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Bình Định - Điểm đến hấp dẫn 
cho các nhà đầu tư Đức

l

l
VI RÚT SARS-COV-2 LIÊN TỤC BIẾN ĐỔI KHÓ LƯỜNG: 

“Điểm sáng” An Nghĩa 
và Vĩnh Thuận 

Bức tường lấn mương nước và 
trách nhiệm nêu gương

PHÁT HUY ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở MIỀN NÚI:
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Siết chặt kiểm soát 
xe chở hàng quá tải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u3
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Sáng nay (21.11), Hội nghị Xúc tiến đầu tư các DN Đức tại tỉnh Bình Định với chủ đề “Bình Định - 

Điểm đến hấp dẫn đối với các ngành công nghiệp và phát triển phần mềm của các DN Đức”, 
diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh...
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 20.11, ông Hồ 
Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở 
NN&PTNT, Ủy viên thường 
trực Ban chỉ huy Phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn & 
Phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN & 
PTDS) tỉnh, cho biết, từ đêm 
19 đến ngày 20.11, khu vực tỉnh 
Bình Định có mưa lớn, lượng mưa 
bình quân từ 80 - 260 mm; riêng 
trên địa bàn TP Quy Nhơn có 
mưa rất to, lượng mưa đo được 
232 mm đã gây ngập sâu nhiều 
tuyến đường, khu dân cư ở một 
số xã, phường. Một số khu vực 
ở phường Ghềnh Ráng, Quang 
Trung còn bị sạt lở do mưa lớn 
kéo dài.

Tại phường Ghềnh Ráng, 
nước chảy cuồn cuộn, đục ngầu 
từ trên các sườn núi đổ dồn 
về gây ngập nhiều nhà dân và 
đường phố ở khu phố 2, 3, 4, 5. 
Tuyến đường Hàn Mặc Tử và trụ 
sở UBND phường Ghềnh Ráng 
bị ngập nặng. Ông Võ Chí Thiện, 
Chủ tịch UBND phường Ghềnh 
Ráng, cho biết, do mưa lớn liên 
tục, nước thoát không kịp nên 
có khoảng 1.000 nhà dân bị 
ngập. Một số khu vực ngập sâu 
từ 1 - 1,5 m.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn thuộc BĐBP 
tỉnh đã huy động gần 20 cán 

Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở TP Quy Nhơn bị ngập sâu

chế hư hỏng.
Đến chiều 20.11, nước ngập ở 

khu vực phường Ghềnh Ráng, xã 
Nhơn Hải đã rút dần, người dân 
tập trung khắc phục hậu quả, 
nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Theo Công ty Điện lực Bình 
Định, mưa lớn kéo dài đã làm 58 
trạm biến áp bị ảnh hưởng, gây 
mất điện khoảng 5.054 gia đình 
tại phường Ghềnh Ráng và xã 
Nhơn Hải. Ngay sau khi sự cố 
xảy ra, các đơn vị điện lực trực 
thuộc đã huy động lực lượng và 
phương tiện khắc phục. Đến 
17 giờ cùng ngày, hơn 5.000 hộ 
mất điện đã được cấp điện trở lại. 

Theo dự báo của Đài khí 
tượng thủy văn Bình Định, từ 
ngày 20 - 22.11, địa bàn tỉnh tiếp 
tục có mưa vừa, mưa to, có nơi 
mưa rất to. Với lượng mưa này, 
các sông trong tỉnh xuất hiện 
một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ 
có khả năng lên mức báo động 
1- 2, có nơi trên báo động 2. 
Hiện, 164 hồ chứa (tính các hồ 
có dung tích từ 50.000 m3 trở lên) 
đạt dung tích 408/682 triệu m3, 
đạt 59,8% so với dung tích thiết 
kế, trong đó có 53 hồ chứa nước 

qua tràn (20/53 hồ đã đầy).
Theo ông Hồ Đắc Chương, 

để ứng phó với mưa lớn, Ban 
chỉ huy PCTT - TKCN & PTDS 
tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó 
với gió mạnh, mưa lớn và thực 
hiện tích nước hồ chứa theo quy 
định. Đồng thời, chỉ đạo các địa 
phương theo dõi sát diễn biến 
tình hình thời tiết, sẵn sàng các 
phương án ứng phó với thiên tai 
trong mọi tình huống. 

T.DỊU - N.NHUẬN - 
C.CƯỜNG - H.YẾN

bộ, chiến sĩ phối hợp với chính 
quyền phường Ghềnh Ráng tập 
trung ở những khu phố ngập 
nặng nhất như khu phố 2, 4, 5 
giúp các hộ dân di dời tài sản 
đến nơi an toàn.

Tại xã Nhơn Hải (TP Quy 
Nhơn), mưa lớn kéo dài đã gây 
ngập cục bộ tại một số khu dân 
cư xung quanh khu vực cầu ao, 
chùa Hương Mai thuộc thôn Hải 
Nam, gây thiệt hại cho người 
dân. UBND xã Nhơn Hải đã 
cử cán bộ, CA, dân quân tự vệ 
đến các khu vực dân cư bị ảnh 
hưởng giúp bà con di chuyển tài 
sản đến nơi cao ráo nhằm hạn 

Chủ động cho học sinh nghỉ học 
tùy tình hình mưa lũ

(BĐ) - Chiều 20.11, Sở GD&ĐT có công văn khẩn yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị trong ngành chủ động phòng chống lũ lụt, căn 
cứ tình hình mưa lũ thực tế để cho học sinh nghỉ học nếu cần.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong ngành rà soát kế hoạch, 
các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cơ sở vật chất trường 
học, bảo quản tốt hồ sơ, thiết bị giảng dạy, chủ động ứng phó 
khi mưa lũ xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. 

Đồng thời, có biện pháp cụ thể để tuyên truyền gia đình tăng 
cường quản lý học sinh, nhắc nhở các em không đùa nghịch 
nước, không đi lại trên các tuyến giao thông bị nước lũ tràn qua; 
tuyệt đối không đi qua những nơi nước sâu, chảy xiết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp với 
chính quyền địa phương cử người trực đưa học sinh qua các đoạn 
đường nguy hiểm hoặc giữ học sinh tại trường trong trường hợp 
có lũ bất ngờ.            T.HIỀN

Bình Định - Điểm đến hấp dẫn
cho các nhà đầu tư Đức 

Sáng 20.11, người dân buộc dây thừng vào gốc cây để băng qua dòng nước xiết 
trên đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.    Ảnh: TRƯƠNG ĐỊNH

(BĐ) - Sáng nay (21.11), Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư các DN Đức 
tại tỉnh Bình Định với chủ đề 
“Bình Định - Điểm đến hấp dẫn 
đối với các ngành công nghiệp 
và phát triển phần mềm của các 
DN Đức”, diễn ra tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh.

Hội nghị do UBND tỉnh Bình 
Định phối hợp với Phòng Công 
nghiệp và Thương mại Đức tại 
Việt Nam (AHK Việt Nam) tổ 
chức bằng hình thức trực tiếp, 
kết hợp trực tuyến. 

Hội nghị có sự tham dự của 
đại diện lãnh đạo bộ, ngành 
Trung ương và các tập đoàn, 
tổng công ty liên quan. Về 
phía CHLB Đức có Phó Đại sứ 
CHLB Đức tại Việt Nam tham 
dự trực tuyến tại điểm cầu Hà 
Nội; Trưởng đại diện AHK Việt 
Nam; Hiệp hội DN Đức tại châu 
Á - Thái Bình Dương, Hội DN 
Đức tại Việt Nam, Cục Xúc tiến 
Đầu tư và Thương mại Đức tại 
Việt Nam; các DN Đức và DN 
tại Bình Định là đối tác với DN 
của Đức. 

Đây là dịp tỉnh Bình Định 
giới thiệu tiềm năng, lợi thế để 
thu hút ngày càng nhiều các DN 
Đức đến đầu tư và triển khai 
thực hiện dự án tại tỉnh. 

Tại hội nghị, tỉnh Bình Định 
sẽ thông tin đến các DN Đức 
về tình hình phát triển KT-XH, 
định hướng thu hút đầu tư phát 
triển của tỉnh thời gian tới; trao 
đổi, kết nối thông tin giữa tỉnh 
với đối tác Đức. Đáng chú ý là 
ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa 
UBND tỉnh Bình Định với AHK 

Việt Nam và ký kết bản ghi nhớ 
hợp tác phát triển dự án trang 
trại điện gió ngoài khơi tại tỉnh 
Bình Định giữa UBND tỉnh với 
Công ty PNE AG.

Trước đó, chiều 20.11, đoàn 
các DN Đức do ông Marko 
Walde, Trưởng đại diện AHK 
Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
DN Đức, dẫn đầu đã tham quan, 
khảo sát tại Khu công nghiệp 
(KCN) Becamex VSIP Bình Định 
và KCN Nhơn Hội- khu A, thuộc 
Khu kinh tế Nhơn Hội. 

Tại các nơi đến tham quan, 
khảo sát thực địa, các DN đến 
từ Đức đã nghe lãnh đạo Công 
ty CP Becamex Bình Định, chủ 
đầu tư KCN Becamex VSIP 
Bình Định và Công ty CP KCN 
Sài Gòn - Nhơn Hội, chủ đầu tư 
KCN Nhơn Hội - khu A (thuộc 
Khu kinh tế Nhơn Hội) giới thiệu 

tổng quan về tình hình đầu tư, 
định hướng phát triển, cùng các 
chính sách ưu đãi thu hút đầu tư 
và hệ thống dịch vụ phục vụ cho 
nhà đầu tư.  

KCN Becamex VSIP Bình 
Định có vị trí chiến lược quan 
trọng, thuận tiện trong việc kết 
nối với các vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung, trong nước 
và quốc tế. Đầu tư trên diện 
tích 1.374 ha tại xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh, thuộc Khu 
kinh tế Nhơn Hội, Becamex VSIP 
Bình Định tập trung thu hút các 
ngành công nghiệp điện, điện tử, 
sản xuất và lắp ráp ô tô, sản xuất 
cơ khí, các sản phẩm phụ trợ cho 
ngành công nghệ cao, dệt may, 
da giày, thực phẩm và đồ uống, 
vận tải và kho bãi. 

Năm 2022, Becamex VSIP 
Bình Định đã đón Tập đoàn 

Kurz - nhà đầu tư đầu tiên, cũng 
là DN đến từ Đức, đầu tư nhà 
máy sản xuất màng mỏng với 
quy mô khoảng 40 triệu USD. 
Giai đoạn 1, dự án này dự kiến 
hoàn thành và đi vào hoạt động 
trong quý III/2023 với công suất 
15 triệu m2 sản phẩm/năm. Dự 
án này được kỳ vọng là dự án 
tiêu biểu cho sản xuất công nghệ 
cao, góp phần thu hút các dự án 
khác tương tự đầu tư vào Bình 
Định thời gian sắp tới.

Trong khi đó, KCN Nhơn 
Hội - khu A có diện tích 630 ha 
nằm trên bán đảo Phương Mai 
(xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) đã 
hoàn thiện đầy đủ các công trình 
hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đáp 
ứng cho nhà đầu tư xây dựng, 
hoạt động dự án. Đến nay, khu 
công nghiệp đã thu hút được 54 
nhà đầu tư với tổng diện tích cho 

thuê hơn 168 ha/293 ha, tỷ lệ lấp 
đầy 57,4%; tổng vốn đầu tư đã 
thu hút khoảng 336,6 triệu USD, 
tạo việc làm cho hàng nghìn lao 
động và góp phần phát triển 
KT-XH tại địa phương.

Đoàn DN Đức trao đổi với 
các chủ đầu tư KCN Becamex 
VSIP Bình Định và KCN Nhơn 
Hội - khu A về chính sách thu 
hút, ưu đãi thuê đất… đầu tư 
vào Khu kinh tế Nhơn Hội; về 
điều kiện vận chuyển hàng hóa 
xuất khẩu qua cảng biển Quy 
Nhơn… Đây là dịp để các DN 
Đức tìm hiểu cơ hội đầu tư tại 
tỉnh Bình Định, gợi mở cơ hội 
liên kết, hợp tác trong tương lai.
l Trong khuôn khổ chương 

trình Hội nghị xúc tiến đầu tư 
các DN Đức tại Bình Định, chiều 
20.11, tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, Sở Công Thương phối hợp 
với các sở, ngành, hiệp hội ngành 
hàng và các DN trưng bày triển 
lãm, giới thiệu các sản phẩm 
công nghiệp tiêu biểu của tỉnh 
và của DN Đức.

