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Cuộc chiến 
vì chính nghĩa

Hôm nay (14.11), tại huyện Tây Sơn, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động 
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên 
cơ sở giới năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền 
năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng 
giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”...

Đảm bảo an sinh, tạo cơ hội 
phát triển cho phụ nữ và trẻ em gái l Nghề cá tăng trưởng bền vững, 

đời sống ngư dân tốt hơn
Điện lực Bình Định đẩy mạnh 
chuyển đổi số

Mãi mãi xanh tươi, 
đời đời bền vững

Kỳ 1:
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l Phòng, chống “bệnh hẹp hòi” 
trong tình hình hiện nay. . . . . . . . . . . . . . . . . . .u7
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LTS: Cách đây hơn 40 năm, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc và bảo vệ chính nghĩa, quân và dân Việt Nam 
đã đứng lên trừng trị bàn tay tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary. Nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, 

Báo Bình Định trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, phần nào mang đến những 
hình dung về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia trong và sau cuộc chiến ấy.

Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được xây dựng trên Vương quốc Campuchia để kỷ niệm sự kiện Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia chiến đấu giải phóng khỏi 
chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.                      Ảnh: VOV
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Bình Định

.. SỰ KIỆN TUẦN NÀY
l Ngày 14.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc 

với Ban Dân tộc tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh. Lễ 
phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới 
và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2022.
l Ngày 15.11: Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ sở 

giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022). Chủ tịch 
UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc tại khu phố Trường An 1, phường Hoài Thanh, 
TX Hoài Nhơn. Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với 
Sở LĐ-TB&XH về thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững và kế hoạch thực 
hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo những 
tháng cuối năm 2022.
l Ngày 16.11: Hội nghị quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về 
phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Họp 
trực tuyến tổng kết chung với lãnh đạo các bộ, 
ngành Trung ương, UBND các tỉnh và Đoàn công 
tác Ngân hàng Thế giới - Dự án môi trường bền 

vững các thành phố duyên hải. Lãnh đạo UBND 
tỉnh tiếp tân Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào 
tại TP Đà Nẵng.
l Ngày 17.11: Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn 

ĐBQH tỉnh với Mặt trận và các tổ chức thành viên 
sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn tiếp xúc cử tri xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội 
khóa XV. Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây 
dựng và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
l  Ngày 18.11: Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn 

công tác người có uy tín nguyên là lãnh đạo 
huyện An Lão qua các thời kỳ. Lễ kỷ niệm 40 
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 
20.11.2022). Các ĐBQH đơn vị tỉnh tiếp xúc cử 
tri tại các địa phương sau kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV.
l  Ngày 19.11: Hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy.
l Ngày 20.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc 

với TX Hoài Nhơn về tình hình KT-XH 10 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn 
lại năm 2022.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày 
truyền thống MTTQ Việt Nam 
(18.11.1930 - 18.11.2022), ngày 
13.11, khu dân cư Khánh Hòa, 
xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn, 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Đây là 1 trong 
11 khu dân cư được Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn 
kết điểm cấp tỉnh. Tham dự 
Ngày hội có đồng chí Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
cùng đông đảo nhân dân khu 
dân cư Khánh Hòa. 

Tại Ngày hội, các đại biểu 
đã cùng nhau ôn lại 92 năm 
lịch sử và truyền thống của 
MTTQ Việt Nam trong sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, xây 
dựng quê hương. Đại diện khu 
dân cư Khánh Hòa báo cáo kết 

quả cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh” năm 
2022. Thời gian qua, dưới sự 
hướng dẫn của các cấp ủy, 
chính quyền và MTTQ Việt 
Nam các cấp, khu dân cư thôn 
Khánh Hòa đã tuyên truyền và 
vận động người dân thực hiện 
tốt chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; 
người dân đoàn kết giúp nhau 
phát triển kinh tế, giảm nghèo 
bền vững, tích cực hưởng ứng, 
tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước ở địa phương, 
nhất là cuộc vận động Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh. 
Công tác xây dựng khu dân 
cư kiểu mẫu được nhân dân 
hưởng ứng tích cực. Đến nay, 
khu dân cư có 95,1% hộ đạt 
danh hiệu Gia đình văn hóa; 
tỷ lệ hộ nghèo còn 2,44%...

Dịp này, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 
cho nhân dân khu dân cư 
Khánh Hòa 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; trao 
bảng tượng trưng hỗ trợ xây 
dựng 2 nhà Đại đoàn kết tại xã 
Nhơn Khánh tổng trị giá 100 
triệu đồng; Tổng Công ty Pisico 
Bình Định tặng 45 suất quà cho 
hộ nghèo xã Nhơn Khánh, mỗi 
suất 500 nghìn đồng; Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TX An Nhơn 
và xã Nhơn Khánh tặng 4 con bê 
giống cho các hộ nghèo, mỗi con 
bê giống trị giá 15 triệu đồng.  

Sau phần lễ, phần hội có 
các trò chơi dân gian hấp dẫn, 
thu hút đông đảo người dân 
tham gia, tạo không khí vui 
tươi, phấn khởi, đoàn kết trong 
nhân dân.   THANH MINH

Khu dân cư Khánh Hòa tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết (BĐ) - Từ ngày 11.11, Quy 

chế phối hợp giữa các cơ quan 
trong công tác thẩm định, kiểm 
tra, công tác nghiệm thu các 
dự án, công trình thuộc diện 
thẩm định thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy, thực hiện 
phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường, cấp giấy phép môi 
trường công trình được đầu 
tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, 
do UBND tỉnh ban hành chính 
thức có hiệu lực.

Quy chế gồm 3 chương 
và 10 điều, quy định nguyên 
tắc, nội dung và trách nhiệm 
phối hợp giữa cơ quan chuyên 
môn về xây dựng cấp tỉnh, 
cấp huyện; cơ quan chuyên 
môn môi trường cấp tỉnh, cơ 
quan cấp phép môi trường cấp 
huyện; cơ quan thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy; cơ quan quản lý xây 
dựng cấp huyện liên quan… 
Quy chế phối hợp nhằm tăng 
cường cải cách thủ tục hành 
chính, rút ngắn thời gian thực 
hiện các thủ tục, tạo thuận lợi 
cho chủ đầu tư; qua đó, góp 
phần cải thiện môi trường đầu 
tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh.

Đáng chú ý, quy chế quy 
định thời gian cụ thể cho công 
tác phối hợp thẩm định báo 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng không quá 20 ngày 
đối với dự án đầu tư nhóm B 
và không quá 15 ngày đối với 
dự án nhóm C; thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và 
chữa cháy không quá 5 ngày 
làm việc đối với dự án nhóm 
B, nhóm C; thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường 
không quá 30 ngày, thời gian 
trả kết quả cấp giấy phép môi 
trường không quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Quy định công tác phối hợp 
thẩm định thiết kế xây dựng 
triển khai sau thiết kế cơ sở 
không quá 40 ngày đối với 
công trình cấp I; không quá 
26 ngày đối với công trình cấp 
II; không quá 24 ngày đối với 
công trình cấp III và không 
quá 16 ngày đối với công trình 
cấp IV. Thời gian thẩm duyệt 
thiết kế về phòng cháy và chữa 
cháy đối với hồ sơ thiết kế xây 
dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở không quá 10 ngày làm việc 
đối với công trình thuộc dự án 
nhóm B, nhóm C…

MAI HOÀNG

Phối hợp thẩm định, kiểm tra 
nghiệm thu các dự án, công trình

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có 
văn bản giao Sở GD&ĐT tiếp 
thu ý kiến của Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh và các đơn vị, phối 
hợp với Sở Xây dựng báo cáo 
bổ sung một số nội dung liên 
quan đến sự cần thiết, yêu cầu 
cụ thể về việc bố trí địa điểm 
xây dựng mới trường THPT 
để giảm tải cho Trường THPT 
Hùng Vương (TP Quy Nhơn), 
báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

Theo đó, cần lưu ý đánh giá 
thực trạng cơ sở vật chất và sự 
phù hợp với quy mô (lớp, học 
sinh) của Trường THPT Hùng 
Vương theo các quy định của 
Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn cơ sở 
vật chất, quy mô trường THPT. 

Dự báo quy mô dân số, số 

lượng học sinh THPT trong 
khu vực tuyển sinh đến năm 
2025 và giai đoạn sau năm 2025 
(có tính đến quy mô dân số các 
dự án phát triển nhà ở trong 
khu vực) để xác định phạm 
vi tuyển sinh, quy mô của các 
trường THPT sau khi chia tách 
và có phương án đầu tư phù 
hợp, bảo đảm hiệu quả. 

Việc bố trí địa điểm xây 
dựng mới trường THPT để 
giảm tải cho Trường THPT 
Hùng Vương phải bảo đảm 
quỹ đất cho các công trình thể 
dục thể thao, sân chơi và công 
trình phục vụ học tập, sinh 
hoạt của học sinh, đáp ứng yêu 
cầu giáo dục toàn diện.

THU HIỀN

(BĐ) - Ngày 13.11, Hội 
VHNT tỉnh tổ chức giao lưu 
và tọa đàm văn học tại Trường 
THPT số 2 An Nhơn (phường 
Đập Đá, TX An Nhơn).

Trong không khí ấm cúng, 
các văn nghệ sĩ đã giao lưu, 
chia sẻ,  trao đổi về kinh 
nghiệp sáng tác. Đồng thời, 
nhấn mạnh tầm quan trọng 
của VHNT trong đời sống 
xã hội hiện nay, góp phần 
“nhân cái đẹp, dẹp cái xấu” 
thông qua việc quảng bá các 
tác phẩm VHNT có giá trị 
cao về tư tưởng nghệ thuật. 

Những câu chuyện của thế 
hệ đi trước đã truyền cảm 
hứng cho thế hệ trẻ, thêm yêu 
VHNT. Bên cạnh đó, các văn 
nghệ sĩ đã đem đến chương 
trình những tiết  mục văn 
nghệ đặc sắc...

Dịp này, Hội VHNT tỉnh, 
Hội đồng hương An Nhơn tại 
TP Hồ Chí Minh và Trường 
THPT s ố  2  A n  N h ơ n  đ ã 
tặng 62 suất quà (500 nghìn 
đồng/suất) cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, học giỏi 
của trường. 

TRỌNG LỢI

Giao lưu và tọa đàm văn học 
tại Trường THPT số 2 An Nhơn

Rà soát quy hoạch xây mới  
trường THPT để giảm tải 
Trường THPT Hùng Vương

(BĐ) - Chiều 13.11, Hội 
Nhà báo Việt Nam tỉnh phối 
hợp với Trung tâm Bồi dưỡng 
nghiệp vụ báo chí (trực thuộc 
Hội Nhà báo Việt Nam) tổ 
chức bế mạc và trao chứng 
nhận cho 43 học viên tham 
gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
“Kỹ năng sản xuất Podcast” 
dành cho hội viên hội nhà 
báo của 7 tỉnh miền Trung - 
Tây Nguyên gồm: Phú Yên, 
Bình Định,  Quảng Ngãi , 
Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, 
Kon Tum. 

Diễn ra trong hai ngày (12-
13.11), nhà báo Nguyễn Trần 
Anh Thu, phóng viên Đài 
Tiếng nói Việt Nam, giảng 
viên kiêm chức của Trung tâm 
đã giới thiệu nhiều nội dung 
liên quan đến podcast và cách 
sản xuất một chương trình âm 
thanh hiện đại theo những chủ 
đề khác nhau. Podcast là một 

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 
“Kỹ năng sản xuất Podcast”

Trao chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 
“Kỹ năng sản xuất Podcast”.                Ảnh: LỆ HẰNG

loại hình báo chí mới, có thể 
đăng tải trên nhiều ứng dụng 
như: iTunest, Spotify, Google 
podcast, Facebook podcast… 
hoặc thông qua các thiết bị, 
điện thoại thông minh. Loại 
hình này phù hợp với xu thế 
phát triển báo chí trong tương 

lai và đang được nhiều tầng 
lớp xã hội quan tâm.

