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Dồn lực 
cho mục tiêu 
bao phủ BHYT

Muôn vẻ 
tuyển sinh đại học

Đến thời điểm này, các trường đại học 
đã khai giảng năm học mới, song vẫn có 
trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung. Đồng 
thời, cũng xuất hiện ngành “trắng” hoặc 
chỉ vài thí sinh trúng tuyển.

Học Bác để bảo vệ vững chắc  
chủ quyền an ninh biên giới

VÒNG 24 V-LEAGUE 2022:

Xác định chân dung 
nhà vô địch?

Đề cao tinh thần 
thượng tôn pháp luật
u4

Sở Tư pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THPT Hùng Vương, TP Quy Nhơn.            Ảnh: V.L

Những năm qua, việc học và làm theo lời Bác đã 
trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong 
mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; 
góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ 
quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.  u7

THÂM CANH CÂY ĐẬU PHỤNG SỬ DỤNG 
HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM 
GẮN LIÊN KẾT CHUỖI:

Lợi lớn nhiều bề

Thực hiện Chương trình Khuyến nông giai 
đoạn 2021 - 2023, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh triển khai mô hình Thâm canh cây đậu 
phụng sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm 
gắn liên kết chuỗi, triển khai tại các huyện 
Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Phù Cát; quy mô diện 
tích 15 ha/40 nông hộ tham gia. 

UBND tỉnh tổ chức 
Hội nghị hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam u2

Tăng cường tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia 
tiêm vắc xin phòng Covid-19

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ANH TUẤN DỰ NGÀY HỘI 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI THÔN 4, XÃ AN QUANG:

Quan tâm phát triển KT-XH, 
nâng cao đời sống nhân dân  u2  u2
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM ANH TUẤN DỰ NGÀY HỘI 
ĐẠI ĐOÀN KẾT TẠI THÔN 4, XÃ AN QUANG:

Quan tâm phát triển KT-XH, 
nâng cao đời sống nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ trao quà và bằng khen cho Ban 
nhân dân thôn 4.                       Ảnh: C.HIẾU

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 92 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18.11.1930 - 18.11.2022), 
sáng 8.11, đồng chí Phạm Anh 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh tham dự Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
tại khu dân cư thôn 4, xã An 
Quang (huyện An Lão). 

Tham dự ngày hội còn có các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy: Trần Văn Thọ, Chủ 
nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn 
Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng 
chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, 
huyện An Lão, xã An Quang 
và nhân dân thôn 4.

Tại Ngày hội, các đại biểu và 
nhân dân đã cùng ôn lại lịch sử 
92 năm xây dựng, trưởng thành 
của MTTQ Việt Nam; đánh giá 
lại việc thực hiện các cuộc vận 
động, phong trào thi đua yêu 
nước và phát động các phong 
trào thi đua trên địa bàn khu 
dân cư thôn 4.

Khu dân cư thôn 4 có 75 hộ, 
276 nhân khẩu. Thời gian qua, 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” đã được cán bộ và 
nhân dân thôn triển khai thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả. Năm 
2022, có 100% hộ gia đình đạt 
danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
Nhân dân thôn 4 luôn đoàn kết, 
giúp đỡ, tương trợ nhau trong 
mọi hoạt động, phát huy truyền 
thống “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Đền ơn đáp nghĩa”. 

Phát biểu tại Ngày hội, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui 

mừng, phấn khởi khi thấy đời 
sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân thôn 4 và xã  An Quang nói 
chung không ngừng được nâng 
lên. Đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu UBND huyện An 
Lão và xã An Quang cần đặc 
biệt quan tâm phát triển KT-XH, 
nâng cao đời sống nhân dân. Cấp 
ủy, chính quyền xã An Quang, 
nhân dân thôn 4 cần thực hiện tốt 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và của tỉnh; giữ gìn và phát 
huy nét văn hóa truyền thống 
của dân tộc Hrê, đoàn kết, yêu 
thương và đùm bọc lẫn nhau. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh, thời gian tới, nhân 
dân nên chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, từ trồng keo sang trồng 
cây lâu năm, nhất là cây ăn quả 
để đạt được hiệu quả kinh tế cao 
hơn; khi chuyển đổi cây trồng, 
tỉnh sẽ hỗ trợ cây giống, kỹ thuật 

chăm sóc, đầu ra sản phẩm, giúp 
bà con thoát nghèo…

Cũng tại Ngày hội, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã 
tặng quà cho nhân dân thôn 4. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
tặng bằng khen cho nhân dân 
thôn 4 vì có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” năm 2022; hỗ trợ xây 
dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho 
xã An Quang trị giá 100 triệu 
đồng; trao quà cho cán bộ Mặt 
trận thôn 4 và hộ gia đình tiêu 
biểu. Tổng Công ty Pisico Bình 
Định - Công ty CP trao quà cho 
50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn xã, mỗi suất 
500 nghìn đồng.

Dịp này, các đồng chí lãnh 
đạo và nhân dân đã trồng cây 
xanh bảo vệ môi trường tại khu 
dân cư thôn 4.   CHƯƠNG HIẾU

Tăng cường tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia 
tiêm vắc xin phòng Covid-19

(BĐ) - Ngày 8.11, UBND tỉnh 
đã ban hành Thông báo kết luận 
của đồng chí Phạm Anh Tuấn, 
Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tỉnh tại cuộc họp 
ngày 6.11.2022.

Theo đó, ngay sau Phiên họp 
thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc 
gia phòng, chống dịch Covid-19 
trực tuyến với các địa phương 
do Thủ tướng Chính phủ chủ 
trì vào ngày 6.11.2022; đồng 
chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch 
UBND tỉnh - Phó trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh và đồng chí Lâm 
Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đã chủ trì họp với Sở Y tế 
và các sở, ban, ngành liên quan 
về triển khai một số nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Để tiếp tục chủ động, sẵn 
sàng phòng chống dịch Covid-19, 
bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân 
dân trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo:

Các cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương, các sở, ban, 
ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể 
quán triệt và tổ chức thực hiện 
nghiêm các ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại Phiên 
hợp thứ 18 của Ban Chỉ đạo 
Quốc gia phòng, chống dịch 
Covid-19 trực tuyến với các địa 
phương ngày 6.11.2022.

Tăng cường phối hợp và 
thực hiện đồng bộ các giải 
pháp đẩy nhanh hơn nữa tiến 
độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 
cho các đối tượng trong độ tuổi  
tiêm chủng.

Chủ động tổ chức phòng, 
chống bệnh đậu mùa khỉ theo 
chỉ đạo của Thủ tướng; sẵn sàng 
có kịch bản ứng phó khi có dịch 
xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo công tác 
phòng, chống dịch bệnh sốt xuất 
huyết và các dịch bệnh truyền 
nhiễm khác; bảo đảm kiểm soát 
các ổ dịch, không để lây lan, với 
phương châm “phòng là chính”.

UBND, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
các phòng, ban chuyên môn, các 
xã, phường, thị trấn trực thuộc 
tập trung rà soát, đăng ký cụ 
thể số lượng đối tượng tiêm 
vắc xin phòng Covid-19, khẩn 
trương gửi về Sở Y tế trước ngày 
15.11.2022 để Sở Y tế đăng ký 
nhu cầu vắc xin cần tiêm trong 
tháng 11, 12 năm 2022 và năm 
2023 với Bộ Y tế; xây dựng kế 
hoạch và tiến độ theo từng 
thôn, khu phố; đồng thời có 
phương án cụ thể để tổ chức tiêm  
vắc xin phòng Covid-19 phù 
hợp với từng đối tượng, đảm 
bảo tăng tỷ lệ người tham gia 
tiêm chủng trên địa bàn trên 70% 
trong tháng 11.2022.

Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các 
phương án, kịch bản đáp ứng 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trong mọi tình huống.

Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp 
chặt chẽ, tham mưu cho UBND 
tỉnh giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc về kinh phí phòng, 
chống dịch Covid-19 và các dịch 
bệnh khác.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp 
với Sở Y tế, Sở GD&ĐT và các 
cơ quan, đơn vị, địa phương liên 
quan xây dựng kế hoạch truyền 
thông chính sách, truyền thông về 
phòng, chống dịch Covid-19 bằng 
nhiều hình thức để người dân 
nâng cao nhận thức, tự nguyện 
tham gia tiêm chủng. Cán bộ, 
công chức, viên chức và đảng 
viên phải gương mẫu thực hiện 
chủ trương tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, đồng thời vận động 
người thân trong gia đình cùng 
tham gia tiêm chủng.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và các hội, đoàn thể 
phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền các cấp trong việc tuyên 
truyền, vận động hội viên, 
đoàn viên và người dân nâng 
cao nhận thức, tự nguyện tham 
gia tiêm chủng trong những 
tháng cuối năm 2022, coi đây 
là nhiệm vụ trọng tâm của cơ 
quan, đơn vị.    PHẠM PHƯƠNG

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam

(BĐ) - Sáng 8.11, tại TP Quy 
Nhơn, UBND tỉnh tổ chức Hội 
nghị hưởng ứng Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp 
luật Việt Nam) năm 2022. Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng chủ t r ì  
Hội nghị.

Theo Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL), Ngày 
Pháp luật Việt Nam được tổ 
chức trong cả nước vào ngày 
9.11 hằng năm, bắt đầu từ năm 
2013. Đây là sự kiện chính trị, 
pháp lý quan trọng và có ý 
nghĩa sâu sắc; lan tỏa tinh thần 
thượng tôn Hiến pháp và pháp 
luật trong xã hội, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu 
“Dân giàu, nước mạnh, xã hội 
dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại Bình Định, công tác 
PBGDPL thời gian qua đã đạt 
nhiều kết quả tích cực, tuyên 
truyền, vận động, định hướng 
dư luận xã hội, góp phần hoàn 

thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật. Thời gian tới, UBND tỉnh, 
các sở, ngành và chính quyền 
các địa phương tiếp tục triển 
khai đồng bộ công tác PBGDPL 
để tinh thần thượng tôn Hiến 
pháp, pháp luật trở thành nền 
tảng trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước; nếp sống văn 
hóa thường xuyên của mỗi 
người dân.

Dịp này, UBND tỉnh tổng 
kết 10 năm thi hành Luật 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 
Qua 10 năm, công tác PBGDPL 
được các cấp, ngành, hội, đoàn 
thể, địa phương phối hợp triển 
khai và đạt nhiều hiệu quả thiết 
thực. Vai trò, năng lực của đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật ngày càng được 
khẳng định. Việc thông tin, 
tuyên truyền, PBGDPL thực 
hiện sâu rộng, toàn diện đến 
cán bộ và người dân.

Cán bộ, công chức, viên 
chức và các tầng lớp nhân dân 

nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, 
vai trò của pháp luật trong đời 
sống xã hội; ý thức chấp hành, 
tôn trọng pháp luật của người 
dân được nâng lên. Qua đó 
góp phần thúc đẩy phát triển  
KT-XH; bảo đảm ổn định an 
ninh trật tự - an toàn xã hội 
trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 6 tập thể, 7 cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu 
qua 10 năm triển khai thi hành 
Luật PBGDPL (2012 - 2022) và 
có thành tích xuất sắc trong  
hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu 
pháp luật trực tuyến cho thanh 
niên năm 2022” được nhận bằng 
khen của UBND tỉnh. Ngoài 
ra, Ban tổ chức cũng trao 1 giải 
nhất; 2 giải nhì; 5 giải ba; 10 giải 
khuyến khích; 1 giải dành cho 
người nước ngoài; 3 giải dành 
cho thí sinh nhỏ tuổi nhất tham 
gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến cho thanh niên 
năm 2022”.                 

VĂN LỰC

TIN VẮN

l Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tác hại của thuốc lá 
tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho 
giáo viên giảng dạy trong 
chương trình hoạt động ngoại 
khóa cấp tỉnh về phòng, chống 
tác hại của thuốc lá năm 2022, 
ngày 8.11. Lớp tập huấn có 33 
học viên là giảng viên, giáo 
viên các trường đại học, cao 
đẳng, trung tâm dạy nghề và 
các trường THPT. Các học viên 
được trang bị thêm nhiều kiến 
thức, kỹ năng cơ bản về phòng, 
chống tác hại của thuốc lá 
trong trường học để thực hiện 
tốt Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá. ĐỖ THẢO
l Sáng 8.11, LĐLĐ tỉnh 

phối hợp với Trung tâm Đào tạo 
phát triển xã hội (Trường ĐH 
Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh) 
tổ chức Hội nghị tập huấn nâng 
cao kỹ năng nghiệp vụ cán bộ 

công đoàn các cấp năm 2022. 
Tham dự có 70 học viên là cán 
bộ công đoàn chuyên trách của 
các đơn vị, địa phương. Học 
viên được truyền đạt các điểm 
mới về hoạt động công đoàn; 
kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng 
nâng cao hiệu quả công tác tập 
hợp, vận động người lao động 
tại các DN nhỏ và vừa ở khu vực 
ngoài nhà nước… HOÀI THU
l Ngày 7.1, Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn phối hợp với 
Trung ương Đoàn, Tổng Công 
ty CP Bia - Rượu - Nước giải 
khát Sài Gòn tổ chức lễ khánh 
thành công trình thanh niên 
“Thắp sáng đường quê” tại làng 
Canh Tiến, xã Canh Liên (huyện 
Vân Canh). Công trình đã lắp 
đặt 35 thiết bị điện chiếu sáng 
trên các tuyến đường trong 
làng với kinh phí thực hiện 125 
triệu đồng. CHƯƠNG HIẾU
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Bình Định

Dồn lực cho mục tiêu bao phủ BHYT
Thực hiện theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29.4.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu 

thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh vừa giao chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ bao phủ BHYT 
năm 2022 và đến năm 2025 cho các huyện, thị xã, thành phố. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này đòi hỏi các ngành, 
địa phương phải rất nỗ lực.

