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Đảm bảo an toàn phòng dịch 
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Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 đã góp phần quan trọng nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động nghề cá. Những bước đi tiên phong của tỉnh 
Bình Định trước đó đã tạo đà thuận lợi thực thi Luật Thủy sản, trong đó có nhiều quy 
định chi tiết về phòng, chống khai thác IUU. 

Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15.10.1930 - 15.10.2021)

Dân vận khéo để huy động sức mạnh của nhân dân 

Kỳ 2:  Chính quyền quan tâm, 
           ngư dân đồng thuận
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Ngân hàng tăng cường 
huy động vốn, 
gia tăng tiện ích u8

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 14.10.2021)

l Số ca trong ngày   2
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 425, Hoài Nhơn: 147, 
Hoài Ân: 98, An Nhơn: 168,  
Phù Cát: 358, Phù Mỹ: 35, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 21, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 87, 
các khu cách ly tập trung: 96)

l Số điều trị khỏi   1.250
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   177
l Cách ly tập trung    581

1.444
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TP Quy Nhơn phải 
đặc biệt quan tâm 
phát triển kinh tế  
du lịch
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KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
HỘI LHTN VIỆT NAM (15.10.1956 - 15.10.2021)

Thanh niên sống đẹp 
vì cộng đồngCùng với các tỉnh thành khác, từ ngày 13.10, hoạt động vận tải hành khách đường bộ tại  

Bình Định tái khởi động theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19”. Phóng viên Báo Bình Định đã có mặt tại các bến xe, nhà ga để ghi nhận những 

ngày đầu tiên nối lại giao thông sau nhiều tháng tạm dừng. u3

Anh hùng dân tộc 
Nguyễn Trung Trực: 
Hào khí mãi lưu danh
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 14.10, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm 
việc với UBND TP Quy Nhơn 
về tình hình KT-XH 9 tháng đầu 
năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 
IV/2021.

Trong đợt bùng phát dịch 
Covid-19 lần thứ 4, TP Quy Nhơn 
là một trong những địa phương 
phát sinh nhiều ổ dịch trong 
cộng đồng. Nhờ sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, đến 
nay tình hình dịch bệnh trên địa 
bàn đã cơ bản được khống chế. 
Hiện thành phố đã tổ chức tiêm  
vắc xin phòng dịch Covid-19 
mũi 1 cho 90,54% người dân từ 
18 - 60 tuổi. Thành phố cũng tập 
trung chỉ đạo phát triển KT-XH 
và đã đạt kết quả tích cực, trong 
đó giá trị sản xuất công nghiệp  
9 tháng đầu năm 2021 tăng 8,1% 
so với cùng kỳ; giá trị sản xuất 
nông, lâm và thủy sản tăng 3,8%; 
giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt  
712 triệu USD, tăng 27% so cùng 
kỳ. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, 
giáo dục, thể thao... cũng đạt 
kết quả khả quan. Quý IV/2021, 
thành phố tập trung thực hiện  
5 nhiệm vụ trọng tâm trên các 

(BĐ) - Chiều 14.10, Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết 
Hạnh chủ trì buổi làm việc với 
Công ty Điện lực Bình Định để 
nghe báo cáo về tình hình đầu 
tư, phát triển của ngành Điện và 
kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri liên quan đến hoạt 
động của ngành thời gian qua.  

Theo báo cáo của Công ty Điện 
lực Bình Định, từ đầu năm 2021 
đến nay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất, kinh doanh với nhiều khó 
khăn, thách thức do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 và mưa bão 
diễn biến phức tạp. Tuy vậy, với 
tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc 
của tập thể Ban giám đốc và toàn 
thể cán bộ, người lao động, Công 
ty đã đạt được nhiều kết quả nổi 
bật. Trong 9 tháng đầu năm nay, 
tổng sản lượng điện thương phẩm 
toàn tỉnh đạt 1.771 triệu kWh, tăng 
7,58% so với cùng kỳ năm 2020. 
Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ, Công ty Điện lực Bình 
Định đã kịp thời triển khai chính 
sách giảm giá điện, giảm tiền điện 
cho các đối tượng bị ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 từ tháng 6 đến 
tháng 9.2021, với tổng số tiền gần 
12 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực 
Bình Định cũng giải trình, làm 
rõ thêm một số kết quả giải quyết 
các ý kiến, kiến nghị của cử tri 
thời gian qua như: Khắc phục 
tình trạng mất an toàn sử dụng 
lưới điện ở nông thôn; tiến độ 
tiếp nhận bàn giao lưới điện ở các 

HTX điện nông thôn; hướng khắc 
phục các trụ điện bị gãy nằm dưới 
đầm Thị Nại, thuộc thôn Vinh 
Quang 2, xã Phước Sơn (huyện 
Tuy Phước); công tác chỉnh trang 
lưới viễn thông mắc trên hệ thống 
trụ điện; kế hoạch đầu tư lưới 
điện quốc gia cho các làng vùng 
sâu, vùng xa; công tác quản lý 
đầu tư, phát triển hệ thống điện 
mặt trời áp mái nhà; giá thu mua 
điện năng lượng tái tạo… 

Phát biểu kết luận tại buổi làm 
việc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh ghi nhận và 
đánh giá cao những kết quả đạt 
được trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của Công ty Điện lực 
Bình Định thời gian qua; đồng 
thời chia sẻ với những khó khăn 
của Công ty trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, kéo dài. Đồng chí mong 
muốn trong thời gian tới, Công 
ty Điện lực Bình Định tiếp tục 
quan tâm, đẩy nhanh tiến độ 
thi công hoàn tất các công trình 
lưới điện trên địa bàn tỉnh theo 
kế hoạch, góp phần phục vụ phát 
triển KT-XH của tỉnh; quan tâm 
giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến 
nghị chính đáng của cử tri liên 
quan đến ngành Điện. 

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã ghi 
nhận, tiếp thu, tổng hợp các ý 
kiến, kiến nghị của Công ty Điện 
lực Bình Định để kịp thời chuyển 
tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, 
ngành xem xét giải quyết trong 
thời gian đến.         NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Tối 14.10, đoàn gồm  
23 ô tô đưa 512 công dân Bình 
Định từ TP Hồ Chí Minh và các 
tỉnh lân cận như Bình Dương, 
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… 
đã về tỉnh an toàn. Chương trình 
do UBND tỉnh phối hợp với Hội 
đồng hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh tổ chức.

Đây là đợt xe miễn phí thứ 
5 đưa người Bình Định về quê, 

gồm các trường hợp thuộc diện 
ưu tiên: Phụ nữ có thai, phụ nữ 
đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 
tuổi, học sinh Bình Định trở về 
quê để đi học, người từ 65 tuổi 
trở lên, người khuyết tật có hoàn 
cảnh khó khăn, người đi chữa 
bệnh bị kẹt tại TP Hồ Chí Minh. 

4 đợt xe trước đó đã đưa 1.904 
công dân về tỉnh.

THẢO YÊN - NGỌC NHUẬN

TP Quy Nhơn phải đặc biệt quan tâm 
phát triển kinh tế du lịch 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.                                                                                              Ảnh: TIẾN SỸ

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với 
Công ty Điện lực Bình Định 

(BĐ) - Chiều 14.10, UBND 
tỉnh ban hành Công văn số 6511/
UBND-VX, cho phép các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh hoạt động 
trở lại để đảm bảo thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19.

Theo đó, từ 6 giờ ngày 15.10, 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
ngoài công lập được phép hoạt 
động trở lại gồm: Phòng khám 
đa khoa không thực hiện khám, 
chữa bệnh BHYT, phòng khám 
chuyên khoa, phòng chẩn trị y 
học cổ truyền, cơ sở dịch vụ y 
tế..., các phòng khám chuyên 
khoa thuộc các cơ sở y tế Trung 
ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Điều kiện hoạt động là chủ cơ 
sở/người quản lý và tất cả nhân 
viên làm việc tại cơ sở phải tiêm 

đủ liều vắc xin phòng Covid-19 
(liều cuối cùng đã được tiêm ít 
nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh 
Covid-19 trong vòng 6 tháng. 
Các cơ sở đã xây dựng kế hoạch 
bảo đảm tổ chức phân luồng, 
sàng lọc các trường hợp nghi 
nhiễm đến khám bệnh, chữa 
bệnh để kịp thời phát hiện ca 
bệnh, tránh trường hợp xâm 
nhập mầm bệnh vào cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc lây nhiễm 
chéo trong cơ sở. 

Bên cạnh đó, định kỳ, các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh phải thực 
hiện đánh giá phòng khám an 
toàn phòng, chống dịch Covid-19 
theo quy định tại Quyết định số 
4999/QĐ-BYT ngày 1.12.2020 của 
Bộ Y tế.                             