Lớp học là cơ hội để hội 
viên hội nhà báo các tỉnh giao 
lưu, trao đổi thông tin, hỗ 
trợ nhau hoàn thành những 
chương trình podcast trong 
thời gian tới.                NGỌC TÚ



    3THỨ HAI, 14.11.2022 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

● Xin ông cho biết, Bình 
Định sẽ hưởng ứng Tháng hành 
động vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2022 với những hoạt 
động cụ thể nào? 

- Nhân Tháng hành động 
năm nay, Sở LĐ-TB&XH tham 
mưu UBND tỉnh triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực nhằm tiếp 
tục nâng cao nhận thức trong 
cộng đồng. Bên cạnh Lễ phát 
động Tháng hành động năm 
2022 của tỉnh ngày 14.11, từ ngày 
10 - 15.11, các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể và địa phương tổ chức 
lễ phát động hoặc hoạt động 
hưởng ứng Tháng hành động 
bằng các hình thức phù hợp như: 
Mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, 
diễu hành tại các trục đường 
chính, nơi công cộng, khu vực 
trung tâm đông dân cư…

Các hoạt động chính của 
Tháng hành động năm nay gồm: 
Tuyên truyền, huy động nguồn 
lực chăm sóc cho phụ nữ và trẻ 
em gái; kiểm tra, xử lý các vi 
phạm (nếu có). Phải tính toán, 
xem xét kỹ lưỡng để các hoạt động 
diễn ra thiết thực, phù hợp với 
từng nhóm đối tượng, thời điểm, 
tình hình thực tế, thu hút, tạo được 
ấn tượng và khắc sâu trong người 
nghe, người tham gia. 

Cụ thể, với công tác tuyên 
truyền, ngoài một số loại hình 
tuyên truyền lâu nay trên hệ 
thống đài phát thanh, truyền 
hình, hệ thống thông tin cơ sở 
ở các xã, phường, thị trấn, Sở 
LĐ-TB&XH tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo các địa phương, 
đơn vị phát huy sức mạnh của 
“cộng đồng mạng”, thực hiện 
và đăng tin, bài, hình ảnh, video 
trên trang thông tin điện tử, báo 
điện tử, facebook, zalo, tiktok... 

Với hình thức truyền thông 

Đảm bảo an sinh, tạo cơ hội phát triển 
cho phụ nữ và trẻ em gái

Hôm nay (14.11), tại huyện Tây Sơn, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho 
phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Phóng viên Báo Bình Định đã 
phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, xung quanh sự kiện này. 

trực tiếp như diễn đàn, đối 
thoại, tọa đàm, hội thảo, tập 
huấn, các cuộc thi (thi tìm hiểu 
pháp luật, sáng tác, sân khấu 
hóa, hội diễn tuyên truyền viên 
giỏi), nội dung cần đổi mới, bám 
sát tâm tư, nguyện vọng hiện tại 
của người dân; cách thể hiện, 
truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, dễ 
nhớ, dễ khắc sâu. 

Công tác vận động nguồn 
lực để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn cần được 
chú trọng với những cách làm 
linh hoạt, tạo được niềm tin với 
nhà hảo tâm để thu hút đông 
đảo sự chung tay, góp sức trong 
cộng đồng. Các địa phương 
quan tâm biểu dương kịp thời 
những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong công tác bình đẳng giới. 

● Tháng hành động được 
UBND tỉnh tổ chức hằng năm 
nhằm tạo điểm nhấn, thu hút sự 
quan tâm của xã hội. Ông đánh 
giá như thế nào về hiệu quả đạt 
được từ Tháng hành động đối với 
công tác bình đẳng giới của tỉnh?

- Mục đích tổ chức Tháng 
hành động là nhằm tạo điểm 
nhấn, hình thành “chiến dịch” 
truyền thông, thực tế cho thấy 
Tháng hành động qua nhiều 
năm đạt kết quả như mong đợi. 

Tháng hành động hằng năm 
luôn nhận được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự 

phối kết hợp chặt chẽ của các 
sở, ban, ngành, đoàn thể, địa 
phương trong tỉnh; có sự quan 
tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí từ 
nguồn ngân sách tỉnh cho công 
tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 
của phụ nữ tỉnh.

Trong tuần qua, đoàn kiểm 
tra của Vụ Bình đẳng giới (Bộ 
LĐ-TB&XH) đã làm việc tại 
tỉnh, đánh giá cao những thành 
tích đạt được trong công tác 
bình đẳng giới. Đặc biệt, trong 
công tác truyền thông, các sở, 
ngành, hội, đoàn thể như Sở 
VH&TT, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, 
Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Hội 
LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ 
tỉnh, CA tỉnh… đã triển khai 
thực hiện đồng bộ, thường 

xuyên với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, phù hợp 
với từng đối tượng. 

Việc nâng cao năng lực thực 
hiện công tác bình đẳng giới 
cũng đã thực hiện tốt. Các mục 
tiêu của Chiến lược Quốc gia về 
bình đẳng giới đều được các sở, 
ngành, hội, đoàn thể và các địa 
phương tích cực triển khai, thực 
hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ 
theo kế hoạch của UBND tỉnh.

● Liên quan đến Chiến lược 
Quốc gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2021 - 2030, Bình Định cần 
khắc phục vấn đề gì để đạt mục 
tiêu đã đề ra, thưa ông?

- Yêu cầu giảm khoảng cách 
giới trong lĩnh vực chính trị 
của tỉnh tuy đã được quan tâm, 
nhưng tỷ lệ nữ trong diện quy 
hoạch các chức danh lãnh đạo, 
quản lý các cấp chưa đạt mục 
tiêu đề ra, còn thấp hơn so với 
mức trung bình của cả nước. 
Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh 
triển khai Kế hoạch thực hiện 
Chương trình “Tăng cường sự 
tham gia bình đẳng của phụ nữ 
trong các vị trí lãnh đạo và quản 
lý ở các cấp hoạch định chính 
sách giai đoạn 2021 - 2030” trên 
địa bàn tỉnh. 

Một trăn trở khác là việc phát 
hiện, can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị 
bạo lực trên cơ sở giới còn nhiều 
hạn chế, chưa kịp thời; chưa tổng 
hợp thống kê được số liệu về tình 
hình bạo lực trên cơ sở giới trên 
địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, 
cần thêm các hoạt động tăng 
cường sự chia sẻ, thấu hiểu của 
nam giới với phụ nữ trong gia 
đình; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, tạo cơ hội 
để phụ nữ, trẻ em phát triển bản 
thân, khẳng định giá trị, mạnh 
dạn lên tiếng tố cáo những hành 
vi lạm dục, bạo lực, bạo hành 
bản thân mình và những người 
quen biết, xung quanh...

● Xin cảm ơn ông!
NGỌC TÚ (Thực hiện)

Tặng học bổng tiếp sức đến trường cho nữ học sinh khó khăn ở huyện Phù Cát.                               Ảnh: N.T

(BĐ) -  Ngày 11.11,  Sở 
VH&TT tổ chức gặp mặt, 
động viên HLV, VĐV thuộc 
Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao tỉnh chuẩn 
bị tham gia thi đấu tại Đại hội 
Thể thao toàn quốc năm 2022.

Theo kế hoạch, tại Đại hội 
Thể thao toàn quốc lần thứ IX 
năm 2022, 9 HLV và 50 VĐV 
của 8 đội tuyển (gồm: Bóng 
ném, điền kinh, taekwondo, 
b i l l a r d s  &  s n o o k e r ,  c ờ 
vua,  cờ tướng,  boxing và 
vovinam) thuộc Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu Thể 
thao t ỉnh tham gia  tranh 
tài. Các đội tuyển phấn đấu 
giành 2 HCV, 8 HCB và 10 

HCĐ. Hiện các đội tuyển 
đã và đang lên kế hoạch tập 
huấn, chuẩn bị các điều kiện 
để giành thành tích cao nhất 
về cho thể thao Bình Định.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo 
Sở VH&TT, Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao 
tỉnh đã chia sẻ những khó 
khăn, hy sinh của lực lượng 
HLV, VĐV trong thời gian 
qua, đồng thời, bày tỏ sự tin 
tưởng, nỗ lực của các HLV, 
VĐV sẽ đem lại kết quả tốt ở 
kỳ Đại hội này. Lãnh đạo Sở 
VH&TT cũng cam kết sẽ phối 
hợp cùng các cấp, ngành dành 
nhiều nguồn lực hơn nữa để 
cải thiện cơ sở vật chất, chế 

độ dinh dưỡng, tiền công tập 
luyện cho HLV, VĐV trong 
thời gian tới, góp phần nâng 
cao thành tích của các bộ môn 
ở đấu trường quốc gia và quốc 
tế. Lãnh đạo Sở VH&TT đã 
tặng quà động viên các HLV, 
VĐV Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao tỉnh, thể 
hiện quyết tâm hướng đến 
một kỳ Đại hội thành công.

Đại diện các HLV, VĐV 
cũng cam kết sẽ nỗ lực hết 
mình vì màu cờ sắc áo, khắc 
phục mọi khó khăn, thi đấu 
với khả năng cao nhất, góp 
phần hướng đến mục tiêu 
giành vị trí 23 - 22 toàn đoàn. 

HOÀNG QUÂN

Gặp mặt HLV, VĐV chuẩn bị tham gia 
Đại hội Thể thao toàn quốc

(BĐ) - Chiều 13.11, 6 trận 
đấu thuộc vòng 25 V-League 
2022 đã diễn ra. Ở trận đấu trên 
sân Hòa Xuân, CLB Topenland 
Bình Định đã giành chiến thắng 
1 - 0 trước SHB Đà Nẵng, qua 
đó nâng tổng số điểm có được 
lên thành 44. Tuy nhiên, kết quả 
này không mang nhiều ý nghĩa, 
bởi CLB Hải Phòng cũng vượt 
qua Sông Lam Nghệ An với tỷ 
số đậm 4 - 1, chắc chắn giành 
ngôi á quân vì hơn đội bóng đất 
Võ 4 điểm trong khi giải chỉ còn 
1 vòng đấu.

Trong trận “chung kết 
ngược” trên sân Thiên Trường, 
đội chủ nhà Nam Định đã giành 

chiến thắng đậm 3 - 0 trước CLB 
Sài Gòn. Kết quả này giúp đội 
bóng do HLV Vũ Hồng Việt dẫn 
dắt chính thức trụ hạng thành 
công. Cơ hội chưa hết với CLB 
Sài Gòn, bởi CLB Hồng Lĩnh 
Hà Tĩnh cũng nhận trận thua 
0 - 2 trước CLB Hà Nội. Hiện 
khoảng cách giữa Hồng Lĩnh 
Hà Tĩnh và CLB Sài Gòn là 2 
điểm. 3 điểm giành được trên 
sân Hàng Đẫy giúp đại diện thủ 
đô vô địch sớm 1 vòng đấu.

Ở 2 trận đấu còn lại, CLB TP 
Hồ Chí Minh hòa CLB Viettel 
với tỷ số 0 - 0; CLB Hoàng Anh 
Gia Lai thắng CLB Đông Á 
Thanh Hóa 3 - 2. HOÀNG QUÂN

VÒNG 25 V-LEAGUE 2022:

Topenland Bình Định chắc chắn 
đứng thứ 3 chung cuộc
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Bình Định

Sau quá trình tố tụng kéo dài 15 năm, ngày 22.9.2022, Tòa 
án đặc biệt xét xử tội ác chế độ Pol Pot tại Campuchia (ECCC) 
đã khép lại bằng bản án tù chung thân đối với Khieu Samphan, 
một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ Campuchia 
Dân chủ, vì phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người. Với 
phán quyết cuối cùng của ECCC, kẻ phạm tội ác chống lại loài 
người đã phải nhận bản án nghiêm khắc. Lịch sử cũng đã có lời 
phán xét rõ ràng về giai đoạn bi thương với đất nước “Chùa Tháp”, 
qua đó khẳng định sự thật: Việt Nam đã cứu dân tộc Campuchia 
khỏi thảm họa diệt chủng.