Cán bộ BHXH 
huyện Tuy 
Phước vận 
động người 
dân tham gia 
BHYT hộ gia 
đình. Ảnh: 
BHXH huyện 
Tuy Phước

Còn nhiều khó khăn 
Theo Quyết định số 546/

QĐ-TTg, toàn tỉnh phấn đấu 
tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 là 
96% và đến năm 2025 là 96,15%. 
Bình Định được giao chỉ tiêu 
cao thứ 7 trong 63 tỉnh, thành. 

Đến cuối tháng 9.2022, Bình 
Định có hơn 1,423 triệu người 
tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao 
phủ 94,63% dân số. Theo Quyết 
định số 3585/QĐ-UBND ngày 
2.11.2022 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu phát triển người 
tham gia BHYT năm 2022, để 
đạt mục tiêu bao phủ 96% 
( tương đương hơn 1 ,444 
triệu người tham gia), toàn 
tỉnh phải phát triển thêm hơn 
20.500 người. 

Theo ông Võ Năm, Giám 
đốc BHXH tỉnh, đến hết tháng 
9.2022, Bình Định đã đạt được 
tỷ lệ bao phủ BHYT 100% trong 
học sinh, sinh viên, người thuộc 
hộ cận nghèo. Tuy nhiên, so 
với cuối năm 2021, số người 
tham gia BHYT giảm nằm trong 
nhóm đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi Quyết định 861/QĐ-TTg 
ngày 4.6.2021 về phê duyệt 
danh sách các xã khu vực III, 
II, I thuộc vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2025 và Quyết định 
353/QĐ-TTg ngày 15.3.2022 phê 
duyệt danh sách huyện nghèo, 
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 
ngang, ven biển và hải đảo giai 
đoạn 2021 - 2025. Có khoảng 
24.200 người thuộc nhóm đối 
tượng này chưa tham gia BHYT. 

Đơn cử như huyện Vĩnh 
Thạnh, theo Quyết định 861/
QĐ-TTg, từ ngày 1.7.2021, chỉ 

còn 5/9 xã thuộc vùng đặc 
biệt khó khăn, đồng nghĩa với 
hơn 30% dân số (tương đương 
với hơn 9.500 người) không 
được Nhà nước cấp thẻ BHYT. 
Tương tự, người dân trên địa 
bàn 4 xã miền núi của huyện 
Hoài Ân cũng không được cấp 
thẻ BHYT mà chuyển sang 
tham gia hình thức BHYT hộ 
gia đình. Mức thu nhập của hộ 
dân trên các địa bàn chịu ảnh 
hưởng Quyết định 861/QĐ-TTg 
còn thấp, chưa ổn định nên 
một bộ phận chưa chủ động 
tham gia BHYT. 

Ngoài ra, công tác phát triển 
người tham gia BHYT của các 
đơn vị dịch vụ thu còn chưa 
đảm bảo tiến độ. Ban chỉ đạo 
thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT cấp xã có nơi còn chưa 
quyết liệt trong công tác chỉ 
đạo phát triển người tham gia 
BHXH, BHYT trên địa bàn nên 
ảnh hưởng đến kết quả chung. 

Nỗ lực vận động
Tại cuộc họp đánh giá 

kết quả thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT 9 tháng và 
triển khai nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm 2022 vừa qua, ông 
Lâm Hải Giang - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng 
Ban Chỉ đạo thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT tỉnh, cho 
rằng: “Thời gian để đảm bảo 
tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 
không còn nhiều. Để đạt được 
kết quả này, các ngành, các địa 
phương không trông chờ vào cơ 

chế, chính sách mà tập trung 
cho công tác vận động, nâng 
cao nhận thức để người dân 
chưa tham gia BHYT chủ động 
tham gia, góp phần nâng tỷ lệ 
người tham gia BHYT trên địa  
bàn tỉnh”.

Theo Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, cả hệ thống chính trị 
cần chú trọng quán triệt, thực 
hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 
23.8.2022 của Tỉnh ủy về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với công tác BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. 
Các hội, đoàn thể tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến chính sách BHXH, BHYT; 
nắm vững số lượng người chưa 
tham gia BHYT trong hội, đoàn 
viên để vận động hiệu quả. Sở 
TT&TT, các cơ quan báo chí, 
truyền thông tiếp tục đẩy 
mạnh tuyên truyền, thông tin 
về chính sách BHXH, BHYT.  

Ngành BHXH tỉnh cũng đề 
xuất các nhóm giải pháp trọng 
tâm như: BHXH các địa phương 
và đơn vị liên quan triển khai 
các giải pháp tổ chức thu và 
phát triển người tham gia linh 
hoạt, hiệu quả, phù hợp với 
tình hình thực tế trên địa bàn; 
tăng cường vận động phát triển 
tham gia BHYT đối với nhóm 
đối tượng bị ảnh hưởng tác 

động của Quyết định số 861/
QĐ-TTg, Quyết định số 353/
QĐ-TTg… 

Đồng thời, đổi mới nội 
dung, hình thức, phương pháp 
truyền thông để người dân, tổ 
chức, DN tiếp cận tốt nhất mọi 
thông tin về chế độ, chính sách 
BHXH, BHYT; tăng cường công 
tác truyền thông qua mạng xã 
hội, giao lưu trực tuyến, tuyên 
truyền trực tiếp thông qua các 
hội nghị để vận động đối tượng 
tiềm năng, phát triển người 
tham gia BHYT hộ gia đình.

Vân Canh là một trong 
hai địa phương được giao chỉ 
tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 
100% trong năm 2022. Ông 
Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Vân Canh, 
nhấn mạnh: Công tác truyền 
thông, vận động phải đi đầu 
để đạt được hiệu quả, tập trung 
vào 2 xã không được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT là 
Canh Vinh, Canh Hiển. Cán bộ 
BHXH, đơn vị dịch vụ thu, thôn 
sẽ phối hợp “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà, rà từng đối tượng” để 
vận động; khéo léo lồng vào các 
trường hợp có thực tại địa bàn 
về sự chủ quan một số người 
dân, không chủ động tham 
gia BHYT, đến khi đau ốm đột 
ngột, gặp tai nạn thì phải chi 
trả số tiền lớn. 

Ông Lê Quang Hùng, Giám 
đốc Sở Y tế, cho rằng: “Cần 
kiểm tra công tác chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT cấp cơ sở 
để kịp thời điều chỉnh, có đề 
xuất, chỉ đạo nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động. Ngành y tế 
sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, nâng cao kỹ 
thuật, đảm bảo quyền lợi của 
người tham gia BHYT; phối hợp 
chặt chẽ với ngành BHXH triển 
khai các giải pháp quản lý, kiểm 
tra, giám sát công tác khám, 
chữa bệnh BHYT”.

Là một trong những đơn vị 
tham gia dịch vụ thu BHXH, 
BHYT, Bưu điện tỉnh cho biết 
sẽ tiếp tục phối hợp BHXH 
để tổ chức các hội nghị khách 
hàng tại các địa phương. Với 
đội ngũ nhân viên bưu điện văn 
hóa xã phủ kín đến tận thôn, 
khu phố, Bưu điện đang nỗ lực 
để phát huy vai trò trong vận 
động tham gia mới và duy trì 
tái tham gia BHYT, đặc biệt ở 
các địa bàn vùng sâu, vùng xa.   

NGUYỄN MUỘI

Hiện nay, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh 
được hỗ trợ 85% chi phí mua BHYT (ngân sách 
nhà nước hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 15%); 
tức là chỉ đóng 15%. 

Đến thời điểm hiện tại, 100% người thuộc 
hộ cận nghèo trong tỉnh đã tham gia BHYT. Góp 
phần vào kết quả này, rất nhiều tổ chức, đơn vị, 
DN, cá nhân đã phối hợp cùng ngành BHXH tỉnh 
tặng hơn 9.100 thẻ BHYT cho người cận nghèo. 
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Sự chủ 

động của người cận nghèo trong tham gia BHYT 
mới có ý nghĩa lâu dài, bền vững. 

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Võ Năm cũng như 
nhiều nhà hảo tâm tặng thẻ BHYT cho người cận 
nghèo, thẻ BHYT được tặng sẽ là sự khởi đầu để 
người cận nghèo có bước đà chuẩn bị tiền, tự 
giác tham gia BHYT ở năm sau, chủ động trong 
chăm sóc sức khỏe của bản thân, các thành viên 
trong gia đình, thụ hưởng chính sách ưu đãi của 
Nhà nước và địa phương dành cho mình. 

Nâng cao ý thức chủ động của hộ cận nghèo

Liên kết phát triển du lịch giữa 2 tỉnh Bình Định và Quảng Bình
(BĐ) - Nhằm đẩy mạnh 

kích cầu du lịch nội địa trong 
giai đoạn bình thường mới, 
liên kết thị trường khách du 
lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ nói 
chung và tỉnh Quảng Bình nói 
riêng, ngày 8.11, tại TP Đồng 
Hới (Quảng Bình), Sở Du lịch 
Bình Định và Quảng Bình tổ 
chức Hội nghị liên kết, hợp tác 
phát triển du lịch giữa 2 tỉnh.

Với vị trí địa lý và địa hình 
đa dạng với đủ loại núi, rừng, 
đồi, đồng bằng, ven biển và 

hải đảo cùng các cảnh quan 
tuyệt đẹp nổi tiếng, Quảng 
Bình được đánh giá có tiềm 
năng lớn về du lịch. Đặc biệt, 
nhiều hang động được xếp 
hạng hàng đầu thế giới liên 
tiếp được khám phá trong 
những năm gần đây. Trong 
khi đó, ngoài tiềm năng du 
lịch biển đảo, hệ thống di tích 
lịch sử văn hóa, Bình Định còn 
có một lợi thế vượt trội trong 
giao lưu khu vực và quốc tế 
là nằm ở trung tâm của trục  

Bắc - Nam trên cả 3 tuyến 
đường bộ, đường sắt và đường 
hàng không; là cửa ngõ ra biển 
gần nhất và thuận lợi nhất của 
Tây Nguyên, Nam Lào, Đông 
Bắc Campuchia và Thái Lan 
bằng cảng biển quốc tế Quy 
Nhơn thông qua QL 19 và  
QL 19B.

Thời gian gần đây, tiềm 
năng du lịch hai địa phương 
được đánh thức, thu hút sự 
quan tâm của du khách. Đặc 
biệt, lượng khách từ Quảng 

Bình đến Bình Định và ngược 
lại ngày càng tăng. Tại Hội 
nghị, đại diện DN hai địa 
phương trao đổi, góp ý hoàn 
thiện các sản phẩm, điểm đến, 
dịch vụ…; đề xuất các nội dung 
cụ thể để xây dựng chương 
trình liên kết của các DN Bình 
Định và Quảng Bình. Qua đó, 
xây dựng các sản phẩm, đặc 
biệt là sản phẩm kích cầu du 
lịch nhằm thúc đẩy hoạt động 
du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị 

đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi 
nhớ hợp tác phát triển giữa Sở 
Du lịch Bình Định - Sở Du lịch 
Quảng Bình. Theo biên bản ký 
kết, Sở Du lịch hai địa phương 
sẽ đẩy mạnh thông tin về tình 
hình thị trường, phát triển sản 
phẩm, kế hoạch xúc tiến đầu tư 
du lịch và các chính sách đối 
với cộng đồng DN của hai địa 
phương; tăng cường trao đổi 
thông tin liên quan trực tiếp 
đến hoạt động du lịch.

LÊ NA
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Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật
Từ năm 2013, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được tổ chức vào ngày 9.11 

hằng năm, nhằm nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao 
ý thức chấp hành, bảo vệ pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. 

Theo ông Phạm Dân, Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp, Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam (sau đây gọi là Ngày 
Pháp luật) được tổ chức nhằm 
tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, 
giáo dục ý thức thượng tôn pháp 
luật cho mọi người dân trong xã 
hội. Đồng thời, tăng cường nhận 
thức, ý thức của người dân về 
pháp luật, vai trò của pháp luật 
và thực thi pháp luật trong hoạt 
động quản lý nhà nước cũng như 
trong đời sống thường ngày. 