 ĐỖ THẢO

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được phép hoạt động trở lại 

(BĐ) - Ngày 14.10, UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị công bố 
các quyết định của Chủ tịch 
UBND tỉnh về công tác cán bộ. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long đã trao 
các quyết định: Tiếp nhận, bổ 
nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch HĐND TP Quy Nhơn Trần 
Văn Thanh giữ chức Giám đốc 
Sở Du lịch; bổ nhiệm Trưởng 
Phòng Quy hoạch và Phát triển 
tài nguyên du lịch (thuộc Sở Du 
lịch) Nguyễn Thị Kim Chung 
giữ chức Phó Giám đốc Sở Du 
lịch; bổ nhiệm Giám đốc Trung 
tâm Thông tin - Ứng dụng 
KH&CN (thuộc Sở KH&CN) Võ 
Cao Thị Mộng Hoài giữ chức 
Phó Giám đốc Sở KH&CN; bổ 
nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế 
(thuộc Văn phòng UBND tỉnh) 
Phan Đình Hải giữ chức Phó 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng 
Phòng Quản trị (thuộc Văn 

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành 
phòng Tỉnh ủy) Trần Văn Thanh 
giữ chức Phó Trưởng Ban Dân 
tộc tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long cho biết trong thời gian 
qua, tỉnh chú trọng kiện toàn 
đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của 
các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh để kịp thời đáp ứng 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch 
phát triển KT-XH giai đoạn 
2021 - 2025. 

“Khối lượng công việc ở 
đầu nhiệm kỳ rất lớn, đòi hỏi 
từng cấp, từng ngành phải vào 
cuộc thật quyết liệt. Các đồng 
chí mới được bổ nhiệm phải hết 
sức, hết lòng để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. Tăng cường cán 
bộ là tăng cường đoàn kết, nâng 
cao hiệu quả công tác tham mưu 
giúp việc cho UBND tỉnh theo 
đúng chức năng nhiệm vụ”, 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long nói. 

Trước đó, chiều 13.10, tại 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban 
Nội chính Tỉnh ủy đã diễn ra 
Hội nghị triển khai Quyết định 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
công tác cán bộ. 

Tại Hội nghị, đồng chí 
Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy - trao các quyết 
định của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy: Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn 
Thị Bích Ly - Trưởng Phòng 
Thông tin công tác tuyên giáo 
(thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy) giữ chức Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy; bổ nhiệm 
đồng chí Phùng Duy Hải - 
Trưởng Phòng Theo dõi công 
tác phòng, chống tham nhũng 
(thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy) 
giữ chức Phó Trưởng Ban Nội 
chính Tỉnh ủy.

VĂN TRANG - NGUYỄN QUÍ

lĩnh vực, nhằm đảm bảo mục 
tiêu kép phòng, chống dịch hiệu 
quả và phát triển KT-XH. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 
UBND tỉnh và các sở, ngành đã 
phân tích, đánh giá kết quả và 
những hạn chế trong thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT-XH của 
thành phố, đồng thời hướng dẫn, 
đề xuất UBND TP Quy Nhơn 
một số giải pháp trên các lĩnh 
vực công tác: Phòng, chống dịch 
Covid-19; quy hoạch và quản lý 
quy hoạch phát triển đô thị; xúc 
tiến, thu hút đầu tư; phát triển 
công nghiệp, thương mại, du 
lịch, dịch vụ...

Phát biểu kết luận buổi 
làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: 
Quy Nhơn là trung tâm kinh tế, 
chính trị của tỉnh, Quy Nhơn 
phát triển thì cả tỉnh sẽ phát 
triển. Do đó, UBND TP Quy 
Nhơn phải xác định được tiềm 
năng, thế mạnh cả hiện tại và 
tương lai, từ đó định hướng 
phát triển KT-XH cho 5 năm tới. 
Thành phố khó có thể kỳ vọng 
vào sự đột phá của sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, nhưng có 
nhiều tiềm năng để phát triển du 

lịch, thương mại, dịch vụ. Du lịch 
cũng đang là ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh và TP Quy Nhơn, 
nhiều dự án đầu tư trên lĩnh vực 
này đã được triển khai, mang lại 
hiệu quả tích cực. Vì vậy, UBND 
TP Quy Nhơn phải đặc biệt quan 
tâm, ưu tiên đầu tư phát triển 
kinh tế du lịch theo hướng bền 
vững. Cùng với đó là mở rộng 
không gian đô thị Quy Nhơn, 
phối hợp chặt chẽ với các sở, 
ngành của tỉnh rà soát, bổ sung 
quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết vào quy hoạch chung của 
tỉnh để đầu tư phát triển đồng 
bộ, gắn với việc phòng chống 
tình trạng lấn chiếm đất đai xây 
dựng công trình kiến trúc, phá 
vỡ quy hoạch. UBND TP Quy 
Nhơn cũng phải đầu tư hạ tầng 
giao thông mang tính kết nối và 
đầu tư phát triển văn hóa, nhằm 
nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long lưu ý TP Quy Nhơn 
quan tâm đến công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, đảm 
bảo an toàn trật tự khi tỉnh 
chuyển sang trạng thái bình 
thường mới.                     TIẾN SỸ

Thêm 512 người dân Bình Định 
được đón về quê



TIN VẮN

    3THỨ SÁU, 15.10.2021 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tuân thủ nghiêm 
nguyên tắc phòng dịch

Khi tàu SE8 với 14 toa khởi 
hành từ TP Hồ Chí Minh đi Hà 
Nội dừng tại ga Diêu Trì vào lúc  
18 giờ 30 phút ngày 13.10 để trả, 
đón khách, tất cả cán bộ, nhân 
viên của tàu tuân thủ nghiêm 
việc không tiếp xúc trực tiếp với 
nhân viên ga, trừ trưởng tàu được 
phép vào ga để làm thủ tục tại 
phòng trực ban chạy tàu. Đồng 
thời, tất cả hành khách xuống ở 
các ga khác đều phải ở lại trên tàu. 
Trong chuyến tàu này, có 9 hành 
khách về Bình Định và 22 hành 
khách lên tàu đi các địa phương 
khác. Trước khi khách lên tàu, 
nhân viên ga Diêu Trì một lần 
nữa kiểm tra giấy xét nghiệm 
âm tính SARS-CoV-2 trong vòng  
72 giờ, thẻ tiêm vắc xin cũng như 
hướng dẫn hành khách tìm đúng 
vị trí ghế của mình. 

Được lên tàu trở về Hà Nội, 
anh Đào Đức Tiến không giấu 
được niềm vui. “Tôi vào TP Quy 
Nhơn công tác và bị kẹt lại hơn 
một tháng rồi. Dù rất nhớ nhà 
nhưng tôi cũng chỉ biết ở tại Công 
ty và chờ đợi. Biết tin tàu Bắc - 
Nam chạy lại, tôi rất vui và ngay 
lập tức đi mua vé để được về nhà 
thật nhanh. Tôi sẽ thực hiện đúng 
quy định phòng, chống dịch”, 
anh Tiến chia sẻ. 

Cùng chung niềm vui, chị Từ 
Nguyễn Diệu Trang (ở TP Quy 
Nhơn) rất xúc động khi được từ 
TP Hồ Chí Minh trở về nhà đoàn 
tụ với con gái 3 tuổi. Chị Trang tâm 
sự: “Tôi đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện theo quy định nên việc mua 
vé rất thuận lợi. Tuy thời gian lên 
tàu tại ga Sài Gòn và xuống tàu 
tại ga Diêu Trì có lâu hơn bình 
thường vì phải thực hiện các quy 
trình phòng, chống dịch, nhưng 
tôi cho rằng như vậy là cần thiết. 
Trong thời điểm này, việc đảm bảo 
an toàn cho mọi người phải được 
đặt lên hàng đầu”.

Còn tại Bến xe Trung tâm Quy 
Nhơn, lượng người ra vào bến 
thưa thớt, phần lớn là người đi 
gửi hàng hóa. Tối 13.10, ngoài vài 

Đảm bảo an toàn phòng dịch 
trong vận tải hành khách

Cùng với các tỉnh thành khác, từ ngày 13.10, hoạt động vận tải hành khách đường bộ tại Bình Định tái khởi động 
theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Phóng viên Báo Bình Định đã có 
mặt tại các bến xe, nhà ga để ghi nhận những ngày đầu tiên nối lại giao thông sau nhiều tháng tạm dừng.

xe vận chuyển hàng hóa thì chỉ có 
2 xe xuất phát từ Bình Định vào 
TP Hồ Chí Minh; 1 xe có 3 khách,  
1 xe có 7 khách, và mọi người đều 
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 
trang, đo thân nhiệt, trình giấy 
xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 
còn hiệu lực. 

Đến chiều 14.10, đã có khoảng 
chục đầu xe chạy tuyến Quy 
Nhơn - TP Hồ Chí Minh đưa xe 
chuẩn bị đón khách, nhưng vì 
nhu cầu đi của hành khách còn ít 
nên cuối cùng cũng chỉ có 4 đầu 
xe xuất bến.

Có 10 đầu xe vận tải chạy liên 
tỉnh, nhưng Công ty TNHH Vận 
tải Hoàng Dũng chỉ mới đăng ký 
1 chuyến/ngày để duy trì hoạt 
động. Anh Phạm Nguyễn Quốc 
Huy, lái xe của Công ty, cho hay: 
“Tôi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 
cũng đã test âm tính trước khi 
lái xe. Chúng tôi tuân thủ đúng 
quy tắc phòng dịch như đeo khẩu 
trang, sát khuẩn, giữ khoảng 
cách, ghi chi tiết danh sách hành 
khách và lưu lại 21 ngày để phục 
vụ công tác truy vết phòng, chống 
dịch Covid-19 khi có yêu cầu của 
cơ quan chức năng”.