Kẻ thù buộc ta 
ôm cây súng...

Thảm họa diệt chủng ở 
Campuchia xuất hiện sau năm 
1975 là hiện tượng chưa từng 
có trong khu vực Đông Nam 
Á thời hiện đại. Cả đất nước 
Campuchia giai đoạn 17.4.1975- 
7.1.1979 chìm trong loạn lạc đẫm 
máu, khi chính quyền do Pol 
Pot - Ieng Sary cầm đầu. Chúng 
xóa bỏ tận gốc mọi cơ sở xã hội 
khi xây dựng “nhà nước mới” 
không chợ, không tiền, không 
trường học, không đô thị, không 
trí thức, không tôn giáo - một xã 
hội nông nghiệp không tưởng 
với mô hình nhà nước kỳ dị 
cưỡng bức nhân dân từ đô thị 
về nông thôn. Chúng đẩy dân tộc 
Campuchia vào thảm họa diệt 
chủng tàn khốc; mở nhiều đợt 
thanh trừng tàn bạo những thành 
phần chống đối, kể cả trong quân 
đội; gây xáo trộn và mâu thuẫn 
nội bộ gay gắt. Hàng chục vạn 
người Campuchia, trong đó có 
nhiều cán bộ, đảng viên phải tìm 
cách chạy trốn sang Việt Nam. 

Không chỉ mất nhân tính khi 
thực hiện diệt chủng chính đồng 
bào, tập đoàn Pol Pot - Ieng Sary 
còn xâm phạm chủ quyền, lãnh 
thổ Việt Nam, gây ra nhiều tội ác 
diệt chủng. Chúng khiêu khích 
và nhiều lần gây xung đột quân 
sự trên các vùng biên giới Việt 
Nam, tiến tới việc phát động 
cuộc chiến tranh đẫm máu sang 
toàn tuyến biên giới Tây Nam.

Ngày 23.12.1978, chúng huy 
động 10/19 sư đoàn đang bố trí 
dọc biên giới mở cuộc tiến công 
trên toàn tuyến biên giới Tây 
Nam. Để bảo vệ chủ quyền đất 
nước, ngày 23.12.1978, quân tình 
nguyện Việt Nam mở cuộc tổng 
phản công - tiến công trên toàn 
tuyến biên giới Tây Nam.

Sau khi thực hiện quyền 
tự vệ chính đáng của mình, 
đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết 
của Mặt trận Đoàn kết cứu 
nước Campuchia và nhân dân 
Campuchia, quân tình nguyện 
Việt Nam đã cùng các lực lượng 
cách mạng Campuchia xóa bỏ 
chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng 
Sary vào ngày 7.1.1979. Suốt hơn 
10 năm liền sau đó, chúng ta đã 
kề vai sát cánh với quân và dân 

Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
LTS: Cách đây hơn 40 năm, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc và bảo vệ chính nghĩa, quân và dân Việt Nam đã đứng 

lên trừng trị bàn tay tội ác của tập đoàn phản động Pol Pot - Ieng Sary. Nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, Báo 
Bình Định trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chuyên đề “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, phần nào mang đến những hình 
dung về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia trong và sau cuộc chiến ấy.

Đối với Việt Nam, chiến 
tranh bảo vệ biên giới Tây 
Nam là cuộc chiến tự vệ, 
cuộc chiến vì chính nghĩa, là 
biểu tượng cao đẹp của tình 
đoàn kết thủy chung, trong 
sáng giữa hai dân tộc Việt 
Nam và Campuchia.

Campuchia đánh bại mưu toan 
phục hồi chế độ diệt chủng, bảo 
vệ vững chắc thành quả cách 
mạng, thực hiện công cuộc hồi 
sinh đất nước “Chùa Tháp”. 

Tháng 6.1988, với sự thỏa 
thuận giữa hai nước, Việt Nam 
đã rút toàn bộ chuyên gia dân sự; 
đến ngày 26.9.1989, toàn bộ quân 
tình nguyện và chuyên gia quân 
sự Việt Nam đã trở về Tổ quốc 
trong vinh quang chói lọi, trong 
sự lưu luyến tiễn đưa của nhân 
dân Campuchia. 

Khắc sâu những 
năm tháng bi hùng

Hơn 40 năm sau ngày giúp 
Campuchia thoát khỏi chế độ 
diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary, ký 
ức về cuộc chiến đặc biệt ấy vẫn 
vẹn nguyên trong tâm trí những 
CCB luôn tự nhận là “may mắn” 
sống sót trở về. 

Thiếu tướng Trần Công 
Thức (nguyên Phó Tư lệnh Quân 
khu 5) tham gia chiến trường 
Campuchia từ tháng 10.1978, giữ 
chức Phó Trung đoàn trưởng, 
Tham mưu trưởng Trung đoàn 
93 (Sư đoàn 2, Quân khu 5). 
Theo hồi ức của thiếu tướng 
Thức, Trung đoàn 93 được 
thành lập tại Bình Định vào 

ngày 25.3.1975. Chiến tranh biên 
giới Tây Nam bùng nổ, tháng 
6.1978, Trung đoàn 93 được bổ 
sung vào đội hình Sư đoàn 2 làm 
nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn 
Campuchia. 

Ngay sau khi nhận lệnh, 
Trung đoàn 93 đã thần tốc vào 
Tây Ninh. Chỉ trong 10 ngày, 
Trung đoàn đã tiêu diệt toàn bộ 
Sư đoàn 703, Sư đoàn 660 của Pol 
Pot, làm chủ trên phạm vi toàn 
tỉnh. Tiếp đó là các trận đánh vô 
cùng ác liệt nhưng kiên cường 
tại sông Đáp Cầu, chùa Bạch Bột, 
tuyến đường 13, 14 và đường 
10… Đặc biệt, Trung đoàn đã 
cùng với Quân đoàn 4 thọc sâu, 
bao vây chia cắt và giải phóng 
thủ đô Phnôm Pênh của nước 
bạn vào ngày 7.1.1979. 

“Cái chết dĩ nhiên đáng sợ, 
nhưng nếu ai cũng sợ chết thì 
ai ra trận. Chúng tôi tự hỏi điều 
đó và cuối cùng luôn động viên 
nhau phải đánh với tinh thần 
không có ngày mai”, thiếu tướng 
Thức xúc động kể.

Dù ngày 7.1.1979 là mốc lịch 
sử giải phóng thủ đô Phnom 
Penh, xóa nạn diệt chủng Pol 

Pot - Ieng Sary ở Campuchia, 
thế nhưng tàn quân Pol Pot vẫn 
dạt đến các căn cứ dọc biên giới 
Thái Lan - Campuchia chốt giữ 
hòng xây dựng lực lượng. Vì 
vậy, nhiệm vụ của Quân tình 
nguyện Việt Nam là phải truy 
quét, tiêu diệt cho sạch bọn Pol 
Pot. Đây chính là thời gian ác liệt 
nhất và nhiều quân tình nguyện 
Việt Nam đã đổ xương máu trên 
chiến trường này. 

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh 
Lê Thanh Nồng nhập ngũ tháng 
5.1978, 3 tháng sau tham gia 
cùng Trung đoàn 95 (thuộc Quân 
khu 5) hoạt động ở khu vực biên 
giới Cửa khẩu Lệ Thanh. Tháng 
12.1979, ông Nồng được cho về 
để đi học sĩ quan lục quân. Đến 
tháng 2.1985, ông cùng Tiểu đoàn 
50B tiếp tục sang Campuchia để 
tham gia chiến dịch giải phóng 
Ngã 3 Biên (biên giới 3 nước Lào, 
Campuchia và Thái Lan). 

Theo đại tá Nồng, cuộc chiến 
thật sự cam go, chứ không thể 
đánh nhanh thắng gọn như ông 
nghĩ. Hai bên giằng co kéo dài 
mấy năm trời, hao binh tổn sức. 
Tháng 1.1979, Trung đoàn 95 
hành quân trên quốc lộ 13 hướng 
về tỉnh Preah Vihear để đánh 
địch. Khi đến một đoạn đường 
cong, hai bên là núi, đồng chí 
Ma Thanh Toàn (Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 95, Sư đoàn 
307) nhận định có thể địch sẽ mai 
phục ở vị trí này. Sau đó, chia 
Trung đoàn làm 2 hướng, Tiểu 
đoàn 2 cắt rừng đi, Tiểu đoàn 1 
đi đường chính. 

“Tiểu đoàn 1 vừa di chuyển 
lên phía trước thì bị địch phục 
kích bằng khẩu ĐKZ đặt giữa 
đường. Quân ta tử thương rất 
nhiều. Mặc dù đói rét, nhưng 
tôi cùng các đồng đội vẫn đi bộ 
băng rừng nguyên đêm để vận 
chuyển tử sĩ và thương binh về 
lại đơn vị”, ông Nồng kể.

“Chia nhau cuộc đời, chia 
nhau cái chết”, tình đồng đội 
thiêng liêng, sâu nặng như cật 
ruột. Đại tá Nguyễn Trúc Phương 
(nguyên cán bộ tình báo Bộ Tư 
lệnh Mặt trận 579, Quân khu 5) 
có 10 năm “nằm gai nếm mật” tại 
chiến trường Campuchia (1977 - 
1987). Ông nhớ mãi trận đánh ở 
cao điểm 547 vào cuối năm 1979 
tại tỉnh Preah Vihear: “Trận đó, 
ta đánh đợt đầu chưa ngã ngũ. 
Địch trong căn cứ quân sự vững 
chắc, ngoan cố chống trả. Cả một 
đại đội gồm 80 đồng chí của ta 
bám trụ vòng ngoài, chờ cơ hội 
tấn công, nhưng đã hy sinh vì 
không có nước uống”. 

HỒNG PHÚC - DƯƠNG LINH

Ngày 8.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, công trình kiến trúc 
biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia; tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc 
tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng do Khmer Đỏ gây ra tại Campuchia.                       Ảnh: VGP

Các CCB (từ phải qua trái): Lê Thanh Nồng, Trần Đức Thắng, Dương Đình 
Quý và Lê Trung Kiên bồi hồi xem lại các kỷ vật thời tham gia hoạt động 
ở Campuchia, nhất là Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Nhà 
nước Campuchia trao tặng.      Ảnh: HỒNG PHÚC Kỳ 2: Trọn nghĩa, vẹn tình

Kỳ 1: Cuộc chiến vì chính nghĩa
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Bình Định

Để làm được như thế, 
Công ty Điện lực Bình Định 
(PC Bình Định) chú trọng cải 
tiến và hiện đại hóa hệ thống 
quản lý, lưới điện, tích cực ứng 
dụng nhiều công nghệ mới vào 
sản xuất, kinh doanh, như: Hệ 
thống quản lý thu thập dữ liệu, 
giám sát và điều khiển từ xa 
SCADA; trạm biến áp (TBA) 
110 kV vận hành không người 
trực; hệ thống thu thập thông 
tin chỉ số từ xa RF-Spider; sửa 
chữa điện nóng (hotline); đưa 
toàn bộ 12/12 dịch vụ điện mức 
độ 4 lên Cổng dịch vụ công 
quốc gia…

Ông Thái Minh Châu, Giám 
đốc PC Bình Định, cho biết: 
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
các lĩnh vực quản trị, kinh 
doanh điện năng đã góp phần 
giúp PC Bình Định “Thích ứng 
linh hoạt, an toàn, hiệu quả” 
trong điều kiện hiện nay. Mọi 
thông số vận hành, cảnh báo 
sự cố được kết nối về Trung 
tâm điều khiển qua hệ thống 
điều hành SCADA. Điều đó, 
giúp giảm tối đa nhân lực vận 
hành, nâng cao năng suất lao 
động, giảm chi phí vận hành 
hệ thống, tăng độ tin cậy cung 
cấp điện và đảm bảo vận hành 
lưới điện an toàn. Việc sử dụng 
hệ thống SCADA để thao tác 
đóng cắt từ trung tâm điều 
khiển các đường dây, TBA, 
thực hiện cấp điện trở lại cho 
khách hàng nhanh hơn, ngăn 
ngừa nguy cơ xảy ra sự cố, gây 

Điện lực Bình Định đẩy mạnh chuyển đổi số
Trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực năng 

lượng, Công ty Điện lực Bình Định tập trung tối ưu hóa và tự động hóa hệ thống quản lý, điều hành mạng lưới điện, 
đảm bảo cung ứng điện đạt hiệu suất tốt nhất. 

mất an toàn.
Theo thống kê của PC Bình 

Định, đến nay, 9/9 Điện lực của 
đơn vị đã hoàn thành 100% 
việc lắp đặt công tơ điện tử 
được đo xa bằng hệ thống  
RF-Spider. Cả tỉnh có trên 
468.182 khách hàng ký hợp 
đồng mua bán điện (HĐMBĐ) 
với công ty dưới 2 hình thức: 
Số hóa (dữ liệu, văn bản, thông 
tin, hình ảnh bản cứng trên 
giấy được chuyển thành dạng 

hình ảnh hoặc PDF để lưu trữ) 
và phương thức điện tử hóa. 
Gần đây, PC Bình Định đã cho 
chuyển 143.440 HĐMBĐ sinh 
hoạt số hóa sang hình thức 
hợp đồng điện tử (35%), dự 
kiến đến tháng 5.2023 sẽ hoàn 
thành 100%.