Bên cạnh đó, Ngày Pháp luật 
là dịp để các cơ quan nhà nước 
tổ chức cao điểm các hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) cho cộng đồng với 
những cách thức khác nhau. Là cơ 
hội nhìn nhận, đánh giá lại những 
kết quả đạt được; cũng như những 
hạn chế trong chuỗi hoạt động xây 
dựng, phổ biến và thực thi pháp 
luật. Từ đó đề xuất các giải pháp 
hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ngày Pháp luật được xem 
là điểm mốc, là sợi chỉ kết nối, 
xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu 
rộng trong cộng đồng xã hội. 
Nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn 
trọng pháp luật; để không chỉ 
là một ngày, mà 365 ngày trong 
năm đều là Ngày Pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
PHẠM DÂN

Sở Tư pháp tư 
vấn pháp luật 
cho người dân 
TX Hoài Nhơn tại 
Ngày hội “Công 
dân với pháp 
luật”. Ảnh: V.L

l Tỉnh Bình Định có những 
chương trình, hoạt động gì hưởng 
ứng Ngày Pháp luật năm nay, 
thưa ông?

- Năm 2022 là điểm nhấn của 
cả giai đoạn 10 năm tổ chức Ngày 
Pháp luật theo Luật PBGDPL, 
nên các hoạt động hưởng ứng 
rất đa dạng, phong phú. Đơn 
cử, UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi 
“Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 
cho thanh niên năm 2022”. Đây 
là lần đầu tiên tỉnh tổ chức cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật bằng hình 
thức trực tuyến trên môi trường 
mạng; thu hút hơn 3.650 thí sinh 
của 121 đơn vị tham gia. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã 
tổ chức Hội nghị trực tuyến tập 
huấn về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật cho cán bộ, công chức thực 
hiện nhiệm vụ này tại 11 huyện, 

thị xã, thành phố và 159 xã, 
phường, thị trấn. Qua đó, kịp 
thời triển khai các quy định mới 
trong xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật; nâng cao khả năng tiếp cận 
pháp luật của người dân.

Sở Tư Pháp còn tổ chức chuỗi 
hoạt động tuyên truyền, PBGDPL 
cho 1.000 học sinh tại 5 trường 
THPT trên địa bàn TP Quy Nhơn 
với 2 nội dung chính là tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật và thi 
tìm hiểu pháp luật dưới hình thức 
“Rung chuông vàng”. 

Sở còn tổ chức 3 Ngày hội 
“Công dân với pháp luật” tại 
huyện An Lão, Hoài Ân và TX 
Hoài Nhơn với 2 hoạt động 
chính là tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và tư vấn pháp luật 
trực tiếp. Tổ chức 3 hội nghị 
tập huấn kiến thức pháp luật 

và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 
cho gần 600 hòa giải viên tại 
huyện Vân Canh, Phù Cát, TX 
An Nhơn…

l Xin ông cho biết, để Ngày 
Pháp luật đi vào thực chất, giúp 
nhân dân nâng cao ý thức tôn 
trọng Hiến pháp, pháp luật, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương cần 
chú trọng những yêu cầu trọng 
tâm nào?

- Để Ngày Pháp luật đi vào 
thực chất, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương cần triển khai 
thường xuyên, liên tục và đồng 
bộ các hoạt động tuyên truyền, 
PBGDPL cho các tầng lớp nhân 
dân; hướng đến mục tiêu cả 365 
ngày trong năm đều là Ngày 
Pháp luật.

Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ 
PBGDPL với công tác xây dựng 

và thi hành pháp luật nhằm phát 
huy giá trị tích cực, hiệu quả 
của chuỗi hoạt động này. Quán 
triệt và tổ chức thực hiện Đề án 
“Tổ chức truyền thông các chính 
sách có tác động lớn đến xã hội 
trong quá trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật giai 
đoạn 2022 - 2027” theo Quyết 
định số 407/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới 
và đa dạng về nội dung, hình 
thức PBGDPL; đảm bảo phù hợp 
với trình độ nhận thức, nhu cầu 
tìm hiểu pháp luật của từng đối 
tượng ở từng địa bàn nhất định. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số trong 
công tác PBGDPL.

l Xin cảm ơn ông!
VĂN LỰC (Thực hiện)

Luật PBGDPL được kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII 
thông qua ngày 20.6.2012, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
1.1.2013. Tại Điều 8 của Luật 
có quy định:  “Ngày 9.11 hằng 
năm là Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam”. 
Thực hiện quy định này, từ 
năm 2013 đến nay, Ngày Pháp 
luật được tổ chức triển khai 
đồng bộ, rộng khắp trong 
cả nước. 

Chọn ngày 9.11 hằng năm 
làm Ngày Pháp luật là bởi đây 
là ngày Quốc hội khóa I thông 
qua bản Hiến pháp đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa (ngày 9.11.1946), 
nay là nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam.

Bảo vệ trẻ em tương tác trên môi trường mạng
(BĐ) - Ngày 6.11, UBND tỉnh 

ban hành kế hoạch triển khai 
thực hiện chương trình bảo vệ 
và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 
mạnh, sáng tạo trên môi trường 
mạng, giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm 
vụ, giải pháp chính, gồm: Xây 
dựng, hoàn thiện hành lang 
pháp lý, cơ chế chính sách; 
giáo dục, truyền thông nâng 
cao nhận thức và trang bị kỹ 
năng; triển khai các biện pháp, 
giải pháp kỹ thuật, ứng dụng 
công nghệ; bố trí cán bộ, nâng 

cao năng lực thực thi pháp luật, 
vận động nguồn lực và sự tham 
gia của xã hội.

Kế hoạch cũng nêu 4 mục 
tiêu cụ thể. Đó là, 100% các 
trường tiểu học, THCS, THPT 
và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng 
trẻ em trên địa bàn tỉnh định 
kỳ tổ chức chương trình tuyên 
truyền, giáo dục kiến thức, kỹ 
năng cần thiết cho trẻ em để 
tham gia môi trường mạng an 
toàn. 100% tổ chức, cá nhân khi 
bị tố giác, phát hiện vi phạm 
quy định pháp luật đối với trẻ 

em trên môi trường mạng bị 
xử lý theo quy định của pháp 
luật. 100% trẻ em là nạn nhân bị 
xâm hại trên môi trường mạng 
được hỗ trợ, can thiệp khi có 
yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc 
từ người thân, cộng đồng xã 
hội. Thực hiện phân loại nội 
dung phù hợp với các độ tuổi 
của trẻ em; triển khai các giải 
pháp để bảo vệ trẻ em và hỗ trợ 
cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ 
em quản lý việc sử dụng ứng 
dụng, dịch vụ của trẻ em trên 
môi trường mạng.   TRỌNG LỢI

Kích cầu du lịch hội thảo, hội nghị 
gắn với các hoạt động tại 
Quảng trường Nguyễn Tất Thành

(BĐ) - Sở Du lịch vừa có văn 
bản gửi Tổng cục Du lịch (Bộ 
VH-TT&DL), các sở VH-TT&DL, 
sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch các 
tỉnh, thành cả nước; các Ban 
Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ 
quan Trung ương đóng trên địa 
bàn tỉnh; các sở, ngành; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
thông báo thông tin về chương 
trình kích cầu du lịch thu hút 
các đoàn khách đến Bình Định 
dự hội nghị, hội thảo kết hợp du 
lịch và các hoạt động tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn).

Theo thông báo, Sở Du lịch 
phối hợp Hiệp hội Du lịch 
Bình Định đề nghị các DN kinh 
doanh du lịch trong tỉnh đưa ra 
các chương trình ưu đãi phục 
vụ du khách, cam kết đảm bảo 
cung cấp dịch vụ du lịch chất 
lượng để phục vụ tốt nhất các 
hội nghị, hội thảo kết hợp tham 
quan du lịch, trải nghiệm các 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 

TDTT, khám phá khoa học, 
thưởng thức ẩm thực tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành.

Đối với các cơ sở lưu trú từ 
3 - 5 sao phục vụ các đoàn khách 
tổ chức hội nghị, hội thảo giảm 
giá phòng lưu trú từ 50% trở 
lên so với giá phòng niêm yết, 
giảm giá 10% trở lên đối với các 
dịch vụ ăn uống, giảm giá 20% 
trở lên khi cho thuê hội trường 
(áp dụng đối với đoàn khách từ 
50 người trở lên); DN lữ hành 
giảm giá từ 30% trở lên từ lợi 
nhuận sau khi đã giảm giá các 
dịch vụ có trong chương trình 
tour du lịch; DN vận tải giảm 
giá từ 20% trở lên; cơ sở ăn uống 
đạt tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch giảm giá từ 10% trở lên 
(áp dụng đối với đoàn khách từ 
50 người trở lên); các khu, điểm 
du lịch giảm giá từ 10 - 50% trở 
lên đối với các dịch vụ, như vé 
vào cổng, phòng lưu trú, dịch 
vụ ăn uống…

ĐOAN NGỌC

Cảnh báo toàn xã hội về thảm họa TNGT 
(BĐ) - Ngày 4.11, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng 
“Ngày thế giới tưởng niệm các 
nạn nhân tử vong vì TNGT” 
trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo Kế hoạch, toàn tỉnh 
tập trung tuyên truyền về 
mục đích, ý nghĩa của sự kiện 
tưởng niệm nạn nhân tử vong 
do TNGT, những đau thương, 
mất mát do TNGT; những địa 
chỉ cần được giúp đỡ và sự chia 

sẻ của xã hội. Cảnh báo các hậu 
quả nghiêm trọng của TNGT, 
các nguy cơ, nguyên nhân gây 
TNGT và các biện pháp phòng 
tránh TNGT đối với toàn xã hội, 
từ đó nâng cao trách nhiệm, ý 
thức chấp hành pháp luật với 
người tham gia giao thông. 
Tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về trật tự ATGT, văn hóa 
giao thông, những cử chỉ, hành 
động đáng tuyên dương của 
người tham gia giao thông. Bên 

cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, động 
viên các gia đình nạn nhân 
TNGT. 

Thông qua hoạt động tưởng 
niệm các nạn nhân tử vong vì 
TNGT, cảnh báo cho toàn xã hội 
về thảm họa TNGT, các nguyên 
nhân và nguy cơ gây TNGT tại 
Việt Nam và tỉnh Bình Định. 
Nâng cao nhận thức, ý thức 
của toàn dân trong việc chấp 
hành pháp luật về trật tự ATGT, 
phòng tránh TNGT...    M.LÂM
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Bình Định

5 giáo viên 
đạt giải thưởng 
Nhà giáo trẻ tiêu biểu 
cấp Trung ương 

(BĐ) - Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh công bố 
danh sách 100 giáo viên, giảng 
viên đạt Giải thưởng “Nhà giáo 
trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương 
lần thứ III, năm 2022. 

Trong danh sách này, tỉnh 
Bình Định có 5 giáo viên, bao 
gồm: Trần Ánh Tràng, giáo 
viên Trường Tiểu học Đống 
Đa (TP Quy Nhơn); Giáp Văn 
Quan, giáo viên Trường Tiểu 
học số 1 Ngô Mây (huyện Phù 
Cát); Võ Minh Tin, giáo viên 
Trường THCS Cát Lâm (huyện 
Phù Cát); Lê Thị Thúy Hà, 
giáo viên Trường THPT Vĩnh 
Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh); 
Đặng Ngọc Trung, giáo viên 
Trường THPT Trần Cao Vân 
(TP Quy Nhơn).

Giải thưởng Nhà giáo trẻ 
tiêu biểu cấp Trung ương 
là giải thưởng do Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh trao tặng hằng năm 
nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà 
giáo Việt Nam 20.11 dành cho 
các giáo viên, giảng viên có 
quốc tịch Việt Nam không quá 
35 tuổi, đang công tác giảng 
dạy trong các trường, cơ sở 
GD&ĐT, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân. Dự kiến chương 
trình tuyên dương giải thưởng 
Nhà giáo trẻ tiêu biểu sẽ diễn 
ra trong hai ngày 11 - 12.11, tại 
TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).             

HOÀNG ANH

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận 
tụy và tâm huyết với nghề, cô giáo 
Nguyễn Thị Mỹ Dung, 51 tuổi, giáo 
viên Trường Tiểu học Tây Thuận, xã 
Tây Thuận, huyện Tây Sơn được các 
em học sinh yêu thương, đồng nghiệp 
quý mến.

