ mất, anh phải nghỉ 
việc thời gian dài, “gà trống 
nuôi con”. Bé út sinh non khi 
mới 7,5 tháng, anh phải nhờ 
người chị gái chăm, còn anh ở 
nhà lo việc ăn uống, học hành 
cho hai đứa còn lại.

Hơn ai hết, anh Thảo hiểu khi 
mất một người thân, tất cả tình 
cảm, sự gần gũi của các con sẽ 
đổ dồn vào người thân còn lại. 
Anh nói: “3 đứa con của tôi đã 
mồ côi mẹ, thiếu mất một phần 
tình thương. Nên giờ có nặng 
nhọc mấy, tôi cũng sẽ ráng làm, 
lo cho các con được đủ đầy”.

Khác với 3 đứa con của anh 
Thảo, bé Lê Nguyễn Cẩm Tiên 
chưa một lần được mẹ ôm ấp, 
vỗ về. Tiên chào đời ở tuần 34 
với cân nặng 2,2 kg sau nỗ lực 
của các y bác sĩ tại Bệnh viện Từ 
Dũ. Chỉ hơn 10 ngày sau, mẹ 
của Tiên qua đời vì Covid-19. 
Suốt những ngày ở TP Hồ Chí 
Minh, thời điểm mà đại dịch 
Covid-19 càn quét dữ dội, bé 
Cẩm Tiên đã mạnh mẽ trong 
lồng kính, đến khi ra viện, lại 
cùng cha chiến đấu với dịch 
Covid-19 khi cả hai đều dương 

Cán bộ Ban CHQS 
TP Quy Nhơn 
thường xuyên 
đến thăm bé Tạ 
Lê Bảo Ngọc, con 
gái của anh Tạ 
Công Thảo. 
Ảnh: H.P

tính với vi rút SARS-CoV-2. Đến 
tận tháng 10.2021, trên chuyến 
xe nghĩa tình đầu tiên đưa công 
dân Bình Định từ TP Hồ Chí 
Minh trở về, Cẩm Tiên và cha 
mới có thêm sự vun đắp bởi 
tình thân khi được đoàn tụ với 
nhà nội (ở khu phố 7, phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn). 

Theo tổng hợp của Phòng 
Trẻ em và Bình đẳng giới (Sở 
LĐ-TB&XH), đến tháng 4.2022, 
toàn tỉnh có 37 trẻ em mồ côi do 
Covid-19, trong đó có 8 trẻ sơ 
sinh. Mỗi trẻ là một số phận, 
nhưng đều chung một nỗi mất 
mát - mất điểm tựa, thiếu tình 
thương - và tương lai phải đối 
diện với bấp bênh, trắc trở. 

Nhân lên điểm tựa cho trẻ
Trước những số phận mồ côi 

bởi đại dịch chưa từng có tiền lệ, 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hội 
đoàn thể đã phát động, tổ chức 
nhiều hoạt động nhằm chia sớt, 
đồng hành với trẻ. 

Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp 
với các địa phương và cơ quan, 
đơn vị liên quan triển khai rà 
soát, tổng hợp danh sách trẻ 
em là con của sản phụ bị nhiễm 
Covid-19, trẻ em có cha, mẹ tử 
vong do nhiễm Covid-19 có 
hoàn cảnh khó khăn để thực 
hiện các chính sách hỗ trợ theo 

quy định của Trung ương. 
Ngày 23.11.2021, Quỹ Bảo 

trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp với 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - 
Hà Nội - chi nhánh Bình Định, 
ủy quyền cho các Phòng LĐ-
TB&XH đến thăm hỏi, chia sẻ 
động viên và hỗ trợ 14 trường 
hợp trẻ em mồ côi có cha hoặc 
mẹ qua đời và trẻ em là con sản 
phụ bị nhiễm Covid-19 với số 
tiền 67 triệu đồng. Đồng thời, 
tiếp tục làm thủ tục đề xuất hỗ 
trợ đợt 2 cho 7 trẻ em mồ côi có 
cha/mẹ qua đời và 3 trẻ em là 
con sản phụ bị nhiễm Covid-19 
trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nguồn lực vận 
động ủng hộ từ các tổ chức, 
đơn vị, DN, cá nhân, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao 14 
sổ tiết kiệm cho 14 gia đình có 
người mất do nhiễm Covid-19 
có con nhỏ, đang trong độ tuổi 
đến trường, có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn (mỗi sổ trị giá 30 
triệu đồng). Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh cũng phối hợp với 
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh thực 
hiện chương trình “Kết nối 
yêu thương”, đỡ đầu, trợ giúp 
thường xuyên cho 26 trẻ có 
cha/mẹ mất do dịch Covid-19 
đến hết 18 tuổi với mức 1 triệu 
đồng/trẻ/tháng. 

Các cơ quan, đơn vị trong 
LLVT tỉnh đã nhận đỡ đầu đến 

18 tuổi đối với 17 trẻ em mồ côi 
do dịch Covid-19 - nhiều nhất 
trong Quân khu 5. Theo đại tá 
Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính 
ủy Bộ CHQS tỉnh, ngoài khoản 
hỗ trợ đỡ đầu ít nhất 500 nghìn 
đồng/trẻ/tháng, các cơ quan, 
đơn vị còn có các hoạt động 
đồng hành thiết thực cùng  
gia đình. 