Ông Nguyễn Minh Kỳ, 
56 tuổi, ở thôn Quảng Vân, 
xã Phước Thuận, huyện Tuy 
Phước, cho biết: Tháng 10 vừa 
qua, tôi cùng người dân trong 

thôn được Điện lực Tuy Phước 
ký lại HĐMBĐ bằng phương 
thức điện tử. Nhờ đó, tôi không 
còn đi nộp tiền điện trực tiếp 
tại quầy nữa mà có thể nhận 
thông báo qua tin nhắn SMS, 
Zalo và chọn cách thanh toán 
không dùng tiền mặt thuận 
lợi nhất. Đặc biệt, lịch cắt điện 
cũng được báo trước vài ngày 
nên tôi có thể dễ dàng bố trí 
nhân công làm việc tại cơ sở 
sản xuất của tôi chứ không bị 

động như trước nữa.
Còn ông Từ Văn Tổng, ở 

thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 
Hoài Ân, chia sẻ: Gia đình tôi 
sinh sống ở TP Hồ Chí Minh 
nhưng có nhà vườn ở thị trấn 
Tăng Bạt Hổ. Mọi năm, tôi phải 
nhờ người thanh toán tiền điện 
hộ thì nay đăng ký qua tin 
nhắn, thanh toán qua ví điện 
tử Momo hoặc qua ủy nhiệm 
thanh toán bởi ngân hàng, đã 
tiện lợi lại không tốn phí. 

Việc vận dụng mạng xã hội 
Zalo OA, trang web vào chăm 
sóc khách hàng giúp PC Bình 
Định phục vụ khách hàng mọi 
lúc mọi nơi; cho phép khách 
hàng bất cứ lúc nào cũng có 
thể truy xuất dữ liệu về mức 
độ sử dụng điện của gia đình, 
biến động thanh toán và nhận 
những thông báo liên quan… 
Đặc biệt, toàn bộ yêu cầu sửa 
chữa của khách hàng được 
thực hiện đúng theo cam kết. 

Theo ông Thái Minh Châu, 
để đẩy mạnh tiến độ chuyển 
đổi số, PC Bình Định tiếp tục 
đào tạo, tập huấn nâng cao để 
làm thay đổi sâu sắc nhận thức 
của người lao động về chuyển 
đổi số, từng bước hình thành 
tư duy số, văn hóa số trong 
cán bộ, nhân viên. Tiếp tục rà 
soát thực hiện dứt điểm khâu 
số hóa dữ liệu, đặc biệt là dữ 
liệu về khách hàng, dữ liệu đo 
đếm, thông tin thiết bị, thông 
số vận hành để phục vụ cho 
giai đoạn số hóa quy trình và 
triển khai áp dụng công nghệ 
số. Hoàn thiện hạ tầng số và 
nhân lực số, sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu công tác chuyển đổi số 
trong giai đoạn mới.     HẢI YẾN 

Trung tâm điều khiển hệ thống điện Bình Định.                                                                                                                                               Ảnh: HẢI YẾN 

Hiệp hội SEMI Đông Nam Á (SEMI 
SEA) phối hợp với Hội Công nghệ vi 
mạch bán dẫn TP Hồ Chí Minh (HSIA), 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh 
(SHTP) vừa tổ chức Hội nghị Thượng 
đỉnh kinh doanh Việt Nam với chủ đề 
“Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán 
dẫn Đông Nam Á” tại TP Hồ Chí Minh. 
Hội nghị nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội 
tăng trưởng trong ngành bán dẫn của 
Việt Nam và trên toàn hệ sinh thái điện 
tử Đông Nam Á. 

Ông Karen Leo, Phó Giám đốc điều 
hành Singapore Global Network nhấn 
mạnh, Việt Nam đang trở thành điểm 
đến mới của ngành công nghiệp bán dẫn 
và đóng vai trò quan trọng trong việc 
phát triển các ngành công nghiệp phụ 
trợ, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế đất nước.

Trong khi đó, bà Linda Tan, Chủ 
tịch Hiệp hội SEMI Đông Nam Á nhận 
định, Việt Nam là một thị trường mới 
nổi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn 
cầu và sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng 
tăng trưởng rất lớn.

Theo thống kê, hiện Việt Nam có gần 
5.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết 
kế vi mạch, trong đó chủ yếu tập trung 
tại TP Hồ Chí Minh. Những năm gần 
đây, nhiều DN trong lĩnh vực thiết kế 

 Tập đoàn Morinaga Milk 
Industry (MMI) - nhà sản xuất sữa hơn 
100 năm kinh nghiệm của Nhật Bản - đã 
mua lại cổ phần của Công ty CP Elovi Việt 
Nam (gọi tắt là Elovi Việt Nam) từ tháng 
11.2022, MMI ra mắt thị trường Việt Nam  
2 sản phẩm: Thức uống dinh dưỡng 
dành cho người trung - cao tuổi Climeal 
và sữa chua Không béo Morinaga - 0% 
chất béo, ít đường, ít calo. 

(Theo nhipcaudautu)

 Giá cau giảm mạnh từ 60.000 
đồng/kg xuống chỉ còn 3.000 - 4.000 
đồng/kg khiến nhiều nhà vườn cau ở 
tỉnh Quảng Ngãi thất thu hàng trăm 
triệu đồng. Nhiều năm qua, cây cau trở 
thành nguồn thu chính của nhiều hộ 
dân địa phương. Không ít gia đình kiếm 
được hàng trăm triệu đồng mỗi vụ cau. 
Theo các chủ vựa cau, giá của loại nông 
sản này phụ thuộc vào nhu cầu của 
Trung Quốc.  (Theo kinhtedothi)

 Tổ chức thẻ quốc tế Visa vừa 
công bố giải thưởng Visa Awards 2022 
tại Phú Quốc (Kiên Giang) với 9 hạng 
mục giải thưởng quan trọng về hoạt 
động thẻ được trao cho Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank), trở 
thành ngân hàng đạt nhiều giải thưởng 
nhất tại sự kiện này. Trước đó, tháng 
8.2022, Vietcombank đã đón nhận đồng 
thời 4 giải thưởng quan trọng từ Tổ chức 
thẻ quốc tế JCB. (Theo kinhtevadubao)

Việt Nam trở thành “bến đỗ” 
cho ngành công nghiệp bán dẫn

vi mạch được thành lập mới và mở rộng 
quy mô rất nhanh và TP Hồ Chí Minh 
được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho 
các DN trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. 

PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Trưởng 
ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ 
Chí Minh, khẳng định, Khu Công nghệ 
cao TP Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ các 
DN trong hệ bán dẫn tại Việt Nam và 
trên toàn Đông Nam Á. Sứ mệnh của 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh 
là xây dựng nền tảng cho các ngành 
công nghệ cao và bán dẫn là một trong 
những ngành ưu tiên thu hút đầu tư 
và phát triển. 

Để thúc đẩy ngành bán dẫn, Việt Nam 

đã ban hành nhiều 
chính sách và hành 
lang pháp lý nhằm 
tạo điều kiện cho việc 
ưu tiên đầu tư và phát 
triển các sản phẩm, 
lĩnh vực vi mạch bán 
dẫn. Qua đó, Việt Nam 
có nhiều cơ hội tham 
gia sâu hơn vào chuỗi 
cung ứng bán dẫn toàn 
cầu, tham gia các công 
đoạn sản xuất từ thấp 
đến cao với các nước 
sản xuất chíp, có thể 

tham gia chuỗi cung cấp nguyên liệu 
sản xuất chip từ việc hợp tác khai thác 
các nguồn nguyên vật liệu tiềm năng.

Tại Hội nghị, các đại biểu, nhà khoa 
học, DN... cũng trao đổi, bàn luận các 
nội dung xu thế phát triển, những thách 
thức và cơ hội của ngành vi mạch bán 
dẫn của thế giới và khu vực; xây dựng 
mối quan hệ, hợp tác kinh doanh, đầu 
tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong 
nước với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam 
Á... để tạo động lực cho DN trong nước 
nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia 
chuỗi giá trị ngành công nghiệp vi mạch 
bán dẫn thế giới.

(Theo Báo Công Thương)

Sản xuất linh kiện IC bán dẫn tại Công ty Mtex (Nhật Bản) trong Khu 
chế xuất Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.

TIN VẮN
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Bình ĐịnhKINH TẾ

Nghề cá tăng trưởng bền vững, 
đời sống ngư dân tốt hơn

Ngày 19.9.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1090/QĐ-TTg  về Chương trình 
quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 
2030. Chương trình đặt mục tiêu tái cơ cấu ngành khai thác thủy sản theo hướng nâng cao chất 
lượng, đảm bảo phát triển bền vững, có trách nhiệm. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn 
Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc về việc triển khai những nội dung này.

Giám đốc Sở NN&PTNT 
TRẦN VĂN PHÚC

Bình Định thực hiện cơ cấu lại đội tàu khai thác xa bờ theo hướng giảm số lượng và nâng cao chất lượng, chuyển đổi nghề 
phù hợp. 
- Trong ảnh: Tàu cá của ngư dân Bình Định cập cảng bán sản phẩm.                       Ảnh: THU DỊU

l Thưa ông, Chương trình 
quốc gia về phát triển khai 
thác thủy sản hiệu quả, bền 
vững giai đoạn 2025, định 
hướng năm 2030 của Chính phủ 
có những điểm nổi bật nào?

Chương trình đặt ra rất 
nhiều vấn đề, nhiệm vụ trọng 
tâm liên quan tới hoạt động 
khai thác thủy sản (KTTS), có 
thể gom thành 3 nhóm vấn đề 
chính. Thứ nhất, việc cắt giảm 
hạn ngạch giấy phép KTTS 
phù hợp với việc tái cơ cấu đội 
tàu khai thác xa bờ. Theo đó, 
Chương trình đặt mục tiêu đến 
năm 2025 cắt giảm 10% hạn 
ngạch giấy phép KTTS vùng 
khơi so với năm 2020; xác định 
sản lượng cho phép khai thác 
theo loài đối với nghề khai thác 
cá ngừ đại dương. 100% tỉnh, 
thành phố ven biển xác định 
hạn ngạch tàu cá khai thác 
vùng biển ven bờ, vùng lộng 
thuộc phạm vi quản lý; 100% 
tàu cá hoạt động vùng khơi lắp 
đặt thiết bị giám sát hành trình 
theo quy định và được cung 
cấp bản tin dự báo ngư trường 
phục vụ KTTS hiệu quả.