“Mẹ mất từ năm em còn học mẫu 
giáo nên em luôn cảm thấy buồn, thấy 
tủi khi các bạn khác có đủ ba và mẹ. 
Chính vì lẽ đó, đến lớp, em thường thui 
thủi một mình, thậm chí không muốn 
học. Nhờ có cô Dung dịu dàng chăm 
sóc, quan tâm hỏi han và dành cho em 
tình yêu thương như một người mẹ, 
nên em cảm thấy ấm áp, cố gắng vươn 
lên trong học tập để không phụ lòng 
cô”, em Nguyễn Thị Thúy, học sinh 
lớp 3A, Trường Tiểu học Tây Thuận, 
tâm sự. 

33 năm dạy ở trường, cô Dung luôn 
là một giáo viên gần gũi và sâu sát 
với từng em học sinh như thế. Có học 
sinh rất thông minh nhưng lì lợm đến 
ngang bướng, có em hiền lành nhưng 

Một giáo viên tận tụy với nghề

Cô giáo Dung chỉ dạy thêm cho em Nguyễn Thị 
Thúy, học sinh lớp 3A.                     Ảnh: Đ.N

Số liệu thống kê của Bộ 
GD&ĐT về tuyển sinh đại 
học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 
2022 cho thấy đợt 1 có 920 
nghìn thí sinh đăng ký xét 
tuyển thì chỉ khoảng 620 
nghìn thí sinh thực hiện đăng 
ký xét tuyển trên hệ thống. 
Đến hết ngày 30.9, có hơn 463 
nghìn thí sinh hoàn thành xác 
nhận nhập học trực tuyến trên 
hệ thống, đạt tỷ lệ 81,7% so 
với số thí sinh trúng tuyển. 
Sau đợt 1, nhiều trường ĐH 
trong đó có các trường đóng 
trên địa bàn tỉnh bắt tay vào 
tuyển sinh bổ sung. 

Cuối tháng 9.2022, Trường 
ĐH Quy Nhơn ra quyết định 
công nhận 4.052 thí sinh trúng 
tuyển vào 49 ngành đào tạo 
ĐH chính quy năm 2022 của 
trường; đồng thời tiến hành 
ngay đợt tuyển bổ sung 960 
chỉ tiêu cho 25 ngành đào tạo. 
Đến tháng 10.2022, trường 
quyết định dừng tuyển sinh 
bổ sung và công nhận trúng 
tuyển cho 710 trường hợp. 
Tuy nhiên, cuối tháng 10 vừa 
qua, tại lễ khai giảng năm học 
mới 2022 - 2023, trường xác 
định chỉ có 3.686 sinh viên 
trúng tuyển khóa 45 nhập 
học. Nhà trường cho biết sẽ 
không tuyển bổ sung nữa để 
đảm bảo kế hoạch, chương 
trình dạy và học. 

PGS.TS Lê Công Trình, 
Trưởng khoa Toán và Thống 
kê, Trường ĐH Quy Nhơn, 
cho hay, năm học này khoa 
tuyển sinh 2 ngành. Trong đó, 

Muôn vẻ tuyển sinh đại học
Đến thời điểm này, các 
trường đại học đã khai giảng 
năm học mới, song vẫn có 
trường tiếp tục tuyển sinh bổ 
sung. Đồng thời, cũng xuất 
hiện ngành “trắng” hoặc chỉ 
vài thí sinh trúng tuyển.

ngành Toán ứng dụng có 100 
chỉ tiêu nhưng chỉ tuyển được 
21 sinh viên, ngành mới mở 
năm nay là Khoa học dữ liệu 
có 45 chỉ tiêu lại tuyển được 
30 sinh viên. “Dù có tuyển 
bổ sung nữa thì nguồn tuyển 
cũng không còn. Năm nay, 2 
ngành Toán tuyển được từng 
ấy đã thành công hơn năm 
ngoái”, ông Trình nói.

Theo TS Lê Xuân Vinh, 
Trưởng Phòng đào tạo , 
Trường ĐH Quy Nhơn, nhiều 
ngành tuyển được khá nhiều 
sinh viên, trong đó có những 
ngành mới mở như Logistics 
và quản lý chuỗi cung ứng, 
Công nghệ kỹ thuật ô tô… 
Song một vài ngành tuyển 
được rất ít. Đáng chú ý là 
ngành Khoa học vật liệu chỉ 
có 1 thí sinh trúng tuyển. 3 
năm liên tiếp trường không 
đào tạo ngành này vì không 
tuyển được sinh viên; năm 
nay, cũng chỉ có 1 thí sinh 
trúng tuyển nên trường vận 
động thí sinh chuyển sang 
ngành khác và tiếp tục ngừng 
đào tạo. 

Tại Trường ĐH FPT Quy 
Nhơn, thông tin ban đầu của 

Ban tuyển sinh nhà trường, 
năm 2022 trường tuyển 700 
sinh viên và cũng đã ra thông 
báo tuyển sinh bổ sung. 
Tháng 10.2022, trường kết 
thúc tuyển bổ sung và khai 
giảng năm học mới với gần 
400 tân sinh viên thuộc hai 
khối ngành Công nghệ thông 
tin (chuyên ngành kỹ thuật 
phần mềm, trí tuệ nhân tạo, 
an toàn thông tin, thiết kế 
mỹ thuật số) và khối ngành 
Quản trị kinh doanh (chuyên 
ngành Digital  marketing, 
Kinh doanh quốc tế, Quản trị 
khách sạn, Truyền thông đa 
phương tiện). 

“Khát” thí sinh nhất ở 
tỉnh ta là Trường ĐH Quang 
Trung, đến nay trường vẫn 
tiếp tục xét tuyển bổ sung dù 
đã khai giảng năm học mới. 
Theo bà Bùi Thị Lệ Sương, Phó 
trưởng Phòng Truyền thông 
và Tuyển sinh, đợt tuyển sinh 
chung có 205 thí sinh đăng ký 
xét tuyển sớm bằng hình thức 
xét học bạ THPT và bằng điểm 
kỳ thi đánh giá năng lực; số 
thí sinh đủ điều kiện trúng 
tuyển trên hệ thống (trừ điều 
kiện tốt nghiệp THPT) là 172. 

Tuy nhiên, số lượng thí sinh 
trúng tuyển vào trường từ 
hệ thống lọc của Bộ GD&ĐT 
chỉ 36 thí sinh. Đợt tuyển bổ 
sung trường tổ chức đến ngày 
30.10 có trên 100 thí sinh đăng 
ký, đến nay hơn 96 thí sinh 
đã nhập học. 13 ngành đào 
tạo chính quy của trường, 
ngành nào cũng có sinh viên 
trúng tuyển, hiện trường vẫn 
đang tiếp tục tích cực tuyển 
bổ sung nhiều đợt cho đến hết 
tháng 12.2022. 

“Trường vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn, khó tuyển 
đủ chỉ tiêu đã đăng ký với 
Bộ GD&ĐT do nhiều yếu tố 
khách quan lẫn cả chủ quan. 
Đơn cử, việc tuyển sinh 
theo kế hoạch chung của Bộ 
GD&ĐT kéo dài, thí sinh chờ 
đợi kết quả công bố của Bộ 
hơi lâu nên quyết định chọn 
hướng đi khác như đi học CĐ. 
Không riêng chúng tôi mà 
nhiều trường ĐH khác cũng 
gặp khó khăn tương tự. Dù 
vậy công bằng mà nói, công 
tác tuyển sinh năm 2022 tại 
trường chúng tôi đã khởi sắc 
hơn!”, bà Sương cho hay.

MAI HOÀNG

vì những lí do khác nhau mà lơ là việc 
học… Cô Dung luôn quan tâm tìm hiểu 
hoàn cảnh, giúp đỡ bằng nhiều hình 
thức để các em trở lại với việc học. 

Nhiều học sinh được sự quan tâm của 
cô mà học tập tiến bộ, một số em vươn 
lên học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. 

Cô Dung tâm sự, tôi sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình đông anh chị em, 
ba mẹ làm nông rất vất vả. Từng thấm 
thía khó khăn của một học sinh vùng 
quê nghèo nên khi tốt nghiệp trường 
Trung học Sư phạm Nghĩa Bình, tôi đã 
xin trở về ngôi trường mình đã học thuở 
nhỏ để giảng dạy. Hơn 30 năm đi dạy 
nhiều lúc rất khó khăn, vất vả nhưng 
tôi luôn tin vào sự lựa chọn của mình, 
càng khó khăn tôi càng nhắc lòng phải 
thương yêu học sinh hơn, bởi chính các 
em là động lực để tôi ở lại với nghề và 
vươn lên. Trong đời đi dạy của mình, 
tôi có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm 
dạy học; nhiều năm được UBND tỉnh, 
UBND huyện Tây Sơn khen thưởng. 
Đúc kết lại, tôi thấy kinh nghiệm quý 
giá nhất là thương yêu học sinh của 
mình thì mọi khó khăn, trở ngại đều có 
thể giải quyết được hết.                    

  ĐINH NGỌC

Thí sinh trúng tuyển Trường ĐH Quang Trung nhập học, hiện trường vẫn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho đến hết tháng 
12.2022.                                                         Ảnh: Q.T

Tổ chức hội thi 
giáo viên dạy giỏi 
THPT cấp tỉnh 

(BĐ) - Hội thi giáo viên dạy 
giỏi THPT cấp tỉnh năm học 
2022 - 2023 sẽ diễn ra trong 
tháng 3.2023, theo kế hoạch của 
Sở GD&ĐT. 

Hội thi dành cho giáo viên 
đang trực tiếp làm công tác 
giảng dạy tại các trường THPT 
và trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 
Nội dung hội thi gồm trình bày 
một biện pháp góp phần nâng 
cao chất lượng công tác giảng 
dạy và thực hành tiết dạy. 

Hội thi nhằm phát hiện, 
công nhận, tôn vinh giáo viên 
đạt danh hiệu giáo viên dạy 
giỏi và nhân rộng những điển 
hình tiên tiến, góp phần thu hút 
sự quan tâm của các lực lượng 
xã hội tham gia giáo dục học 
sinh, tạo động lực phát triển 
sự nghiệp giáo dục của mỗi địa 
phương và của toàn ngành giáo 
dục; góp phần nâng cao hiệu 
quả sinh hoạt chuyên môn và 
đẩy mạnh các phong trào thi 
đua dạy và học trong trường 
học; khuyến khích, động viên, 
tạo cơ hội cho giáo viên rèn 
luyện, tự học, sáng tạo, học 
hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ 
biến kinh nghiệm trong công 
tác giảng dạy…

M.HOÀNG
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Xác định chân dung  
nhà vô địch?

Dù đang được đánh giá sáng cửa vô địch, nhưng CLB Hà Nội vẫn còn những “rào cản” không dễ vượt qua, 
nhất là khi đối đầu với CLB Viettel vào chiều 9.11. Nếu giành trọn 3 điểm ở trận derby thủ đô, chiếc cúp coi 
như nằm trong tay đội bóng thủ đô.

Với đội hình có chiều sâu, sở hữu 
những cá nhân nổi bật, kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa các vị trí, CLB Hà Nội (44 
điểm) thể hiện phong độ ổn định trong 
suốt mùa giải. Vị trí dẫn đầu của họ 
là hoàn toàn xứng đáng, với cách biệt 
khá an toàn với 2 đối thủ còn khả năng 
cạnh tranh ngôi vô địch phía sau là Hải 
Phòng và Topenland Bình Định. Tuy 
nhiên, một khi mùa giải chưa kết thúc, 
các tính toán về mặt lý thuyết vẫn có 
cơ hội trở thành hiện thực. Nếu không 
muốn “đêm dài lắm mộng”, thầy trò 
HLV Chun Jae-ho cần phải giữ vững sự 
tập trung trong cuộc đối đầu với nhà 
đương kim vô địch Viettel.

Dù có những bất ngờ xảy ra, CLB Hà 
Nội từng để thua trước những đối thủ 
không mạnh như SHB Đà Nẵng, nhưng 
với thực lực của các đội tại V-League 
2022, chỉ có Hải Phòng, Topenland Bình 
Định và Viettel mới xứng đáng là đối thủ 
cân tài cân sức của đội bóng thủ đô. Bị 
đánh giá thấp hơn một chút so với đội 
bóng cùng thành phố, nhưng Viettel vẫn 
là tên tuổi xứng đáng để mọi đối thủ, 
gồm cả CLB Hà Nội phải tôn trọng. 