Chủ động các tình huống
Vận tải hành khách liên tỉnh 

đang trong giai đoạn thí điểm 
nên tần suất hoạt động được thực 
hiện theo quy định tối thiểu 5% 
và tối đa không vượt quá 30% số 
chuyến trong vòng 7 ngày theo 
lưu lượng đã được sở GTVT 2 
đầu công bố. Hiện, Bình Định 
đang có các tuyến xe khách liên 
tỉnh từ Bình Định đi TP Hồ Chí 
Minh, tỉnh Gia Lai, Kon Tum, 
Khánh Hòa và Quảng Ngãi. 

Theo ông Nguyễn Đức Nhân, 
Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình 
Định, để đảm bảo an toàn phòng 
dịch trong tình hình mới, Bến 
xe khách trung tâm Quy Nhơn đã 
chủ động bố trí lối xe vào/ra bến, 
các vị trí cho xe đậu đỗ đảm bảo 
phòng, chống dịch cũng như chủ 
động các phương án khi chưa xảy 
ra dịch và khi có dịch. “Chúng tôi 
bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn 
tay tại các vị trí thuận tiện, điểm 
khai báo y tế; lắp vách ngăn trong 
suốt tại các bộ phận có tiếp xúc 
với nhiều người; bố trí lối đi riêng 
và phòng cách ly y tế tạm thời để 
chủ động khi có tình huống phát 
sinh”, ông Nhân cho biết.

Trong khi đó, ông Mai Văn 
Thắng, Trưởng ga Diêu Trì, cho 
biết: “Từ ngày 13.10, bắt đầu đã 
có chuyến tàu SE8 khởi hành từ  
TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội và tàu 
SE5 đi theo chiều ngược lại. Đến 
ngày 15.10, sẽ có thêm 2 chuyến 
tàu SE6 và SE7. Ngoài các thủ 
tục theo quy định của Bộ GTVT, 
hành khách vào ga Diêu Trì phải 
kê khai thông tin, hoàn thành 
bản cam kết phòng, chống dịch 
tại ga”. Bên cạnh đó, sau khi 
các hành khách xuống ga Diêu 
Trì, tổ công tác của TTYT huyện 
Tuy Phước sẽ triển khai ngay các 
công việc phòng, chống dịch. Bác 
sĩ Nguyễn Văn Kiều, thành viên 
tổ công tác, cho biết: “Trước khi 
tàu đến, chúng tôi khử khuẩn 
khu vực lối đi và điểm tập trung 
hành khách. Từng người một 
khi xuống tàu sẽ được đo thân 
nhiệt, khử khuẩn và khai báo y 
tế. Riêng tờ khai y tế, chúng tôi 
sẽ nhập lên cơ sở dữ liệu để gửi 
cho Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh và TTYT các địa phương 
để giám sát, thực hiện cách ly 
theo quy định”.  

 KIỀU ANH - HỒNG PHÚC

Kiểm tra giấy tờ, thông tin hành khách trước khi lên tàu tại ga Diêu Trì.                                                                                      Ảnh: H.PHÚC

(BĐ) - Chiều 14.10, Hội đồng 
KH&CN chuyên ngành tỉnh 
do TS Lê Công Nhường, Giám 
đốc Sở KH&CN chủ trì, tổ chức 
nghiệm thu đề tài khoa học 
“Nghiên cứu ứng dụng gây tê 
ngoài màng cứng bằng hỗn hợp 
Levobupivacaine và Fentanyl để 
thay khớp háng do bệnh nhân tự 

kiểm soát đau tại BVĐK tỉnh Bình 
Định”. Đề tài của nhóm nghiên 
cứu do Th.S BS Nguyễn Thành, 
Trưởng khoa Gây mê hồi sức, 
BVĐK tỉnh làm chủ nhiệm.

Sau 24 tháng thực hiện ứng 
dụng phương pháp đối với 54 
bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi 
sức của BVĐK tỉnh, nhóm nghiên 

cứu đã tiến hành đánh giá hiệu 
quả, các tác dụng không mong 
muốn và mức độ hài lòng của 
bệnh nhân đối với gây tê ngoài 
màng cứng bằng hỗn hợp 
Levobupivacaine và Fentanyl 
để giảm đau sau mổ thay khớp 
háng. Đồng thời, xây dựng được 
quy trình kỹ thuật của phương 

pháp gây tê ngoài màng cứng 
bằng hỗn hợp Levobupivacaine 
và Fentanyl để giảm đau sau mổ 
thay khớp háng do bệnh nhân tự 
kiểm soát đau.

Sau khi đánh giá những mặt 
thành công và hạn chế, Hội đồng 
nghiệm thu đề tài loại đạt.

HỒNG HÀ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng gây tê ngoài màng cứng 
để giảm đau

(BĐ) - Ngày 14.10, tại Văn 
phòng UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
tiếp nhận một số trang thiết bị 
y tế trị giá 500 triệu đồng do 
Công ty CP Khu du lịch biển 
Maia Quy Nhơn và Công ty 
CP Du lịch và Khách sạn Việt - 
Mỹ hỗ trợ cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Ghi nhận và cảm ơn trách 
nhiệm, sự quan tâm của 2 
Công ty, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long bày tỏ: Trong 
công tác phòng, chống dịch, 
tỉnh nhận được rất nhiều sự 
quan tâm, đồng hành của 
người dân và các DN. Ngày 
15.10, tỉnh bắt đầu mở lại các 
loại hình kinh doanh dịch vụ, 
đây là hoạt động quan trọng 
để phục hồi, phát triển kinh 
tế. Bên cạnh đó, để mở cửa 
cho ngành Du lịch, tỉnh cũng 
đang xem xét tiêm đủ 2 mũi 
vắc xin ngừa Covid-19 cho 
tất cả người dân ở bán đảo 
Phương Mai; chỉ đạo Sở Du 
lịch xây dựng đề án để trình 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
đón khách quốc tế, nếu được 
đồng ý, tháng 11 tỉnh có thể 
thí điểm đón khách quốc tế tại 
bán đảo Phương Mai.       

THẢO KHUY

Tiếp nhận trang 
thiết bị y tế hỗ trợ 
công tác phòng, 
chống dịch

l Ngày 14.10, Hội LHPN 
huyện Tây Sơn phối hợp 
với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện tổ chức bàn giao Nhà 
tình thương cho bà Nguyễn Thị 
Kế (thôn Trà Sơn, xã Tây An), là 
hội viên phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn. Tổng kinh phí xây 
dựng nhà trên 40 triệu đồng, 
trong đó, Hội LHPN huyện hỗ 
trợ 25 triệu đồng từ Quỹ Mái 
ấm tình thương, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện hỗ trợ 15 triệu 
đồng từ Quỹ Vì người nghèo. 

LINH DƯƠNG

l Các phần quà tiếp sức 
người dân các tỉnh về quê 
đi ngang QL 1A đoạn qua địa 
bàn thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp 
(huyện Phù Mỹ) đã được Đoàn 
Thanh niên thôn An Trinh tổ 
chức trao ngày 14.10. Tổng kinh 
phí quà tặng (tiền mặt, nước 
suối và sữa) là 15 triệu đồng, 
trong đó có 5 triệu đồng do Tỉnh 
đoàn hỗ trợ và 10 triệu đồng do 
các nhà hảo tâm đóng góp. 

BẢO NGÂN

l Sáng 14.10, Gian hàng 
0 đồng của huyện Tuy Phước 
đã trao tặng nhu yếu phẩm 
cho người dân trong các khu 
vực cách ly để phòng, chống 
dịch trên địa bàn huyện. Cụ 
thể, tặng 25 phần quà cho 
người dân ở thôn Lục Lễ (xã 
Phước Hiệp) và 40 phần quà 
cho người dân khu phố Vân Hội 
1 (thị trấn Diêu Trì). Tổng trị giá 
quà tặng khoảng13 triệu đồng. 

TẤN HÙNG
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KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM (15.10.1956 - 15.10.2021)

Thanh niên sống đẹp vì cộng đồng
“Sống đẹp, sống có ích” đã trở thành phương châm sống của nhiều ĐVTN. Ý thức được trách nhiệm của mình, 

thanh niên Bình Định đã có những việc làm ý nghĩa thể hiện sự cống hiến và trưởng thành, qua đó hình thành lớp 
thanh niên ưu tú, tiêu biểu cho thế hệ trẻ trong thời kỳ mới. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt 
Nam (15.10.1956 - 15.10.2021), Báo Bình Định giới thiệu 5 gương mặt thanh niên tiêu biểu.

Không ngại gian khó
Hơn 3 tháng nay, anh Lê Văn 

Bằng (SN 2003), sinh viên Trường 
CĐ Kinh tế đối ngoại TP Hồ Chí 
Minh - hội viên Hội LHTN Việt 
Nam xã Tây Thuận (huyện Tây 
Sơn) vẫn kiên trì tham gia trực 
chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19 trên tuyến QL 19, 
giáp ranh với TX An Khê (tỉnh  
Gia Lai). 