“Chúng tôi sẽ làm tất cả 
để giúp trẻ em mồ côi vì dịch 
Covid-19 có thêm điểm tựa, 
thêm yêu thương, giúp các em 
và gia đình không đơn độc trên 
hành trình cuộc đời”, đại tá Sơn 
khẳng định. 

Tính đến cuối tháng 5.2022, 
Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã 
nhận đỡ đầu 45 trẻ mồ côi do 
Covid-19. Ngay sau khi nhận 
được đề xuất của Hội LHPN 
xã Phước Quang (huyện Tuy 
Phước) về trường hợp của bé 
Dương Trần Huy Hoàng (8 tuổi, 
ở xã Phước Quang), Hội LHPN 
tỉnh quyết định nhận đỡ đầu em 
từ quý III/2022 với mức hỗ trợ 
1,5 triệu đồng/quý cho đến khi 
Hoàng đủ 18 tuổi. Từ đó, Hoàng 
đã dần quen với sự có mặt của 
“những cô áo xanh”. Không còn 
rụt rè như buổi đầu gặp gỡ, cậu 
bé mở lòng, cười nói nhiều hơn 
khi thấy các cô ghé nhà, mang 
theo ít bánh, dạy thêm câu chữ, 
con số, bù đắp cho con nỗi trống 

vắng khi thiếu mẹ. 
Hoàng kể: “Con biết tự ăn 

và bắt đầu học viết chữ, đọc 
sách rồi. Ba nói, nếu con làm 
vậy thì mẹ ở thế giới bên kia sẽ 
yên tâm, vui vẻ. Bởi vậy, con 
muốn mình thật ngoan ngoãn 
để cả ba và mẹ yên tâm”. 

Hy vọng lên xanh
“Con chào chú! Chú đậu xe 

ở phía này nè”, một cậu bé lanh 
lợi, khuôn mặt to tròn trong bộ 
đồ học sinh bước ra chào hỏi khi 
chúng tôi ghé thăm nhà. Đó là 
Bùi Lê Tuấn Khải (16 tuổi, ở khu 
phố 3, phường Tam Quan, TX 
Hoài Nhơn) - 1 trong 17 trường 
hợp được các cơ quan, đơn vị 
trong LLVT tỉnh nhận đỡ đầu 
đến năm 18 tuổi. Khải tỏ lòng tri 
ân sự hỗ trợ của các chú bộ đội 
bằng cách không ngừng học tốt. 

Dịch Covid-19 cướp đi cha, 
buộc Khải phải trưởng thành 
sớm hơn. Mẹ Khải, chị Lê Thị 
Thu Hiền (43 tuổi) kể: “Thằng 
bé ở nhà ngoan lắm. Mẹ ra chợ 
buôn bán vào sáng sớm, Khải 
đều dậy dọn dẹp nhà cửa, chở 
em đi học rồi mới đến trường”.

Chung sức với các đơn vị 
trong LLVT tỉnh, Hội LHPN 
phường Tam Quan (TX Hoài 
Nhơn) cũng nhận đỡ đầu hai 
anh em Bùi Lê Tuấn Khải và Bùi 
Lê Anh Khoa (10 tuổi). Mang 
theo sự đồng cảm, tình thương 
của người mẹ, người dì, các chị 
em Hội LHPN phường thường 
xuyên ghé thăm, mang theo gói 
rau, cân thịt hay ít bánh kẹo 
làm quà cho 3 mẹ con. 

Chị Nguyễn Thị Thanh 
Thúy, Chủ tịch Hội LHPN 
phường Tam Quan, nói thêm: 
“Ngoài động viên, hỏi thăm, 
chúng tôi còn giúp chị Hiền 
bằng cách giới thiệu cho chị 
nguồn hàng may gia công tại 
nhà. Đồng thời, liên hệ với giáo 
viên chủ nhiệm của 2 cháu để 
nắm bắt tình hình học tập, kịp 
thời hỗ trợ khi cần”.

Nhận được sự quan tâm, 
chia sẻ của nhiều tổ chức như 
phụ nữ ngành CA, phụ nữ quân 
đội, cán bộ Hội LHPN các cấp, 
tổ chức từ thiện xã hội, các 
nhà hảo tâm, Hội Nữ Doanh 
nhân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Quy Nhơn và phường 
Đống Đa…, bé Lê Nguyễn Cẩm 
Tiên ngày một khôn lớn. Hơn 
1 tuổi với những bước đi chập 
chững đầu đời, có lẽ con vẫn 
chưa hiểu nhiều về những mất 
mát vừa qua. Song, trong hành 
trình khôn lớn, trưởng thành 
phía trước của con đầy ắp tình 
thương của cả những người 
không cùng huyết thống. 