Trong trận derby thủ đô, khán giả 
được chứng kiến màn đối đầu thú vị 
của 2 chiến lược gia Hàn Quốc ở hai 
bên chiến tuyến. Tuy nhiên, ở cuộc đối 
đầu tâm điểm của vòng 24, CLB Viettel 
không có sự phục vụ của Abdumuminov 
Jakhongir do đã nhận đủ 3 thẻ vàng, 
trong khi CLB Hà Nội không chỉ thiếu 
vắng Văn Hậu vì lý do tương tự, đội 
trưởng Văn Quyết cũng chắc chắn nghỉ 
đến hết mùa do chấn thương. Dù không 
còn khả năng tranh chấp ngôi vô địch, 
nhưng CLB Viettel vẫn có những mục 
tiêu riêng, trong đó, việc giành một vị 
trí trong top 3 không quá xa xôi. Giành 
trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh như 
CLB Hà Nội, Hoàng Đức và các đồng 
đội cũng sẽ chứng tỏ được đẳng cấp 
thực sự của mình. Ngược lại, nếu phần 
thắng nghiêng về phía đại diện thủ đô, 
cuộc đua vô địch coi như được khép lại. 
Với ý nghĩa quan trọng đó, Hùng Dũng 
và các đồng đội sẽ phải chiến đấu hết 

Gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch với CLB Hà Nội, nhưng đội bóng đất Võ (áo sậm) vẫn phải nỗ 
lực trong 3 trận còn lại của mùa giải.                                                                                                               Ảnh: HOÀNG QUÂN

mình để có được kết quả thuận lợi, “cắt 
đuôi” những kẻ bám đuổi vị trí dẫn đầu 
ở giai đoạn cuối mùa giải.

Gần như không còn cơ hội cạnh tranh 
chức vô địch sau khi bị CLB Viettel cầm 
chân ở vòng 23, nhưng CLB Topenland 
Bình Định (38 điểm) vẫn phải chiến 
đấu để giành vị trí cao nhất có thể cuối 
mùa giải. Đón tiếp một Sông Lam Nghệ 
An (30 điểm) không còn mục tiêu về 
thứ hạng được coi là thuận lợi của đội 
bóng đất Võ sau 2 trận hòa liên tiếp. 
Tuy nhiên, lối chơi máu lửa đã thành 
“thương hiệu” của đội bóng xứ Nghệ 
cùng mong muốn chứng tỏ mình của 
các cầu thủ trẻ cũng sẽ là thử thách đáng 
kể đối với Văn Lâm và các đồng đội. 
Đây cũng là trận thứ 2 HLV trưởng Đức 
Thắng không ngồi trong khu vực huấn 
luyện do án phạt, nhưng sự trở lại của 
2 cầu thủ quan trọng Hồ Tấn Tài và Đỗ 
Văn Thuận sẽ giúp đội chủ sân Quy 
Nhơn mạnh mẽ hơn. Từng giành chiến 
thắng ngay trên sân Vinh ở trận lượt đi, 
CLB Topenland Bình Định được đánh 

giá cao hơn trong lần gặp lại này. Tuy 
vậy, trong quá trình tìm lại niềm tin từ 
người hâm mộ, chắc chắn thầy trò HLV 
Huy Hoàng sẽ chiến đấu với tinh thần 
cao nhất.

Cùng diễn ra vào chiều 9.11 còn có 
trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương 
và CLB Đông Á Thanh Hóa. Đây là 2 đội 
bóng có trình độ ngang ngửa nhau và 
cũng không còn nhiều mục tiêu để cố 
gắng, khi đã cơ bản an toàn để trụ hạng. 
Song cả Becamex Bình Dương và Đông 
Á Thanh Hóa lại có lý do riêng để “chiến 
đấu”, đó là sự khẳng định từ băng ghế 
huấn luyện. HLV Ljupko Petrovic đã 
chính thức chia tay đội bóng xứ Thanh 
sau vòng 23, còn đội bóng đất Thủ cũng 
vừa nói lời tạm biệt với Giám đốc kỹ 
thuật Đặng Trần Chỉnh và trợ lý HLV 
Nguyễn Thanh Sơn. Từng vượt qua đối 
phương ngay trên sân khách ở lượt đi, 
thầy trò HLV Lư Đình Tuấn được cho sẽ 
có nhiều cơ hội làm được điều tương tự 
khi chơi trên sân Gò Đậu.

HOÀNG QUÂN

Lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 
Champions League đã khép lại với 
nhiều cuộc so tài rất đáng chờ đợi. 

Lá thăm may rủi đã đưa Liverpool 
chạm trán Real Madrid ở ngay vòng 
1/8. Đây quả thực là hai đối thủ nhiều 
duyên nợ bởi cách đây gần 6 tháng, Los 
Blancos đã đánh bại The Reds 1 - 0 tại 
trận chung kết Champions League 2021 - 
2022 nhờ pha lập công duy nhất của 
Vinicius Junior để đăng quang chức vô 
địch thứ 14 trong lịch sử CLB.

Trước đó ở Champions League mùa 
2020 - 2021, Liverpool cũng bật bãi sau 
khi đụng độ Real Madrid tại vòng tứ kết. 
Chưa kể Real cũng từng đả bại Liverpool 
3 - 1 ở chung kết Champions League 
2017 - 2018. Tính ra nếu bảo muốn né 
ai nhất thì Lữ đoàn Đỏ sẽ trỏ vào Real, 
nhưng định mệnh đã dồn họ vào chỗ mà 
họ ít thích nhất. 

Một cuộc so tài đầy ân oán khác là 
PSG - Bayern. Ở Champions League 
mùa 2020 - 2021, PSG đã loại Bayern 
tại tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách 
sau khi hòa với tổng tỷ số 3 - 3 ở 2 lượt 
trận. Tuy nhiên, PSG từng thúc thủ 0 - 1 
trước đại diện Bundesliga ở chung kết 
Champions League 2019 - 2020. Tính ra 
ở 5 lần giáp mặt gần nhất ở Champions 
League, Bayern nhỉnh hơn PSG với 3 
chiến thắng và 2 thua. Đây là một cặp 
đấu rất cân xứng từ lực lượng, thành tích 
đến phong độ hiện tại.

Cặp Dortmund - Chelsea sẽ rất đáng 
xem bởi họ chưa từng gặp nhau ở đấu 
trường châu Âu. Hiện tại, Chelsea đang 
vật lộn dưới thời HLV Graham Potter 
trong khi Dortmund thi đấu phập phù 
ở Bundesliga. Nhìn chung, đây là trận 
đấu rất khó đoán định khi thực lực của 
hai đội không có sự chênh lệch. 

Trong số các ứng viên nặng ký cho 
chức vô địch, Man City rõ ràng là cái 
tên hưởng lợi nhất bởi họ chỉ phải 
đụng độ RB Leipzig. Nhưng ở một đấu 
trường luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ như 
Champions League, mọi chuyện đều có 
thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu đá đúng sức 
mạnh và phong độ, việc Man City vượt 
ải Leipzig để tiến sâu hoàn toàn nằm 
trong tầm tay.     (Theo bongdaplus, VnE)
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Oan gia trùng phùng

Chưa đầy 2 tuần nữa, vòng chung 
kết World Cup 2022 sẽ chính thức khởi 
tranh tại Qatar. Bên cạnh đội chủ nhà 
Qatar, World Cup 2022 chứng kiến sự 
góp mặt của 5 đội tuyển khác thuộc 
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gồm: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Saudi 
và Úc. 

Trong số đó Iran là đội tuyển có thứ 
bậc trên bảng xếp hạng thế giới cao nhất 
(hạng 20), còn Ả Rập Saudi là đội có xếp 
hạng thấp nhất (hạng 51). Qua đó phần 
nào có thể thấy khoảng cách giữa các 
đại diện châu Á với những nền bóng 
đá hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn 
dù những năm gần đây, sự chênh lệch 
về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, chiến 
thuật của một số đội châu Á đã được rút 
ngắn đáng kể so với các cường quốc túc 

Các đội châu Á tại World Cup 2022
Vòng chung kết World Cup 2022
 BẢNG A: Qatar, Hà Lan, Ecuador, 
Senegal
 BẢNG B: Iran, Anh, Mỹ, Wales
 BẢNG C: Ả Rập Saudi, Argentina, 
Mexico, Ba Lan
 BẢNG D: Úc, Pháp, Đan Mạch, Tunisia
 BẢNG E: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đức, 
Costa Rica
 BẢNG H: Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, 
Uruguay, Ghana.

cầu trên thế giới. 
Xét về tương quan lực lượng các bảng 

đấu và lợi thế sân nhà, đội chủ nhà Qatar 
có thể xem là “dễ thở” nhất. HLV trưởng 
đội tuyển Qatar Felix Sanchez cho biết: 
Việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi 
thế không nhỏ cho chúng tôi. Toàn đội 
sẽ dốc hết khả năng trong từng trận, mỗi 
trận đấu đều cực kỳ quan trọng. 

Nhật Bản rơi vào bảng đấu không 
mấy dễ dàng khi nằm ở bảng E với Tây 
Ban Nha, Đức và Costa Rica. Để giành 
vé đi tiếp, “samurai xanh” buộc phải 
“hất cẳng” 1 trong 2 ứng cử viên vô 
địch kể trên, đó là điều không hề đơn 
giản. Tương tự Hàn Quốc, Úc và Iran 
đều phải đương đầu với giai đoạn vòng 
bảng được dự báo đầy gian nan. Dẫu 
vậy, bất ngờ luôn là một phần không 

GIẢI QUẦN VỢT NHÀ NGHỀ 
MATSUYAMA NHẬT BẢN:

Lý Hoàng Nam  
giành thắng lợi  
ở trận ra quân

Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng 
Nam đã chơi tốt trong 2 ván sau để 
làm cuộc lội ngược dòng thành công 
giành chiến thắng trước Yuichi Sugita 
(Nhật Bản, từng đứng hạng 36 thế giới) 
ở trận ra quân giải quần vợt nhà nghề 
Matsuyama Nhật Bản thuộc đẳng cấp 
Challenger ATP 80 thế giới, sau khi thất 
bại ở ván đầu tiên. 

Do thắng trận ở giải đẳng cấp cao 
ATP 80 nên Lý Hoàng Nam nhận ngay 
được 7 điểm thưởng. Nên nhớ trong 
những giải trước đây như ITF World 
Tennis Tour M15, M25, thắng trận đầu 
anh chỉ nhận được 1 điểm. 

Vì tay vợt hạt giống số 1 O’Connell 
Christopher (Australia) hạng 84 thế giới 
rút lui vào giờ chót, nên Lý Hoàng Nam 
lọt vào vòng 2 sẽ gặp người thắng trong 
cặp đấu giữa tay vợt Koki Matsuda 
(Nhật Bản, hạng 1354 thế giới) và 
Shuichi Sekiguchi (Nhật Bản, hạng 587 
thế giới).                                (Theo SGGP)

thể thiếu của bóng đá. Vì lẽ đó, cơ hội 
dành cho các đội bóng trên là hoàn toàn 
có thể. 

(Theo NLĐ)
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Bình Định

Học Bác để bảo vệ vững chắc  
chủ quyền an ninh biên giới

Những năm qua, việc học và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động 
của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Nhiều mô hình hay,  
thiết thực

Việc đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh được 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực 
hiện bằng nhiều cách làm sáng 
tạo, nhất là đã cụ thể hóa thành 
các nội dung, chỉ tiêu phù hợp 
với đặc điểm, chức năng, nhiệm 
vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với nhiệm vụ chính trị 
trung tâm là quản lý, bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước về biên giới quốc gia. 
Đặc biệt, BÐBP tỉnh đã tích cực 
triển khai các biện pháp chống 
khai thác thủy sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy 
định (IUU) và giữ gìn an ninh  
biển đảo. 

Thượng tá Nguyễn Văn 
Lĩnh, Phó chỉ huy trưởng, 
Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh, cho biết: “Trong 
công tác này, lực lượng BĐBP 
đã tập trung quản lý, kiểm soát 
chặt chẽ các thủ tục, giấy tờ đối 
với tàu cá ra vào cảng; xử lý 
nghiêm tàu cá vi phạm gắn 
với đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền. Đồng thời, phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, đơn 
vị liên quan hướng dẫn, nhắc 
nhở, cảnh báo ngư dân khi có 
dấu hiệu vi phạm vùng biển 
nước ngoài”.

BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Cảng 
Quy Nhơn hiện đại hóa trang 
thiết bị kỹ thuật để kết nối thủ 

Cuối tháng 10.2022, tại 
Chương trình giao lưu nghệ 
thuật “Hồ Chí Minh - Hành 
trình khát vọng năm 2022”, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vinh 
dự là 1 trong 3 tập thể được 
tôn vinh vì có thành tích 
xuất sắc trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp dân di chuyển tàu thuyền để tránh trú bão.                                                             Ảnh: CÔNG CƯỜNG 

tục Biên phòng điện tử cảng 
biển với Cổng thông tin một 
cửa quốc gia. Đồng thời, cải 
tiến quy trình kiểm soát xuất, 
nhập cảnh, đổi mới tác phong 
làm việc, loại bỏ những thủ tục 
rườm rà, đảm bảo thống nhất, 
đồng bộ, đơn giản, công khai, 
minh bạch. 