Quy mô khu triển lãm gồm 
24 gian hàng của các hiệp hội 
ngành hàng và DN, trong đó có 
2 gian hàng của DN Đức tại Bình 
Định và 3 gian hàng của DN đến 
từ Đức. Khu triển lãm giới thiệu 
các sản phẩm thuộc 12 nhóm 
ngành, sản phẩm: Ngành gỗ, 
thủy sản,  đá, may mặc, thuốc tân 
dược, hàng thủ công mỹ nghệ, 
dịch vụ logistics, hạ tầng khu 
công nghiệp, cơ khí, ngân hàng, 
sản xuất phầm mềm, du lịch…

NHÓM PHÓNG VIÊN PHÒNG 
KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đoàn DN của Đức tìm hiểu thông tin về đầu tư tại KCN Becamex VSIP Bình Định.                                      Ảnh: TIẾN SỸ
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Bình Định

.. SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Siết chặt kiểm soát 
xe chở hàng quá tải 

Thời điểm cuối năm, tình trạng xe tải chở hàng vượt quá tải trọng cho phép có 
chiều hướng tái diễn. Trước tình hình này, Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ 
với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý 
các trường hợp vi phạm.

Theo ông Nguyễn Quả, 
Chánh Thanh tra giao thông 
(thuộc Sở GTVT), xác định 
công tác kiểm soát tải trọng 
xe là nhiệm vụ quan trọng, 
thời  gian qua,  lực lượng 
thanh tra giao thông thường 
xuyên phối hợp với Phòng 
CSGT (CA tỉnh), Trung tâm 
Đăng kiểm phương tiện giao 
thông thủy - bộ Bình Định 
xây dựng kế hoạch và tổ chức 
ra quân tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm. 

Từ tháng 6.2022 đến nay, 
lực lượng chức năng đã tuần 
tra, phát hiện, xử phạt vi 
phạm hành chính 348 trường 
hợp, với số tiền phạt gần 1,9 
tỷ đồng; tước quyền sử dụng 
GPLX có thời hạn 48 trường 
hợp; thu hồi 26 phù hiệu xe, 
14 tem chứng nhận kiểm định 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường…

Nhờ tăng cường phối hợp 
trong tuần tra, kiểm soát, xử lý 
kiên quyết, tình trạng phương 
tiện ô tô chở hàng vượt quá tải 
trọng, quá khổ giới hạn, xe cơi 
nới thành thùng thời gian gần 
đây cơ bản được kiểm soát. 

Thượng tá Ngô Đức Hoài, 
Phó trưởng Phòng CSGT (CA 
tỉnh), đánh giá: Tình trạng cơi 
nới thành thùng, chở hàng 
hóa vượt quá tải trọng trên 
các tuyến giao thông của tỉnh 
đã giảm đáng kể so với trước 
đây. Các phương tiện vận tải 
vượt quá tải trọng cho phép 
chủ yếu hoạt động vận chuyển 
vật liệu xây dựng tại các mỏ 
cát, đất, đá phục vụ thi công 
công trình hoặc trung chuyển 
hàng hóa giữa các kho bãi 

Thanh tra giao thông kiểm tra tải trọng xe trên tuyến tỉnh lộ 638, thuộc địa bàn huyện Hoài Ân.                               Ảnh: N.HÂN

“ DN hiện có gần 100 
ô tô tải chuyên chở vật liệu xây 
dựng cung cấp cho các công 
trình xây dựng trọng điểm 
của thị xã và của tỉnh. Công ty 
cam kết không vi phạm vận 
chuyển hàng hóa vượt quá tải 
trọng. Ngay tại các bến, bãi, 
mỏ vật liệu xây dựng của đơn 
vị đều cho lắp đặt các trạm cân 
để kiểm tra tải trọng xe trước 
khi xuất bến.    

Ông ĐINH XUÂN HUY, 
Phó Giám đốc Công ty TNHH 

Đinh Phát (TX An Nhơn)

(BĐ) - Đó là một trong 
những yêu cầu quan trọng của 
UBND tỉnh tại quyết định phê 
duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, 
kinh nghiệm của nhà đầu tư 
đăng ký thực hiện dự án Khu 
đô thị và du lịch An Quang, 
huyện Phù Cát.

Theo đó, cùng với các tiêu 
chí đáp ứng về năng lực, kinh 
nghiệm của nhà đầu tư đăng 
ký thực hiện dự án đầu tư có 
sử dụng đất để tổ chức đấu 
thầu thì yêu cầu đặt ra tiến độ 
thực hiện hoàn thành toàn bộ 
dự án không quá 6 năm kể từ 
ngày hợp đồng thực hiện dự 

án có hiệu lực hoặc được công 
nhận làm chủ đầu tư dự án. 
Thời hạn hoạt động của dự án 
là 50 năm.

Khu đô thị và du lịch An 
Quang đã được UBND tỉnh 
phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ 
lệ 1/500 ngày 12.8.2022, có quy 
mô đầu tư 89,2 ha, tại xã Cát 
Khánh, gồm 2 tiểu khu: Tiểu 
khu đô thị trên diện tích 48,5 ha; 
tiểu khu dịch vụ du lịch trên 
diện tích 40,69 ha, với quy mô 
du khách lưu trú khoảng 12.600 
người. Tổng mức đầu tư dự kiến 
dự án hơn 5.228 tỷ đồng.  

 MAI HOÀNG

trong cự ly ngắn. 
Theo nhận định của các 

cơ quan chức năng, dù đã có 
nhiều chuyển biến tích cực, 
nhưng vào thời điểm cuối năm, 
các hành vi vi phạm về chở 
hàng hóa vượt quá tải trọng, 
xe cơi nới thành thùng vẫn có 
xu hướng tái diễn. Trước tình 
hình này, UBND tỉnh vừa ban 
hành Văn bản 5275/UBND-KT 
giao Sở GTVT, CA tỉnh phối 
hợp triển khai thực hiện công 
tác kiểm soát tải trọng xe trên 
địa bàn tỉnh.

Ông Trần Thanh Dũng, 
Giám đốc Sở GTVT, cho hay: 
Sở đã xây dựng kế hoạch cụ 
thể, phân công nhiệm vụ cho 
các lực lượng chuyên trách 
tăng cường công tác kiểm tra, 
siết chặt kiểm soát tải trọng 
phương tiện. Cùng với đó, Sở 
GTVT phối hợp với Ban ATGT 
tỉnh, CA tỉnh và chính quyền 
các địa phương tổ chức các 

ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VÀ DU LỊCH AN QUANG:

Tiến độ hoàn thành toàn bộ 
dự án không quá 6 năm 

(BĐ) - UBND tỉnh đã có 
quyết định phê duyệt nhiệm 
vụ điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng thị  trấn 
Bình Dương, huyện Phù Mỹ. 
Sở Xây dựng chủ trì, phối 
hợp với các ngành liên quan 
hướng dẫn UBND huyện Phù 
Mỹ tổ chức lập quy hoạch và 
thực hiện các nội dung có 
liên quan, tổ chức thẩm định, 
đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành và các 
quy định của pháp luật, báo 
cáo đề xuất UBND tỉnh theo 
quy định.

Cụ thể ,  tổng quy mô 
nghiên cứu quy hoạch khoảng 
450,59 ha. Mục tiêu, tính chất 
quy hoạch thị trấn được xác 
định là đô thị trung tâm, đô 
thị cửa ngõ tiểu vùng phía 
Bắc của huyện Phù Mỹ theo 
định hướng quy hoạch vùng 
huyện Phù Mỹ đến năm 
2035; ưu tiên đầu tư phát 
triển, đẩy mạnh quá trình 

đô thị hóa, hoàn thiện các tiêu 
chí đô thị loại V, tạo động lực 
thúc đẩy sự phát triển cho 
khu vực phía Bắc huyện, góp 
phần phát triển KT-XH, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh. Quy 
mô dân số quy hoạch thị trấn 
Bình Dương đến năm 2035 
khoảng 10.000 người.

Trong đó, phân tích, đánh 
giá các điều kiện tự nhiên, 
hiện trạng về KT-XH, dân số, 
lao động, sử dụng đất đai; 
kiến trúc cảnh quan, hạ tầng 
xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Đánh 
giá, rà soát các chỉ tiêu phát 
triển đô thị loại V; định hướng 
phát triển không gian đô thị 
và hạ tầng kỹ thuật theo các 
giai đoạn; quy hoạch hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật; 
đánh giá môi trường chiến 
lược; đề xuất các dự án ưu 
tiên đầu tư và nguồn lực thực 
hiện; lập hồ sơ quy hoạch theo 
hệ thống thông tin địa lý…

HOÀNG ANH

Điều chỉnh quy hoạch chung 
đô thị cửa ngõ tiểu vùng phía 
Bắc huyện Phù Mỹ

l Ngày 21.11: Hội nghị Xúc tiến đầu tư các DN Đức tại 
tỉnh Bình Định; UBND tỉnh gặp mặt các DN Đức. Khai mạc 
lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 năm 
2022. Hội thảo khoa học về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ 
chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh họp 
kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên 
địa bàn tỉnh.
l Ngày 22.11: Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao 

của Tập đoàn PNE và UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn PNE 
(Đức). Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh về kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Hội nghị tập huấn triển 
khai thực hiện biểu mẫu và phần mềm đánh giá tình hình 
thực hiện các chỉ tiêu KT-XH cấp huyện.
l Ngày 23 - 25.11: Các ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định 

tiếp xúc cử tri tại các địa phương sau kỳ họp thứ 4, Quốc 
hội khóa XV.
l Ngày 23.11: Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Dân 

tộc tỉnh về công tác dân tộc và các vấn đề liên quan.
l Ngày 24.11: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
l Ngày 25.11: Hội nghị công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường năm 2022 do Bộ TN&MT tổ chức tại TP Quy 
Nhơn. Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022. 
Hội nghị về công tác bảo vệ môi trường.

chuyên đề ra quân tuần tra, 
kiểm soát và xử lý xe quá tải, 
xe cơi nới thành thùng.  

Theo ông Nguyễn Quả, 
thời  g ian đến,  v iệc  tăng 
cường tuyên truyền, nâng cao 
ý thức trách nhiệm chấp hành 
pháp luật của các DN vận tải 
sẽ được đẩy mạnh hơn nữa. 
Cùng với đó, Thanh tra giao 
thông tiếp tục đưa các trạm 
kiểm tra tải trọng xe lưu động 
vào hoạt động, đồng thời sử 
dụng 3 bộ cân xách tay để 
thực hiện kiểm soát tải trọng 
xe trên địa bàn toàn tỉnh. 
Phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng CSGT, các ngành liên 
quan kiểm tra tại các đầu mối 
nguồn hàng như: Các cảng 
biển, khu công nghiệp, mỏ 
vật liệu xây dựng… yêu cầu 
các DN, tài xế thực hiện việc 
vận chuyển hàng hóa đúng 
tải trọng cho phép. 

Ngoài ra, Thanh tra giao 
thông phối hợp cùng các ban 
quản lý dự án, chủ đầu tư 
có biện pháp xử lý nghiêm 
các nhà thầu sử dụng xe cơi 
nới thành thùng, xe chở vật 
tư, vật liệu xây dựng quá 
tải trọng cho phép phục vụ 
thi công các dự án công trình 
trọng điểm. Tăng cường sử 
dụng thiết bị ghi hình để ghi 
lại hình ảnh phương tiện vi 
phạm cơi nới kích thước thành 
thùng, làm cơ sở để lập biên 
bản và xử phạt vi phạm hành 
chính. Tổng hợp các xe có 
kích thước thùng hàng vượt 
quá quy định gửi về Cục Đăng 
kiểm Việt Nam để xử lý theo 
quy định.

NGUYỄN HÂN
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Kiểm tra công tác quản lý 
trật tự xây dựng trên 
địa bàn xã Phước Mỹ

(BĐ) - Theo thông tin từ Văn phòng 
UBND tỉnh, qua công tác theo dõi, nắm 
bắt tình hình, UBND tỉnh nhận thấy, thời 
gian vừa qua, tình trạng xây dựng không 
phép, sai phép trên địa bàn xã Phước Mỹ, 
TP Quy Nhơn có diễn biến phức tạp. 