Anh Lê Văn Bằng tham gia hỗ trợ nhập 
dữ liệu người dân qua chốt kiểm soát 
dịch trên QL 19 (huyện Tây Sơn). 
                                           Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Anh Trần Lê Khoa hỗ trợ vận chuyển 
nhu yếu phẩm cho người dân trong 
vùng bị phong tỏa.                   Ảnh: NVCC

Anh Phan Văn Nhật trao học bổng cho 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.                  
                                                             Ảnh: NVCC

Anh Đoàn Minh Anh tham gia hoạt 
động “Ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: NVCC

phòng, chống dịch ở địa phương 
do Đoàn, Hội phát động. 

Chiến sĩ “sao vuông”  
xung kích

Khi dịch Covid-19 bùng phát 
tại nhiều phường, xã trên địa 
bàn TX An Nhơn, anh Trần Lê 
Khoa (SN 2001), dân quân tự vệ, 
hội viên Hội LHTN Việt Nam 
phường Bình Định, đã viết đơn 
tình nguyện tham gia công tác 
phòng, chống dịch. 

Anh Khoa cho biết: “Tôi được 
phân công trực chốt kiểm soát 
dịch, in và phát mã QR cho người 
dân đi chợ, hỗ trợ đội test tầm 
soát… Đảm nhận nhiều nhiệm 
vụ, nhưng tôi luôn cố gắng hoàn 
thành tốt mọi công việc được 
giao, không ngại khó, ngại khổ”.

Ngoài ra, anh Khoa còn tích 
cực phối hợp với các Đoàn, Hội 
phường, xã trên địa bàn thị xã tổ 
chức nhiều hoạt động chăm lo 
cho người dân ở vùng bị phong 
tỏa như đi chợ giúp, hỗ trợ túi an 
sinh, thu hoạch và vận chuyển 
nông sản về nhà cho dân... 

Là hội viên thanh niên nòng 
cốt của phường Bình Định, anh 
Khoa còn tham gia tích cực các 
phong trào thanh niên trên địa 
bàn phường, như: Ngày thứ Bảy 
tình nguyện, Chủ nhật xanh, 

hiến máu tình nguyện, bảo vệ 
môi trường, xây dựng nhà tình 
nghĩa và chăm lo cho các gia 
đình chính sách, Mẹ Việt Nam 
anh hùng.

Hết lòng vì cộng đồng
Với tấm lòng nhân ái, anh 

Phan Văn Nhật (SN 1995), Chi 
hội trưởng thanh niên thôn 9, xã 
Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) đã 
có nhiều việc làm thiện nguyện 
ý nghĩa, thiết thực chia sẻ khó 
khăn với người nghèo. 

Tùy theo đối tượng, anh Nhật 
có cách thức hỗ trợ thiết thực và 
hiệu quả. Với các em thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn, anh vận 
động các cấp chính quyền và nhà 
hảo tâm giúp đỡ vật chất, tạo mọi 
điều kiện để các em được đến 
trường. Giúp người nghèo không 
nơi nương tựa, anh và hội viên 
Chi hội thay phiên đến thăm hỏi, 
hỗ trợ. Với các trường hợp cần 
sửa chữa nhà, anh tập hợp thanh 
niên đến trực tiếp làm giúp. Ai 
thiếu cây, con giống sản xuất, 
anh vận động mọi người chung 
tay hỗ trợ… 

Nhiệt huyết, trách nhiệm, 
gương mẫu trong cuộc sống và 
biết cách “tiếp lửa” cho đoàn viên, 
hội viên, các chương trình thiện 
nguyện do anh Nhật đề xuất, tổ 
chức đều được ĐVTN hưởng ứng 
tích cực và thực hiện hiệu quả.

Từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 
4 bùng phát đến nay, anh Nhật 
còn tích cực tham gia công tác 
phòng, chống dịch bằng nhiều 
hình thức: Tuyên truyền lưu 
động; thành lập đội thanh niên 
xung kích hỗ trợ công tác khai 
báo y tế, kiểm tra sức khỏe các 
hộ đang thực hiện cách ly tại 
nhà; vận động nhân dân địa 
phương ủng hộ 3 tấn lương 
thực, nhu yếu phẩm gửi vào 
miền Nam cho bà con khó khăn,  
kêu gọi đóng góp được 70 triệu 
đồng cho Quỹ vắc xin phòng 
Covid-19...

Xung kích trong mọi  
hoạt động

Nguyễn Thanh An (SN 1993), 
Chi hội trưởng thanh niên thôn 
An Sơn (xã Hoài Châu, TX Hoài 
Nhơn) là một trong những thanh 
niên đầu tiên chủ động đăng ký 
tình nguyện tham gia chốt trực 
phòng, chống Covid-19 tại Hoài 
Châu Bắc. 

đình chính sách, đối tượng yếu 
thế do chính quyền địa phương 
tổ chức. 

Năng động, tích cực trong 
nhiều phong trào, anh An đã 
được Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
tặng giấy khen vì có thành tích 
xuất sắc trong công tác Hội 
và phong trào thanh niên  
năm 2020.

Sâu sát, kịp thời 
Đoàn Minh Anh (SN 1993) là 

cái tên quen thuộc với người dân 
phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn) 
bởi anh thường xuyên góp mặt 
trong nhiều hoạt động an sinh xã 
hội. Là Bí thư chi đoàn kiêm Chi 
hội trưởng Chi hội 7, Minh Anh 
thường sâu sát, quan tâm đến đời 
sống của người dân. 

Sau những giờ học online, 
anh Bằng đã dành 8 tiếng/ngày 
tại chốt kiểm soát với nhiệm vụ 
chính là lấy thông tin, hướng 
dẫn người dân khai báo y tế; hỗ 
trợ nhập số liệu thông tin người 
dân test nhanh kháng nguyên  
SARS-CoV-2... Trung bình mỗi 
ngày, anh hỗ trợ khoảng 500 - 
1.000 lượt người khi di chuyển 
qua chốt kiểm soát. Anh Bằng 
chia sẻ: “Nhiều tháng tham gia 
công tác phòng, chống dịch tại 
chốt kiểm soát, tôi thấu hiểu sự 
vất vả của các lực lượng chống 
dịch trên tuyến đầu. Đó cũng là 
động lực để tôi có thêm quyết 
tâm, nỗ lực, sống có ý nghĩa, trách 
nhiệm hơn với gia đình, cộng 
đồng, góp sức cùng cả nước sớm 
đẩy lùi dịch bệnh”.

Ngoài làm việc tại chốt kiểm 
soát, anh Bằng còn thường xuyên 
tham gia một số hoạt động 

Không chỉ tích cực phòng, 
chống dịch, anh An còn thực 
hiện tốt trách nhiệm của thanh 
niên với xã hội. Anh đã nhiều lần 
tham gia hiến máu tình nguyện 
và là gương mặt quen thuộc tại 
các ngày hội hiến máu, được 
Hội CTĐ thị xã tuyên dương. 
Bên cạnh đó, anh thường xuyên 
đóng góp nhiều ngày công vào 
các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ gia 

Anh Nguyễn Thanh An tặng quà cho 
một gia đình khó khăn.          Ảnh: NVCC

(BĐ) - Sáng 14.10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 
Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Kết 
nối yêu thương - cùng em vượt khó” tại huyện 
Phù Mỹ và Hoài Ân. 

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Công ty 
Vật liệu xây dựng Mỹ Quang đã ký kết nhận 
đỡ đầu chăm sóc và bảo trợ 3 học sinh mồ côi 
do đại dịch Covid-19, gồm: Em T.T.A.T (lớp 3, 
trường Tiểu học Ân Tường Tây, huyện Hoài  
Ân); hai chị em N.T.N.Y và N.Đ.K (lớp 8 và lớp 
6, Trường THCS Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ). Công 
ty sẽ đỡ đầu, bảo trợ các em học đến hết lớp 
12, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em. 

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh, Công ty Vật 
liệu xây dựng Mỹ Quang, Công ty CP Cảng Thị 
Nại cũng trao tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 
3 triệu đồng (gồm góc học tập, xe đạp và đồ 
dùng học tập) cho 3 em học sinh được nhận 

(BĐ) - HLV đội tuyển 
taekwondo Bình Định Đinh 
Quang Đông cho biết: Tối 
14.10, nữ VĐV Trần Li Na 
lên đường ra Hà Nội để tập 
trung đội tuyển taekwondo 
quốc gia. Đợt tập trung đến 
ngày 31.12.2021 tại Trung tâm 
Huấn luyện Thể thao quốc gia 
Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho 
SEA Games 31 (dự kiến diễn 
ra tháng 5.2021 tại Việt Nam). 
Đây là lần đầu tiên taekwondo 
Bình Định có VĐV góp mặt ở 
đội tuyển quốc gia.