Thứ hai, các địa phương xây 
dựng được những mô hình, dự 
án thí điểm về chợ đầu mối, chợ 
đấu giá hải sản; liên kết chuỗi 
khai thác - thu mua - bảo quản- 

tiêu thụ hải sản; mô hình gắn 
khai thác với dịch vụ nghề cá 
và du lịch tại các làng chài ven 
biển, cảng cá. Thứ ba là chấm 
dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá 
“3 không”, thực thi hiệu quả  
Luật Thủy sản 2017 và ngăn 
chặn vi phạm IUU…

l Để thực hiện những mục 
tiêu đó, Bình Định sẽ triển khai 
như thế nào, thưa ông?

Mục tiêu của Chương trình 
là hướng tới việc phát triển 
nghề cá bền vững, KTTS gắn 
liền với việc bảo vệ, giữ gìn 
để nguồn lợi thủy sản được 
bền vững, ổn định sinh kế 
cho ngư dân. Dựa trên những 
mục tiêu chung của Chương 

trình, ngành nông nghiệp tỉnh 
từng bước xây dựng các kế 
hoạch phát triển bám sát vào 
tiêu chí chung, đảm bảo thực 
hiện thành công Chương trình, 
đồng thời phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương. 

Hiện toàn tỉnh có 3.261 tàu 
cá khai thác xa bờ, tới năm 
2025 cắt giảm 10% (tương 
đương 326 giấy phép). Vấn đề 
này sẽ có nhiều khó khăn, vì 
ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế 
của ngư dân trong tỉnh. Chính 
vì thế, cùng với việc lựa chọn 
cắt giảm hạn ngạch là hỗ trợ 
chuyển đổi nghề phù hợp. Tới 
đây, toàn ngành sẽ tập trung 
xây dựng kế hoạch tái cơ cấu 
đội tàu gắn với hỗ trợ chuyển 

đổi nghề, giảm số lượng nhưng 
nâng cao chất lượng tàu, hiệu 
quả khai thác; đầu tư trang 
thiết bị hiện đại phục vụ đánh 
bắt, ứng dụng công nghệ tiên 
tiến vào bảo quản nâng cao giá 
trị sản phẩm. 

Đầu năm 2023, tỉnh ta sẽ 
xây dựng mô hình liên kết 
trong khai thác và tiêu thụ cá 
ngừ đại dương theo chuỗi. Đến 
năm 2025, Bình Định xây dựng 
chợ đầu mối đấu giá sản phẩm 
tại Hoài Nhơn - chợ đầu mối 
gắn với việc tiêu thụ sản phẩm 
và hoạt động dịch vụ hậu cần 
nghề cá ở khu vực cảng cá Tam 
Quan. Ngành nông nghiệp rà 
soát toàn bộ nhóm tàu cá khai 
thác ở vùng lộng và ven bờ, 

kiên quyết xóa bỏ các tàu cá 
không đủ điều kiện hoạt động; 
thực hiện đánh giá nguồn lợi 
thủy sản vùng lộng để xác định 
và tham mưu UBND tỉnh cấp 
hạn ngạch khai thác cho nhóm 
tàu này.

l Ông có kỳ vọng gì về việc 
triển khai Chương trình tại 
Bình Định?

Như tên gọi - Chương trình 
quốc gia phát triển khai thác 
thủy sản hiệu quả, bền vững 
giai đoạn 2022 - 2025, định 
hướng 2030 - đọc lên sẽ hiểu 
ngay mức độ quan trọng và cấp 
thiết của nó. Vì thế, để đảm bảo 
thực hiện thành công Chương 
trình, ngành nông nghiệp phải 
tính toán hết sức cẩn trọng, cân 
nhắc từng mục tiêu cụ thể; vì 
như tôi đã nói, nó sẽ tác động 
mạnh mẽ, sâu sắc đến rất nhiều 
gia đình ngư dân. 

Chúng tôi xây dựng kế 
hoạch dựa trên nhiều tiêu chí, 
trong đó chú trọng vào tham 
vấn và trao đổi với cộng đồng 
ngư dân, các địa phương ven 
biển nhằm có được kế hoạch 
phù hợp với thực tế. Chúng 
ta giảm hạn ngạch khai thác 
nhưng không giảm sản lượng và 
giá trị của ngành thủy sản, quan 
trọng nhất là đảm bảo được sinh 
kế cho bà con ngư dân.

Nói về kỳ vọng thì điều 
mong muốn lớn nhất của tôi là 
Chương trình sẽ giúp tỉnh tái cơ 
cấu ngành thủy sản ngày càng 
hiệu quả; ngành thủy sản cả 
nước, trong đó có Bình Định tăng 
trưởng bền vững, tốt hơn, các 
vấn đề vi phạm Luật Thủy sản 
2017 chấm dứt; nghề cá tiếp tục 
phát triển và đời sống ngư dân 
tốt hơn, đồng thời giữ gìn và bảo 
vệ được chủ quyền biển đảo của 
Tổ quốc đạt hiệu quả cao.

l Xin cảm ơn ông!
THU DỊU (Thực hiện) 

Nghề đan nhựa giả mây tạo thêm nhiều việc làm
Để tạo thêm việc làm lúc nông 

nhàn, tăng thu nhập cho hội viên, năm 
2019, Chi hội Nông dân thôn Tam Hòa, 
thuộc Hội Nông dân xã Nhơn Phong, 
TX An Nhơn, liên kết với DN đứng 
ra thành lập Tổ hợp tác đan nhựa giả 
mây (THT).

Chị Đặng Thị Nguyên, Chi hội 
trưởng Chi hội Nông dân thôn Tam Hòa, 
chia sẻ: Đến nay, chúng tôi có 20 thành 
viên làm việc tại THT, cùng với đó, 20 hộ 
khác tự mua máy, súng bắn đinh nhận 
hàng từ THT về làm tại nhà. Tùy theo 
mức độ lành nghề, mỗi lao động tại cơ 
sở có thu nhập từ 170 - 180 nghìn đồng/
ngày, những người làm tại nhà lúc rảnh 
việc cũng kiếm được hơn 2 triệu đồng/
tháng. Do tạo được việc làm nên THT 
cũng tập hợp được hội viên, có thể kết 
hợp tổ chức sinh hoạt Hội, phổ biến 
kiến thức phát triển kinh tế, chính sách, 
pháp luật.

Thu nhập khá từ 
trang trại VAC

Trang trại rộng gần 4 ha của ông 
Nguyễn Cự ở thôn Hòa Sơn, xã Bình 
Tường, huyện Tây Sơn, được quy hoạch, 
bố trí, vận hành theo mô hình VAC, mang 
lại mức lãi trên 100 triệu đồng/năm. 

Ông Cự cho biết: Đất vườn của tôi 
tuy rộng nhưng khô cằn, sỏi đá, phải mất 
nhiều công cải tạo. Nay phần vườn có 300 
cây xoài cát mốc đã cho trái và 500 cây 
xoài được 3 năm tuổi. Dưới tán xoài, tôi 
kết hợp chăn thả 10 con bò lai. Bên cạnh 
đó, tôi đào ao rộng trên 0,5 ha thả nuôi 
một số loại cá phổ biến.

Nhờ biết cách đầu tư lấy ngắn nuôi dài 
phù hợp với tiềm lực kinh tế còn hạn chế, 
đến nay trang trại của ông Nguyễn Cự đã 
đạt trị giá hơn 3 tỷ đồng. Từ kinh nghiệm 
của bản thân, ông Cự sẵn lòng hỗ trợ bất 
cứ ai quan tâm, muốn làm VAC để tăng 
thu nhập, cải thiện đời sống.  Đ. M.TRUNG

Chị Đặng Thị Trà, 45 tuổi, thành 
viên của THT, cho biết: Trước đây, tôi 
làm công nhân ở huyện Phù Cát, nhưng 
chồng tôi không may mắc bệnh hiểm 

nghèo nên phải ở nhà 
chăm sóc. Việc đan 
nhựa giả mây rất phù 
hợp với điều kiện của 
tôi, thu nhập cũng khá 
ổn định. 

Các sản phẩm THT 
nhận gia công khá 
phong phú, như: Sofa 
nhựa giả mây, bàn ghế, 
giường, đôn… Hằng 
tuần, DN liên kết đến 
lấy thành phẩm, thanh 
toán tiền công và giao 
nguyên liệu sản xuất 
gối đầu cho cơ sở. 
Nghề đan nhựa giả 
mây ngày càng phát 

triển, thu hút thêm nhiều người tham 
gia, nhất là những người cao tuổi, hạn 
chế về sức khỏe… 

XUÂN THỨC

Tổ hợp tác Chi hội nông dân thôn Tam Hòa tạo thêm được nhiều việc 
làm cho hội viên nhờ nghề đan nhựa giả mây.            Ảnh: XUÂN THỨC
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Bình Định

Phòng, chống “bệnh hẹp hòi” 
trong tình hình hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân.                                                 Ảnh: TTXVN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh rất quan tâm đến công 
tác cán bộ. Theo Người, muôn 
việc thành công hoặc thất bại 
đều do cán bộ tốt hoặc kém. 

Năm 1947, với bút danh 
X.Y.Z, Người đã viết tác phẩm 
“Sửa đổi lối làm việc”, nghiêm 
khắc chỉ ra những sai lầm, 
khuyết điểm ở một bộ phận 
cán bộ, đảng viên, như: Bệnh 
chủ quan; hẹp hòi; kiêu ngạo; 
tham lam; hữu danh, vô thực; 
xu nịnh, a dua; kéo bè, kéo 
cánh... Trong đó, “bệnh hẹp 
hòi” là một trong những căn 
bệnh nguy hiểm, cản trở con 
đường tiến lên của Đảng. Vì 
vậy, Người đã chỉ ra nguyên 
nhân, biểu hiện, tác hại, cách 
phòng, chống và tẩy trừ căn 
bệnh này.

“Bệnh hẹp hòi” là gì? 
Người chỉ rõ: “Vì ham danh 
vọng và địa vị, cho nên khi 
phụ trách một bộ phận nào, 
thì lôi người này, kéo người 
kia… chỉ biết có mình, chỉ biết 
có bộ phận mình mà quên cả 
Đảng. Đó là một thứ bệnh hẹp 
hòi”. Người nhấn mạnh: “Có 
nhiều đồng chí… Biết được 
vài câu lý luận đã cho mình 
là giỏi, không xem ai ra gì, 
tưởng mình là hơn hết. Đó 
là bệnh hẹp hòi hạng nặng”.

Hẹp hòi là căn bệnh vì lợi 
ích cá nhân mà ra. Căn bệnh 
này trầm kha ở một bộ phận 
cán bộ có chức, có quyền 
nhưng còn hạn chế về đạo 
đức cách mạng, “chữ tâm” 
chưa được rèn giũa.

Về nguyên nhân, Người 
chỉ rõ: Là do kém tính Đảng, 
chưa đặt lợi ích của Đảng, 
của dân tộc lên trên lợi ích 
cá nhân; do chủ nghĩa cá 
nhân, thứ chủ nghĩa tuyệt 
đối hóa lợi ích, hám danh, 
ích kỷ, đố kỵ và vụ lợi, việc 

gì cũng lo cho lợi ích riêng 
của mình “miễn là mình béo, 
mặc thiên hạ gầy”; lợi dụng 
chức vụ, lợi dụng Đảng để 
toan tính lợi ích cá nhân, lợi 
ích nhóm.

Về biểu hiện, “Ở trong 
Đảng thì không biết cất nhắc 
những người tốt, sợ người 
ta hơn mình. Ở ngoài Đảng 
thì khinh người, cho ai cũng 
không cách mạng, không 
khôn khéo bằng mình”. 
Chính vì “sợ người ta hơn 
mình” nên không chịu dùng 
người tài giỏi và cương trực; 
cố dìm người tài, chỉ thích 
dùng người giỏi a dua, nịnh 
hót “một dạ, hai vâng”, bất tài 
vô dụng để dễ bề sai khiến; 
ganh ghét, đố kỵ vì mình 
không bằng người khác, lúc 
nào cũng giương cao khẩu 
hiệu đoàn kết nhưng trong 
hành động thì âm thầm lôi 

bè, kéo cánh bảo vệ lợi ích 
cá nhân. Vì vậy, Người nhắc 
nhở: Dùng người, nhất là ai 
có trách nhiệm dùng người 
thì dùng cho đúng, phải công 
tâm, khách quan và có lòng 
rộng lượng thì mới dung nạp 
được người tài giỏi. 