Để tăng cường công tác quản lý, chấn 
chỉnh tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND 
tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 
với UBND TP Quy Nhơn và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm 
tra cụ thể về tình hình quản lý, xây dựng 
công trình trên địa bàn xã Phước Mỹ; kiên 
quyết xử lý nghiêm đối với các trường 
hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác quản 
lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời 
chấn chỉnh, xử lý, đề xuất xử lý trách nhiệm 
người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân do 
thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, 
quản lý để xảy ra sai phạm (nếu có); báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 25.11.2022.

Thời gian qua, Báo Bình Định đã có 
nhiều bài viết phản ánh tình trạng xây 
dựng không phép, sai phép trên địa bàn 
xã Phước Mỹ, nhất là xây dựng nhà ở 
trên đất lâm nghiệp; mua bán, chuyển 
nhượng đất đai không đúng quy định 
của pháp luật.                     M.LÂM 

DN bị phạt 320 triệu đồng 
do không có giấy phép 
môi trường

(BĐ) - UBND tỉnh đã ra Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 
TNHH Đá granite Đông Á (địa chỉ trụ sở 
tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước), 
với số tiền 320 triệu đồng do vi phạm 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 1.11.2022, 
Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra 
tại Nhà máy chế biến gỗ ngoại thất của 
Công ty TNHH Đá granite Đông Á thuộc 
lô A2, A3, Cụm công nghiệp Phước An, xã 
Phước An (huyện Tuy Phước).

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty đã xây 
dựng hoàn thiện 2 nhà xưởng (tổng diện 
tích 11.000 m2); lắp đặt máy móc, thiết bị 
dây chuyền chế biến gỗ để hoạt động sản 
xuất; tuy nhiên DN chưa có Giấy phép 
môi trường theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, DN này còn bị đình 
chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng.

N. QUÍ

1. Những ngày qua, một trong 
những vấn đề được dư luận 

quan tâm là tình trạng xây dựng trái 
phép xảy ra trên địa bàn phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn), nhất là ở khu vực 
QL 1D đi qua.

Khi câu chuyện xây dựng trái phép 
chưa kịp khép lại, nhiều người lại “bật 
ngửa” khi báo chí thông tin Bí thư 
phường xây dựng công trình vi phạm 
chỉ giới hành lang thoát nước. Cụ thể, 
ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng ủy 
phường Ghềnh Ráng, thừa nhận đã xây 
dựng cổng, tường rào vi phạm chỉ giới 
hành lang mương thoát nước.

Thông tin cụ thể với báo chí, Chủ 
tịch UBND phường Ghềnh Ráng Võ Chí 
Thiện cho biết, ngôi nhà gia đình ông 
Trung nằm trên đường Chế Lan Viên, 
do con trai ông Trung là H.Q.V. (Bí thư 
Đoàn phường Ghềnh Ráng) đứng tên. 
Ông Thiện xác nhận, việc xây dựng một 
số hạng mục đã vi phạm chỉ giới hành 
lang mương thoát nước. Căn cứ vào quy 
hoạch, hành lang an toàn bảo vệ mương 
là 3 m, thế nhưng cổng tường rào lấn 
chiếm đến 2 m!

Là người đứng đầu tổ chức Đảng ở 
phường Ghềnh Ráng, ông Huỳnh Văn 
Trung không thể nói ông không am hiểu 
pháp luật dẫn đến vi phạm. Trước khi 
làm Bí thư Đảng ủy, ông Trung từng là 
Chủ tịch UBND phường. Hơn hết, ông 
phải là người am hiểu sâu sắc pháp luật 
để áp dụng vào thực tiễn công tác; tuyên 
truyền, vận động người dân làm đúng 
pháp luật. 

Làm trái quy định về quản lý đất đai, 
xây dựng, ông Bí thư Đảng ủy phường 
đã sai “tập 1”. Thế nhưng, khi nói về 
lý do dẫn đến việc làm ấy, ông lại sai 
“tập 2”. 

Trao đổi với báo chí, ông Trung cho 
rằng, khi xây dựng các hạng mục phụ 
trợ của ngôi nhà 3 tầng, bản thân ông sợ 
vi phạm. Ông dự định xây dựng hạng 
mục cổng tường rào thụt lùi vào trong 
theo đúng chỉ giới hàng lang bảo vệ 
mương thoát nước. Tuy nhiên, thợ xây 
ngôi nhà lại “tư vấn” rằng, nếu xây thụt 
lùi thì “đất bị xéo”. Hơn nữa, các căn 

Bức tường lấn mương nước 
và trách nhiệm nêu gương

nhà chung dãy phố với nhà ông cũng 
đã vi phạm hành lang bảo vệ mương 
thoát nước từ trước đó; nếu phải xử lý 
thì xử lý hết. 

Nói như vậy, ông Bí thư Đảng 
ủy phường làm sai trong tâm thế bị 
động, phần nào còn “bắt chước” quần 
chúng (!).

2. Xác định rõ vai trò thực hiện 
trách nhiệm nêu gương của 

người đứng đầu, trong bài nói chuyện 
tại phiên họp cuối năm của Hội đồng 
Chính phủ năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định: “Cán bộ lãnh đạo 
phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, 
phải nêu gương sáng về đạo đức cách 
mạng: Cần kiệm liêm chính, chí công vô 
tư”; “Nếu chúng ta làm gương mẫu và 
biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó 
khăn đến đâu cũng nhất định làm được”.

Trong công cuộc xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng thời gian qua, Đảng ta hết sức 
quan tâm và khẳng định vai trò quyết 

định từ tinh thần tiền phong, gương 
mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất 
là sự nêu gương của người đứng đầu. 

Câu chuyện về bức tường rào xây 
dựng vi phạm chỉ giới hành lang 
mương thoát nước ở phường Ghềnh 
Ráng tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết 
về sự nêu gương của người đứng đầu 
cấp ủy các cấp, không chỉ trong quá 
trình công tác, mà còn trong sinh hoạt 
hằng ngày. 

Bởi, là người đứng đầu, không thể 
“nói một đằng, làm một nẻo”.

3. Ngày 18.11, gia đình ông Huỳnh 
Văn Trung đã tiến hành tháo dỡ 

công trình theo đúng chỉ giới quy định.
Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn 

Văn Dũng đã chỉ đạo các cơ quan chức 
năng của thành phố vào cuộc kiểm tra, 
xử lý.

Công trình vi phạm đã được tháo dỡ. 
Song, câu chuyện này không thể khép 
lại ở đây.                      HOÀI NHÂN

Công trình xây dựng vi phạm chỉ giới hành lang mương thoát nước được tháo dỡ vào chiều 18.11.
 Ảnh: G.N

Phản ánh tới đường dây nóng Báo Bình Định, 
người dân phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) cho 
hay: Cách đây chừng 10 năm, chợ tự phát tại hẻm 
223 đường Tây Sơn, phường Quang Trung (thường 
gọi là hẻm gara Quyền) chỉ lưa thưa vài người mua 
bán. Từ khi dân cư ở khu vực này nhiều lên, người 
tới họp chợ ngày một đông, với nhiều lều quán kiên 
cố. Không chỉ tụ tập trên vỉa hè, một số người dựng 
lều quán ngay dưới lòng đường. Mỗi ngày, từ sáng 
sớm cho đến trưa, chợ tấp nập người bán, kẻ mua gây 
cản trở giao thông.

Ông Lê Mạnh Hùng, ở hẻm 223 Tây Sơn, cho biết: 
Chợ này hoạt động với lượng người khá đông, nhất 
là đầu giờ sáng và tan tầm buổi trưa. Họ bán đủ các 
mặt hàng, từ đồ ăn, thức uống tới các hàng tiêu dùng 
khác. Sau mỗi buổi họp chợ, bao bì ny lông vương 
vãi, nước thải chảy tràn ra đường..., gây ô nhiễm môi 
trường nhiều năm qua. 

Theo tìm hiểu, trên địa bàn phường Quang Trung 
hiện có 2 chợ được đầu tư xây dựng khang trang, 

Chợ tự phát gây mất an toàn giao thông

nhưng tiểu thương ở đây không chịu vào chợ để kinh 
doanh. Trong khi đó, chợ tự phát tại hẻm này gần khu 

vực dân cư, người bán không phải trả tiền thuê mặt 
bằng; người mua có thói quen tạt vào chợ “vỉa hè” 
mua đồ cho tiện.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND 
phường Quang Trung, công tác xử lý của chính quyền 
địa phương hiện gặp nhiều khó khăn, do các tiểu 
thương sẵn sàng mang hàng bỏ chạy khi cơ quan chức 
năng xuất hiện; lực lượng rút thì họ quay về bán tiếp. 
Phường tổ chức nhiều đợt ra quân, nắm danh sách các 
tiểu thương này để mời lên làm việc, tổ chức ký cam kết 
không tái phạm; tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tái diễn.

“Thời gian tới, phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động người dân di chuyển tới các chợ đã được quy 
hoạch để mua bán. Các trường hợp không chấp hành, 
phường sẽ xử phạt thật nghiêm”, bà Yến khẳng định.

VĂN LƯU
Chợ tự phát tại hẻm 223 Tây Sơn mua bán gây mất ATGT.     Ảnh: V.LƯU
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Bình Định

TTYT TX AN NHƠN CHỦ ĐỘNG ỨNG DỤNG CNTT:

Thêm nhiều thuận lợi cho khám chữa bệnh
Được đánh giá là một trong những cơ sở 
y tế đi đầu trong tỉnh về ứng dụng công 
nghệ thông tin, công tác khám chữa 
bệnh tại TTYT TX An Nhơn nhờ đó có thêm 
nhiều thuận lợi nhất định, giúp nâng cao 
hiệu quả khám bệnh.

Chủ động tiếp cận sớm
Hệ thống công nghệ thông 

tin (CNTT) của TTYT TX An 
Nhơn hình thành từ năm 2004 
nhờ được thừa hưởng từ Dự án 
VIE P20. Lúc đầu, Trung tâm 
chỉ có 1 máy chủ và 10 máy tính. 
Đến nay, Trung tâm có 2 máy chủ 
đang hoạt động tốt, mạng nội 
bộ (LAN), các khoa, phòng đều 
được trang bị máy vi tính, máy 
in; 15 trạm y tế xã, phường đều 
có máy vi tính, máy fax, máy in; 
tất cả đều được kết nối internet. 
100% cán bộ, viên chức làm việc 
có máy tính.

Ông Lê Thái Bình, Giám 
đốc TTYT TX An Nhơn, chia 
sẻ: Chúng tôi ý thức được tầm 
quan trọng của CNTT trong các 
hoạt động khám chữa bệnh, đặc 
biệt là thanh toán với cơ quan 
BHYT. Trước đó, chúng tôi sử 
dụng các phần mềm như: Quản 
lý y tế cơ sở tại trạm y tế, quản 
lý bệnh viện tại TTYT, quản lý hồ 
sơ sức khỏe của các nhà cung cấp 
khác nhau nên không đồng bộ. 
Từ năm 2019, TTYT và 15 trạm 
y tế đều sử dụng chung một nhà 
cung cấp dịch vụ là Viettel. Hiện 
nay, chúng tôi có thể chuyển dữ 
liệu khám chữa bệnh BHYT hằng 
ngày lên cổng thông tin điện tử 
BHXH. Tại TTYT và 15 trạm 

Thanh toán 
qua thẻ giúp 
bệnh nhân 
và người nhà 
không sợ mất 
cắp tiền mặt. 
Ảnh: Đ. THẢO

y tế xã, phường đều sử dụng 
phần mềm HIS của Viettel và 
sử dụng phần mềm Tool VAS 
để đẩy dữ liệu lên cổng thông 
tin BHYT, mọi thứ hoạt động ổn 
định. Đây là cơ sở quan trọng để 
BHYT thanh toán chi phí khám, 
chữa bệnh cho TTYT. Ứng dụng 
CNTT giúp kết nối mọi khâu từ 
khám chữa bệnh đến ra chỉ thị 
điều trị, thanh toán BHYT nằm 
trên cùng một hệ thống liên hoàn 
tạo bước đột phá trong công tác 
quản lý, cải cách thủ tục hành 
chính, minh bạch và đặc biệt là 
đảm bảo phục vụ nhân dân với 
chất lượng ngày càng cao.