Trung tá Phạm Bảo Ân, Đồn 
trưởng Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu cảng Quy Nhơn, cho hay: 
“Trước đây, phải mất 1 - 2 giờ 
để làm thủ tục cho một tàu ra, 
vào cảng biển; nay chỉ cần 5 
phút là có thể duyệt xong. Qua 
đó, tiết kiệm thời gian, chi phí 
và đẩy nhanh tiến độ xếp, dỡ 
hàng hóa tại cảng; được DN, 
các đại lý hàng hải trong và 

ngoài nước đánh giá cao”.
Bên cạnh 2 mô hình trên, 

BĐBP tỉnh quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo duy trì và không ngừng 
phát triển nhiều mô hình hay, 
thiết thực khác như: “BĐBP 
tỉnh Bình Định chung sức xây 
dựng nông thôn mới”, “Đảng 
viên đồn Biên phòng phụ trách 
hộ gia đình”, “Tổ thanh niên 
điều lệnh”, “Tuổi trẻ BĐBP 
tỉnh tiếp bước cha anh, xứng 
danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Điểm 
sáng văn hóa Biên phòng”, 
“Ngôi nhà 100 đồng”, “Phụ 
nữ 4 tốt”, “Nâng bước em tới 
trường”, “Hãy làm sạch biển”, 
“Hũ gạo tình thương”, “Văn 
minh, lịch sự, thông thoáng, 
nghĩa tình”...

Trách nhiệm, năng động, 
sáng tạo

Đại tá Phan Trường Sơn, 
Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, khẳng định: Thực hiện 
Kết luận số 01-KL/TW ngày 
18.5.2021 của Bộ Chính trị về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị 
“về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế 
hoạch học và làm theo gắn với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị được giao, xây dựng cơ 
quan, đơn vị vững mạnh toàn 
diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và 
xây dựng các cấp ủy, tổ chức 

(BĐ) - Ngày 2.11, UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch khảo 
sát, đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh năm 2022.

Theo Kế hoạch, đối tượng 
được đánh giá ở khối các cơ 
quan thuộc tỉnh gồm: Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh và các sở: 
Công Thương, Du lịch, GTVT, 
GD&ĐT, KH&ĐT, KH&CN, 
LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Tài 

chính, TN&MT, TT&TT, Tư 
pháp, VH&TT, Xây dựng, Y tế. 
Khối các địa phương là UBND 
các huyện, thị xã, thành phố.

Khối các cơ quan Trung ương 
đóng trên địa bàn tỉnh gồm: BHXH 
tỉnh, CA tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục 
Hải quan Bình Định, Cục Quản lý 
thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh. 

Đối tượng khảo sát là các 
DN, HTX, hộ kinh doanh cá 
thể đang hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Số 
lượng phiếu khảo sát dự kiến 
1.500 phiếu; trong đó, 1.000 
phiếu khảo sát trực tiếp và 500 
phiếu gửi thư hoặc vận động 
cơ sở sản xuất kinh doanh tham 
gia khảo sát trực tuyến. 

Dự kiến, Báo cáo kết quả chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp sở, 
ban, ngành và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố năm 2022 sẽ 
được trình UBND tỉnh phê duyệt 
trước ngày 31.1.2023.     H.NHÂN

Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2022

đảng trong sạch, vững mạnh  
“tiêu biểu”. 

Mỗi cá nhân đăng ký học 
tập và làm theo gắn với đề cao 
trách nhiệm, năng động, sáng 
tạo, quyết tâm tiếp tục phát huy 
vai trò nòng cốt, chuyên trách 
trong bảo vệ vững chắc chủ 
quyền an ninh biên giới. 

Có thể nói, nhờ động lực 
từ học tập và làm theo Bác, kết 
quả hoạt động, công tác của 
BĐBP tỉnh được nâng lên rõ 
rệt. Qua hơn 6 năm thực hiện 
Chỉ thị 05, BĐBP tỉnh đã vận 
động hỗ trợ xây dựng được 
19 ngôi nhà; thăm, tặng 2.351 
suất quà trị giá gần 1,35 tỷ 
đồng cho các hộ nghèo, gia 
đình chính sách; đóng góp 
445 triệu đồng cho Quỹ “Đền 
ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người 
nghèo”; đã nhận đỡ đầu 66 học 
sinh theo chương trình “Nâng 
bước em đến trường” và hỗ 
trợ 34 em theo chương trình 
“Con nuôi Đồn Biên phòng”; 
phối hợp cùng các địa phương 
giúp 7.835 ngày công xây 
dựng nông thôn mới, đô thị  
văn minh...

HỒNG PHÚC 

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh 
vừa có văn bản giao Văn phòng 
UBND tỉnh tham mưu công bố 
chuẩn hóa danh mục 863 thủ 
tục hành chính (TTHC) đủ điều 
kiện cung cấp trực tuyến toàn 
trình, danh mục 673 TTHC cung 
cấp trực tuyến một phần và 
tham mưu công bố danh mục 86 
TTHC được tái cấu trúc để đảm 
bảo cung cấp trực tuyến toàn 

trình theo quy định. Đồng thời, 
tổng hợp, báo cáo Văn phòng 
Chính phủ, Bộ TT&TT danh 
mục 198 dịch vụ công chưa thể 
cung cấp trực tuyến toàn trình 
do vướng các quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Trên cơ sở quyết định công 
bố chuẩn hóa danh mục TTHC 
cung cấp trực tuyến toàn trình, 
các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp 
với UBND các huyện, thị xã, 
thành phố nghiên cứu, đề xuất 
lựa chọn một số TTHC để thí 
điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến; 
bảo đảm tính khả thi, phù hợp 
với điều kiện, tình hình thực 
tế của địa phương và phù hợp 
với các đối tượng tham gia thực 
hiện TTHC.                     M.LÂM

Thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC

PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI  
BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”:

Thiết thực, hiệu quả, bền vững
(BĐ) - Ngày 7.11, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 
thực hiện Phong trào thi đua 
“Vì người nghèo - Không để 
ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là phong trào 
thi đua tổ chức phải thiết thực, 
hiệu quả, thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo đa chiều, bao trùm, 
bền vững, hạn chế tái nghèo và 
phát sinh nghèo; hỗ trợ người 
nghèo, hộ nghèo vượt lên mức 
sống tối thiểu, tiếp cận các dịch 
vụ xã hội cơ bản theo chuẩn 
nghèo đa chiều quốc gia, nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Tỷ 
lệ nghèo đa chiều duy trì mức 
giảm 1,5 - 2%/năm, tỷ lệ nghèo 
dân tộc thiểu số giảm trên 3%/
năm; phấn đến năm 2025 huyện 
nghèo thoát nghèo. 

Về nội dung của phong trào 
thi đua, các sở, ban, ngành phối 
hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh kịp 
thời triển khai và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả phong trào thi 
đua; tập trung xây dựng, ban 
hành, tổ chức thực hiện các chủ 
trương, chính sách, đề xuất các 
giải pháp thực hiện mục tiêu 
giảm nghèo, giảm tỷ lệ nghèo 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Các cụm, khối thi đua thuộc 
tỉnh hằng năm vận động cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
lao động và các nguồn kinh phí 
khác hỗ trợ xây dựng 1 - 2 nhà 
tình nghĩa cho hộ nghèo, tạo 
điều kiện có chỗ ở ổn định để 
góp phần sản xuất, vươn lên 
thoát nghèo. 

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, các xã, phường, thị 
trấn thi đua, đề ra những nội 
dung, giải pháp giảm nghèo 
đặc thù; bố trí và huy động đa 
dạng nguồn lực nhằm giảm hộ 
nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây 
dựng, nhân rộng các mô hình 
tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu 
quả về giảm nghèo bền vững…

H.N
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Chiều 7.11, UBND huyện 
Phù Cát tổ chức Hội nghị tổng 
kết sản xuất nông, lâm, thủy 
sản năm 2022; triển khai sản 
xuất Đông Xuân 2022 - 2023 và 
cả năm 2023. 

Năm 2022, toàn huyện đã 
gieo trồng 13.818 ha lúa và 
12.264 ha cây trồng cạn (đậu 
phụng, mỳ, mè, bắp, hành, ớt 
và rau các loại). Nhờ chỉ đạo 
sản xuất đúng lịch thời vụ, đưa 
các giống mới có năng suất cao, 
chất lượng tốt vào sản xuất, các 
mô hình khuyến nông tiếp tục 
được triển khai, nông dân đã 
tập trung đầu tư thâm canh, áp 
dụng quy trình kỹ thuật vào 
chăm sóc nên các loại cây trồng 
đều phát triển tốt. Năng suất lúa 
bình quân cả năm đạt 65,9 tạ/ha, 

tăng 1,5 tạ/ha so kế hoạch và 
tăng 1,8 tạ/ha so cùng kỳ năm 
ngoái; năng suất nhiều loại cây 
trồng cạn đạt và vượt so với chỉ 
tiêu kế hoạch, tăng so với cùng 
kỳ. Đã thực hiện chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng trên diện tích gần 
3.054 ha và thực hiện 60 cánh 
đồng mẫu lớn, cánh đồng liên 
kết với tổng diện tích 2.671 ha 
và đều cho năng suất cao, hiệu 
quả khả quan.

Trên lĩnh vực chăn nuôi, 
công tác chăm sóc, bảo vệ đàn 
gia súc gia cầm được chú trọng 
nên phát triển ổn định. Trong 
đợt 1, đã tiêm phòng bệnh lở 
mồm long móng trâu bò đạt 
hơn 93,2% và tiêm phòng cúm 
gia cầm đạt hơn 81,5% so với 
tổng đàn trong diện tiêm và 

đang triển khai tiêm phòng 
đợt 2. Công tác quản lý, bảo 
vệ và phòng cháy chữa cháy 
rừng được chú trọng; tiếp tục 
thực hiện khoán quản lý, bảo 
vệ 10.897 ha rừng phòng hộ 
và đặc dụng, diện tích khai 
thác rừng trồng vượt 82,4% 
kế hoạch. Sản lượng khai thác 
thủy hải sản đạt 42.377 tấn; 
có 1.047 ha diện tích nuôi 
trồng thủy sản với sản lượng 
thu hoạch đạt gần 1.579 tấn, 
diện tích sản xuất muối 65 ha 
và sản lượng thu hoạch đạt 
11.517 tấn...

Về kế hoạch sản xuất cả 
năm 2023, toàn huyện phấn đấu 
sản xuất 13.800 ha lúa, năng 
suất bình quân đạt 66 tạ/ha, 
trồng 5.000 ha đậu phụng, 

2.600 ha mì, 850 ha bắp lai, 
567 ha hành, 550 ha ớt, 500 ha 
dưa… Riêng trong vụ Đông 
Xuân 2022 - 2023, toàn huyện 
phấn đấu sản xuất 7.034 ha 
lúa, năng suất đạt 68,9tạ/ha 
và sản xuất 8.233 ha cây trồng 
cạn các loại; chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trên diện tích 1.633 ha, 
trong đó trên đất trồng lúa 400 
ha và trên đất mì 1.233 ha;  
thực hiện 38 cánh đồng mẫu 
lớn với tổng diện tích 1.787 ha. 
Tập trung chỉ đạo thực hiện 
tốt về thời vụ sản xuất; hướng 
dẫn nông dân thực hiện đầy 
đủ quy trình kỹ thuật từ khâu 
làm đất đến chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh, nhằm giành được 
vụ sản xuất thắng lợi. 

TRƯỜNG GIANG

Tỉnh Bình Định có diện 
tích đậu phụng khá lớn, hơn 
10.200 ha, năng suất trung 
bình 36,7 tạ/ha; sản lượng đậu 
phụng tăng đều, năm sau cao 
hơn năm trước. Có được điều 
này là nhờ nông dân biết chọn 
giống tốt, nắm vững quy trình 
kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ 
sâu bệnh hại, đặc biệt là ứng 
dụng các tiến bộ KHKT, thiết 
bị công nghệ mới (sử dụng hệ 
thống tưới, công cụ gieo hạt…). 
Tuy nhiên, do việc tiêu thụ sản 
phẩm một số lúc còn bấp bênh, 
nông dân chưa mạnh dạn đầu 
tư thâm canh. Từ thực tế đó, 
cùng với việc chuyển giao kỹ 
thuật, các mô hình của Trung 
tâm còn hướng tới xây dựng 
liên kết chuỗi giúp nâng cao 
giá trị cho nông sản, tăng thu 
nhập cho nông dân. Đánh 
giá sơ bộ cho thấy cách làm 
mới giúp tăng năng suất, sản 
lượng và lợi nhuận cao hơn so 
với cách làm cũ. 

Ông Nguyễn Cường, cán bộ 
kỹ thuật phụ trách các mô hình 
của Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh chia sẻ, một trong những 
vướng mắc đó là khâu sản xuất, 
dù đã áp dụng nhiều tiến bộ 
KHKT nhưng mức độ áp dụng 
của các hộ dân còn hạn chế, 
hơn nữa hiện tượng sử dụng 
phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật chưa hợp lý, vừa lãng phí, 
vừa gây ô nhiễm môi trường 
khiến sản phẩm thu hoạch chưa 
đồng đều về chất lượng, hình 
thức… Khi triển khai các mô 
hình này, Trung tâm muốn tập 
trung làm tốt khâu chuẩn bị sản 
xuất, bước đầu hình thành tư 
duy và duy trì thói quen thực 
hành sản xuất an toàn, đảm bảo 
chất lượng và có năng suất ổn 
định để từng bước hình thành 
chuỗi sản xuất và tiêu thụ đậu 
phụng tại địa phương.