N.MUỘI - N.TÚ - H.PHÚC - D.LINH
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn 
(thứ hai từ trái sang) thăm bé Cẩm Tiên.                                                                  Ảnh: N.M Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu bé Dương Trần Huy Hoàng.                        Ảnh: Hội LHPN tỉnh Kỳ 2: Lan tỏa hoạt động đỡ đầu

Kỳ 1: Sau “cơn bão” Covid-19
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Cùng con suốt chặng đường phát triển
Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với TTYT huyện Phù Cát tổ chức khám sàng lọc cho 

trẻ dưới 6 tuổi bị rối loạn tự kỷ và một số bệnh khác như chậm phát triển, hở hàm ếch... Tại các buổi 
thăm khám, “kiên trì, đồng hành cùng con trên suốt chặng đường phát triển” là vấn đề các bác sĩ nhấn 
mạnh, mong muốn các phụ huynh nhẫn nại làm tốt.

Bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương khám sàng lọc cho trẻ.                 Ảnh: ĐỖ THẢO

Theo đó, đoàn tổ chức khám ở 5 địa 
điểm để phụ huynh ở 18 xã, thị trấn 
của huyện thuận tiện trong việc đưa 
trẻ đến thăm khám. Qua đợt khám, có 
tất cả 230 trẻ được sàng lọc. Trước đó, 
để chọn ra các trẻ trong diện cần được 
thăm khám, cán bộ chuyên trách của 
trạm y tế đến từng nhà để tìm hiểu và 
thông báo cho phụ huynh. 

Điểm khám sàng lọc tại Trạm Y tế 
thị trấn Cát Tiến có hơn 30 trẻ được 
khám, đa số các trẻ mắc chứng tự kỷ, 
chậm phát triển. Cô N.T.H (xã Cát Hải) 
có cháu 3 tuổi đến khám cho biết: Cháu 
dù đã 3 tuổi nhưng ít tương tác được 
với mọi người cũng không tự lật hay 
ngồi được. Bác sĩ hướng dẫn các bài 
tập và dặn phải thường xuyên tương 
tác với cháu, kiên trì từng ngày để 
giúp cháu tốt hơn.

Chị Bùi Thị Hương, nhân viên 
chuyên trách DS-KHHGĐ, Trạm Y tế 
thị trấn Cát Tiến, chia sẻ: Vì lực lượng 
y tế thôn không còn nên chuyên trách 
DS-KHHGĐ và nữ hộ sinh của Trạm 
sẽ phụ trách quản lý từ lúc mang thai 
đến khi sinh, sau đó lập danh sách 
lưu trữ hồ sơ. Tại Cát Tiến hiện có 400 
trẻ dưới 6 tuổi, chúng tôi đi đến từng 
nhà để điều tra thông tin, nếu cháu 
trong diện thăm khám đợt này thì sẽ 
phát giấy mời. Trong 400 trẻ, chúng tôi 
lọc ra được 9 trẻ có các dấu hiệu cần 
được khám sàng lọc. Bây giờ số liệu, 
tình trạng từng trẻ chúng tôi đã nắm 
rõ nên việc quản lý, chăm sóc, tới kỳ 
thăm khám chúng tôi sẽ nhắc nhở phụ 
huynh dễ hơn.

Muốn can thiệp đối với trẻ tự kỷ 
phải bắt đầu từ các hoạt động sinh 
hoạt và nhu cầu của trẻ hằng ngày. Mọi 
lúc mọi nơi trong mọi tình huống, như: 
Ăn, tắm, thay quần áo, đi vệ sinh, đi 
mua đồ, mua thuốc, cầm/lấy giúp bố 
mẹ đồ này đồ kia, sang nhà hàng xóm 
lấy/đưa đồ... Từ những đồ chơi mà trẻ 
chơi ngẫu nhiên hằng ngày; từ cách 
chơi của trẻ, cách vận động của trẻ. 

Th.S Mai Thị Xuân Thu, Khoa Tâm 

thần, Bệnh viện Nhi Trung ương chia 
sẻ, để can thiệp tốt, chúng ta cần phải 
theo sát các cháu hằng ngày, hiểu nhu 
cầu, sở thích, điểm mạnh, khó khăn 
của trẻ, trẻ đang ở mức độ phát triển 
nào, từ đó xây dựng được mục tiêu 
can thiệp phù hợp và cách trợ giúp 
hiệu quả. Bên cạnh đó, phụ huynh phải 
sắp xếp không gian gia đình sao cho 
trẻ có thể tham gia vào các hoạt động 
thuận tiện nhất. Đồ dùng cá nhân của 
các thành viên trong gia đình cũng cần 
được sắp xếp ở các không gian nhất 
định để trẻ có thể phân biệt được. Cha 
mẹ có thể sử dụng thêm công cụ hỗ trợ 
bằng chữ viết hoặc tranh biểu tượng 
dán vào các vị trí cần giải thích cho 
trẻ biết. Trẻ sẽ phát huy được sự chủ 
động tích cực và khả năng tập trung 
chú ý cao hơn...

Một vấn đề quan trọng khi phụ 
huynh đồng hành cùng con là học 
cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực. Theo 
đó, Th.S Thu tư vấn các phụ huynh: 
Bố mẹ kiểm soát được cảm xúc tiêu 
cực, trẻ sẽ học được cách kiểm soát 
cảm xúc tiêu cực. Trẻ không bị căng 

thẳng, không bị tăng xung động. Hoạt 
động can thiệp có hiệu quả khi cả 2 
cùng thoải mái. Do vậy, bố mẹ hiểu 
được khó khăn của trẻ, không bị áp 
lực với việc trẻ không làm được, trẻ 
mất tập trung; chấp nhận hành vi bất 
thường của trẻ và tìm giải pháp phù 
hợp. Giữ thái độ trung lập khi trẻ có 
hành vi chống đối, ăn vạ, trốn tránh 
nhiệm vụ...