Bên cạnh đó, TTYT TX An 
Nhơn còn là đơn vị đầu tiên 
của tỉnh triển khai bệnh án điện 
tử với các hệ thống phần mềm, 
như: HIS (hệ thống quản lý 
bệnh viện), LIS (hệ thống quản 
lý thông tin phòng xét nghiệm), 
PACS (hệ thống quản lý thông 

tin lưu trữ và thu giữ hình ảnh). 
Ông Lê Thái Bình cho biết thêm: 
Từ khi triển khai bệnh án điện 
tử, Trung tâm tiết kiệm thời 
gian ghi chép hồ sơ bệnh án, 
các thông tin trong bệnh án rõ 
ràng, tránh nhầm lẫn trong việc 
thực hiện y lệnh. Mỗi bác sĩ, điều 
dưỡng được phân quyền riêng 
trong truy cập bệnh án điện tử. 
Nhờ đó, công tác báo cáo, thống 
kê, truy cập lịch sử khám bệnh, 
nghiên cứu khoa học được tiến 
hành nhanh chóng, thuận lợi mà 
vẫn đảm bảo vấn đề bảo mật 
thông tin. 

Hướng đến cơ sở y tế 
công bằng, lịch sự

Nhằm tạo công bằng, lịch sự, 
trật tự, TTYT TX An Nhơn đã 
trang bị hệ thống rút số tự động 
kết nối với phần mềm HIS. Cùng 
với đó, trang bị hệ thống đợi 
gọi tên người bệnh vào khám 

bệnh tại tất cả phòng khám, gọi 
tên người làm cận lâm sàng tại 
khoa Xét nghiệm, khoa Chẩn 
đoán hình ảnh - Thăm dò chức 
năng, gọi tên người bệnh phát 
thuốc tại quầy thuốc BHYT (tên 
người bệnh được hiển thị trên 
màn hình và số thứ tự). TTYT 
TX An Nhơn đã sớm trang bị các 
hệ thống này nhằm giảm thời 
gian chờ đợi cho người bệnh, 
việc tiếp đón người bệnh, khám 
bệnh được nhanh, gọn, công 
bằng, lịch sự.

Ông Nguyễn Quang Thắng- 
50 tuổi, ở xã Phước Hưng, 
huyện Tuy Phước - đến TTYT 
TX An Nhơn khám bệnh vì bị 
nóng, sốt. Ông Thắng cho biết, 
tôi khám ở đây cũng mấy chục 
năm rồi. Từ ngày có số tự động 
và có tên mình trên màn hình 
khi tới lượt, tôi đỡ lo bị bỏ sót 
khi ồn ào không nghe được tên 
mình. Cũng nhờ vậy mà không 

khí tại khu vực chờ khám cũng 
trật tự hơn.

TTYT TX An Nhơn cũng 
đã trang bị hệ thống mã vạch 
Symbol 3D đọc mã vạch thẻ 
BHYT (máy quét thẻ BHYT) 
tránh tình trạng sai mã thẻ 
BHYT và giảm thời gian chờ 
đợi của người bệnh. Cùng với 
đó, TTYT TX An Nhơn cũng đã 
sớm triển khai hóa đơn điện tử 
và thanh toán viện phí qua thẻ 
(POS) không dùng tiền mặt. 
Qua đó kiểm soát nguồn tiền, 
bệnh nhân không bị mất cắp 
tiền mặt, tiền giả, tiết kiệm được 
chi phí giao dịch.

Anh Trần Văn Hà, ở phường 
Đập Đá, TX An Nhơn, chia sẻ: 
Vài năm nay, tôi thường thanh 
toán qua thẻ hoặc chuyển khoản 
khi mua hàng, thanh toán hóa 
đơn, do vậy ít giữ tiền mặt. Rất 
tiện khi đi khám bệnh cũng có 
thể thanh toán qua thẻ, nhờ vậy 
đỡ lo mất tiền, vì người nhà tôi 
đã từng bị mất tiền khi đem 
nhiều tiền mặt đi nhập viện.

ĐỖ THẢO

Trồng lan Dendrobium 
cắt cành

Sáng 18.11, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp TP Quy Nhơn tổ chức 
nghiệm thu Mô hình “Sản xuất 
một số giống hoa ngắn ngày phục 
vụ làng nghề trồng hoa - Trồng lan 
Dendrobium cắt cành”, quy mô 3.000 
cây lan Dendrobium, khu vườn rộng 
200 m2 của bà Chế Thị Tú Sương, ở 
khu phố 6, phường Nhơn Bình. Chi 
phí thực hiện mô hình hơn 91 triệu 
đồng; hộ bà Sương được Trung tâm 
hỗ trợ 50% chi phí, được tập huấn 
kỹ thuật trồng lan Dendrobium. Từ 
tháng 4.2022 đến nay, cây lan trong 
mô hình sinh trưởng và phát triển 
tốt, tỷ lệ cây sống sau trồng đạt trên 
97%, cây cao trung bình 22 cm, lá 
dày, xanh, dáng đẹp, đẻ nhánh khỏe, 
trung bình mỗi cây lan đẻ từ 3 -  
4 nhánh.

Mô hình được nghiệm thu đạt yêu 
cầu. Theo ông Đỗ Minh Quang, Phó 
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh, trong quá trình chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế 
trên cùng diện tích sản xuất nông 
nghiệp đô thị, cây hoa lan là một đối 
tượng phù hợp. Thường trong năm 
đầu tiên sẽ chưa có lãi nhưng từ năm 
thứ 2, khi đã cắt được cành sẽ cho lợi 
nhuận cao.              NGUYỄN NGUYỆT

Nhơn Thọ quyết tâm lên phường
Nhơn Thọ là 1 trong 6 xã của TX An 

Nhơn được quy hoạch, xây dựng trở 
thành phường trước năm 2025 theo Nghị 
quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
TX An Nhơn khóa XXIV. Phó Chủ tịch 
UBND xã Nhơn Thọ Phan Hữu Phước cho 
biết, xác định đây là cơ hội thuận lợi để 
thúc đẩy phát triển KT-XH, thay đổi diện 
mạo địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã 
xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 
cụ thể cho từng năm; đồng thời đẩy mạnh 
tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên 
và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm 
cùng vào cuộc. Qua rà soát đánh giá hiện 
trạng thực tế, Nhơn Thọ đạt 15/17 tiêu 
chuẩn xã thành phường, 2 tiêu chí chưa 
đạt là: Đất cây xanh sử dụng công cộng 
và mật độ đường cống thoát nước chính. 
Xã phấn đấu đến năm 2023 sẽ thực hiện 
hoàn thành 2 tiêu chuẩn này. 

Điều đáng mừng là thời gian qua, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong 
xã luôn đoàn kết, một lòng để xây dựng 
quê hương. Chủ trương nhanh chóng 
lên phường của Đảng ủy, UBND xã nhận 
được sự hưởng ứng nhiệt tình của người 
dân. Ông Lưu Thế Hưng, ở thôn Thọ  
Lộc 1 - người đã 3 lần hiến đất với tổng 
diện tích hơn 500 m2 đất vườn để mở rộng 
tuyến đường trong thôn - chia sẻ: Trước 
đây khi đường chưa mở rộng, việc đi lại, 
buôn bán gặp nhiều khó khăn. Từ ngày 
đường mở rộng, việc đi lại của người dân 

Xã Nhơn Thọ phấn đấu đến năm 2023 sẽ đủ tiêu chuẩn trở thành phường. 
Ảnh: THANH MINH

thêm phần thuận lợi. Mở rộng đường để 
mình đi, giao thương thuận tiện thì so đo, 
tính toán làm gì. Nhìn tuyến đường mới 
mở thẳng đẹp, rộng rãi, tôi rất vui, thấy 
đóng góp của mình hữu ích.

Nhiều tháng qua, Nhơn Thọ tích cực 
đầu tư xây dựng công viên, tiến hành trồng 
cây xanh dọc các tuyến đường để tăng mật 
độ cây xanh như yêu cầu; đồng thời, đầu 
tư xây dựng khu trung tâm xã, khu dân 
cư Thọ Mỹ, thôn Đông Bình để mở rộng 
không gian đô thị, tiến hành đầu tư thêm 
hệ thống cống thoát nước chính tại các khu 
dân cư, phấn đấu đạt tiêu chuẩn theo quy 
định. Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Thọ Hồ 
Long Thiệt chia sẻ, kinh tế Nhơn Thọ phát 
triển nhiều thuận lợi, trước tiên là Khu 

công nghiệp Nhơn 
Hòa đã tạo ra hàng 
nghìn việc làm cho 
lao động của nhiều 
xã, trong đó có 
Nhơn Thọ. Cùng 
với đó, sản xuất 
nông nghiệp cũng 
phát triển theo 
hướng bền vững, 
việc ứng dụng tiến 
bộ KHKT vào sản 
xuất ngày càng 

phổ biến, nhiều 
mô hình hay 
được nhân rộng 

và phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Theo ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch 

UBND thị xã, Nghị quyết 08 được Ban 
Chấp hành Đảng bộ TX An Nhơn ban 
hành khẳng định quyết tâm xây dựng 
để An Nhơn trở thành thành phố trước 
năm 2025. Trước mắt, thị xã sẽ tập trung 
hỗ trợ 6 xã lên phường gồm Nhơn Hậu, 
Nhơn Lộc, Nhơn Phúc, Nhơn An, Nhơn 
Phong và đặc biệt là Nhơn Thọ. Hiện nay, 
xã Nhơn Lộc đã đạt 17/17 tiêu chuẩn trở 
thành phường, các xã còn lại còn thiếu 
từ 1 đến 2 tiêu chuẩn, chỉ Nhơn Phong 
là thiếu 5 tiêu chuẩn. Thời gian tới, thị 
xã tiếp tục bố trí kinh phí và giao cho các 
ngành hỗ trợ để 6 xã này lên phường. 

THANH MINH

“ Nhiều năm nay, 
TTYT TX An Nhơn vẫn là 
cơ sở y tế đi đầu trong việc 
ứng dụng CNTT. Việc chủ 
động triển khai ứng dụng 
CNTT giúp TTYT TX An 
Nhơn có điều kiện thuận 
lợi tiến tới những bước cao 
hơn của chuyển đổi số”.

Ông LÊ QUANG HÙNG, 
Giám đốc Sở Y tế
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Mở hướng phát triển mới cho cây nha đam
Sau thời gian phát triển thị trường, tạo dựng thương hiệu và uy tín trong mảng sản xuất nha đam thành phẩm, 

năm 2020, anh Võ Trần Ngọc Toàn (34 tuổi), Giám đốc Công ty CP Chế biến thực phẩm Kaizen cùng cộng sự về  
TX An Nhơn xây dựng nhà xưởng, vùng nguyên liệu, mở hướng phát triển mới tại quê nhà. 

Chia sẻ về hoạt động của 
Công ty, anh Toàn cho biết 
mình đến với nha đam như 
một cơ duyên. Theo học đại học 
chuyên ngành chế biến công 
nghệ thực phẩm ở TP Hồ Chí 
Minh, tốt nghiệp và làm việc 
trong nhiều nhà máy sản xuất 
thực phẩm đã nhen nhóm trong 
anh ý tưởng lập nghiệp ở mảng 
sản xuất thực phẩm. Năm 2013, 
anh Toàn đầu quân cho một 
DN trong lĩnh vực chế biến - 
xuất khẩu nha đam lớn của Việt 
Nam. Từ đây, bén duyên với 
nha đam, anh chú tâm học hỏi, 
tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 
2016, anh Toàn khởi nghiệp - 
với vai trò founder (người sáng 
lập) Công ty CP Chế biến thực 
phẩm Kaizen (Kaizen foods). 
Đến nay, Kaizen foods hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất 
nông sản sạch, chế biến và cung 
cấp nha đam nguyên liệu, cung 
cấp hương liệu, phụ gia an toàn 
cho các công ty sản xuất thực 
phẩm, nước giải khát, bánh 
kẹo và chuỗi nguyên liệu pha 
chế cho nhà hàng, khách sạn 
tại Việt Nam, xuất khẩu nông 
sản chế biến.