Trần Li Na là VĐV trẻ xuất 
sắc của nội dung đối kháng 
taekwondo Bình Định, khi 
từng giành nhiều huy chương 
ở các giải trẻ quốc gia, giải trẻ 
Đông Nam Á và giải trẻ châu 
Á. Cô từng là thành viên đội 
tuyển trẻ taekwondo Việt Nam. 
Trong năm 2020, Li Na đoạt 
HCĐ hạng cân 46 kg ở giải vô 
địch taekwondo toàn quốc, 
HCV hạng cân 46 kg lứa tuổi 
18 - 20 tại giải taekwondo trẻ 
toàn quốc.

HOÀNG QUÂN

Bình Định có VĐV teakwondo 
đầu tiên lên tuyển quốc gia

Đỡ đầu 3 học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh và Công ty CP Cảng Thị Nại trao 
quà cho hai em N.T.N.Y và N.Đ.K được nhận đỡ đầu tại xã 
Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ).                             Ảnh: Hội đồng Đội tỉnh

đỡ đầu, với mong muốn các em sớm vượt qua 
khó khăn, ổn định cuộc sống, việc học.

DUY ĐĂNG

Thời gian qua, anh cùng các 
hội viên thanh niên còn tích 
cực tham gia công tác phòng, 
chống dịch. Anh cùng Đoàn 
phường và Hội LHTN phường 
hỗ trợ TTYT TP Quy Nhơn và 
Trạm y tế phường test nhanh  
SARS-CoV-2 trên địa bàn; cùng 
với Hội LHPN phường thực hiện 
chương trình “San sẻ yêu thương, 
chung tay vượt qua đại dịch”, 
tặng nhiều suất quà cho các cụ cao 
tuổi và người dân có hoàn cảnh  
khó khăn.

Quan tâm đặc biệt đến trẻ em, 
hằng năm, anh Minh Anh vận 
động hội viên đóng góp, tặng 
xe đạp cho học sinh vượt khó 
học giỏi, trao quà Trung thu cho 
thiếu nhi. 
  CHƯƠNG HIẾU - LINH DƯƠNG



“

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngư dân Bình Định đã nâng cao nhận thức 
chấp hành Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác IUU.           Ảnh: NGỌC NHUẬN

5KINH TẾTHỨ SÁU, 15.10.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Quan tâm chỉ đạo,  
tăng cường tuyên truyền 

Để thực hiện Luật Thủy sản 
và Chỉ thị 45 của Thủ tướng 
Chính phủ về chống khai thác 
IUU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Bình Định (khóa XI) đã ban 
hành Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 
12.12.2018 về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác chống khai thác thủy sản 
bất hợp pháp, không khai báo, 
không theo quy định (IUU). 
UBND tỉnh đã thành lập Ban 
chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 
công tác chống khai thác IUU, 
tính đến nay đã ban hành 60 
văn bản chỉ đạo thực hiện 
(trong đó có 1 chỉ thị, 29 quyết 
định…) và tổ chức 15 cuộc 
họp của tỉnh để đánh giá, rút  
kinh nghiệm. 

Giám đốc Sở NN&PTNT 
Trần Văn Phúc cho biết: Sở 
thành lập Ban Chỉ đạo, tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch triển khai thực thi Luật 
Thủy sản; phòng, chống khai 
thác IUU hằng năm. Qua đó, 
tỉnh đã ban hành trên 50 văn 
bản chỉ đạo và đề nghị các sở, 
ngành, địa phương liên quan 
phối hợp triển khai thực hiện; 
tham mưu tổ chức 30 đợt công 
tác kiểm tra thực tế tình hình 
triển khai thực hiện tại các cảng 
cá, UBND xã, phường ven biển.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố ven biển thành lập ban chỉ 
đạo, ban hành kế hoạch triển 
khai thực hiện Luật Thủy sản 
và phòng, chống khai thác 
IUU trên địa bàn huyện, thị 
xã, thành phố. Trong đó, đưa 
nội dung “không có tàu cá vi 
phạm vùng biển nước ngoài” 
vào tiêu chí xét thi đua, khen 
thưởng hàng năm. Người đứng 
đầu chính quyền cấp huyện 
chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND tỉnh nếu để tàu cá 
vi phạm.

Công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho 
người dân về các quy định pháp 
luật liên quan đến phòng, chống 
khai thác IUU và Luật Thủy sản 
cũng được đẩy mạnh trong 3 
năm qua. Toàn tỉnh đã tổ chức 5 
hội nghị triển khai Chỉ thị 45 của 
Thủ tướng Chính phủ và Luật 

Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU
Kỳ 2: Chính quyền quan tâm, ngư dân đồng thuận 

Luật Thủy sản năm 2017 có 
hiệu lực từ ngày 1.1.2019 đã 
góp phần quan trọng nâng 
cao hiệu quả công tác quản 
lý hoạt động nghề cá. Những 
bước đi tiên phong của tỉnh 
Bình Định trước đó đã tạo đà 
thuận lợi thực thi Luật Thủy 
sản, trong đó có nhiều quy 
định chi tiết về phòng, chống 
khai thác IUU. 

Thủy sản; 75 buổi tuyên truyền 
cho khoảng 5.000 lượt người 
là chủ tàu/thuyền trưởng; xây 
dựng 10 pa nô tuyên truyền tại 
cảng cá Tam Quan, Quy Nhơn, 
Đề Gi và các xã, phường ven 
biển. Hằng năm, phát trên 6.000 
tờ rơi cho chủ tàu, dán trên các 
tàu cá và dán 50 áp phích với 
nội dung chống khai thác IUU 
tại các cảng cá, nơi tập đông 
ngư dân. 

Các đơn vị liên quan cũng 
đã cung cấp nhiều thông tin, 
viết bài tuyên truyền về nội 
dung chống khai thác IUU, Luật 
Thủy sản gửi các địa phương 
ven biển, ven đầm phát trên 
đài truyền thanh huyện, thành 
phố và các xã, phường ven biển 
cho ngư dân biết. BĐBP tỉnh 
phối hợp với chính quyền địa 
phương, Chi cục Thủy sản (Sở 
NN&PTNT) tổ chức cho tất cả 
chủ tàu khai thác xa bờ (đủ điều 
kiện được cấp giấy phép) ký 
cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài.

Chuyển biến tích cực 
trong ngư dân

Ông Nguyễn Công Bình, Phó 
Chi cục trưởng phụ trách Chi 
cục Thủy sản, nhấn mạnh việc 
tăng cường các giải pháp quản 
lý; kiểm soát chặt chẽ các thủ 
tục, giấy tờ đối với tàu cá ra 
vào cảng; xử lý nghiêm tàu 

cá vi phạm gắn với đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền đã giúp 
nhận thức ngư dân trong chấp 
hành Luật Thủy sản, chống 
khai thác IUU được nâng lên 
rõ rệt. 

Ngư dân Nguyễn Ngọc 
Châu (xã Cát Khánh, huyện 
Phù Cát), chủ tàu kiêm thuyền 
trưởng tàu cá vỏ thép BĐ 99169-
TS, chia sẻ: “Qua các đợt tuyên 
truyền, tập huấn, hầu hết ngư 
dân đánh bắt xa bờ đều nắm bắt 
Luật Thủy sản, quy định IUU 
và cùng thực hiện. Nói không 
ngoa chứ bây giờ ngư dân Bình 
Định mình nắm rất rành về câu 
chuyện “thẻ vàng” thủy sản, 
không nắm quy định là thôi ở 
nhà đi, đừng ra biển”. Còn chủ 
tàu Võ Thành Trọng (phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn), thì 
cho biết: “Tàu của tôi lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình và 
làm thủ tục bổ sung các giấy tờ 
về đăng ký, đăng kiểm, chứng 
chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, 
thợ máy theo quy định để được 
hoạt động. Mỗi lần ra vào cảng 

cá, tôi đều khai báo đầy đủ thủ 
tục, trình kiểm tra sổ danh bạ 
thuyền viên, các loại chứng chỉ, 
giấy phép”.  

Giám đốc Sở NN&PTNT 
Trần Văn Phúc nhìn nhận, hoạt 
động khai thác thủy sản lâu nay 
vẫn mang tính “nghề cá nhân 
dân” đã chuyển biến tích cực 
sang nghề cá có trách nhiệm, 
tuân thủ các quy định. Điều 
quan trọng nhất để thực hiện 
công tác này là ý thức ngư dân 
trong chấp hành, nhất là đối 
với đội tàu đánh bắt xa bờ của 
tỉnh. Trong 2 năm (2018 - 2019), 
cả tỉnh có 41 tàu cá/305 ngư dân 
vi phạm vùng biển nước ngoài 
và bị nước ngoài bắt giữ; từ 
năm 2020 đến nay, chỉ có 27 tàu 
cá/170 ngư dân vi phạm vùng 
biển nước ngoài bị bắt giữ.

TX Hoài Nhơn là địa phương 
có đội tàu cá đánh bắt xa bờ 
nhiều nhất tỉnh với khoảng 2.300 
tàu. Phó Chủ tịch UBND TX 
Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công 
chia sẻ: “Tác động để chuyển 
biến nhận thức ngư dân trong 

chống khai thác IUU, không 
phải nói là làm được ngay, mà 
là cả một quá trình tuyên truyền, 
vận động, phổ biến pháp luật 
theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. 
Khi ngư dân nhận ra Nhà nước 
làm vì lợi ích của chính họ, bà 
con sẽ tin tưởng, đồng lòng  
thực hiện”. 