Về tác hại của “bệnh hẹp 
hòi”, cán bộ, đảng viên mắc 
vào bệnh này rất có hại cho 
Đảng, cho dân, nó cản trở 
mối đoàn kết trong và ngoài 
Đảng; sinh ra nhiều tiêu cực 
và hệ lụy nghiêm trọng khác. 

Một là, tham danh lợi, chỉ 
biết lợi ích riêng mình mà 
quên đi tình đồng chí; óc địa 
vị, tham lam, kiêu ngạo, đố 
kỵ với người giỏi hơn mình 
dẫn tới đánh giá sai cán bộ, 
trù dập nhân tài. 

Hai là, lợi ích nhóm gây 
mất đoàn kết nội bộ; kèn cựa, 
ganh ghét, soi mói, bè phái 

làm suy giảm ý chí của những 
cán bộ, đảng viên thực tâm 
và gương mẫu, làm cho Đảng 
thiếu nhân tài.

Từ nguyên nhân, biểu hiện 
và tác hại của “bệnh hẹp hòi”, 
Người yêu cầu: “Từ nay, mỗi 
cán bộ, mỗi đảng viên, phải 
kiên quyết chữa cái bệnh hẹp 
hòi đó để thực hành chính 
sách đại đoàn kết”, vì “mỗi 
chứng bệnh là một kẻ địch. 
Mỗi kẻ địch bên trong là một 
bạn đồng minh của kẻ địch 
bên ngoài... nó phá hoại từ 
trong phá ra”.

“Bệnh hẹp hòi” luôn được 
Đảng quan tâm. Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 4 (khóa 
XII) thẳng thắn chỉ ra sự suy 
thoái không nhỏ ở một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, “sống 
ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ 
lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, 
không quan tâm đến lợi ích 

tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so 
bì, tị nạnh, không muốn người 
khác hơn mình”. Những biểu 
hiện này nếu không kịp thời 
chấn chỉnh chắc chắn sẽ nguy 
hại cho sự tồn vong của Đảng 
và chế độ. 

Để đối phó với “bệnh hẹp 
hòi” trong tình hình hiện nay, 
cần thực hiện nghiêm túc tư 
tưởng của Hồ Chí Minh về 
phòng, chống, tẩy trừ “bệnh 
hẹp hòi”; tăng cường giáo dục 
đạo đức cách mạng; nâng cao 
hiệu quả học tập tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh. Kịp thời nhận diện các 
biểu hiện mới và ngăn chặn, 
không để hình thành “điểm 
đen” trong tổ chức, nhất là 
hám danh lợi, lôi kéo bè phái, 
ganh đua, vô cảm.

Và, hơn hết, “Cán bộ, đảng 
viên, trước hết là người lãnh 
đạo phải biết trọng liêm sỉ, 
giữ danh dự, biết xấu hổ 
khi bản thân và người thân 
có hành vi tham nhũng, tiêu 
cực”, như lời Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh khi phát biểu tại Hội 
nghị toàn quốc tổng kết 10 
năm công tác phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực, tổ chức 
ngày 30.6.    TRẦN NGỌC HỒNG

 “Cán bộ, đảng 
viên, trước hết là 

người lãnh đạo phải biết 
trọng liêm sỉ, giữ danh dự, 
biết xấu hổ khi bản thân và 
người thân có hành vi tham 

nhũng, tiêu cực”.
Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 ”

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

Xuyên suốt, đa chiều, có tiêu chí và thông qua 
sản phẩm cụ thể

(BĐ) - Đó là yêu cầu do 
UBND tỉnh đặt ra đối với các 
sở, ban, ngành, các đơn vị 
sự nghiệp công lập, các DN 
nhà nước thuộc tỉnh, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
trong việc triển khai, quán 
triệt và tổ chức thực hiện 
công tác kiểm điểm, đánh 
giá,  xếp loại  chất  lượng  
năm 2022.

Cùng với đó, gắn đánh giá 
kiểm điểm cá nhân với kiểm 
điểm tập thể và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa 
nội dung, tiêu chí đánh giá, 
định lượng hóa mức độ đạt 

được (theo 4 cấp độ: Xuất sắc, 
tốt, trung bình, kém) và tiêu 
chuẩn từng mức chất lượng 
(hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
hoàn thành nhiệm vụ, không 
hoàn thành nhiệm vụ) cho 
phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị, địa 
phương lấy kết quả kiểm 
điểm của tập thể làm cơ sở 
để kiểm điểm cá nhân, lấy kết 
quả kiểm điểm của cá nhân 
để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm 
điểm của tập thể. Trong đó, 
thực hiện kiểm điểm tập thể 
lãnh đạo trước, cá nhân sau; 
kiểm điểm người đứng đầu 

trước, cấp phó của người 
đứng đầu sau; đánh giá xếp 
loại chất lượng cán bộ, công 
chức, viên chức trước, đánh 
giá xếp loại, chất lượng đảng 
viên sau. 

Thời gian thực hiện việc 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
chất lượng cán bộ, công chức, 
viên chức hoàn thành trước 
ngày 15.12.2022. Riêng đối 
với các đơn vị sự nghiệp công 
lập hoạt động trong lĩnh vực 
GD&ĐT, thời điểm đánh giá, 
xếp loại chất lượng đối với 
viên chức thực hiện ngay sau 
khi kết thúc năm học.

MAI LÂM

912 dịch vụ được thực hiện 
trực tuyến toàn trình 

(BĐ) - Ngày 11.11, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định 
số 3719/QĐ-UBND công bố 
danh mục 912 dịch vụ công 
của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh, Ban Quản 
lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp 
huyện, cấp xã thực hiện trực 
tuyến toàn trình trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tỉnh Bình Định (tại 
địa chỉ: https://dichvucong.
binhdinh.gov.vn). Trong đó, 
có 716 dịch vụ công cấp tỉnh, 
134 dịch vụ công cấp huyện và 
62 dịch vụ công cấp xã.

Trước đó, Văn phòng 
UBND tỉnh đã phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn tỉnh tổng rà soát 

hiện trạng cung cấp 1.820 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 1- 
4 để làm cơ sở tham mưu, đề 
xuất Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố phân loại mức độ cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức 
độ “toàn trình” và mức độ 
“một phần” theo quy định.

Đáng chú ý, việc rà soát, 
tham mưu, đề xuất các thủ tục 
hành chính được công bố dịch 
vụ công trực tuyến toàn trình 
phải đáp ứng đầy đủ 3 yêu cầu: 
Không tiếp xúc, không giấy 
tờ, không tiền mặt theo quy 
định tại Thông tư số 02/2017/
TT-VPCP ngày 31.10.2017 của 
Văn phòng Chính phủ và các 
quy định hiện hành.

H.NHÂN
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Cùng với sự phát triển của KT-XH, 
mô hình bệnh tật tại Việt Nam cũng có 
sự biến đổi. Các bệnh nhiễm trùng, suy 
dinh dưỡng giảm thì các bệnh không lây 
nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết 
áp, tim mạch... lại tăng cao. Theo kết quả 
điều tra năm 2012, tỷ lệ người mắc đái 
tháo đường trên toàn quốc là 5,7%, đến 
nay là 7,3% dân số. Vì không có dấu hiệu 
nhận biết rõ ràng nên đái tháo đường 
được ví như “sát thủ giấu mặt”.

Tại Bình Định, theo thống kê sơ bộ, 
tỷ lệ mắc đái tháo đường hiện đang 
tương đương với tỷ lệ cả nước. Theo 
ông Bùi Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh, để nắm chắc 
diễn tiến bệnh đái tháo đường, Trung 
tâm tiếp tục thực hiện nhiều cuộc khám 
sàng lọc, từ đó phát hiện được người 
mắc đái tháo đường để tư vấn, hướng 
dẫn và điều trị phù hợp. 

Theo Kế hoạch phòng, chống các 
bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm 
thần trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai 
đoạn 2022 - 2025, do UBND tỉnh ban 
hành, đến năm 2025 có ít nhất 70% người 
từ 40 tuổi trở lên được sàng lọc bằng 
phiếu đánh giá nguy cơ/hoặc xét nghiệm 
đường máu 1 lần/năm để phát hiện sớm 
đái tháo đường. Cùng với đó là 50% 
người mắc đái tháo đường được phát 
hiện sớm và 50% số người phát hiện 
bệnh được quản lý điều trị theo hướng 
dẫn chuyên môn; 30% người tiền đái 
tháo đường được phát hiện và 50% số 
phát hiện được can thiệp dự phòng, điều 
trị theo hướng dẫn chuyên môn. 

Tại Phòng khám của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, hằng ngày hầu như 
đều có bệnh nhân đái tháo đường đến 

Phòng cúm B 
gia tăng

Những ngày qua, số ca mắc cúm mùa 
nhập viện đang gia tăng, trong đó có 
nhiều trường hợp được chẩn đoán mắc 
cúm B. Bệnh nhân cúm B thường bị sốt 
cao từ 38 - 40oC, kèm một số triệu chứng 
thường gặp như: Đau rát cổ, ho, sổ mũi, 
viêm họng. Khi sốt cao, nếu người bệnh 
không uống hạ sốt thì sẽ nhức mỏi cơ thể, 
ớn lạnh, mệt mỏi, đau bụng. Tùy thể trạng 
bệnh nhân có thể sốt kéo dài đến 5 ngày. 
Ngoài ra, bệnh nhân sẽ bị ho, đau mỏi cơ, 
đổ mồ hôi kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. 
Một số bệnh nhân còn ho, mệt mỏi kéo 
dài đến 2 tuần hoặc lâu hơn.

Theo thống kê của TTYT huyện 
Tây Sơn, tính đến tháng 11.2022, 
toàn huyện ghi nhận 32 ổ dịch/907 
ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Nhờ 
phát hiện sớm và tổ chức khoanh 
vùng xử lý kịp thời, đến ngày 7.11, 
trên địa bàn chỉ còn 2 ổ dịch. Hiện 
Tây Sơn là địa phương có nhiều ca 
mắc SXH nhất tỉnh. 

Để chủ động dập dịch, ngăn ngừa 
dịch lây lan, những ngày qua, cùng 
với ngành Y tế huyện, nhiều hội, đoàn 
thể cùng tham gia vận động người 
dân triển khai quyết liệt chiến dịch 
làm sạch môi trường, diệt muỗi, bọ 
gậy; tuyên truyền, giám sát, hướng 
dẫn việc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống SXH.

Là điểm nóng về dịch SXH, tính 
đến ngày 8.11, xã Bình Thành là nơi 
phát hiện ra nhiều bệnh nhân SXH 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNGNHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (14.11): 

Dinh dưỡng hợp lý, luyện tập điều độ
Đái tháo đường là một bệnh nặng, gây tổn thương nhiều cơ quan và biến chứng nặng nề. Tuy nhiên, đái 

tháo đường không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng nên khó phát hiện, điều trị sớm. Do vậy, các bác sĩ khuyến 
cáo người dân tầm soát và chủ động phòng ngừa hợp lý để bảo vệ sức khỏe.

Thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ, thăm khám và dùng thuốc đều đặn nên dù mắc đái tháo đường hơn 
10 năm nhưng bà P.T.T.Y (61 tuổi, ở TX An Nhơn) vẫn duy trì được thể trạng ổn định.                             Ảnh: Đ. THẢO

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương cũng xây dựng kế hoạch phòng, 
chống các bệnh không lây nhiễm đến năm 2025, trong đó có bệnh đái tháo đường. 
Cùng với đó, 100% TTYT huyện triển khai khám, chẩn đoán, quản lý điều trị tăng 
huyết áp và đái tháo đường theo quy định. 95% trạm y tế xã thực hiện khám, chữa 
bệnh và có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, 2 nhóm thuốc điều 
trị bệnh đái tháo đường theo danh mục quy định. 95% số trạm y tế xã thực hiện 
dự phòng, phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh 
không lây nhiễm khác theo quy định.

thăm khám. Mắc đái tháo đường hơn 10 
năm, bà P.T.T.Y. (61 tuổi, ở TX An Nhơn), 
chia sẻ: Tôi theo lời bác sĩ dặn, không 
nên kiêng khem quá mà phải cung cấp 
đủ dinh dưỡng, tránh ăn quá nhiều tinh 
bột để cơ thể khỏe mạnh, uống sữa dành 
cho người đáo tháo đường. Cùng với đó 
là tập luyện thể dục thể thao. Sáng dậy, 
sau 1 đêm dài cơ thể sẽ hơi yếu. Sau khi 
vệ sinh cá nhân, tôi uống một ít mật ong 
và nước là khỏe lại và có thể tập thể dục. 
Điều quan trọng nữa là giữ cho tinh thần 
thoải mái, suy nghĩ thật tích cực. Thực 
hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ, thăm 
khám và dùng thuốc đều đặn, tôi sống 

chung với bệnh hơn 10 năm nay với thể 
trạng ổn định. 

Bác sĩ Phạm Văn Bảo, Trưởng Phòng 
khám (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh), khuyên: Tỷ lệ mắc đái tháo đường 
ngày càng trẻ hóa, vì đời sống ngày càng 
khá lên, ăn uống thừa năng lượng nhưng 
lại ít vận động. Hơn nữa, là do hoạt động 
tĩnh tại như làm việc với máy tính, văn 
phòng, trẻ em thì chơi game, ít hoạt 
động, béo phì. Vì vậy, để phòng bệnh 
ta nên năng vận động và sống tích cực.

“Có nhiều quan niệm sai lầm, khi 
mắc đái tháo đường mới tá hỏa và ăn 
kiêng quá mức. Điều này thật sự không 
tốt, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Nên 
ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày 
để nuôi cơ thể hoạt động. Nếu ăn quá ít 
thì không đủ dinh dưỡng, làm cơ thể suy 
kiệt, khiến bệnh đái tháo đường nặng 
thêm. Khi bị mắc đái tháo đường nên 
ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau quả, 
trái cây; tránh đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn 
nhiều tinh bột, thức uống nhiều đường; 
luyện tập điều độ, duy trì cân nặng ổn 
định; thăm khám đều đặn theo hướng 
dẫn”, bác sĩ Bảo tư vấn.               ĐỖ THẢO

Tây Sơn tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

nhất - 139 ca. Ông Trương Công Quốc, 
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành, 

cho hay: Trạm y tế xã đã tập trung 
phun hóa chất diệt muỗi toàn xã, tích 
cực xử lý các ổ dịch, dọn dẹp vệ sinh 
môi trường, thường xuyên diệt bọ gậy 
và đẩy mạnh truyền thông, vận động 
người dân chủ động phòng, chống 
dịch bệnh.

Ông Lê Sinh, ở thôn Hòa Hiệp, xã 
Bình Tường, cho biết: Sau khi cùng 
mắc SXH, vợ chồng tôi mới thấy mình 
quá chủ quan. Vì vậy, sau khi khỏi 
bệnh, tôi đã xử lý dứt điểm các dụng 
cụ chứa nước, lật úp các dụng cụ như 
lốp xe, mảnh vỡ chai lọ chứa nước…  
không cho bọ gậy phát triển, cho trẻ 
ngủ mùng cả ban ngày... Đồng thời, 
vận động bà con hàng xóm, láng giềng 
cùng dọn dẹp vệ sinh để nơi mình sống 
phong quang, không tạo nơi cho muỗi 
trú ẩn.

Ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND huyện Tây Sơn, 
cho biết: Huyện cũng đã chỉ đạo ngành 
y tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát 
hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời 
người bệnh SXH. Hạn chế thấp nhất 
trường hợp tử vong, phối hợp với địa 
phương xử lý triệt để ổ dịch ngay khi 
phát hiện. Phối hợp với ngành GD&ĐT 
tổ chức truyền thông tại trường học 
về các biện pháp phòng, chống SXH. 
Đặc biệt là tuyên truyền hướng dẫn 
học sinh thực hiện các biện pháp diệt 
muỗi, bọ gậy. Tổ chức tốt việc phân 
tuyến điều trị, hạn chế việc chuyển 
tuyến các bệnh nhân trong khả năng 
điều trị nhằm giảm quá tải cho bệnh 
viện tuyến trên. Đảm bảo dự trữ, cung 
ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, 
vật tư y tế… phục vụ phòng, chống 
dịch và điều trị bệnh nhân SXH.

VĂN PHONG

Đoàn Thanh niên xã Bình Thuận đến tận nhà dân 
phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống SXH.  Ảnh:V.P

Ở trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh khi mắc cúm 
sẽ có biểu hiện khó thở, thở gấp, bỏ ăn, 
ngủ nhiều, da xanh tái, sốt kèm phát 
ban hoặc sốt cao trên 38,5oC kéo dài, 
nôn mửa nhiều… Ở người cao tuổi, 
người mắc bệnh mạn tính, người bị 
suy giảm miễn dịch… khi mắc cúm B 
cũng có thể xảy ra biến chứng nặng 
nếu không được điều trị kịp thời.

Cũng giống như các loại cúm vi rút, 
cúm B chưa có thuốc đặc trị mà chủ yếu 
chỉ điều trị triệu chứng, như hạ sốt, giảm 
ho... đồng thời kết hợp nâng cao thể lực, 
tăng sức đề kháng cơ thể. Bên cạnh đó, 
người bệnh nên nghỉ ngơi trong phòng 
có không gian thoáng, môi trường đảm 
bảo sạch sẽ. Đồng thời, bổ sung các loại 
thực phẩm có chứa thảo dược, khoáng 
chất, vitamin giúp tăng sức đề kháng, hệ 
miễn dịch, loại bỏ các mầm mống gây 
bệnh và ngăn ngừa biến chứng do vi rút. 

Phòng bệnh nên tiêm vắc xin ngừa 
cúm để tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể 
trước sự tấn công của vi rút cúm. Vắc xin 
cúm có thể kết hợp từ 3 - 4 chủng vi rút 
cúm, phòng các loại vi rút khác nhau rất 
hữu hiệu trong việc phòng ngừa cùng 
lúc các chủng cúm.                        THÙY VY

(Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh)
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Tuần làm việc cuối cùng 
của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu. 
Ảnh: TTXVN

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ 
họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (từ ngày  
14 - 15.11), Quốc hội biểu quyết thông qua 
một số dự án Luật và nghị quyết.

Các dự án Luật được biểu quyết 
gồm: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật 
Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống 
rửa tiền (sửa đổi); Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình (sửa đổi).

Các dự thảo nghị quyết được biểu 
quyết gồm: Nghị quyết ban hành Nội 
quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị 
quyết về thí điểm một số cơ chế, chính 
sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về 
thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng 
biển số ôtô thông qua đấu giá; Nghị 
quyết về kết quả giám sát chuyên 
đề “Việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”; Nghị 
quyết về chất vấn và trả lời chất 
vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV (trong đó có nội dung về 
kéo dài thời thời hạn thực hiện Nghị 
quyết số 54/2017/QH14; quy định về 
áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và 
nội dung về bổ sung thông tin “nơi 
sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân 
Việt Nam).

Một nội dung quan trọng trong 
tuần làm việc là Quốc hội sẽ thảo luận 
về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự 
án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc 
sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai 
phù hợp với thể chế kinh tế thị trường 
định hướng XHCN trong điều kiện 
hội nhập quốc tế; giải quyết các chồng 
chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; 
tăng cường quản lý đất đai cả về diện 
tích, chất lượng, giá trị kinh tế,... hài 
hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người 
sử dụng đất và nhà đầu tư.

Cùng với đó, thúc đẩy thương mại 
hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị 
trường bất động sản lành mạnh; phát 
huy nguồn lực đất đai, tạo động lực 
để nước ta trở thành nước phát triển 
có thu nhập cao; đồng thời thiết lập hệ 

thống quản lý đất đai hiện đại, minh 
bạch, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải 
cách hành chính, chuyển đổi số; phát 
huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu 
kiện về đất đai.

Việc xây dựng dự án Luật Đấu 
thầu (sửa đổi) nhằm tiếp tục tạo dựng 
khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, 
thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử 
dụng nguồn vốn nhà nước; đồng thời 
khắc phục tình trạng đấu thầu hình 
thức, nâng cao tính cạnh tranh, công 
khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế 
trong hoạt động này. 

(Theo TTXVN/Vietnam+)

TP HCM khai mạc 
chuỗi hoạt động 
kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh đồng chí 
Võ Văn Kiệt

Sáng 13.11, Sở TT&TT phối hợp 
tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động kỷ 
niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ 
Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ 
(23.11.1922 - 23.11.2022).

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm 
Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt sẽ diễn 
ra đến ngày 24.11 tại đường sách TP 
HCM với nhiều nội dung nổi bật.

Trong đó, điểm nhấn là triển lãm các 
ấn phẩm, sách, tư liệu, hình ảnh về cuộc 
đời và sự nghiệp cách mạng của đồng 
chí Võ Văn Kiệt, những cống hiến to lớn 
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và dân tộc, người đi đầu trong công cuộc 
đổi mới ở Việt Nam mang những dấu ấn 
quan trọng trong phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội và đối ngoại, các tư liệu về 
tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân 
TP HCM đối với đồng chí Võ Văn Kiệt, 
các tác phẩm về đồng chí Võ Văn Kiệt...

Tại chương trình khai mạc đã diễn 
ra buổi giao lưu, tọa đàm giới thiệu tác 
phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư” - phiên 
bản đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày 
sinh đồng chí Võ Văn Kiệt. Đây là cuốn 
sách quý, cẩm nang truyền cảm hứng, 
giáo dục lý tưởng cách mạng của tuổi 
trẻ. Những bài phát biểu quan trọng của 
đồng chí Võ Văn Kiệt trong cuốn sách 
“Kính chào thế hệ thứ tư” với cương vị 
Bí thư Thành ủy TP HCM là tình cảm và 
niềm tin cậy của đồng chí với thế hệ trẻ 
thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Dịp này, Sở TT&TT TP HCM đã trao 
bảng tượng trưng tặng 5.500 quyển sách 
“Kính chào thế hệ thứ tư” phiên bản kỷ 
niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ 
Văn Kiệt (ảnh) đến cho các cơ sở Đoàn 
trực thuộc Thành đoàn và các gương điển 
hình thanh niên.        (Theo QĐND)

Sẽ tổ chức hội nghị đô thị toàn quốc trong tháng 11.2022 
Nhằm triển khai Nghị quyết số 06-

NQ/TƯ ngày 24.1.2022 của Bộ Chính 
trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh 
tế Trung ương và các bộ, ngành, địa 
phương tổ chức hội nghị đô thị toàn 
quốc năm 2022, với chủ đề Quản lý và 
phát triển đô thị Việt Nam bền vững 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Dự kiến, hội nghị diễn ra trong tháng 

11.2022.
Theo Bộ Xây dựng, đến nay, cả 

nước có 883 đô thị, trong đó có 2 đô 
thị đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị 
loại II, 47 đô thị loại III, 93 đô thị loại 
IV phân bố tương đối đồng đều trong 
cả nước.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 41%, 
tăng hơn 5,3% so với năm 2015. Tỷ lệ 
hộ nghèo ở khu vực đô thị được giảm 
mạnh từ 6,9% (năm 2010) xuống 1,1% 
(năm 2021) theo chuẩn nghèo đa chiều.

Tăng trưởng kinh tế đô thị đạt 12-
15%/năm. Kinh tế đô thị chuyển dịch 
theo hướng dịch vụ, công nghiệp - xây 
dựng, đóng góp khoảng 70% GDP của 
cả nước.

Đến tháng 10.2022, đã có 49/63 tỉnh, 
thành phố phê duyệt chương trình 
phát triển đô thị toàn tỉnh; 96 đô thị 
lập chương trình phát triển từng đô 
thị; có 17 tỉnh đã phê duyệt 62 khu vực 
phát triển đô thị.