Khi đã “phủ sóng” được 
thương hiệu nha đam Kaizen 
trên thị trường, anh Toàn tính 
toán đến việc xây dựng vùng 
nguyên liệu ổn định và mở 
rộng sản xuất. Năm 2020, anh 
Toàn về lại quê nhà (xã Nhơn 
Mỹ, TX An Nhơn) thành lập 
xưởng sản xuất và từng bước 

Hiện Công ty CP Chế 
biến thực phẩm Kaizen tạo 
việc làm cho 40 lao động ở 
địa phương với thu nhập 
ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/
người/tháng. Công ty đăng 
ký hoạt đông sản xuất, kinh 
doanh, về lâu dài đóng góp 
tích cực cho ngân sách địa 
phương. Định hướng của 
Công ty là mở rộng vùng 
nguyên liệu, trong đó ưu 
tiên tạo vùng nguyên liệu 
với người dân để cùng duy 
trì sự phát triển bền vững.

 Vùng trồng nha đam của Công ty CP Chế biến thực phẩm Kaizen tại Bình Tân (huyện  
Tây Sơn).                                                                                                                                         Ảnh: THU DỊU

Một số sản phẩm chủ lực của Kaizen foods.

THÂM CANH CÂY DỪA XIÊM THEO HƯỚNG HỮU CƠ: 

Năng suất cao, lợi ích bền vững
Vừa qua, Trung tâm 

Khuyến nông Bình Định phối 
hợp với Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Hoài Ân 
tổ chức Hội thảo đánh giá kết 
quả thực hiện Mô hình “Thâm 
canh dừa theo hướng hữu cơ” 
tại xã Ân Đức, huyện Hoài 
Ân. Mô hình được triển khai 
tại 5 hộ dân/500 cây dừa xiêm 
đang trong thời kỳ thu hoạch 
4 - 5 năm tuổi. 

Đây là những vườn dừa 
già cỗi, năng suất thấp, sau khi được 
đưa vào mô hình, dừa được bón phân 
hữu cơ, cung cấp đủ nước tưới, bổ sung 
muối cho cây, dọn vệ sinh đúng kỹ thuật 
thâm canh, tích cực diệt trừ sâu bệnh hại 
và chủ động phòng trừ dịch hại theo 
nguyên tắc IPM. 

Nhờ vậy, sau 9 tháng triển khai, cây 
dừa trong mô hình hồi phục, sinh trưởng 
và phát triển tốt, năng suất bình quân đạt 
75 quả/cây/năm, cao hơn so với đối chứng 
25 quả/cây/năm, lãi khoảng 290 nghìn 
đồng/cây/năm, cao hơn so với vườn dừa 
đối chứng 113 nghìn đồng/cây/năm.

Theo các hộ dân tham gia mô hình, 
nhờ đầu tư chăm sóc, bón phân cân 
đối, tưới nước, giữ ẩm kết hợp với vệ 
sinh ngọn dừa đã giúp cây dừa tăng 
khả năng chống chịu, tỷ lệ bọ dừa, kiến 
vương, đuông dừa, bệnh thối đọt, đốm 
lá và chuột gây hại giảm đáng kể. Ngoài 

Một số hộ dân tham quan mô hình.                                       Ảnh: THÀNH NGUYÊN

NCÔNG TY TNHH BD GROUP:

Mở rộng cơ sở, nâng công suất gấp 3 lần
Sau một thời gian thử nghiệm, sản 

phẩm đông trùng hạ thảo do Công ty 
TNHH BD Group, thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn, đã được thị trường 
đón nhận tích cực. Để đáp ứng nhu cầu 
đặt hơn 15.000 hũ đông trùng hạ thảo 
(tương đương gần 1.000 kg) của nhiều 
đối tác, anh Nguyễn Ngọc Luyến, Giám 
đốc BD Group đã đầu tư mở rộng cơ sở 
sản xuất, đầu tư thêm hệ thống máy móc 
nâng công suất gấp 3 lần. 

Anh Luyến cho biết, từng tham 
gia vào bộ phận nghiên cứu, sản xuất 
đông trùng hạ thảo tại một DN ở  
TP Hồ Chí Minh hơn 3 năm; nhận thấy 

nếu chủ động sản xuất tại quê nhà sẽ 
tận dụng được nhiều ưu thế, cung cấp 
cho thị trường nhiều sản phẩm chất 
lượng tương đương nhưng giá sẽ rẻ 
hơn từ 20.000 - 40.000 đồng/hũ 65 g. 
Nghĩ vậy, nên khi làm chủ kỹ thuật 
và kết nối được với đối tác tiêu thụ, 
anh Luyến về quê nhà khởi nghiệp. 
“Tới đây, tôi sẽ liên kết với các hộ 
dân có nhu cầu phát triển kinh tế, hỗ 
trợ kỹ thuật để bà con tự xây dựng 
các phòng nuôi sáng, nuôi cấy đông 
trùng hạ thảo, cùng nhau chia sẻ lợi 
ích”, anh Luyến nói.        

  ĐINH NGỌC 

 “Tuần hàng Việt Nam tại Thái 
Lan 2022” do Bộ Công Thương và Tập 
đoàn Central Retail Việt Nam đồng tổ 
chức chiều 17.11 tại Bangkok. Năm nay, 
tuần hàng có chủ đề “Taste of Vietnam”, 
thu hút hơn 70 DN tham gia trưng bày 
và kết nối giao thương, quy mô 45 gian 
hàng trải rộng tại 3 khu vực sảnh chính 
với tổng diện tích gần 1.000 m2. Sự kiện 
dự kiến đón tiếp 500 nghìn lượt khách 
trong 5 ngày. (Theo VnE)
 Thông tin từ Hội thảo “Xuất 

khẩu vào các thị trường FTA - giải 
bài toán phát triển bền vững” do Báo 
Công Thương, Cục Xuất Nhập khẩu, 

Vụ Thị trường EU - châu Mỹ (Bộ Công 
Thương) tổ chức ngày 18.11 ở TP Hồ Chí 
Minh cho biết, rau quả Việt Nam xuất 
khẩu vào EU tăng nhanh, gặp nhiều 
thuận lợi. Theo số liệu thống kê, năm 
2021, xuất khẩu rau quả của Việt Nam 
đạt 150,7 triệu USD, tăng 3% so với năm 
2020; trong khi 10 tháng đầu năm 2022, 
xuất khẩu rau quả đã đạt 147,43  
triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Đặc biệt mặt hàng mít non 
đang được các đối tác EU tìm kiếm rất 
nhiều, do có cấu trúc gần giống thịt. Mít 
non đối tác EU nhập khẩu là dạng đã 
qua chế biến. (Theo NLĐ)

ra, hiện tượng rụng trái non cũng ít xảy 
ra hơn.

Ông Nguyễn Thanh Vương, Giám 
đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện Hoài Ân, cho biết: Huyện Hoài 
Ân có 1.650 ha dừa. Tuy nhiên, việc đầu 
tư chăm sóc vườn dừa chưa được chú 
trọng, dừa sinh trưởng phát triển kém 
nên hiệu quả mang lại chưa như mong 
đợi. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật trong thâm canh vườn dừa là 
hết sức cần thiết để nâng cao năng suất, 
chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây 
dừa, góp phần tăng thu nhập cho người 
nông dân; việc canh tác theo hướng hữu 
cơ còn thân thiện với môi trường, cho ra 
sản phẩm chất lượng cao. Thời gian tới, 
Trung tâm sẽ tích cực tổ chức tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng mô 
hình giúp bà con nông dân nâng cao thu 
nhập, ổn định sản xuất.  THÀNH NGUYÊN

tạo vùng nguyên liệu tại địa 
phương. Hiện, anh mới xây 
dựng vùng trồng hơn 2 ha tại xã 

Bình Tân, huyện Tây Sơn, tiếp 
tục đàm phán với các đối tác 
xây dựng nguyên liệu trên địa 
bàn TX An Nhơn. Đồng thời, 
anh Toàn phối hợp với chính 
quyền địa phương kết nối để 
thu hút người dân tham gia vào 
chuỗi liên kết sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm với Kaizen foods.

Anh Toàn cho biết: Tôi đi 
đường vòng trước, đó là chọn 
phát triển thị trường, xây dựng 
thương hiệu và tạo nhận diện 
với người tiêu dùng trước. Đến 
nay, khi mọi thứ đã vào guồng, 
tôi tập trung phát triển vùng 
nguyên liệu. Tôi vẫn luôn trăn 
trở với việc tìm mối liên hệ để 

phát triển cây nha đam ngay 
trên quê hương. Nha đam là 
cây trồng không lạ, không mới, 
song phát triển vùng nguyên 
liệu thì còn khá mới với tỉnh ta. 
Trước mắt, Công ty thuê đất để 
sản xuất, khi lợi ích từ cây nha 
đam ổn định, tôi tin bà con sẽ 
hợp tác với Kaizen foods, cùng 
chia sẻ lợi ích.

Kaizen foods áp dụng mô 
hình chuỗi cung ứng thực phẩm 
khép kín từ trang trại đến bàn 
ăn 3F (Feed - Farm - Food) trong 
sản xuất. Do vậy, toàn bộ quy 
trình từ sản xuất tới chế biến và 
đến tay người tiêu dùng được 
kiểm soát chặt chẽ. Sản phẩm 

của Công ty đạt chứng nhận vệ 
sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y 
tế, chứng nhận quản lý sản xuất 
theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005. 
Ngoài các sản phẩm về nha đam, 
hiện Công ty Kaizen foods đầu 
tư chế biến thêm các dòng sản 
phẩm sữa hạt (gạo lức, bắp)…
Dự kiến đầu năm 2023, Công ty 
đăng ký tham gia Chương trình 
OCOP với các sản phẩm chủ lực 
nhằm khẳng định uy tín, chất 
lượng sản phẩm.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh 
tế TX An Nhơn, hiện đơn vị 
đang phối hợp hỗ trợ Công ty 
đăng ký tham gia sản phẩm 
OCOP địa phương. Đồng thời, 
từ mô hình tạo vùng nguyên 
liệu của Công ty, ngành chức 
năng tính toán xây dựng mô 
hình để người dân tham gia sản 
xuất, từ đó tạo được chuỗi liên 
kết, giúp nông dân An Nhơn có 
cơ hội phát triển kinh tế.

THU DỊU
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PHÁT HUY ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở MIỀN NÚI:

 “Điểm sáng” An Nghĩa và Vĩnh Thuận
Trong số 8 đảng bộ phường, xã trong tỉnh được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành tích xuất 

sắc qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, có 2 Đảng bộ xã 
miền núi: An Nghĩa (huyện An Lão) và Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thạnh). 

An Nghĩa là xã thuộc khu 
vực III (xã đặc biệt khó khăn) 
của huyện An Lão. Xã có 5 thôn, 
206 hộ/759 nhân khẩu. Thời 
gian qua, địa phương không 
ngừng nỗ lực thực hiện Nghị 
quyết số 23-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX về phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã An 
Nghĩa Trịnh Hồng Vinh, thực 
hiện phương châm “Dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm 
tra”, Đảng ủy xã luôn lấy kết 
quả công việc, sự hài lòng và 
tín nhiệm của nhân dân làm 
tiêu chí quan trọng để đánh 
giá chất lượng cấp ủy và cán 
bộ, đảng viên. Nhờ đó, tạo sự 
đồng thuận, củng cố niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng 
ủy xã luôn phát huy vai trò 
của quần chúng nhân dân, xây 
dựng “thế trận lòng dân”, “thế 
trận quốc phòng toàn dân” gắn 
với “thế trận an ninh nhân 
dân” vững chắc. 

Hằng năm, Đảng ủy, UBND 
xã ban hành đầy đủ các nghị 
quyết, kế hoạch và phát động 
Phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc; tăng cường phổ 
biến pháp luật đến người dân. 
Tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, an ninh 
tuyến núi, an ninh vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số luôn được 
giữ ổn định. Tệ nạn nghi kỵ 

Thời gian qua, Đảng bộ TX An 
Nhơn luôn quan tâm công tác phát 
triển đảng viên, bảo đảm yêu cầu về 
số lượng và chất lượng, góp phần nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức cơ sở đảng, trẻ hóa đội ngũ 
đảng viên.

Chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 từ 4,2 - 4,5% tổng số đảng 
viên của toàn đảng bộ xã, phường; trong 
đó, đảng bộ có trên 300 đảng viên phải 
đạt 4,2%, dưới 300 đảng viên đạt 4,5%. 
Đối với các chi, đảng bộ cơ quan, đơn 
vị, chỉ tiêu kết nạp đảng căn cứ vào số 
lượng quần chúng. Đối với các trường 
THPT, cần chú trọng kết nạp đảng viên 
trong lực lượng giáo viên; kết nạp đảng 
viên là học sinh lớp 12 nếu thật sự ưu 
tú, nổi bật. 

Để thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch 
đã đề ra, hằng năm, Thị ủy xây dựng kế 
hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên 
cho các tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở 
đó, các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động 
cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tạo nguồn 
của từng cơ quan, đơn vị. Các chi, đảng 
bộ không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng phải 

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban hành quyết 
định tổ chức lại Viện Nghiên cứu phát triển 
KT-XH tỉnh trực thuộc UBND tỉnh thành 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển KT-XH 
trực thuộc Sở KH&ĐT.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu phát triển 
KT-XH là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
Sở KH&ĐT, có tư cách pháp nhân, con dấu và 
tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực 
tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở KH&ĐT. 
Trung tâm có chức năng nghiên cứu, tư vấn, 
đề xuất định hướng, giải pháp phát triển  
KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực 
hiện các dịch vụ theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu 
các vấn đề thuộc lĩnh vực KT-XH, cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị, đề 
xuất những định hướng phát triển KT-XH 
của tỉnh; điều tra, phân tích, đánh giá tình 
hình, dự báo các xu hướng, yếu tố phát 
triển và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh 
việc thực hiện các chủ trương, chính sách, 
nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực KT-XH. 

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, tư vấn, 
phản biện các chương trình, đề án, dự án, 
kế hoạch phát triển KT-XH theo ngành, 
lĩnh vực, địa phương khi được yêu cầu…

                                                             M.LÂM

Đóng góp cho “hũ gạo tình thương” tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư làng 5 (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh 
Thạnh) ngày 3.11.2022.                                                                                                                                                                  Ảnh: Xã đoàn Vĩnh Thuận

cầm đồ thuốc độc, tự tử, tự sát, 
các hủ tục về ma chay, cúng 
tế được xóa bỏ; không có các 
vụ gây rối trật tự công cộng, 
cháy nổ, vi phạm ATGT. Đặc 
biệt, năm 2021, xã An Nghĩa 
được Bộ CA tặng bằng khen 
về thành tích thực hiện phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng 
Đảng, Đảng ủy luôn chú trọng 
bồi dưỡng, kết nạp đảng viên 
mới, hiện toàn Đảng bộ xã có 
148 đảng viên (chiếm hơn 19% 

dân số toàn xã). Công tác xây 
dựng đội ngũ cán bộ người 
dân tộc thiểu số luôn được 
quan tâm; 5/7 cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt của xã là người dân 
tộc thiểu số có trình độ đại học. 

Ông Trịnh Hồng Vinh cho 
biết: Mặt trận và các hội, đoàn 
thể luôn phát huy cao vai trò, 
trách nhiệm, tập hợp sức mạnh 
đại đoàn kết, tích cực tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền; tổ chức giám sát 
việc triển khai thực hiện các 
chủ trương và nghị quyết liên 

quan trực tiếp đến nhân dân... 
Qua đó, góp phần xây dựng 
tổ chức cơ sở Đảng ngày càng 
trong sạch, vững mạnh. Năm 
2021, Đảng bộ xã An Nghĩa 
được đánh giá hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ.

Xã miền núi Vĩnh Thuận 
(huyện Vĩnh Thạnh) có 8 làng 
với 464 hộ/1.729 nhân khẩu, đa 
số là người dân tộc Bana. Thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, 
cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương đã triển khai, quán 
triệt, cụ thể hóa bằng các 

chương trình trọng tâm, các 
nghị quyết chuyên đề, nghị 
quyết phát triển KT-XH hằng 
năm và kế hoạch thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc 
gia theo đúng các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của cấp trên, 
phù hợp với điều kiện thực tế 
địa phương. 

Đồng thời, triển khai kịp 
thời, đồng bộ các chính sách, 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân cùng phát triển kinh 
tế, chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần, xóa đói, giảm nghèo 
trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. 

Đảng bộ xã Vĩnh Thuận có 
13 chi bộ trực thuộc (8 chi bộ 
làng và 5 chi bộ cơ quan, đơn 
vị, trường học) với 234 đảng 
viên. Nhiều năm qua, đảng 
viên luôn gương mẫu đi đầu, 
làm nòng cốt trong các tổ chức 
nhân dân. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã 
Vĩnh Thuận Đinh Mun, qua 
thực hiện Nghị quyết 23- 
NQ/TW, Đảng bộ, chính quyền 
xã đã phát huy truyền thống 
cách mạng, đoàn kết, vượt qua 
khó khăn, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị; KT-XH 
từng bước phát triển nhanh 
chóng. Đời sống của người 
dân trong xã tiếp tục được cải 
thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
hằng năm giảm 5,2%... 

Từ nỗ lực của cấp ủy đảng, 
chính quyền, ủng hộ của nhân 
dân, nhiều cơ chế, chính sách 
của Nhà nước được triển khai 
kịp thời. Đến nay, xã Vĩnh 
Thuận đã vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức, đạt 12/19 
tiêu chí xây dựng xã nông  
thôn mới.                   HOÀI THU 

Tổ chức lại Viện Nghiên cứu 
phát triển KT-XH tỉnhĐảng bộ TX An Nhơn chú trọng  

phát triển đảng viên

Trao giấy khen cho học viên xuất sắc của lớp bồi dưỡng nhận thức  
về Đảng.                                                                                                                       Ảnh: Q.S

đưa vào nội dung cam kết khắc phục tồn 
tại, hạn chế. 

Bên cạnh đó, cấp ủy thường xuyên 
lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể 
nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là 
tổ chức Đoàn thanh niên tham gia công 
tác phát triển đảng viên với tinh thần 
trách nhiệm cao. Các chi, đảng bộ còn 
nguồn phát triển đảng phải xây dựng 
nội dung sinh hoạt chuyên đề về công 
tác phát triển đảng viên, xem đây là nội 
dung bắt buộc.

Với nhiều giải 
pháp hiệu quả, trong 
những năm gần đây, 
đảng viên mới kết nạp 
hằng năm của Đảng bộ 
TX An Nhơn luôn đạt 
và vượt chỉ tiêu đề ra. 
Riêng năm 2021, trước 
ảnh hưởng chung 
của tình hình dịch 
Covid-19, toàn Đảng 
bộ vẫn kết nạp được 
229 đảng viên mới, 
vượt 1,7% kế hoạch 
năm. Từ đầu năm 

2022 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy 
đã xem xét, quyết định kết nạp 155 quần 
chúng ưu tú vào Đảng, đạt 67,4% kế  
hoạch năm.

Tăng cường công tác phát triển đảng 
viên, nâng cao chất lượng đảng viên 
chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp 
phần xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã 
lần thứ XXIV đã đề ra.           QUỲNH SA
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VI RÚT SARS-COV-2 LIÊN TỤC BIẾN ĐỔI KHÓ LƯỜNG: 

Tiêm vắc xin để duy trì 
miễn dịch cộng đồng

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục 
cảnh báo tình trạng đại dịch toàn cầu. Vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi khó lường, nhất là về mức 
độ nguy hiểm, có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc xin cũng như né tránh miễn dịch dẫn đến nguy 
cơ dịch bùng phát trở lại.

Tiêm mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo vệ.     Ảnh: Đ. THẢO

Đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 641 
triệu ca mắc, hơn 6,61 triệu trường hợp 
tử vong. Tại Việt Nam, cả nước ghi nhận 
hơn 11,5 triệu ca mắc, có 10,6 triệu người 
khỏi bệnh (92,2%), trên 43.100 ca tử vong 
(0,38%).

Tại Bình Định, theo báo cáo của Sở Y 
tế, từ ngày 28.6.2021 đến 15.11.2022 đã ghi 
nhận 141.033 trường hợp mắc Covid-19; 
trong đó, có 140.705 trường hợp đã khỏi 
bệnh được xuất viện (tỷ lệ 99,7%), 317 
trường hợp tử vong (tỷ lệ 0,2%), hiện còn 
11 trường hợp đang điều trị (tỷ lệ 0,01%); 
7 trường hợp đang quản lý điều trị tại nhà. 
Theo ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở 
Y tế, số liệu này cho thấy tình hình dịch 
bệnh Covid-19 tại tỉnh Bình Định đang 
được kiểm soát tốt.

Cùng với đó, về công tác tiêm vắc xin 
phòng Covid-19, ở đối tượng từ 18 tuổi trở 
lên, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 100%; tỷ lệ tiêm 
mũi 2 đạt 97,5%; tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 60,3%; 
tỷ lệ tiêm mũi 4 đạt 75,9%. Các địa phương 
có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại 1 và 2 thấp dưới 
60%, như: An Lão (mũi 3: 43,6%), TP Quy 
Nhơn (mũi 3: 53,8%), TX An Nhơn (mũi 3: 
53,9%), Phù Cát (mũi 3: 56,9%)... 

Đối với đối tượng từ 12 - dưới 18 tuổi, 
trẻ đã được tiêm chủng đủ 2 mũi đạt tỷ 
lệ 100%; tỷ lệ trẻ được tiêm mũi nhắc đạt 
57,9%. Các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 
nhắc cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi thấp 
là: An Lão (26%), Phù Mỹ (29,2%), Quy 
Nhơn (37,8%), Tây Sơn (57,8%).

Đối với trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, tỷ lệ 
trẻ được tiêm 1 mũi vắc xin đạt 89,2%; 
tỷ lệ trẻ tiêm đủ 2 liều đạt 59,6%. Các địa 
phương có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp là: Quy 
Nhơn (38,5%), An Lão (38,6%), Phù Mỹ 
(42,3%), Vĩnh Thạnh (44,1%), Hoài Ân 
(55,7%), Tây Sơn (58,2%).

Ông Lê Quang Hùng cho biết: Theo 
đánh giá chung, tình hình dịch Covid-19 
vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và 
rất khó dự đoán; trong khi đó miễn dịch 
do mắc bệnh hoặc tiêm chủng sẽ giảm 

dần theo thời gian; vi rút SARS-CoV-2 
liên tục biến đổi với các biến chủng mới, 
biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan 
nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu 
quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng 
nặng, tử vong trở lại. Ngành Y tế sẽ tiếp 
tục tăng cường hệ thống giám sát, mở 
rộng năng lực điều trị, vắc xin cho các đối 
tượng nguy cơ cao; đồng thời tiếp tục cập 
nhật kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với 
đại dịch Covid-19 trong mọi tình huống.

Theo ông Bùi Ngọc Lân, Giám đốc 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
miễn dịch sau tiêm chủng hoặc do mắc 
Covid-19 mà có đều không bền vững. 
Tiêm mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 
sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo 
vệ. Qua đó giúp cơ thể được bảo vệ trước 
nguy cơ mắc Covid-19, giảm tỷ lệ nhập 
viện, giảm số ca tiến triển bệnh nặng và 

tử vong do Covid-19.
Để tiếp tục duy trì miễn dịch cộng 

đồng, việc phối hợp giữa các sở, ngành, 
địa phương rất quan trọng. Ông Lê Quang 
Hùng cho biết: Ngoài công tác điều trị 
bệnh nhân mắc Covid-19, chúng tôi sẵn 
sàng cử lực lượng tiêm vắc xin khi các 
địa phương, ban, ngành có nhu cầu. Tuy 
nhiên, để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, việc 
tuyên truyền vận động của các địa phương, 
các ban, ngành như ngành GD&ĐT, Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh... rất quan trọng. 
Chúng tôi mong muốn các địa phương 
tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền 
đến từng gia đình về tiêm chủng vắc xin 
phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, 
nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; 
tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
đối tượng” để vận động tiêm vắc xin  
phòng dịch.                                   ĐỖ THẢO

Phụ nữ mang thai 
cần biết về thuốc lá

Hút thuốc lá ảnh hưởng đến tình 
trạng nhau thai và làm giảm lượng 
dinh dưỡng cung cấp cho thai nhi 
thông qua nhau thai. Chính vì vậy, 
phụ nữ mang thai cần lưu ý những 
vấn đề sau:

Mang thai thì đừng hút thuốc 
lá: Nicotin trong thuốc lá cũng làm 
giảm lượng máu chảy qua cuống rốn, 
do đó thai nhi rất khó nhận được 
oxy và dưỡng chất mà bé cần. Ngoài 
ra, hút thuốc cũng gây ảnh hưởng 
xấu đến phổi và não của thai nhi. Để 
chuẩn bị cho việc hít thở ở thế giới 
bên ngoài, thai nhi phải rèn luyện 
hoạt động cơ ngực nhưng nicotin sẽ 
làm suy giảm chuyển động hô hấp 
của bé.