Đúc kết này của lãnh đạo 
TX Hoài Nhơn được chúng tôi 
kiểm chứng qua trò chuyện với 
nhiều chủ tàu, thuyền trưởng 
ở xứ Dừa, họ nhận thức được 
nghề cá có phát triển bền vững 
thì sinh kế ngư dân mới được 
lâu dài. 

Trước chuyến đi khai thác 
cuối tháng 8.2021 ở vùng biển 
Trường Sa, ngư dân La Văn 
Trắng (phường Tam Quan Bắc, 
TX Hoài Nhơn), chủ tàu kiêm 
thuyền trưởng tàu BĐ-95951-
TS, bộc bạch: “Ngư dân chúng 
tôi nhắc nhở nhau không liều 
lĩnh vi phạm vùng biển nước 
ngoài để mong khai thác nhiều 
hơn. Dù tạo thu nhập trang 
trải cuộc sống gia đình mình là 
quan trọng nhất, nhưng không 
được làm trái pháp luật, từ “một 
con sâu làm rầu nồi canh” ảnh 
hưởng chung đến nhiều nỗ lực 
thực thi Luật Thủy sản, chống 
khai thác IUU...”.  

Trong 2 năm 2018 - 2019, 
có 21 tàu cá/189 ngư dân Hoài 
Nhơn vi phạm vùng biển nước 
ngoài bị bắt giữ. Hiệu quả tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức cho 
ngư dân đã đem lại kết quả rõ 
rệt: Năm 2020 giảm gần hết tình 
trạng tàu cá Hoài Nhơn vi phạm 
so với trước, từ đầu năm 2021 
đến nay đã không còn tình trạng 
vi phạm.

    HOÀI THU - NGỌC NHUẬN

Kỳ cuối: Những tồn tại, hạn 
chế cần khắc phục  

Bình Định là một 
điểm sáng trong 
phòng, chống 
khai thác IUU

Trong những đợt kiểm tra 
thực tế về công tác thực thi 
Luật Thủy sản, chống khai 
thác IUU tại Bình Định vào 
năm 2019, 2020, Thứ trưởng 
Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến 
đánh giá cao những nỗ lực 
của Bình Định - một trong 
những điểm sáng của cả nước 
trong phòng, chống khai thác 
IUU. Khi ấy Thứ trưởng Phùng 
Đức Tiến nhấn mạnh: “Bình 
Định không được chủ quan, 
mà phải làm tốt hơn nữa việc 
chống khai thác IUU, nhất là 
giải quyết dứt điểm tình trạng 
tàu cá vi phạm vùng biển 
nước ngoài…”.Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến (thứ hai từ phải sang) kiểm tra công tác 

chống khai thác IUU tại Bình Định năm 2020, tìm hiểu việc mua bán hải sản ở 
Cảng cá Quy Nhơn.                                                                                                   Ảnh: NGỌC NHUẬN

Hoạt động khai thác 
thủy sản mang tính “nghề 
cá nhân dân” đã chuyển 
biến tích cực sang nghề cá 
có trách nhiệm. Điều quan 
trọng nhất để thực hiện 
công tác này là ý thức ngư 
dân trong chấp hành, nhất 
là đối với đội tàu đánh bắt 
xa bờ…”.
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Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

N g u yễ n  Tr u n g  Tr ự c  
(1838 - 1868, còn có tên Nguyễn 
Văn Lịch, sinh tại làng Bình Nhựt, 
huyện Cửu An, phủ Tân An - nay 
là xã Bình Ðức, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An) có nguyên quán ở 
xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng 
Trung An, huyện Phù Cát, trấn 
Bình Định (nay là thôn Vĩnh 
Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát). 
Nhiều năm trước khi Nguyễn 
Trung Trực ra đời, gia đình ông 
phiêu bạt vào Nam bộ, định cư 
tại làng Bình Nhựt và làm nghề 
chài lưới vùng hạ lưu sông Vàm 
Cỏ, hình thành nên xóm Nghề. 
Sau đó gia đình ông dời đến làng 
Tân Thuận, tổng An Xuyên (nay 
là xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, 
tỉnh Cà Mau) sinh sống.

Vị anh hùng gốc Bình Định
Thời trẻ, Nguyễn Trung Trực 

nổi tiếng giỏi cả văn, võ. Tháng 
2.1859, thực dân Pháp đánh thành 
Gia Ðịnh, ông đứng lên lập đội 
dân dũng và kéo về Gia Định 
ứng cứu. Năm 1861, ông tham 
gia nghĩa quân của Bình Tây đại 
nguyên soái Trương Ðịnh, được 
giao chức Quyền sung Quản 
binh đạo. Nghĩa quân của ông 
hoạt động mạnh ở vùng Tân An 
(tỉnh Long An) và lập nhiều công 
trạng; trong đó, có trận đánh chìm 
chiếc tiểu hạm L’Espérance (tàu 
Hy vọng) tại vàm Nhựt Tảo (xã 
An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh 
Long An) vào ngày 10.12.1862. 
Sau chiến công này, danh tiếng 
Nguyễn Trung Trực vang lừng 
khắp nơi và được triều đình nhà 
Nguyễn ban thưởng. 

Sách Đại Nam thực lục chánh 

Đã 153 năm trôi qua kể từ ngày Anh hùng dân tộc  
Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp xử chém tại Rạch Giá 
(ngày 27.10.1868), nhưng đất nước và nhân dân luôn ghi 
nhớ, tri ân tấm gương kiên trung của ông.

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu giữ, trưng bày 
bộ sưu tập 16 súng thần công có niên đại từ 
thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX (ảnh). Theo ông 
Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, trong số này 
có 7 súng làm bằng đồng, 9 súng bằng gang. 
Đạn thần công làm bằng gang, sắt, đá. Toàn bộ 
số thần công trên được phát hiện tại nhiều địa 
phương trong tỉnh như: Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An 
Nhơn; và nơi tìm thấy nhiều nhất là tại đầm Thị 
Nại, khu vực thuộc TP Quy Nhơn. Đặc biệt có 3 
khẩu súng thần công bằng đồng sản xuất tại Hà 
Lan, niên đại từ thế kỷ XVII - XVIII.

Các khẩu súng nói trên có chiều dài, đường 
kính, trọng lượng khác nhau, nhưng có chung 
hình dáng thân hình trụ, miệng hơi loe, nhỏ 
phần đầu, lớn dần về phần đuôi. Đuôi súng 
được đúc kín gọi là khối hậu, gắn liền khối hậu 
là chuôi súng với đoạn cuối là một núm hình 
cầu, có các gờ đai quanh chu vi. Thân súng chia 
làm các khoang không đều nhau. Trục quay hình 
trụ nằm ngang gần khối hậu, được đúc đối xứng 
chìa ra hai bên thân súng dùng làm điểm tựa để 
đặt súng và điều chỉnh góc bắn. Riêng súng thần 
công do Hà Lan sản xuất có thiết kế khá đẹp, 

Bộ sưu tập súng thần công của Bảo tàng tỉnh
(BĐ) - Sau khi nâng cấp, chỉnh 

trang Phòng Thiên nhiên, đất 
nước và con người Bình Định, 
Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm bổ sung 
thêm hình ảnh, hiện vật mảng văn 
hóa của 4 dân tộc: Kinh, Bana, 
Chăm H’roi, H’rê, nhằm giúp cho 
việc tham quan, thưởng lãm của 
khách thêm phần mới mẻ, góp 
phần thúc đẩy quảng bá văn hóa 
các dân tộc trong tỉnh.

Mảng văn hóa dân tộc H’rê 
trưng bày hình ảnh nghi lễ cúng 
bến nước của người H’re; hiện vật 
về trang phục, như khố, áo, cườm 
đeo cổ; nhạc cụ truyền thống gồm 
chiêng năm, đàn pro, đàn preng, 
tù và; công cụ sản xuất, sinh hoạt 
với gùi, ná, xà lét, cái bem. 

Giới thiệu về dân tộc Bana có 
hình ảnh điệu múa xoang trước nhà 
rông của người Bana ở Vĩnh Thạnh; 
trang phục áo, khố, váy, khăn; nhạc 
cụ đàn preng, đàn tơ rưng, sáo pla, 
sáo t’tiếp; các loại công cụ như lao, 

giáo, ná, ống đựng mũi tên, gùi 
đựng đồ quý, bầu đựng nước.

Với mảng văn hóa dân tộc 
Chăm H’roi, ngoài việc trưng 
bày hình ảnh nghi lễ cầu mưa, bổ 
sung thêm hiện vật về trang phục, 
như quần trắng, áo goon, mũ đội 
đầu của nam; áo, váy, khăn quấn 
đầu của nữ; nhạc cụ bộ cồng ba, 
trống gol-toang, tù và; bộ công 
cụ lao động gồm bộ 2 đó đơm cá, 
cây chọt lỗ trỉa hạt, cây lấp lỗ trỉa 
hạt, gùi đựng hạt, kấp, ống đựng 
hạt giống, yết làm cỏ lúa.