Bên cạnh việc phát hiện sớm các 
trường hợp cần can thiệp, khám sàng 
lọc còn là hoạt động tuyên truyền để 
phụ huynh biết cách chăm sóc, nuôi 
dạy trẻ tự kỷ, giúp trẻ sớm hòa nhập 
cộng đồng. Có con 5 tuổi nhưng vẫn 
chưa biết nói, chị T.N.M (thị trấn Cát 
Tiến) cho biết: Các bác sĩ chẩn đoán 
cháu chậm phát triển và rối loạn tự 
kỷ. Họ hướng dẫn cách tương tác với 
con, nhờ con làm các việc đơn giản để 
phát triển nhận biết các đồ vật, sự việc, 
hoạt động xung quanh; chơi cùng con 
theo các bài tập ở tài liệu bác sĩ cung 
cấp. Tôi sẽ cố gắng đồng hành trên 
suốt chặng đường phát triển của con.

ĐỖ THẢO

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở lứa tuổi mầm non
Chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở lứa 

tuổi mầm non có vai trò rất quan trọng, 
tác động mạnh đến sự phát triển toàn 
diện của trẻ cả về thể chất và trí tuệ. 
Do đó, nếu bố mẹ không xây dựng thực 
đơn cho trẻ đúng cách, trẻ có thể gặp 
phải những vấn đề dinh dưỡng ở độ 
tuổi này như: Suy dinh dưỡng, thừa 
cân, béo phì, biếng ăn. 

Để cung cấp đủ dinh dưỡng cho trẻ 
trong giai đoạn này, phụ huynh cần 
lưu ý trẻ có thể tham gia cả 3 bữa ăn 
chính cùng gia đình và ít nhất là 2 bữa 
phụ khác. Bữa ăn của trẻ cần được 
đảm bảo 4 nhóm thực phẩm gồm: 
Tinh bột; vitamin và khoáng chất, chất 
đạm; chất béo.  

Thức ăn tinh bột có mặt trong 3 
bữa chính và một số bữa phụ của bé 
gồm cơm, khoai tây, khoai lang, mì và 
những thức ăn từ tinh bột như bánh 
mì, bánh ngọt…

Hoa quả và rau xanh: Cung cấp cho 
cơ thể nhiều chất hoạt tính sinh học, 

đặc biệt là các muối khoáng có tính kiềm, 
vitamin và axit hữu cơ. Ngoài ra, trong 
rau xanh còn có loại đường tan trong 
nước và chất xenlulo, vì vậy cần ít nhất 
một phần rau xanh trong bữa ăn của bé. 
Hoa quả thì có thể cho bé ăn thường 
xuyên hơn. Phụ huynh cũng nên cẩn thận 
với nước hoa quả vì axit trong hoa quả 
có thể phá hủy men răng, nếu bé uống 

nhiều lần trong 
ngày. Tốt nhất, 
cần pha loãng 
và cho trẻ uống 
ở mức vừa phải.

Thức ăn giàu 
protein và chất 
sắt có mặt trong 
ít nhất 2 bữa 
chính của bé gồm 
thịt, cá, trứng, các 
loại hạt. Sữa, sữa 
chua và phô mai: 
Có thể cho bé ăn 
3 loại này thành 3 

phần trong ngày. Thực phẩm chứa sữa giàu 
canxi tốt cho xương của trẻ. Cũng có thể 
cho các trẻ uống thêm sữa nhưng không 
quá 350ml/ngày. Uống nhiều sẽ khiến trẻ 
bị no, giảm cảm giác thích thú khi ăn. Trẻ 
ở tuổi mẫu giáo cần nhiều chất lỏng hơn 
vào những ngày trời nóng, nhất là khi trẻ 
nô đùa, dễ bị mất nước nhanh. Sữa và nước 
lọc là hai đồ uống quan trọng giữa những 

bữa chính. 
Xây dựng thực đơn theo mùa, phù 

hợp với sở thích của trẻ. Ví dụ vào mùa 
hè, cần ưu tiên các món nhiều nước, 
thanh mát, tăng cường các loại nước 
ép hoa quả…; vào mùa đông, có thể 
bổ sung các món chiên xào hoặc hầm 
nhừ. Các loại thực phẩm tiêu biểu của 
mùa nào nên ưu tiên sử dụng của mùa 
đó, không nên sử dụng thực phẩm trái 
mùa. Thức ăn nên được cắt nhỏ để trẻ 
dễ nhai, dễ tiêu hóa. Lựa chọn thực 
phẩm an toàn trước khi chế biến. Các 
loại thịt cá, rau củ phải đảm bảo tươi 
sống, không ôi thiu, không chứa các 
loại hóa chất gây hại cho sức khỏe 
của trẻ. 