Đừng hút thuốc lá trong thời kỳ 
cho con bú: Sữa mẹ cung cấp tất cả 
những chất dinh dưỡng mà bé cần 
trong sáu tháng đầu và là một phần 
quan trọng trong khẩu phần của bé 
trong một năm đầu tiên. Sữa mẹ còn 
giúp bé tăng cường miễn dịch với 
nhiều loại bệnh khác nhau. Nếu nuôi 
con bằng sữa mẹ, cần bỏ những thói 
quen xấu như hút thuốc và uống rượu 
bia. Nếu đang hút thuốc, tốt nhất 
đừng cho con bú.

Những bà mẹ hút thuốc lá thường 
không có nhiều sữa: Những em bé có 
mẹ hút thuốc thường mắc phải những 
bệnh hô hấp. Việc ngừng hút thuốc sẽ 
giúp hạn chế nicotin từ thuốc lá vào cơ 
thể bé thông qua sữa mẹ và giúp bảo 
vệ sức khỏe cho bé. 

Hút thuốc lá thụ động ảnh hưởng 
thế nào đến thai nhi: Mỗi khi bố mẹ 
hoặc những thành viên khác trong gia 
đình hút thuốc gần bé, bé cũng sẽ hít 
những chất độc hại từ khói thuốc lá 
vào cơ thể. Đó là hút thuốc thụ động. 
Mặc dù khói thuốc thải ra trong không 
khí đã được pha loãng, nó vẫn mang 
theo nhiều chất độc hại. Phổi của trẻ 
em thường nhỏ hơn của người lớn 
nên các bé sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn. 
Trẻ em hít càng nhiều khói thuốc lá thì 
khả năng mắc các bệnh trên càng cao. 
Cách tốt nhất để bảo vệ bé là ngừng 
hút thuốc lá khi ở gần bé và nghiêm 
cấm hoàn toàn hành động hút thuốc 
trong nhà.

MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

An Nhơn, Tây Sơn tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
Theo thống kê của TTYT TX An 

Nhơn, từ đầu năm 2022 đến nay, thị xã 
ghi nhận 38 ổ dịch/495 ca bệnh sốt xuất 
huyết (SXH). Tính riêng từ đầu tháng 11 
đến nay, thị xã ghi nhận 92 ca mắc SXH 
ở hầu hết xã, phường. Để phòng bệnh, 
các xã, phường đang tích cực triển khai 
biện pháp phòng, chống nhằm kiểm 
soát có hiệu quả, không cho dịch SXH  
bùng phát.

Là điểm nóng về dịch SXH, tính đến 
ngày 13.11, phường Nhơn Hòa có số ca 
bệnh SXH cao nhất trên địa bàn thị xã 
với 6 ổ dịch/68 ca bệnh. Ông Lê Thanh 
Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn 
Hòa, cho biết: Phường đã chỉ đạo Trạm y 
tế giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện 
sớm, phối hợp với TTYT thị xã thực hiện 
giám sát chỉ số muỗi, chỉ số bọ gậy ở địa 
bàn, tổ chức phun hóa chất diệt lăng 
quăng/bọ gậy để khống chế dịch bệnh, xử 
lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Đồng 

Phun hóa chất diệt muỗi tại phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn. Ảnh: L.NGÂN

thời, chỉ đạo các trường học trên địa bàn 
phường 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 ngay tại gia 
đình. Bên cạnh đó, Ban 
chỉ đạo phường đã chỉ 
đạo các hội, đoàn thể 
phường phối hợp với 
các khu vực tổ chức ra 
quân dọn vệ sinh môi 
trường, phát quang cây 
cối, diệt lăng quăng, bọ 
gậy... kết hợp tuyên 
truyền trong nhân dân 
để người dân chủ động 
thực hiện các biện pháp 
phòng, chống SXH.

Ông Hồ Sâm, ở đội 
4, xóm Huỳnh Sơn, 
khu vực Huỳnh Kim, 

phường Nhơn Hòa, chia sẻ: Gia đình tôi 
đã tự giác và thường xuyên thực hiện các 
biện pháp phòng SXH tại hộ gia đình như 
ngủ màn, thường xuyên súc rửa các dụng 
cụ chứa nước trong nhà, lật úp các vật 

dụng đựng nước mưa trong khu vực sân 
vườn, phát quang cây cối xung quanh 
nhà, thực hiện diệt lăng quăng, bọ gậy 
theo hướng dẫn… để tự bảo vệ sức khỏe 
cho các thành viên trong gia đình.

Bác sĩ Cao Văn Bảy, Phó Giám đốc 
TTYT TX An Nhơn, cho biết: Hiện nay, 
thời tiết mưa nắng thất thường, là điều 
kiện thuận lợi cho muỗi phát triển. Để 
phòng bệnh SXH, ngành Y tế thị xã kêu 
gọi người dân trên địa bàn, mỗi tuần dành 
10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực 
hiện các biện pháp phòng bệnh. 
l Sáng 19.11, tại Nhà Văn hóa thôn 

Phú Lạc, xã Bình Thành, UBND huyện 
Tây Sơn tổ chức lễ phát động Chiến 
dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng  
quăng, bọ gậy và truyền thông phòng, 
chống SXH trên địa bàn huyện. Từ đầu 
năm đến nay, Tây Sơn đã phát hiện 33 ổ 
dịch/982 ca mắc SXH.

LÊ NGÂN - VĂN PHONG

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
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NGÀY VÀ ĐÊM 21.11.2022
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều 

mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa 
rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều 
mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và 
giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình 
Định: Nhiều mây, có mưa rào và rải 
rác có giông. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió Đông 
Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. 
Biển động. Sóng cao 2 - 3 m.

  (Nguồn: Đài KTTV Bình Định)    

Dự báo 
THỜI TIẾT

Sáng 20.11, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính chủ trì Hội nghị triển 
khai Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23- 
NQ/TW ngày 6.10.2022 của Bộ Chính 
trị về phương hướng phát triển KT-XH, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây 
Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 (Nghị quyết 23) và Xúc tiến 
đầu tư Vùng, với chủ đề “Phát triển 
xanh - hài hòa - bền vững”.

Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết 23 đề ra 7 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
gồm quán triệt, tuyên truyền, tạo sự 
đồng thuận trong xây dựng, tổ chức 
thực hiện các chương trình, kế hoạch 
hành động thực hiện Nghị quyết; phát 
triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; 
phát triển văn hóa - xã hội và nguồn 
nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân; phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông quan trọng, du 
lịch đặc sắc; tập trung hoàn thiện thể 
chế, chính sách liên kết vùng; bảo đảm 
vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng 
cao hiệu quả công tác đối ngoại; tập 
trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 
thống chính trị.

Cùng với đó, chương trình hành 
động của Chính phủ cũng đã đề ra 23 
nhiệm vụ cụ thể, 9 dự án đầu tư và hạ 
tầng giao thông kết nối và phân công 
cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, 
có lộ trình thời gian cụ thể.

Chương trình hành động của Chính 
phủ có nhiều điểm mới, có tính đột phá 
trong phát triển của vùng, nhất là về 
định hướng phát triển, mục tiêu cụ thể, 
giải pháp rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể; gắn 
với một số chủ trương lớn về xây dựng 
cơ chế chính sách đặc thù... là cơ sở và 

“Phát triển Tây Nguyên đột phá, 
bao trùm, toàn diện và bền vững”

là cơ hội cho Vùng Tây Nguyên phát 
triển trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến 2045.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến 
lược đặc biệt quan trọng; có tiềm năng 
khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh 
tranh, song chưa phát triển tương xứng. 
Do đó cần phải thúc đẩy phát triển vùng 
Tây Nguyên phù hợp với chiến lược 
phát triển chung của cả nước. 

Theo Thủ tướng, phát triển Tây 
Nguyên phải tự lực, tự cường, đi lên; 
lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu 
dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là 
quan trọng, đột phá; lấy người dân, DN 
là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực 
và nguồn lực của sự phát triển; các vấn 
đề mang tính toàn dân, toàn cầu phải có 
cách tiếp cận toàn dân, toàn cầu; phát 

triển Tây Nguyên phải mang tính đột 
phá, bao trùm, toàn diện và bền vững

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, 
địa phương chủ động xây dựng chương 
trình hành động thực hiện Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị; hoàn thiện 
thể chế, xây dựng cơ chế chính sách 
đặc thù trình Chính phủ để cho làm thí 
điểm; thực hiện xây dựng quy hoạch với 
tầm nhìn chiến lược và tư duy đột phá; 
xây dựng hạ tầng chiến lược, nhất là hạ 
tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục; 
tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế 
số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế rừng; phát 
triển công nghiệp chế biến gắn với kinh 
tế nông nghiệp; phát triển văn hóa gắn 
với du lịch; huy động các nguồn lực vào 
đầu tư; xây dựng thương hiệu mạnh cho 
các sản phẩm của Tây Nguyên.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Thủ tướng tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp vùng Tây Nguyên.

Đà Nẵng hưởng ứng 
chiến dịch vì trẻ em

Ngày 19.11, tại TP Đà Nẵng, Quỹ 
Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam 
phối hợp với TP Đà Nẵng tổ chức kỷ 
niệm Ngày Trẻ em thế giới.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch 
UBND TP Đà Nẵng cho biết, nhân 
kỷ niệm ngày Trẻ em thế giới (20.11) 
năm 2022, bên cạnh việc phối hợp với 
UNICEF tổ chức lễ kỷ niệm này, TP Đà 
Nẵng sẽ thắp sáng cầu Rồng (với ánh 
sáng cam) từ ngày 25.11 đến ngày 15.12 
nhằm hưởng ứng chiến dịch toàn cầu 16 
ngày hành động chấm dứt bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em.

Đây là một hành động thể hiện cam 
kết, hành động hưởng ứng, chào đón 
ngày đặc biệt này với mong muốn thắp 
sáng lên tình yêu trẻ em trong lòng mỗi 
người dân thành phố hướng về trẻ em 
và nhân rộng những hành động thiết 
thực và nhân văn trên hành trình “đồng 
lòng, vì mọi trẻ em” như chủ đề của 
Ngày Trẻ em thế giới năm nay.

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện 
UNICEF tại Việt Nam chia sẻ: Là quốc 
gia đầu tiên trong khu vực phê chuẩn 
Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em, 
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to 
lớn cho 27 triệu trẻ em trên toàn quốc, 
chứng minh được khả năng của mình 
trong việc mang lại những thay đổi tích 
cực cho trẻ em. Tuy nhiên, do tác động 
của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi 
khí hậu, rất nhiều trẻ em đang phải đối 
mặt với sự chênh lệch ngày càng sâu sắc 
và phải sống với cảnh nghèo đa chiều. 
Do đó, cần tập trung vào các vấn đề cụ 
thể và sắp xếp lại ưu tiên và nguồn lực 
để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ cao. 

Dịp này, UNICEF nhấn mạnh hai 
thông điệp chính về trẻ em, gồm: Thúc 
đẩy tầm quan trọng của thể thao đối với 
trẻ em gái và trẻ em trai, thúc đẩy hòa 
nhập, xây dựng kỹ năng, năng lực, sự tự 
tin và sức khỏe tinh thần cho trẻ em và 
thanh thiếu niên; tất cả người dân Việt 
Nam tham gia vào đội vì trẻ em - để lên 
tiếng và ủng hộ các hoạt động nhằm đưa 
tuổi thơ trở lại với mọi trẻ em.