Mảng văn hóa dân tộc Kinh 
vẫn giữ nguyên các hiện vật hiện 
có, như nón ngựa, quan phục, 
hộp tráp đựng mũ áo quan, 
đòn khiêng võng; bổ sung thêm 
hình ảnh giới thiệu kỳ thi hương 
tại trường thi Bình Định, lính 
khiêng võng thời nhà Nguyễn, 
Văn chỉ Tuy Phước, hát bả trạo 
trong Lễ hội cầu ngư ở Nhơn Hải  
(TP Quy Nhơn).             BẢO MINH

Bổ sung hình ảnh, hiện vật 
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh

Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Bình Định tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Đền thờ 
Nguyễn Trung Trực (ảnh) (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát) vào ngày 16.10 (tức 11.9 âm lịch). Lễ 
giỗ được tổ chức theo các nghi lễ truyền thống, nhằm tri ân công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Nguyễn 
Trung Trực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân, nhất là các thế hệ 
trẻ tiếp bước truyền thống yêu nước của cha ông, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

thân súng hình trụ, nòng nhỏ, chuôi to, xuôi 
dần về dưới, chuôi súng đúc núm tròn; hai bên 
thân có hai trục quay hình trụ để gắn vào giá đỡ 
hoặc bệ súng, trên thân súng có đúc hai quai.

Từ bộ sưu tập này ta có thể hiểu rõ hơn về kỹ 
thuật quân sự ngày trước, cũng như hình dung 
rõ ràng hơn những trận quyết chiến giữa quân 
Tây Sơn và quân nhà Nguyễn trên vùng đất  
Bình Định.                                           

ĐOAN NGỌC

biên (Đệ tứ kỷ, Quyển 26) thuật lại 
trận đánh này như sau: “Khi ấy 
quân Tây dương đỗ tàu bọc đồng 
ở phần thôn Nhựt Tảo. Quyền 
sung Quản binh đạo là Nguyễn 
Văn Lịch sai Phó Quản binh đạo 
là Huỳnh Khắc Nhượng, Nguyễn 
Văn Quang đem binh thuyền dọc 
theo ven sông, tới gần chỗ tàu 
quân Tây dương đậu, chia quân 
phòng bị và đặt quân phục kích; 
đem 59 viên nhân quân chiến tâm 
chia làm 2 đạo, giả làm thuyền 
buôn thẳng tới tàu Tây dương, 
nhảy lên trước đâm chết 4 tên 
người Tây dương... Quân Tây 
dương nhảy xuống sông, hoặc 
chết hoặc thoát thân; còn thì chui 
xuống khoang thuyền chống bắn. 
Sau đó phóng lửa đốt cháy tàu…”. 

Đầu năm 1867, Nguyễn Trung 
Trực được triều đình phong 
chức Hà Tiên thành thủ úy để trấn 
giữ đất Hà Tiên, nhưng ông chưa 
kịp đến nơi thì ngày 24.6.1867 
thành Hà Tiên đã rơi vào tay quân 
Pháp. Không về Hà Tiên nhưng 
Nguyễn Trung Trực cũng không 
theo lệnh triều đình rút quân 
ra Bình Thuận, mà đưa quân về 
lập mật khu ở Sân Chim (tả ngạn 
sông Cái Lớn, huyện An Biên, 
tỉnh Kiên Giang) để chống Pháp; 
từ đây ông không còn liên quan 
gì tới triều đình nhà Nguyễn nữa. 

Ở Kiên Giang, sau khi nắm 
được tình hình giặc và tập trung 
xong lực lượng, đêm 16.6.1868, 
Nguyễn Trung Trực dẫn quân từ 
Tà Niên (nay là xã Vĩnh Hòa Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang) bất ngờ đánh úp và chiếm 
đồn Rạch Giá, tiêu diệt được 5 viên 
sĩ quan Pháp, 67 lính, thu hơn 100 

Ảnh: NGỌC NHUẬN

khẩu súng cùng nhiều đạn dược. 
Quan Tuần phủ, nhà thơ lỗi lạc 
triều Nguyễn là Huỳnh Mẫn Ðạt 
đã ca ngợi chiến công của Nguyễn 
Trung Trực bằng hai câu thơ để 
đời: Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên 
địa/ Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ 
thần (Thái Bạch dịch: Lửa bừng 
Nhựt Tảo râm trời đất/ Kiếm tuốt 
Kiên Giang rợn quỷ thần).

Vì nước quên thân 
Sau khi mất đồn Rạch Giá, 

thực dân Pháp điều quân từ Vĩnh 
Long sang tái chiếm Rạch Giá. 

Nghĩa quân của Nguyễn Trung 
Trực phải rút về Hòn Chông (nay 
thuộc xã Bình An, huyện Kiên 
Lương, tỉnh Kiên Giang), rồi 
ra đảo Phú Quốc lập thêm căn 
cứ chống Pháp. Ngày 19.9.1868, 
thực dân Pháp bắt được Nguyễn 
Trung Trực  dụ hàng không được 
chúng đưa ông ra chợ Rạch Giá 
xử chém ngày 27.10.1868 (tức 
ngày 12.9 năm Mậu Thìn).

Tương truyền, trước khi bị 
hành quyết, Nguyễn Trung Trực 
đã khẳng khái nói lớn: “Bao giờ 
người Tây nhổ hết cỏ nước Nam 

thì mới hết người nước Nam 
đánh Tây”. Sau khi Nguyễn 
Trung Trực tử tiết, vua Tự Đức 
đã bí mật cho người đi dò la để 
nắm rõ sự tình nhằm đền báo tri 
ân ông, việc này được Châu bản 
triều Tự Đức tập 233, tờ 218 ngày 
19 tháng 12 năm Tự Đức thứ 23 
(8.2.1871) ghi nhận. Với tấm lòng 
yêu nước và những chiến công 
oanh liệt, hào khí của Anh hùng 
dân tộc Nguyễn Trung Trực mãi 
lưu danh, được đất nước, nhân 
dân đời đời tưởng nhớ, tri ân.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực:
Hào khí mãi lưu danh
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Bình Định

Phòng, chống dịch Covid-19
Chú trọng đến công tác dân 

vận trong thực hiện phòng, 
chống dịch Covid-19, UBND tỉnh 
chỉ đạo chính quyền các cấp, các 
cơ quan, đơn vị thực hiện quyết 
liệt các biện pháp phòng, chống 
dịch với phương châm “phòng 
ngừa tích cực, phát hiện sớm, 
cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, 
xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn 
định tình hình”. Trong đó, đặc 
biệt quan tâm đến các chính sách 
an sinh như: Xây dựng phương 
án cung ứng hàng hóa thiết yếu 
hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các 
địa phương đang gặp khó khăn 
do dịch Covid-19; tháo gỡ khó 
khăn cho DN trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp. 
Đồng thời, tổ chức các chuyến 
bay, xe khách hỗ trợ người dân 
Bình Định sinh sống, học tập và 
làm việc tại TP Hồ Chí Minh có 
hoàn cảnh khó khăn về tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh và Hội CTĐ 
tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn hệ 
thống ngành dọc triển khai thực 
hiện công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Song song với công 
tác tuyên truyền thực hiện các 
quy định về phòng, chống dịch, 
các cơ quan phối hợp củng cố, 
kiện toàn tổ tự quản, tổ Covid-19 
cộng đồng, các nhóm nòng cốt 
ở cơ sở. Đến nay, các tổ chức đã 
thành lập 89 ban vận động tình 
nguyện viên với trên 900 người 
tham gia; thành lập 548 tổ dân 
vận, tổ vận động, tổ điều phối, 
tổ theo dõi địa bàn... hỗ trợ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, 
hỗ trợ nhu yếu phẩm với trên  
3.400 người tham gia. 

Tại phường Ngô Mây,  
TP Quy Nhơn, 96 tổ Covid-19 
cộng đồng (có 266 thành viên) 
đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” 

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15.10.1930 - 15.10.2021)

Dân vận khéo để huy động sức mạnh của nhân dân 
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Việc dân vận rất quan trọng… Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, công 

tác dân vận của Đảng thời gian qua tiếp tục đổi mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phòng, chống dịch 
Covid-19, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

MTTQ các cấp đã tiếp nhận gần 40 tỷ đồng từ các tổ chức, DN, cá nhân để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
- Trong ảnh: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ tiếp nhận số tiền ủng hộ của 
các DN cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.                                                                                                                                 Ảnh: NGUYỄN MUỘI

để kịp thời theo dõi, giám sát các 
trường hợp đi về từ vùng dịch, 
việc thực hiện cách ly y tế tại 
nhà, vận động nhân dân cùng 
chung tay thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch. Các khu phố 
triển khai nhân rộng mô hình 
“Cán bộ và nhân dân khu phố 
quyết tâm, chung sức đồng lòng 
phòng, chống dịch Covid-19”. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 
phố cũng đã hỗ trợ cho lực lượng 
làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, 
chống dịch trên địa bàn. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh và Hội CTĐ 
tỉnh hướng dẫn, triển khai, nhân 
rộng các mô hình về phòng dịch, 
hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng 
của dịch bệnh. Đến nay, đã có 
113 mô hình hoạt động hiệu quả 
như: Túi đồ dùng cá nhân, Bảo 

vệ vùng xanh, Giải cứu nông 
sản, Tiếng loa thanh niên, Tiếp 
sức đường về quê, Chuyến xe 
nghĩa tình, Chuyến xe 0 đồng, 
Gian hàng 0 đồng, ATM gạo, Bữa 
cơm nghĩa tình, 5 giúp 1, Đi chợ 
giúp dân... Tính đến ngày 30.9, 
MTTQ các cấp đã tiếp nhận gần 
40 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện 
vật) từ các tổ chức, DN, cá nhân 
để phục vụ cho công tác phòng, 
chống dịch. 