Tuy nhiên, cần hạn chế đồ ngọt và 
thực phẩm nhiều đường, vì dễ khiến 
trẻ tăng cân và bị hư răng. Các loại thức 
ăn nhanh, đồ chiên rán nếu lạm dụng 
nhiều sẽ khiến trẻ bị thừa cân. 

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Nên ăn trái cây 
“tráng miệng” khi nào?

Bữa cơm sẽ ngon miệng và nhiều 
dinh dưỡng hơn khi có thêm trái cây 
tráng miệng. Thế nhưng việc lựa 
chọn thời điểm ăn trái cây trước, 
trong hay sau bữa ăn để tốt cho sức 
khỏe? Nhiều bà nội trợ rất chú ý đến 
thời điểm ăn trái cây trong bữa ăn và 
sắp xếp thời điểm tráng miệng bằng 
trái cây vào cuối bữa. Thế nhưng, 
cũng có người nói ăn trước bữa cơm 
mới đúng. 

Nói về điều này, bác sĩ Trần Quốc 
Cường - giảng viên bộ môn dinh 
dưỡng và an toàn thực phẩm Trường 
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP 
Hồ Chí Minh) - cho biết hiện không 
có khuyến cáo chính thống nào về 
việc ăn trái cây trước hay sau hay 
xa bữa ăn là tốt. Thứ nhất, trái cây 
tốt cho sức khỏe (cung cấp chất xơ, 
các vitamin, khoáng chất, các chất 
chống oxy hóa...) và được khuyến 
nghị. Thứ hai, từ trước đến nay, 
theo truyền thống các nước trên 
thế giới, trái cây vẫn là một thực 
phẩm thuộc nhóm tráng miệng sử 
dụng sau bữa ăn. Do đó việc ăn trái 
cây thời điểm nào là tùy thuộc và 
cơ địa và sở thích của mỗi người. 
Có thể ăn trái cây ngay trong bữa 
ăn cũng được mà không gây hại gì. 
Hoặc ăn trước bữa ăn, ăn sau bữa 
ăn đều có thể.

Tuy nhiên, đối với người có vấn đề 
về dạ dày thì hạn chế ăn trái cây chua 
lúc bụng còn trống, tức là không nên 
ăn trái cây chua trước bữa ăn.    

(Theo TTO)

Việc ăn trái cây thời điểm nào là tùy thuộc 
và cơ địa và sở thích của mỗi người. 

GÓC DINH DƯỠNG

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ ở lứa tuổi mầm non có vai trò rất quan trọng, 
tác động mạnh đến sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất và trí tuệ. 
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Bình Định

Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 24.10.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều 

mây, ngày có lúc nắng, đêm và sáng 
có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 
2 - 3, ven biển có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 23 - 250C.

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều 
mây, ngày có lúc nắng, đêm và sáng 
có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
có lúc cấp 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt 
độ thấp nhất từ 24 - 260C.

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa 
rào và giông rải rác, trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật 
mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông 
Bắc cấp 4 - 5, có lúc cấp 6; biển động 
nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.   

(Nguồn: Đài KTTV Bình Định)    

Ngày 23.10, Hội nghị toàn quốc 
quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 24-NQ/TW, ngày 7.10.2022 
của Bộ Chính trị khóa XIII về phát 
triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được 
tổ chức theo hình thức trực tiếp kết 
hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm TP 
Hồ Chí Minh và 5 tỉnh trực thuộc 
Trung ương: Tây Ninh, Bình Phước, 
Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, là vùng có vị trí, vai trò đặc biệt 
quan trọng trong phát triển KT-XH, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 
phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc 
mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung 
của Nghị quyết, tạo ra sự thống nhất 
cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, 
các ngành về vai trò, vị trí, tầm quan 
trọng của vùng và liên kết vùng. Liên 
kết vùng phải trở thành tư duy chủ 
đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và 
từng địa phương trong vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
nhấn mạnh, Bộ Chính trị đặc biệt nêu 
rõ, cần phải đổi mới mạnh mẽ, năng 
động, sáng tạo hơn nữa, tạo chuyển 
biến có tính đột phá trong việc tiếp 
tục xây dựng và phát triển vùng Đông 
Nam Bộ trở thành trung tâm kinh tế, 
tài chính, thương mại, giáo dục và đào 
tạo, phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu 
của cả nước và khu vực Đông Nam Á, 
giữ vai trò đầu tàu trong liên kết phát 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính.

Phát triển vùng Đông Nam Bộ thành 
trung tâm kinh tế, là đầu tàu cả nước

 Đây là hội nghị thứ 4 được Bộ Chính 
trị tổ chức tiếp sau 3 Hội nghị toàn quốc 
quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị 
quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển 
KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh 
ở các vùng: Đồng bằng sông Cửu Long; 
vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và 
vùng Tây Nguyên.

triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ 
và cả nước.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh là thành 
phố kinh tế tri thức, trung tâm tài 
chính quốc tế, là điểm đến của tầng 
lớp trung lưu, trí thức, nhất là trí thức 
trẻ đến sinh sống và làm việc; có trình 
độ phát triển ngang tầm với các thành 
phố lớn ở khu vực châu Á, đóng vai trò 
là một cực tăng trưởng của vùng Đông 
Nam Bộ và cả nước.