(Theo CAND.VN)

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đại diện các đơn vị, cá 
nhân ký cam kết chung tay bảo vệ trẻ em.

UBND tỉnh Khánh Hòa chiều 20.11 
xác nhận, một học sinh nam Trường 
Ischool Nha Trang đã không qua khỏi 
trên đường di chuyển vào TP HCM để 
điều trị. Gia đình, Sở GD&ĐT, chính 
quyền địa phương cùng nhà trường 
đang lo hậu sự cho em.

Đây là 1 trong số 257 học sinh Trường 
Ischool Nha Trang được gia đình đưa 
tới bệnh viện trong các ngày 17 - 18.11, 
sau khi từ lớp trở về nhà, với các triệu 
chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy.

Phát biểu trong nước mắt trước 
các phụ huynh và thầy cô chiều 20.11, 
ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng nhà 
trường cùng Ban giám hiệu xin nhận 

Một học sinh tử vong trong vụ 257 trẻ nhập viện,  
hiệu trưởng nhận trách nhiệm

trách nhiệm cao nhất, chân thành xin lỗi 
phụ huynh và ngành giáo dục.

Trường Ischool Nha Trang tổ chức 
học bán trú cho hơn 800 học sinh. 

Trường ký hợp đồng với hộ kinh doanh 
Bùi Phúc Lam, đường Hai Bà Trưng, 
TP Nha Trang, cung cấp suất ăn.

Hôm 17.11, học sinh dùng bữa trưa 
với món cơm, thịt gà luộc xé, rau, sốt 
làm từ trứng và dầu ăn. Khi về nhà, 
các em có triệu chứng sốt, buồn nôn, 
đau bụng, tiêu chảy, phụ huynh phải 
đưa đi cấp cứu. Theo thống kê của cơ 
quan chức năng, 257 học sinh đã phải 
nhập viện.

Tính đến chiều 20.11, 208 học sinh 
vẫn đang được điều trị tại các BVĐK 
tỉnh, Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang,  
Tâm Trí...

(Theo  vietnamnet)

Nhiều học sinh ở Nha Trang nhập viện với triệu 
chứng nghi ngộ độc thực phẩm hôm 18.11. 

Sáng 20.11, Trường ĐH Y Dược 
TP HCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp 
bác sĩ y khoa năm 2022 cho 372 sinh 
viên y khoa hệ chính quy, khóa học  
2016 - 2022. 

Theo PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan - 
Trưởng Khoa Y, Trường ĐH Y Dược  
TP HCM, đây là khóa đầu tiên được đào 

tạo theo chương trình đổi mới dựa trên 
chuẩn năng lực.

Chuẩn năng lực được xây dựng 
dựa trên chuẩn năng lực cơ bản của 
bác sĩ đa khoa, gồm sáu lĩnh vực: Kiến 
thức y khoa, chăm sóc người bệnh, y 
đức và tính chuyên nghiệp, giao tiếp 
và cộng tác, thực hành dựa trên hệ 

thống và học tập, cải thiện dựa trên 
thực hành.

Chương trình sáu năm, được chia 
làm hai giai đoạn, tiền lâm sàng trong ba 
năm đầu và lâm sàng trong ba năm sau. 
Tổng khối lượng học tập của chương 
trình là 212 tín chỉ.

 (Theo Tuổi Trẻ)

372 tân bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp chương trình  
dựa trên chuẩn năng lực
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Hội nghị COP27 thông qua quỹ hỗ trợ 
tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu

Ngày 20.11, sau hai tuần làm việc 
căng thẳng, Hội nghị các bên tham gia 
Công ước khung của LHQ về biến đổi 
khí hậu (COP27) đã chính thức thông 
qua quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại mà 
các nước đang phát triển phải gánh chịu 
do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Các đại biểu đã cùng hoan nghênh 
sau khi việc thành lập quỹ được Hội nghị 
thông qua trong phiên bế mạc, là kết quả 
sau hai tuần đàm phán gian khổ mà các 
nước đang phát triển yêu cầu các nước 
giàu gây ô nhiễm phải bồi thường thiệt 
hại do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Ai Cập đồng thời là 
Chủ tịch Hội nghị COP27, ông Sameh 
Shoukry đã kêu gọi các nước đồng ý 
với các thỏa thuận khí hậu cuối cùng 
được trình bày vào cuối hội nghị. 
Ngoại trưởng Ai Cập cũng kêu gọi 
các nước nâng cao mức độ kỳ vọng 
mà cộng đồng quốc tế giao phó, đặc 
biệt là đối với các quốc gia chịu trách 
nhiệm ít nhất trong việc gây ra sự biến 
đổi khí hậu nhưng đang bị ảnh hưởng 
nhiều nhất.

Đáng chú ý, vấn đề “tổn thất và thiệt 
hại” được đưa vào chương trình nghị 

sự chính thức lần đầu tiên tại Hội nghị 
COP27 năm nay, phản ánh thành công 
to lớn về các nỗ lực ngoại giao của nước 
chủ nhà Ai Cập. Những bất đồng liên 
quan tài chính khí hậu trong vấn đề bồi 
thường “tổn thất và thiệt hại” chính là 

vấn đề nổi cộm nhất trong những giờ 
đàm phán cuối cùng của COP27. Bất 
đồng xung quanh vấn đề này đã khiến 
COP27 phải kéo dài thời gian làm việc 
thêm 1 ngày so với dự kiến.

(Theo VOV.VN)

Pakistan là một trong những nước phải chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu.      Nguồn: Nautilus

Nguồn tin của Yonhap trong giới 
ngoại giao tiết lộ Hàn Quốc sẽ tham dự 
phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an 
LHQ trong ngày 21.11 (giờ Mỹ) với tư 
cách là nước liên quan trực tiếp đến vấn 
đề tên lửa của Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra sau khi Bình 
Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục 
địa (ICBM) Hwasong-17 hôm 18.11 dẫn 
tới các phản ứng quân sự ngay lập tức 
từ Mỹ và Hàn Quốc.

Theo Hãng thông tấn trung 
ương Triều Tiên, tên lửa đã bay gần  
1.000 km trong khoảng 69 phút và đạt 
độ cao tối đa 6.041 km. Bộ trưởng Quốc 
phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu cho 
biết loại vũ khí này có thể bay xa tới  
15.000 km, đủ để vươn tới lục địa Mỹ.

Nguồn tin của Hãng thông tấn 
Yonhap tiết lộ Hàn Quốc sẽ tham dự 
cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an 
LHQ trong ngày 21.11 về động thái mới 
nhất của Triều Tiên. Cuộc họp được 
triệu tập theo yêu cầu của Mỹ, một trong 
năm thành viên thường trực Hội đồng 
Bảo an.                                     (Theo TTO)

Hội đồng Bảo an họp 
khẩn về Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 trong 
bức ảnh được Triều Tiên công bố ngày 19.11. 

Ảnh: REUTERS

 Sáng 20.11, các cử tri Kazakhstan 
đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử 
tổng thống trước thời hạn sau gần một 
năm đầy bất ổn. Khoảng 12 triệu cử tri đủ 
điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu.
 Ngày 20.11, Thủ đô Bắc Kinh, 

Trung Quốc đã báo cáo 1 ca tử vong do 
Covid-19. Đây là trường hợp tử vong đầu 
tiên do Covid-19 được chính quyền Trung 
Quốc công bố chính thức trong vòng 6 
tháng qua.
 Ngày 19.11, giới chức Ai Cập và Nga đã 

tham gia lễ khởi công xây dựng lò phản ứng 
thứ 2 của Nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa 
(DNPP) ở phía Tây TP Alexandria, Ai Cập.
 Giới chức chính quyền và cảnh sát 

CHDC Congo xác nhận ngập lụt và lở đất 
xảy ra trong 2 ngày 18 và 19.11 ở miền 
Đông nước này đã cướp đi sinh mạng của 
hơn 20 người.
 Một sĩ quan quân đội Yemen ngày 

19.11 xác nhận một vụ nổ xảy ra ở tỉnh 
miền Nam Abyan đã khiến ít nhất 4 binh sĩ 
quân chính phủ thiệt mạng.
 Theo hãng tin AFP, ngày 19.11, Anh 

thông báo tàu tuần tra HMS Sprey của nước 
này lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận 
Keen Sword (Kiếm sắc), hoạt động huấn 
luyện thường xuyên ở Thái Bình Dương do 
hải quân Nhật Bản và Mỹ tổ chức.
 Ngày 19.11, cơ quan chức năng 

Bulgaria thông báo đã bắt giữ 5 đối 
tượng bị cáo buộc trợ giúp một trong 
những nghi phạm liên quan vụ đánh bom 
vào cuối tuần trước ở trung tâm TP Istanbul 
(Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 6 người thiệt mạng và 
81 người bị thương.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngày 20.11, Trung Quốc cho biết 
nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp Bộ 
trưởng Quốc phòng Trung - Mỹ bên 
lề một diễn đàn an ninh khu vực ở 
Campuchia trong tuần này.

Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan 
hệ tan băng sau khi lãnh đạo hàng đầu 
của hai nước này vừa gặp nhau bên lề 
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền 
kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu 
thế giới (G20) diễn ra ở Bali, Indonesia.   

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc 
Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc 

phòng Mỹ Austin Lloyd trước đó đã xác 
nhận riêng rằng hai ông sẽ tham dự Hội 
nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 
mở rộng.

Cuộc gặp giữa hai vị bộ trưởng này 
sẽ là cuộc trao đổi cấp cao đầu tiên giữa 
quân đội hai nước kể từ khi Trung Quốc 
ngừng đối thoại song phương thường 
xuyên giữa các chỉ huy quân đội hồi 
tháng 8 để đáp trả chuyến thăm của Chủ 
tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới vùng 
lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

(Theo TTXVN)

Trung Quốc sẵn sàng tổ chức cuộc gặp  
Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Lloyd (trái) và 
người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.

 Ảnh: AFP

Sáng 20.11, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các 
cuộc không kích vào các căn cứ của lực 
lượng người Kurd ở miền Bắc Syria và 
miền Bắc Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là những 
địa điểm được sử dụng để thực hiện 
các cuộc tấn công vào nước này. Theo 
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc 
tấn công nhắm vào các căn cứ của Đảng 
Công nhân người Kurd ở miền Bắc Iraq 

và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd 
(YPG) ở miền Bắc Syria.

Trước đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã 
đổ lỗi cho các lực lượng người Kurd về 
vụ nổ lớn ở trung tâm TP Istanbul, Thổ 
Nhĩ Kỳ vào ngày 13.11 khiến 6 người 
thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Hiện, không có nhóm nào đứng ra 
thừa nhận thực hiện vụ nổ này. 

(Theo VOV.VN)

Thổ Nhĩ Kỳ không kích ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq

Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại TP Daraa 
ở Syria.                                                     Ảnh minh họa: AFP

Ukraine sơ tán dân thường khỏi Kherson
Phó Thủ tướng Ukraine Iryna 

Vereshchuk ngày 19.11 cho biết nhiều 
người dân đã bày tỏ mong muốn rời  
TP Kherson và khu vực quanh Mykolaiv 
cách đó khoảng 65 km về phía Tây Bắc. 
Trong số này có người già và người chịu 
ảnh hưởng từ các đợt pháo kích của lực 
lượng Nga.

Theo Phó Thủ tướng Ukraine, đây là 
đợt sơ tán tự nguyện, không phải cưỡng 

ép. Kiev đang có một số lựa chọn, trong 
đó có sử dụng Mykolaiv làm điểm trung 
chuyển trước khi đưa người dân đến 
những khu vực an toàn hơn về phía Tây.

Các lực lượng Ukraine ngày 11.11 tái 
kiểm soát TP Kherson, thủ phủ của tỉnh 
cùng tên, và vùng lân cận bờ Tây sông 
Dnieper, sau khi Nga tuyên bố hoàn tất 
rút quân khỏi khu vực.

(Theo VnExpress.net)
Người dân xếp hàng chờ nhận hỗ trợ nhân đạo ở 
TP Kherson, Ukraine, ngày 18.11.       Ảnh: Reuters