Qua tổng kết của Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh, mô hình đã 
đưa ra nhiều tiêu chí thể hiện 

THÂM CANH CÂY ĐẬU PHỤNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM GẮN LIÊN KẾT CHUỖI:

Lợi lớn nhiều bề
Thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 - 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình Thâm 

canh cây đậu phụng sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm gắn liên kết chuỗi, triển khai tại các huyện Tây Sơn, Vĩnh 
Thạnh và Phù Cát; quy mô diện tích 15 ha/40 nông hộ tham gia. 

được ưu điểm: Chi phí đầu 
tư trên 1 ha đậu phụng thâm 
canh gắn lắp đặt hệ thống tưới 
từ 54 - 66 triệu đồng; tổng 
thu 86 -103 triệu đồng/ha, lợi 
nhuận bình quân đạt 35,5 triệu 
đồng/ha. Phân tích chi phí đầu 
tư sản xuất sẽ thấy, riêng lắp đặt 
hệ thống tưới bán tự động 
với chi phí ban đầu khoảng 
45 tr iệu đồng/ha, khấu hao 
trong 5 năm, mỗi năm 9 triệu 
đồng; trong khi đó nếu tưới ống 
dây như lâu nay chi phí mỗi 
năm lên đến khoảng 14 triệu 
đồng. Hơn nữa, hệ thống mới 
cho phép áp dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm, qua đó vừa tiết 
kiệm được công tưới, tiết kiệm 
nước, điện vận hành...  

Mô hình còn cho thấy 
nếu chịu khó ứng dụng tiến 
bộ KHKT, công nghệ vào sản 
xuất sẽ quản lý sâu bệnh hại 
trên ruộng tốt hơn, từ đó giảm 
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật; ý thức được tác hại của việc 
lạm dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, gây ô nhiễm môi trường, 

nguồn nước, giảm tồn dư hóa 
chất trong nông sản, bảo vệ 
môi trường sống, sức khỏe 
cộng đồng và chính mình... 
Những lợi ích đó khiến nông 
dân chuyển dần sang kỹ thuật 
canh tác an toàn sinh học, theo 
hướng hữu cơ, thân thiện với 
môi trường. Điều này là khả thi 
bởi kết quả mô hình thí điểm tại 
vụ Hè Thu 2022 ở Vĩnh Thạnh 
đã cung cấp một ví dụ minh 
họa. Việc thực hiện mô hình đã 
góp phần thay đổi nhận thức 
của bà con nông dân, đặc biệt 
đồng bào đã mạnh dạn đưa cây 
đậu phụng vào sản xuất ở vụ Hè 
Thu tại những vùng có nguồn 
nước tưới đảm bảo ổn định.

Nhiệm vụ quan trọng của 
khuyến nông là khảo nghiệm 
và chuyển giao kỹ thuật trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Với 
trồng trọt, quan trọng là khảo 
nghiệm các giống mới để tìm 
ra bộ giống phù hợp, từ đó có 
thể nhân rộng để nông dân 
áp dụng. Đậu phụng là một 
trong cây trồng chủ lực, đặc 

biệt là phù hợp với các vùng 
chuyển đổi cây trồng cạn. Ông 
Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh, 
cho biết: Ngoài chuyển giao 
kỹ thuật, chúng tôi hướng tới 
nhân rộng các mô hình để tạo 
vùng nguyên liệu sản xuất, 
hình thành các chuỗi liên kết 
giúp nông dân ổn định tiêu 
thụ sản phẩm. Định hướng của 
ngành nông nghiệp là chuyển 
dần từ sản xuất bị động sang 
chủ động, do vậy mỗi lĩnh vực 
liên quan phải bám sát theo 
chương trình chung để triển 
khai hiệu quả công việc, góp 
phần tích cực vào tăng trưởng 
chung của toàn ngành. Thời 
gian tới, chúng tôi tiếp cận với 
một số máy móc cho thu hoạch 
nông sản, trong đó có cây đậu 
phụng nhằm hoàn thiện chuỗi 
ứng dụng tiến bộ KHKT, công 
nghệ từ sản xuất cho tới thu 
hoạch, giúp nông dân tiết kiệm 
tối đa thời gian, nhân công, chi 
phí trong sản xuất. 

QUANG BẢO

Mô hình chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây đậu phụng gắn liên kết chuỗi kết hợp sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm do 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai.                                     Ảnh: QUANG BẢO

Người dân bắt đầu 
tham gia trồng 
rừng gỗ lớn

(BĐ) - Theo Sở NN&PTNT, 
đến nay, toàn tỉnh trồng 6.667 ha 
rừng cây gỗ lớn, trong đó 3 
DN gồm Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Sông Kôn, Công ty 
TNHH lâm nghiệp Hà Thanh 
và Công ty TNHH lâm nghiệp 
Quy Nhơn đã trồng gần 3.100 ha; 
Xí nghiệp PISICO trồng 17,8 ha; 
còn lại hơn 3.557 do các hộ gia 
đình trồng.

Mục tiêu của ngành nông 
nghiệp là đến năm 2025, toàn 
tỉnh có 10.000 ha rừng cây gỗ 
lớn. Để thu hút DN, người 
dân tham gia trồng rừng gỗ 
lớn, ngành nông nghiệp đang 
hoàn thiện dự thảo Chính sách 
khuyến khích phát triển rừng 
gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, dự 
kiến trình HĐND trong kỳ họp 
tháng 12 tới đây.   QUANG BẢO

Dự kiến thí điểm 
lắp đặt nhật ký 
điện tử khai thác 
thủy sản

(BĐ) - Sở NN&PTNT đề xuất 
UBND tỉnh cho thí điểm lắp đặt 
100 thiết bị thực hiện ghi nhật 
ký khai thác điện tử trên tàu cá. 
Hiện, 100% tàu cá hoạt động 
khai thác ở vùng khơi đều trang 
bị thiết bị giám sát hành trình, 
trong đó có 1.843 tàu cá sử dụng 
thiết bị giám sát hành trình của 
VNPT tích hợp điện thoại vệ 
tinh. Việc thí điểm nhật ký khai 
thác điện tử cho tàu cá là một 
trong những giải pháp nhằm 
ngăn chặn tàu cá vi phạm khai 
thác vùng biển nước ngoài, giúp 
ngành chức năng quản lý hiệu 
quả đội tàu; đảm bảo sản phẩm 
thủy sản minh bạch về nguồn 
gốc xuất xứ.              THU DỊU

Hợp long 
cầu Phụ Ngọc

Phù Cát triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023

Cầu Phụ Ngọc đã được hợp long.

Sau hơn 10 tháng thi công, 
công trình cầu Phụ Ngọc tại TX 
An Nhơn đã được hợp long an 
toàn (ảnh). 

Được biết, cầu Phụ Ngọc có 
tổng vốn đầu tư hơn 44 tỷ đồng, 
được xây dựng theo công trình 
giao thông cầu đường bộ cấp 
III, kết cấu bê tông cốt thép, 
rộng 7 m, dài 177,5 m, phần 
đường dẫn vào cầu dài tổng 
cộng 524,7 m… Công trình dự 
kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử 
dụng trong tháng 1.2023.

XUÂN THỨC
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Bình Định

Ngày 8.11, Ngân hàng Nhà nước đã 
ban hành Văn bản số 7881/NHNN-TD 
về triển khai Công điện số 1039/CĐ-TTg 
ngày 2.11 về quản lý, điều hành mặt 
hàng xăng dầu.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu 
cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục 
thực hiện quyết liệt các giải pháp đã 
được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
chỉ đạo tại Công văn số 1509/NHNN-TD 
ngày 15.3.2022 về việc cấp tín dụng đối 
với DN đầu mối kinh doanh xăng dầu 
theo nguyên tắc tín dụng hiện hành và 
quy định của pháp luật.

Các ngân hàng cần chủ động cân 
đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời, đầy 
đủ nhu cầu vốn vay của các DN đầu 
mối kinh doanh xăng dầu (theo danh 
sách công bố trên website của Bộ Công 
Thương) phục vụ việc mua xăng dầu 
trong nước và nhập khẩu theo hạn mức 
đã được giao, đảm bảo nguồn cung xăng 
dầu, không để xảy ra thiếu hụt, không 
để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm 
pháp luật.

Thống đốc yêu cầu Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc các ngân 
hàng thương mại chỉ đạo sát sao trong 
toàn hệ thống; tăng cường công tác lãnh 
đạo, kiểm tra, giám sát, đảm bảo đáp 
ứng nhu cầu vốn tín dụng của các DN 

Yêu cầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu  
vốn vay cho doanh nghiệp xăng dầu

đầu mối kinh doanh xăng dầu có đủ 
điều kiện theo quy định; xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm, thiếu trách 
nhiệm gây chậm trễ trong công tác  
tín dụng.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, 
quan trọng, tác động trực tiếp đến ổn 
định kinh tế vĩ mô và sản xuất, sinh 
hoạt DN và người dân. Trong bối cảnh 

thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục 
diễn biến phức tạp, nguồn cung không 
ổn định, giá cả biến động lớn và thường 
xuyên, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 
nhằm đảm bảo nguồn cung, không 
để thiếu hụt xăng dầu cho thị trường  
trong nước.

(Theo Vietnam+)

Người dân xếp hàng dài chờ mua xăng, dầu tại cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên phố Lạc Trung, Hà 
Nội tối 5.11.                                                                                                                                                                                 Ảnh: TTXVN

Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu 12 dự án thành phần cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-
2025 với 25 gói thầu xây lắp, giá trị các 
gói thầu từ 3.000 - 8.000 tỷ đồng.

Theo quyết định của Bộ GTVT, các 
gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2 được chia theo tiêu chí 
độ dài, tính chất kỹ thuật, giá trị, đảm 
bảo không chia nhỏ gói thầu theo yêu 
cầu của Chính phủ.

Sau khi Bộ GTVT duyệt kế hoạch đấu 
thầu, các chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng 
tải thông tin đấu thầu theo quy định.

Trong quá trình đăng tải thông tin, 
các chủ đầu tư cũng sẽ đồng thời xây 
dựng hồ sơ yêu cầu trên cơ sở khung 
tiêu chí cơ bản theo quy định pháp luật 
về đấu thầu xây dựng hiện hành, phù 
hợp với đặc thù dự án và điều kiện 
thực tế.

Dự kiến, hồ sơ yêu cầu các gói thầu 
xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi 
công trước sẽ phát hành cho nhà thầu 
trước ngày 20.11 đảm bảo trước ngày 
20.12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi 
công trước ngày 31.12.2022.

(Theo VOV)

Cao tốc Bắc - Nam 
chia 25 gói chỉ định 
thầu, gói cao nhất 
8.000 tỷ đồng

12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông 
giai đoạn 2 được Bộ GTVT chia thành 25 gói thầu 
xây lắp trị giá từ 3.000 - 8.000 tỷ đồng.

Thuyền viên tàu Helios Leader đưa công dân Sri 
Lanka lên tàu. 
      Ảnh: Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Chiều 8.11, tàu SAR 413 thuộc Trung 
tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng 
hải khu vực 3 đã tiếp cận tàu Helios 
Leader (Nhật Bản) đang đậu ngoài khơi 
Vũng Tàu để đưa hơn 300 người Sri 
Lanka bị nạn trên biển vào bờ.

Đi cùng đoàn trên tàu SAR 413 còn 
có đại diện của Đại sứ quán Sri Lanka 
tại Việt Nam.

Như đã thông tin, trước đó tàu cá 
LADY R3311 LD/quốc tịch Myanmar chở 
305 công dân người Sri Lanka nghi vượt 
biên trái phép sang một nước thứ ba.

Lúc 18 giờ ngày 6.11, khi tàu cá trên 
đến khu vực quần đảo Trường Sa thì bị 

phá nước và trôi dạt trên biển, tàu phát 
tín hiệu cấp cứu. Đến 17 giờ 30 phút ngày 
7.11, tàu chở hàng Helios Leader quốc 
tịch Nhật Bản từ Nhật Bản đi Singapore 
đã tiếp cận và đưa toàn bộ 305 công dân 
và thủy thủ người Sri Lanka lên tàu và 
hành trình về Vũng Tàu. Hầu hết những 
người được cứu từ tàu cá, gồm cả phụ 
nữ và trẻ em, đều khỏe mạnh, chỉ một 
số người là nam giới bị xây xát.

Do số người được cứu quá đông nên 
ngoài tàu SAR 413, lực lượng chức năng 
đã huy động tàu CSB 8001 ra khơi để 
cùng đưa những người gặp nạn vào bờ.