Trên cơ sở đổi mới về tư duy và 
nhận thức, phải đẩy mạnh việc xây 

dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách 
phát triển vùng, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đề nghị, Chính phủ và các 
cơ quan ở Trung ương cần tăng cường 
phối hợp với các địa phương trong 
vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn 
thiện, ban hành, triển khai thực hiện 
luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính 
đặc thù cho phát triển vùng.

Tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch 
phát triển vùng giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng 
xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp 
với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo 
đảm tích hợp, đa ngành... Tạo bước 
chuyển biến mới, có tính đột phá trong 
việc phát triển KT-XH và bảo đảm 
quốc phòng - an ninh ở vùng Đông 
Nam Bộ, theo tinh thần: Cả nước vì 
vùng Đông Nam Bộ; vùng Đông Nam 
Bộ quyết vươn lên cùng với cả nước 
và vì cả nước; luôn luôn là đầu tàu và 
động lực phát triển mạnh mẽ nhất của 
cả nước.

(Theo Lao Động, VGP)

Ngày 23.10, Văn phòng T hường 
trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 
tỉnh Bình Thuận có văn bản thông tin 
về tàu cá BTh 96290-TS bị chìm khiến 
14 lao động rơi xuống biển.

Cụ thể, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, 
tại tọa độ 08°31’N - 107°40’E (cách Côn 
Đảo khoảng 64 hải lý về phía Đông, 
cách 114 hải lý về phía Nam Đông 
Nam), tàu cá BTh 96290-TS bất ngờ bị 
chìm, toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu 
rơi xuống biển.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tàu 

cá TG 90503-TS phát hiện và kịp thời 
cứu vớt được tất cả các thuyền viên 
trên tàu cá gặp nạn. Hiện tình trạng 
sức khỏe tất cả thuyền viên ổn định.

Văn phòng T hường trực Ban Chỉ 
huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận 
đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm 
tra, xác minh, theo dõi thông tin; đồng 
thời chỉ đạo và thông báo cho các đồn 
biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 
và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận 
hiện đang hoạt động trên biển, gần 
khu vực tọa độ tàu cá TG 90503-TS 
đang neo đậu, có biện pháp hỗ trợ để 

đưa các lao động trên tàu cá gặp nạn 
về đất liền.

Văn phòng T hường trực Ban Chỉ 
huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận 
cũng cho biết, vị trí tàu cá TG 90503-TS 
đã cứu vớt các thuyền viên đang neo 
đậu rất xa đất liền, do đó đề nghị Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự 
cố, thiên tai và TKCN xem xét, điều 
động tàu SAR của Trung tâm Phối 
hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu  
vực III hỗ trợ đưa 14 lao động trên tàu 
BTh 96290-TS bị chìm về đất liền.

(Theo SGGP)

Ngày 23.10, Việt Nam ghi nhận  
158 ca Covid-19. Số bệnh nhân nặng 
cũng giảm sâu, còn 31 trường hợp.

Như vậy đây là ngày có số ca mắc 
mới thấp nhất trong gần 1 năm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 
11.496.987 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 
quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với 

tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam 
đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng 
lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 
115.717 ca nhiễm).

Ngày 22.10 ghi nhận 0 ca tử vong. 
Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt 
Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỷ 
lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng 

số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh 
thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp 
thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới. 

Trong ngày 22.10 có 101.162 liều  
vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như 
vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm 
là 261.270.034 liều.     (Theo Tiền Phong)

Ngày 23.10, Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 
thấp nhất từ đầu năm

Tàu cá bị chìm, 14 thuyền viên rơi xuống biển

Đề xuất xây dựng Luật 
Nhà giáo để nâng cao 
vị thế, tiền lương 
cho giáo viên

Bộ GD&ĐT đang đề nghị xây dựng 
Luật Nhà giáo nhằm nâng cao vị thế, 
vai trò của đội ngũ giáo viên. Đồng 
thời sẽ luật hóa những ưu tiên nhất 
định trong việc xây dựng chế độ đãi 
ngộ về tiền lương, tôn vinh nhà giáo 
tương xứng với vị thế của ngành, nghề.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay còn 
nhiều hạn chế, vướng mắc và nếu xây 
dựng Luật Nhà giáo sẽ giải quyết được 
các vấn đề này.

Bộ GD&ĐT cho rằng cơ cấu đội ngũ 
giáo viên mầm non, phổ thông còn mất 
cân đối; vấn đề thừa, thiếu cục bộ giáo 
viên mầm non, phổ thông diễn ra tại 
nhiều địa phương, trong từng cơ sở 
giáo dục, cấp học, môn học vẫn chưa 
được giải quyết triệt để. Đặc biệt, thiếu 
một số lượng lớn giáo viên để đáp ứng 
yêu cầu triển khai Chương trình giáo 
dục phổ thông năm 2018. Nếu xây 
dựng được 1 luật riêng điều chỉnh về 
nhà giáo sẽ giúp giải quyết căn cơ vấn 
đề này.