(Theo HNM)

Khởi động Tuần lễ ‘’Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam’’
Chiều 13.11, tại Hà Nội, Bộ Công 

Thương đã khởi động Tuần lễ “Tự 
hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng  
Việt Nam”.

Đây là hoạt động trọng tâm của 
Chương trình “Tự hào hàng Việt Nam- 
Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022 
thuộc Đề án Phát triển thị trường 
trong nước gắn với cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025, được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chương trình “Tự hào hàng Việt” 

được xem là điểm nhấn quy mô nhất 
hằng năm của Saigon Co.op dành cho 
hàng hóa sản xuất trong nước. Trong 
đó, chương trình tập trung giảm giá 
sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm 
thiết yếu, nhằm hỗ trợ tiêu dùng trực 
tiếp cho khách hàng, qua đó giúp nâng 
cao uy tín và gia tăng sức mua của các 
mặt hàng sản xuất tại Việt Nam.

Với chủ đề “Tinh hoa hàng Việt 
Nam”, các sản phẩm, thương hiệu Việt 
có thế mạnh, đạt chất lượng quốc gia 
và toàn cầu là điểm mới của chương 
trình “Nhận diện hàng Việt Nam” 
năm nay, hy vọng người tiêu dùng sẽ 
có nhiều cơ hội mua sắm, tiêu dùng 
hàng Việt Nam có chất lượng của các 
DN Việt Nam uy tín, nhất là vào dịp 
tết Dương lịch và tết Nguyên đán tới.                                    

(Theo HNM)

Miền Trung, 
Tây Nguyên đón 
mưa lớn nhiều ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 
văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của 
rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động gió 
Đông nên khu vực từ Quảng Trị đến Bình 
Thuận và Tây Nguyên chiều 13.11 có mưa 
rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.

Dự báo ngày 14.11, khu vực Trung 
và Nam Trung bộ, Tây Nguyên tiếp tục 
có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa 
to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi 
trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra 
lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi 
và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo sau đợt mưa giông này, 
khoảng từ ngày 19 - 21.11, khu vực này 
tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục 
bộ có mưa to.                (Theo Tiền Phong)

Đoàn famtrip quốc tế đầu tiên đến Hà Nội sau dịch bệnh Covid-19
Sau thời gian bị gián đoạn vì dịch 

bệnh Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội 
vừa phối hợp Tổng Công ty Hàng 
không Việt Nam (Vietnam Airlines) 
tổ chức đón đoàn famtrip từ 12 hãng 
lữ hành của Australia.

Hành trình của đoàn famtrip (du 
lịch tìm hiểu dành cho các hãng lữ 
hành để khảo sát thị trường du lịch) 

bắt đầu từ ngày 7.11 và kết thúc vào 
ngày 13.11. Các thành viên của đoàn 
đã có những trải nghiệm lý thú tại Hà 
Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình. Đây 
là hoạt động đón đoàn famtrip quốc 
tế đầu tiên của Sở Du lịch Hà Nội sau 
giai đoạn đại dịch Covid-19.

Trong giai đoạn trước khi dịch 
bệnh Covid-19 xảy ra, hằng năm, 

TP Hà Nội luôn tổ chức nhiều đoàn 
famtrip quốc tế. Hoạt động này nhằm 
giới thiệu điểm đến, những sản phẩm 
mới của du lịch Hà Nội đến các hãng 
lữ hành nước ngoài. Hoạt động đón 
đoàn famtrip được nối lại mở ra cơ 
hội lớn với du lịch Hà Nội cũng như 
các tỉnh thực hiện liên kết với du lịch 
Thủ đô.                       (Theo Nhân Dân)
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

ASEAN sẵn sàng làm “trung gian tin cậy” 
cho các điểm nóng thế giới

Đối thoại Toàn cầu ASEAN lần thứ hai có chủ đề “Phục hồi toàn diện sau Covid-19”.                       Ảnh: TTXVN

Sáng 13.11, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã tham dự và phát 
biểu tại Đối thoại Toàn cầu ASEAN lần 
thứ hai có chủ đề “Phục hồi toàn diện 
sau Covid-19” và Hội nghị cấp cao Đông 
Á (EAS) lần thứ 17.

Tại đối thoại, các nhà lãnh đạo 
nhấn mạnh ASEAN đã và đang khẳng 
định năng lực tự cường bền bỉ với nền 
tảng vĩ mô ổn định, đóng góp tích 
cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 
Vì vậy cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác, 
đoàn kết, chung tay giải quyết các 
thách thức, bảo đảm cân bằng giữa 
mục tiêu phục hồi tăng trưởng, phát 
triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng 
xanh, chuyển đổi năng lượng, kết nối 
số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng 
trưởng bao trùm…

Nêu sáng kiến, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đề xuất một số định 
hướng hợp tác ưu tiên, trong đó nhấn 
mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược 
giữa tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và 
tạo việc làm, chú trọng ổn định kinh tế 
vĩ mô. Duy trì ổn định chuỗi cung ứng, 
thuận lợi hóa thương mại, bảo đảm an 
ninh lương thực - năng lượng; phát triển 
nguồn nhân lực, tăng kết nối hạ tầng...

Tại Hội nghị cấp cao EAS, các nước 
nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy 
phục hồi toàn diện, nhất là nâng cao 
năng lực tự cường y tế, phục hồi kinh 
tế, đẩy mạnh giao thương, ổn định 
chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời 

mở rộng hợp tác chuyển đổi số, năng 
lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng 
tới tăng trưởng xanh và phát triển  
bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng 
định ASEAN đã và đang khẳng định 
năng lực tự cường bền bỉ với nền tảng 
vĩ mô ổn định, đóng góp tích cực cho 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như 
thúc đẩy đối thoại, hòa giải, ổn định hòa 
bình với những “điểm nóng”.

Thủ tướng khẳng định lập trường 
nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, 

đề nghị các nước cùng nhau xây dựng 
Biển Đông thành vùng biển hòa bình, 
ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, 
giải quyết hòa bình các mâu thuẫn, kêu 
gọi cộng đồng quốc tế và các nước EAS 
ủng hộ nỗ lực sớm đạt được Bộ quy tắc 
ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, công 
bằng và hợp lý.

Ngay sau Hội nghị cấp cao EAS-17, 
lãnh đạo các nước đã tham dự lễ bế mạc 
Hội nghị cấp cao ASEAN, lễ chuyển 
giao Chủ tịch ASEAN từ Campuchia 
sang Indonesia.

(Theo TTO)

Thủ tướng Đức thăm 
chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) bắt tay 
Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước khi vào hội đàm 
tại trụ sở chính phủ.                       Ảnh: TTXVN

Chiều 13.11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa 
Liên bang Đức Olaf Scholz và Đoàn đại 
biểu cấp cao Đức thăm chính thức Việt 
Nam từ ngày 13 - 14.11.

Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng 
Olaf Scholz tiến hành hội đàm.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau 
hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf 
Scholz, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và 
Đức tiếp tục phát triển tích cực những 
năm qua và hai lãnh đạo nhất trí mở 
rộng hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông 
báo các cơ quan hai nước đã ký ba văn 
kiện về quốc phòng, chuyển đổi năng 
lượng và đào tạo nghề, đồng thời đề 
nghị Đức tiếp tục duy trì ODA và vốn 
vay ưu đãi cho Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Đức sớm phê 
chuẩn Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA), cũng như sớm 
thúc đẩy EC gỡ bỏ thẻ vàng IUU với 
Việt Nam.

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh Việt 
Nam là đối tác rất quan trọng của Đức 
và các DN Đức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ 
tướng Đức Olaf Scholz hội đàm với Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 
gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng; dự Hội nghị bàn tròn 
với các DN Việt Nam - Đức…

(Theo TTXVN)

Việt Nam kêu gọi Nga - Ukraine nối lại đối thoại

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại 
trưởng Nga Sergei Lavrov (phải).               Ảnh: BNG

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam 
Bùi Thanh Sơn trong các ngày 11 - 
12.11 gặp Ngoại trưởng Ukraine 
Dmytro Kuleba và Ngoại trưởng Nga 
Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 40, 41 cùng các 
hội nghị liên quan tại Phnom Penh, 
Campuchia.

Trao đổi về tình hình xung đột tại 
Ukraine, Bộ trưởng khẳng định lập 
trường nhất quán của Việt Nam là các 
tranh chấp cần được giải quyết bằng 

biện pháp hòa bình, phù hợp với các 
nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc 
tế và Hiến chương LHQ. 

Bộ trưởng mong muốn các bên liên 
quan sớm chấm dứt xung đột, nối lại 
đối thoại. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng 
tham gia vào những nỗ lực của cộng 
đồng quốc tế nhằm viện trợ, cứu trợ 
nhân đạo cho người dân, cũng như đóng 
góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm 
biện pháp để sớm ổn định tình hình.                         

(Theo VnExpress.net)

Hai máy bay quân sự đâm nhau 
trên không ở Mỹ

Mảnh vỡ đủ cỡ từ 2 chiếc máy bay rơi trong 
buổi biểu diễu bay ở sân bay Dallas Executive 
ngày 12.11.                        Ảnh: AP

Reuters đưa tin theo các quan chức 
liên bang của Mỹ, hai chiếc máy bay 
đã đâm vào nhau trên không trung 
ngày 12.11 tại một triển lãm hàng 
không kỷ niệm Chiến tranh thế giới 
2 tại Dallas, Texas.

Tin cho hay một máy bay ném 
bom Pháo đài bay Boeing B-17 và một 
chiếc tiêm kích Bell P-63 Kingcobra 
đã đâm vào nhau trước khi rơi xuống 
đất và bốc cháy tại triển lãm hàng 
không Wings Over Dallas diễn ra ở 
Sân bay Executive Dallas vào đầu 
giờ chiều 12.11 theo giờ miền Trung 
của Mỹ (tức rạng sáng 13.11 theo giờ 
Hà Nội).

Theo Cục Hàng không liên bang 

Mỹ, hiện chưa xác định số lượng 
người có trên 2 máy bay trên tại thời 
điểm xảy ra tai nạn.

(Theo Vietnam+)

Xe buýt lao xuống 
kênh ở Ai Cập, 
21 người thiệt mạng

Ngày 12.11, một vụ tai nạn xe 
buýt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh 
Dakahlia, cách thủ đô Cairo (Ai Cập) 
100 km về phía Bắc, khiến ít nhất 21 
người thiệt mạng và 6 người khác  
bị thương.

Nguồn tin từ cảnh sát địa phương 
cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi một 
chiếc xe buýt nhỏ mất lái và rơi xuống 
một kênh đào bên đường thuộc lưu 
vực đồng bằng châu thổ sông Nile. 
Trong số 21 nạn nhân tử vong, có 3 
trẻ em. Hiện các lực lượng cứu hộ 
vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những 
người còn mất tích dưới kênh đào. 
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm các nạn 
nhân đang gặp khó khăn do dòng 
nước chảy quá mạnh.

(Theo VOV.VN)

 Ứng cử viên đảng Dân chủ 
Catherine Cortez Masto ngày 12.11 
đã vượt qua ứng cử viên đảng Cộng hòa 
ở bang Nevada để giành thêm một ghế 
tại Thượng viện cho đảng Dân chủ. Như 
vậy, với 50 ghế, đảng Dân chủ đã chính 
thức giành quyền kiểm soát Thượng 
viện Mỹ.

 Bộ Y tế Lào cho biết, kể từ đầu 
năm 2022 đến nay, nước này ghi nhận 
hơn 30.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong 
đó, thủ đô Vientiane có số ca mắc cao 
nhất cả nước với hơn 14.000, tiếp đến là 
tỉnh Luang Namtha, Attapeu.

 Tờ Jerusalem Post ngày 12.11 
cho hay một căn cứ quân sự của Lực 
lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bị đột 
nhập và mất hơn 70.000 viên đạn và 70 
quả lựu đạn.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

TIN VẮN