(Theo Tuổi Trẻ)

Tàu cứu hộ Việt Nam cập mạn tàu Nhật Bản đưa hơn  
300 người Sri Lanka gặp nạn vào bờ

Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản gửi 
Bộ Y tế đề xuất cho TP HCM triển khai 
thí điểm mở rộng danh mục thuốc BHYT 
trong điều trị bệnh không lây nhiễm tại 
trạm y tế phường, xã, thị trấn.

Theo Sở Y tế TP HCM, hiện trạm y tế 
cấp xã được quỹ BHYT chi trả 340 loại 
thuốc, trong đó có 50 loại thuốc dành 
cho các bệnh mạn tính không lây. Nếu 
so với bệnh viện tuyến huyện thì trạm 
y tế thiếu đến 40 loại cần thiết để điều 
trị các bệnh mạn tính không lây.

Do đó, Sở Y tế TP HCM đề nghị thí 
điểm mở rộng danh mục thuốc BHYT 
trong điều trị bệnh không lây nhiễm 
tại trạm y tế phường, xã, thị trấn. Danh 
mục bổ sung 40 loại thuốc dùng trong 
điều trị ngoại trú bệnh không lây nhiễm 
tại trạm y tế gồm: Thuốc giảm đau, 
hạ sốt; thuốc điều trị tăng huyết áp; 
thuốc điều trị suy tim; thuốc hạ lipid 
máu; insulin và nhóm hạ đường huyết; 
thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính. Tất cả những loại thuốc này 
đã được BHXH TP HCM đồng thuận, 
nhưng phải được Bộ Y tế và BHXH Việt 
Nam có ý kiến chỉ đạo.

(Theo SGGP)

Đề xuất mở rộng 
danh mục thuốc 
BHYT điều trị bệnh 
không lây nhiễm

Chiều 8.11, Tổng Công ty đường sắt 
Việt Nam cho biết, ngành đường sắt sẽ 
bổ sung thêm khoảng 3.000 vé tàu đi 
khu vực miền Trung nhằm đáp ứng nhu 
cầu đi lại tăng cao của người dân trong 
dịp nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Số vé tàu hỏa nói trên sẽ được phân bổ 
trên các chuyến tàu đi từ ga Sài Gòn, Dĩ An, 
Biên Hòa đến các ga khu vực miền Trung 
như Tuy Hòa, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Đà 
Nẵng…, trong các ngày từ 9 - 20.1.2023 (từ 
ngày 18 đến 29 tháng Chạp).

Ở phía Nam, Công ty CP Vận tải 
đường sắt Sài Gòn sẽ chạy thêm tàu từ 
Sài Gòn đi Quảng Ngãi và ngược lại 
đáp ứng thêm gần 3.900 chỗ. Cụ thể, từ 
Sài Gòn đi Quảng Ngãi chạy thêm tàu 
SE26 các ngày 14, 16, 18.1.2023 (ngày 23, 
25, 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần), từ 
Quảng Ngãi về Sài Gòn chạy thêm tàu 
SE25 các ngày 26, 28, 30.1.2023 (ngày 5, 
7, 9 tháng Giêng năm Quý Mão).

Bổ sung thêm 3.000 vé tàu đi miền Trung dịp Tết

Hành khách không nên mua vé tàu qua các đối 
tượng trung gian “cò mồi, chợ đen” .

Ngoài ra, sau 15 ngày mở bán vé tàu 
tết Quý Mão đến nay, ngành đường sắt 
còn khoảng 76.000 chỗ. Theo đó, giai 
đoạn trước Tết chiều từ TP HCM đi 
Hà Nội còn khoảng 22.000 chỗ (trong 
đó khoảng 16.000 vé chính và 6.000 
vé ghế phụ), chủ yếu là các vé đi tàu 
từ ngày 12 - 14.1.2023 và từ ngày  

19 - 21.1.2023 (nhằm ngày 21 đến 23 và 
28 đến 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần). 
Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi  
TP HCM còn khoảng hơn 54.000 chỗ, các 
vé đi tàu từ ngày 22.1 đến ngày 5.2.2023 
(từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng năm 
Quý Mão).

Để đảm bảo quyền lợi của hành 
khách trong việc mua vé đi tàu, ngành 
đường sắt khuyến cáo đến hành khách 
không mua vé qua các đối tượng trung 
gian “cò mồi, chợ đen”, mạo danh nhân 
viên đường sắt mà chỉ mua vé qua 
website của ngành đường sắt (www.
dsvn.vn, vetau.com.vn); mua trực tiếp 
tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại 
các đại lý bán vé của đường sắt Việt 
Nam, mua qua các ứng dụng điện tử 
để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé 
không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá 
vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu).

(Theo cand.com.vn)
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Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức 
Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Sáng 8.11, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt 
Nam đã xuống sân bay quốc tế Phnom 
Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức 
Campuchia và dự Hội nghị cấp cao 
ASEAN theo lời mời của Thủ tướng 
Vương quốc Campuchia, Chủ tịch 
ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen.

Ngay sau lễ đón tại sân bay, đoàn 
xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính 
và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã 
đến đặt hoa tại đài Độc lập, tượng đài 
cố Quốc vương Norodom Sihanouk, đài 
Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tiếp đó, lễ đón chính thức Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính do Thủ 
tướng Hun Sen chủ trì được diễn ra 
tại Cung Hòa Bình cùng các hoạt động 
hội đàm, ký kết văn kiện và diễn đàn 
xúc tiến đầu tư do hai Thủ tướng đồng  
chủ trì.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng 
lần đầu tiên thăm chính thức Vương 
quốc Campuchia trên cương vị người 
đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
chúc mừng Chính phủ và nhân dân 
Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát 
dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế và 
ổn định an sinh xã hội; chúc Campuchia 
tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa 
VII năm 2023, tiếp tục xây dựng đất 
nước Campuchia hòa bình, ổn định 
và phát triển phồn vinh, thịnh vượng. 
Đánh giá cao những đóng góp và kết 
quả tích cực Campuchia đạt được trên 
cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức 

thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao 
liên quan tại thủ đô Phnom Penh những 
ngày tới.

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt 
chào mừng Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính thăm chính thức 
Campuchia, nhấn mạnh chuyến thăm 
mang ý nghĩa rất quan trọng trong 
năm kỷ niệm lần thứ 55 Ngày thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những 
thành tựu to lớn và toàn diện Việt Nam 
đã đạt được trong công cuộc xây dựng, 
đổi mới và phát triển đất nước, cũng 
như kết quả rất ấn tượng trong phòng 

chống dịch Covid-19, phục hồi và phát 
triển KT-XH sau đại dịch; chúc mừng 
Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng 
Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 
2025, thể hiện vị thế quốc tế ngày càng 
cao; bày tỏ tin tưởng và chúc nhân dân 
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tiếp tục 
giành nhiều thắng lợi mới, hướng tới 
mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước 
đang phát triển có công nghiệp hiện 
đại, thu nhập trung bình cao vào năm 
2030 và nước phát triển, thu nhập cao 
vào năm 2045.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về 

sự phát triển của quan hệ Việt Nam - 
Campuchia thời gian qua. Hai bên nhất 
trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc 
phòng và an ninh, nhấn mạnh nguyên 
tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù 
địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này 
làm phương hại đến an ninh và lợi ích 
của nước kia. 

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục 
nỗ lực chung tìm kiếm, quy tập và 
hồi hương hài cốt quân tình nguyện 
và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 
Campuchia và thúc đẩy việc hồi hương 
hài cốt các chiến sĩ Mặt trận đoàn kết 
dân tộc cứu nước Campuchia từ Việt 
Nam về Campuchia.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối 
hai nền kinh tế, cả về cơ sở hạ tầng cứng 
cũng như thể chế, chính sách; ưu tiên 
thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước cũng như 
giữa các DN hai nước; hỗ trợ nhau xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ở mỗi 
nước, đồng thời bảo đảm hội nhập quốc 
tế sâu rộng, hiệu quả.

Về công tác biên giới, hai bên nhất 
trí tôn trọng và thực hiện đầy đủ các 
điều ước về biên giới đã ký kết giữa hai 
nước, góp phần xây dựng đường biên 
giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn 
định và hợp tác.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp 
tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực 
GD&ĐT, GTVT, nông - lâm - ngư nghiệp, 
TT&TT, tài chính - ngân hàng, văn hóa, 
du lịch, giao lưu nhân dân, thể thao...

Ngay sau cuộc Hội đàm, hai Thủ 
tướng đã cùng chứng kiến Lễ ký kết 11 
văn kiện giữa hai nước.

(Theo VOV.VN)

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen (bìa trái) tổ chức lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính.   Ảnh: VGP 

 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 
7.11 cho biết từ đầu năm tới nay đã có 
ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong 
vì thời tiết nắng nóng, trong đó Tây Ban 
Nha và Đức là hai trong số các quốc gia 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
 Ngày 7.11, nhóm theo dõi bầu cử 

Mỹ của Trường ĐH Florida cho biết đã 
có hơn 42 triệu cử tri nước này bỏ phiếu 
sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 
năm 2022, cao hơn số lượng cử tri bầu 
cử sớm năm 2018.
 Ngày 8.11, Thủ tướng Hàn Quốc 

Han Duck-soo đã ra lệnh cho Bộ Nội 
vụ kiểm tra kỹ việc sơ tán chống tên 
lửa của nước này và các hệ thống phản 
ứng khẩn cấp khác trong bối cảnh căng 
thẳng gia tăng sau một loạt vụ phóng 
tên lửa của Triều Tiên.
 Ngày 7.11, giới chức Rwanda cho 

biết một máy bay chiến đấu của CHDC 
Congo đã vi phạm không phận nước này 
vào sáng cùng ngày, chỉ 48 giờ sau khi 
các nước láng giềng đồng ý đẩy nhanh 
nỗ lực giảm căng thẳng đang leo thang 
giữa hai nước này.
 Các vụ nổ liên tiếp trong ngày 

7.11 đã làm rung chuyển khu vực có kho 
vũ khí của quân đội Chính phủ Yemen, 
gây hỏa hoạn và buộc một số gia đình 
sinh sống trong khu vực phải sơ tán.

(Theo TTXVN)

Ngày 8.11, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
ra thông báo xác nhận Thủ tướng Đức 
Olaf Scholz sẽ đến Việt Nam theo lời 
mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính từ ngày 13 - 14.11.

Trước đó, theo thông báo của Văn 
phòng Thủ tướng Đức, dự kiến trong 
thời gian ở Hà Nội ông Scholz sẽ có 
cuộc gặp với lãnh đạo Đảng và Chính 

phủ Việt Nam. Nhà lãnh đạo Đức 
sẽ rời Việt Nam đi Singapore trong  
ngày 14.11.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu 
tiên của một thủ tướng Đức sau 11 năm, 
kể từ chuyến công du của bà Angela 
Merkel hồi tháng 10.2011. Chuyến 
thăm cũng đánh dấu lần đầu tiên ông 
Scholz đến Việt Nam trên cương vị Thủ 

tướng liên bang kể từ khi nhậm chức  
tháng 12.2021.

Chuyến thăm Việt Nam nằm trong 
chuỗi công du khu vực Đông Á của Thủ 
tướng Scholz, điều mà theo giới quan sát 
tin rằng nhằm thể hiện sự quan tâm của 
Berlin tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương.

(Theo TTO)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam  
từ ngày 13.11

Việt Nam kêu gọi tăng hỗ trợ tài chính  
cho người tị nạn Palestine

Ngày 7.11, tại cuộc họp của Ủy ban 
Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa 
(Ủy ban 4), Đại hội đồng LHQ Khóa 77, 
Việt Nam đã kêu gọi các nước và các nhà 
tài trợ duy trì và tăng cường hỗ trợ tài 
chính cho Cơ quan Cứu trợ người tị nạn 
Palestine tại vùng Cận Đông (UNRWA).

Phát biểu tại sự kiện, Tham tán Đỗ 
Ngọc Thúy, đại diện Phái đoàn Thường 
trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh sự 
cần thiết phải bảo đảm nguồn tài chính 
hỗ trợ cho người tị nạn Palestine và góp 
phần ổn định tình hình tại khu vực này.

Đại diện Việt Nam cũng khẳng định 

việc hỗ trợ người tị nạn không thể coi 
là biện pháp thay thế cho việc tìm kiếm 
một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột 
Israel - Palestine, trong đó quan trọng 
nhất là phải bảo đảm các quyền lợi chính 
đáng của người Palestine thông qua việc 
thành lập một Nhà nước Palestine với 
thủ đô là Đông Jerusalem, chung sống 
hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, với 
các đường biên giới được quốc tế công 
nhận, trên cơ sở các đường ranh giới 
trước năm 1967 và các nghị quyết có liên 
quan của LHQ.

(Theo Vietnam+)
Binh sĩ Israel đụng độ với người Palestine tại Thành 
cổ Jerusalem ngày 3.4.2022.               Ảnh: AFP/TTXVN