Các chính sách tiền lương mặc dù 
đã được quan tâm nhưng còn nhiều 
bất cập, chưa phù hợp với vị trí, vai trò 
của nhà giáo; chưa tạo động lực để nhà 
giáo gắn bó với nghề. 

Thiếu cơ chế để thu hút người giỏi 
thi tuyển vào ngành sư phạm và tham 
gia tuyển dụng nhà giáo nên một số 
môn học, cấp học còn xảy ra tình trạng 
thiếu nguồn để tuyển dụng…

Trong khi đó, trước áp lực về tinh 
giản biên chế, tinh gọn bộ máy thì 
giải pháp để giảm gánh nặng về ngân 
sách nhà nước đầu tư cho giáo dục nói 
chung, đội ngũ nhà giáo nói riêng là 
mở rộng hệ thống giáo dục ngoài công 
lập. Tuy nhiên, chính sách đối với nhà 
giáo ngoài biên chế, giáo viên công tác 
trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập 
chưa được quan tâm đúng mức.

Vì những lý do trên, Bộ GD&ĐT cho 
rằng việc xây dựng Luật Nhà giáo là 
thực sự cần thiết. Bộ GD&ĐT đề xuất 
trình dự án Luật Nhà giáo tại kỳ họp 
thứ 5 của Quốc hội khóa XV (tháng 
5.2024), trình Quốc hội thông qua tại 
kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV 
(tháng 10.2024). Thời gian luật có hiệu 
lực dự kiến từ ngày 1.7.2025.

(Theo Lao Động)
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Sáng 23.10, tại phiên họp thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Trung Quốc khóa XX, ông Tập Cận 
Bình đã được bầu làm Tổng Bí thư 
nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ Đại hội 
lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung 
Quốc năm 2012.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XX 
đã bầu Bộ Chính trị gồm 24 ủy viên và 
Thường vụ Bộ Chính trị với 7 ủy viên, 
gồm các ông: Tập Cận Bình, Lý Cường, 
Triệu Lạc Tế, Vương Hộ Ninh, Thái Kỳ, 
Đinh Tiết Tường, Lý Hi; bầu Ban Bí thư 
gồm 7 người: Thái Kỳ, Trần Văn Thanh, 
Thạch Thái Phong, Lưu Kim Quốc, Lý 
Cán Kiệt, Vương Tiểu Hồng, Lý Thư Lỗi.

Hội nghị cũng bầu ông Lý Hi làm 
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung 
ương, cùng 3 Phó Bí thư là Lưu Kim 
Quốc, Trương Thăng Dân và Tiêu Bồi.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XX 
cũng bầu Quân ủy Trung ương do ông 
Tập Cận Bình làm Chủ tịch cùng 2 Phó 
Chủ tịch là Trương Hựu Hiệp và Hà 
Vệ Đông.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng 
Bí thư Tập Cận Bình. Nội dung Điện 
mừng như sau: “Nhân dịp đồng chí 
được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, thay mặt Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân 
danh cá nhân, Tôi thân ái gửi đến đồng 
chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tôi 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng 
Tổng Bí thư Tập Cận Bình tái đắc cử

hết sức vui mừng và chân thành chúc 
mừng thành công của Đại hội đại biểu 
lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
nhất là những bước phát triển sáng tạo 
trong việc không ngừng hoàn thiện hệ 
thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc 
sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cũng 
như những tầm nhìn chiến lược và mục 
tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đề 

ra cho sự phát triển dài hạn của Trung 
Quốc, hướng tới thực hiện thành công 
mục tiêu “100 năm thứ hai”. Chúng tôi 
rất trân trọng và đánh giá cao những 
tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, đóng góp 
to lớn của đồng chí đối với quan hệ Việt 
Nam - Trung Quốc vì lợi ích của nhân 
dân hai nước…”.

(Theo TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp 
nhà nước đến Việt Nam, ngày 12.11.2017.                                                                                                                   Ảnh: VGP

Tổng Thư ký LHQ 
kết thúc chuyến 
thăm Việt Nam

Ngày 23.10, Tổng Thư ký LHQ 
Antonio Guterres rời Thủ đô Hà Nội, 
kết thúc chuyến thăm chính thức Việt 
Nam từ ngày 21 - 22.10.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng 
Thư ký LHQ Antonio Guterres đã có 
nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng 
hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch; đến 
chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự 
lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ 
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư 
ký LHQ Antonio Guterres là chuyến thăm 
thứ tư của Tổng Thư ký LHQ (trước đó là 
các chuyến thăm của Tổng Thư ký Boutros 
Ghali (năm 1993); Tổng Thư ký Kofi Annan 
(tháng 5.2006); Tổng Thư ký Ban Ki-moon 
(tháng 5.2015).                         (Theo VTV.VN)

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.           Ảnh: TTXVN

Ngày 22.10, Thủ tướng Đức Olaf 
Scholz kêu gọi thực hiện các biện pháp 
để tránh xung đột quân sự trực tiếp giữa 
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương 
(NATO) với Nga.

Theo Thủ tướng Olaf Scholz, kịch bản 
xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO với 

Nga khó có thể xảy ra, tuy nhiên không 
thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ này. Ông 
Olaf Scholz khẳng định rằng, điều quan 
trọng là “không được thực hiện các bước 
đi bất cẩn” có thể biến cuộc xung đột  
Nga - Ukraine thành cuộc xung đột quân 
sự trực tiếp giữa NATO với Nga. 

Thủ tướng Đức nhấn mạnh cần phải 
ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng trong 
quan hệ giữa Nga và NATO thời gian 
gần đây. Ông Olaf Scholz nói thêm rằng 
NATO ủng hộ Ukraine, tuy nhiên, cần 
phải tránh một cuộc đối đầu trực tiếp 
với Liên bang Nga.             (Theo VOV.VN)

Đức kêu gọi ngăn chặn xung đột quân sự trực tiếp 
giữa NATO và Nga

 Ngày 23.10, Bộ Ngoại giao 
Campuchia thông báo các bộ trưởng 
ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông 
Nam Á (ASEAN) sẽ tổ chức một hội nghị 
đặc biệt tại Indonesia vào ngày 27.10 tới để 
thảo luận tiến trình hòa bình tại Myanmar.
 Reuters đưa tin ngày 23.10, Bộ 

trưởng phụ trách Bắc Ireland của Anh Chris 
Heaton-Harris thông báo cựu Thủ tướng 
Boris Johnson sẽ tham gia cuộc đua vào vị 
trí Thủ tướng Anh để thay thế bà Liz Truss.

 Ngày 22.10, Trung tâm London 
(Anh) ngập tràn cờ xanh của châu Âu khi 
hàng nghìn người biểu tình đòi gia nhập 
lại EU, coi Brexit là một thất bại.

 Một quan chức an ninh xác nhận 
vụ đánh bom xảy ra trong ngày 22.10 
nhằm vào một chiếc xe cứu thương chở 
đội quân y của lực lượng ủng hộ Chính 
phủ Yemen ở phía Nam tỉnh Abyan đã 
khiến 5 nhân viên y tế trên xe thiệt mạng.

(Theo TTXVN)

“Phạm vi đợt tấn công lớn mới nhất 
của Nga rất rộng, cả ở miền Tây, miền 
Trung và miền Nam Ukraine”, Tổng 
thống Volodymyr Zelensky phát biểu 
qua video phát tối 22.10 giờ địa phương.

Nga bắn 33 tên lửa vào các cơ sở 
hạ tầng của Ukraine

Ấn Độ phóng cùng lúc 
36 vệ tinh viễn thông 
vào không gian

Tổng thống Zelensky cho biết tổng 
cộng 33 tên lửa của Nga bắn vào các cơ 
sở hạ tầng về điện và cơ sở hạ tầng khác 
của Ukraine.

Ông Zelensky thông tin thêm rằng 
quân đội Ukraine vẫn tiếp tục cải thiện 
độ chính xác, vốn đã rất cao, trong việc 
bắn hạ các máy bay không người lái 
của Nga với sự giúp đỡ của các đồng 
minh. Ông thừa nhận Ukraine không 
có năng lực kỹ thuật để hạ 100% tên 
lửa và máy bay không người lái mà 
Nga triển khai.

Kể từ ngày 10.10, Nga đã tiến hành 
các đợt tấn công nhằm vào hạ tầng về 
điện của Ukraine và  đánh trúng ít nhất 
một nửa số nhà máy nhiệt điện, làm 
hư hại khoảng 40% hệ thống điện của 
nước này.

(Theo TTO)

Nhân viên cứu hỏa Ukraine dập lửa tại một cơ sở 
hạ tầng về năng lượng.                               Ảnh: REUTERS

Tên lửa đẩy GSLV Mark-3 phóng vệ tinh viễn thông 
GSAT-19 ngày 5.6.2017.                                            Ảnh: ISRO

Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn 
Độ (ISRO) vừa tổ chức phóng tên lửa 
đưa 36 vệ tinh viễn thông của nước này 
vào không gian. Các vệ tinh này được 
đưa lên vũ trụ đêm 22.10 bằng tên lửa 
đẩy GSLV Mark-3, nặng nhất từ trước 
tới nay của Ấn Độ. Tên lửa đẩy này dài 
43,5 m, có khả năng đưa vệ tinh nặng 
tới 8.000 kg vào vũ trụ.

Vụ phóng tên lửa được diễn ra tại 
Trung tâm Không gian Satish Dhawan 
ở bang Đông Nam Andhra Pradesh. Chỉ  
19 phút sau khi được phóng đi, tên lửa 
đẩy GSLV Mark-3 đã đưa 36 vệ tinh viễn 
thông băng thông rộng vào quỹ đạo thấp 
của Trái Đất. Các vệ tinh được phóng lần 
này thuộc sở hữu của Công ty OneWeb, 
một công ty viễn thông tư nhân của Anh. 
OneWeb cho biết đã lên kế hoạch để đưa 
36 vệ tinh viễn thông tiếp theo vào không 
gian trong tháng 1.2023. Công ty này kỳ 
vọng thiết lập một hệ thống gồm khoảng 
650 vệ tinh trong quỹ đạo thấp của Trái Đất 
nhằm để cung cấp các dịch vụ viễn thông.

(Theo VOV.VN)