Ông Trần Ngọc Ánh, Trưởng 
Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
An Lão, cho biết: “Thời gian qua, 
chung sức cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, phụ nữ thị 
trấn An Lão và xã An Hòa đã tự 
nguyện nấu cơm, cung cấp suất 
ăn miễn phí cho lực lượng làm 
nhiệm vụ tại các chốt. An Lão đã 
hình thành mô hình “5 giúp 1” 

tại 10/10 xã, thị trấn để huy động 
sức mạnh của nhân dân hỗ trợ 
nhu yếu phẩm cho gia đình đang 
thực hiện cách ly tại nhà, tham 
gia giám sát việc cách ly tại nhà 
của gia đình đó”. 

Phát huy vai trò công tác 
dân vận 

Từ đầu năm đến nay, các 
cấp ủy đảng, chính quyền tiếp 
tục tăng cường và đổi mới công 
tác dân vận của hệ thống chính 
trị với trọng tâm là đẩy mạnh 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở năm 2021, chỉ đạo kiểm tra, 
giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng về công 
tác dân vận, mặt trận, đoàn thể. 
Đồng thời, tăng cường công tác 
tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 
nhân dân để lắng nghe và giải 
quyết kịp thời những bức xúc, 

kiến nghị chính đáng của nhân 
dân; đẩy mạnh thực hiện cải cách 
hành chính và thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở; phát huy vai 
trò công tác dân vận trong quy 
hoạch, thực hiện các công trình, 
dự án trên địa bàn. 

Công tác phối hợp giữa các 
ngành, các cấp, LLVT trong thực 
hiện nhiệm vụ công tác dân vận 
đã có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu 
quả hơn. Ban dân vận các cấp 
đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ 
được giao, kịp thời tham mưu 
cấp ủy chỉ đạo triển khai thực 
hiện nhiệm vụ công tác dân vận 
trên địa bàn. 

Các LLVT tỉnh tích cực tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực 
hiện tốt chủ trương, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác quốc 
phòng, an ninh; tăng cường công 
tác dân vận, tổ chức hỗ trợ các 
trường hợp khó khăn, hỗ trợ xây 
dựng nhà cho một số hộ nghèo, 
hộ chính sách và cán bộ, chiến sĩ 
khó khăn, tổ chức kết nghĩa với 
các làng vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội thực hiện giám 
sát, phản biện xã hội, tham gia 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền, tổ chức đối thoại 
giữa người đứng đầu cấp ủy 
đảng, chính quyền các cấp với 
nhân dân… 

Phát huy truyền thống cùng 
thành tựu đã đạt được trong  
91 năm qua, trước những yêu 
cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, 
công tác dân vận của Đảng tiếp 
tục được tăng cường. MTTQ, 
các tổ chức chính trị - xã hội tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động theo hướng sát 
cơ sở; xây dựng và nhân rộng 
nhiều mô hình, điển hình “Dân 
vận khéo”. Các cấp, các ngành, 
cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân quyết tâm vượt 
khó, thi đua, phấn đấu thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển KT-XH.                   

NGUYỄN MUỘI

Trao tặng 277 Huy hiệu 
Đảng đợt 7.11.2021

Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng 
Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2021), Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra quyết định 
trao tặng Huy hiệu Đảng cho 277 đảng 
viên thuộc Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, có 4 đồng chí được trao Huy 
hiệu 75 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được 
trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 11 đồng 
chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 
32 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi 
Đảng, 59 đồng chí được trao Huy hiệu 50 
năm tuổi Đảng, 21 đồng chí được trao Huy 
hiệu 45 năm tuổi Đảng, 94 đồng chí được 
trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 49 đồng 
chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi 
nhận, tôn vinh của Đảng dành cho những 
đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn 
luyện, cống hiến không ngừng cho mục 
tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, là những 
tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên 
học tập noi theo.                      THIÊN TRÚC

Hơn 5 năm trong vai trò Bí thư Chi 
bộ khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn 
Sanh (ảnh) đã nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tận tâm thực hiện nhiệm vụ. 
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”, ông Sanh đã cùng 
với MTTQ và các đoàn thể khối phố 
đến từng nhà vận động người dân tự 
nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, 
tiền của để mở rộng và xây dựng hàng 
nghìn mét đường bê tông vào đến từng 
ngõ xóm; làm sân bóng đá mini, lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng công cộng; vận 
động đóng góp 50 triệu đồng cải tạo 
miếu Phú Văn thành điểm sinh hoạt 
văn hóa cộng đồng; đóng góp 350 triệu 
đồng để xây dựng Trường Mẫu giáo 
Phú Văn. 

Bên cạnh đó, ông Sanh còn vận 
động xóa được “điểm đen” về ô nhiễm 
môi trường ở khối, xây dựng khối phố 

Bí thư chi bộ gần dân, tận tâm với công việc

sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh. Ông 
vận động bà con nhân dân chủ động 
phát triển các mô hình kinh tế, ứng 
dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đầu 
tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, 
vật nuôi; mở rộng, phát triển các ngành 
nghề, dịch vụ buôn bán nhỏ góp phần 
giải quyết việc làm và mang lại thu 
nhập khá cho người dân. 

Thực hiện chủ trương giảm 
nghèo, đoàn kết giúp nhau khi 
gặp thiên tai, địch họa, 5 năm 
qua, ông đã vận động bà con 
đóng góp hơn 63 triệu đồng để 
tặng gần 500 suất quà cho các 
hộ nghèo, cận nghèo và các gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn ở 
địa phương. Năm 2021, khối 
Phú Văn đã trao 250 suất quà 
cho các hộ nghèo, khó khăn do 
đại dịch Covid-19, vận động 
các nguồn lực cùng sự hỗ trợ 
của các cấp xây dựng 5 nhà 

Đại đoàn kết (tổng số tiền hỗ trợ trên  
300 triệu đồng) cho các hộ nghèo có 
nhà bị sập. 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Phong 
Nguyễn Văn Thứ nhận xét: Đồng chí 
Sanh được bà con nhân dân khối phố 
yêu quý, tín nhiệm bởi tinh thần hết 
lòng vì việc chung. 

ĐINH NGỌC
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TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Đa dạng cách thu hút 
tiền gởi

Ghi nhận tại một số ngân hàng trên địa 
bàn tỉnh cho thấy lãi suất tiền gửi không 
có nhiều biến động. Ví dụ, Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh 
Bình Định (Agribank Bình Định), từ ngày 
1.9.2021 đến ngày 13.10.2021 vẫn duy trì 
lãi suất huy động tiền gửi không kỳ hạn 
đối với tổ chức là 0,2%/năm, đối với cá 
nhân 0,1%/năm; tiền gửi có kỳ hạn 1 - 2 
tháng với tổ chức có lãi suất 2,9%/năm, 
với cá nhân là 3%/năm. Lãi suất tiền gửi 
có kỳ hạn 3 tháng đến 48 tháng tăng dần, 
trong đó kỳ hạn từ 12 - 48 tháng đối với 
tổ chức duy trì với mức 4,6%/năm, đối với 
cá nhân là 5,4%/năm. Ông Nguyễn Xuân 
Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định, 
cho hay: Với việc giữ ổn định lãi suất huy 
động tiền gửi, Agribank có thêm nguồn 
lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
vay vốn khôi phục, phát triển sản xuất 
kinh doanh. 

Trong khi đó, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) đang 
áp dụng lãi suất 3,1%/năm đối với khách 
hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn từ 1 - 2 
tháng; kỳ hạn 3 tháng lãi suất 3,4%/năm; 
kỳ hạn từ 6 - 9 tháng lãi suất 4%/năm; kỳ 
hạn 12 tháng là 5,5%/năm. Cùng với đó, 
Vietcombank còn thực hiện nhiều chương 
trình khuyến mãi cho khách hàng mở tài 
khoản và giao dịch trực tuyến. Theo ông 
Trần Lê Định, Trưởng Phòng Khách hàng 
Vietcombank Quy Nhơn, khách hàng có 
thể lựa chọn số tài khoản ưng ý hoặc lấy 
số điện thoại của mình làm số tài khoản 
giao dịch tín dụng. Ngoài ra, ngân hàng 
còn miễn và giảm phí cho khách hàng giao 
dịch tín dụng trong và ngoài hệ thống của 
Vietcombank.

Tương tự như nhiều ngân hàng khác 
nhưng trong bối cảnh cần đảm bảo an 
toàn phòng dịch Covid-19, Vietinbank 
Bình Định đẩy mạnh việc thu hút khách 
hàng gửi tiền qua trực tuyến cho tất cả các 
kỳ hạn. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm trực 
tuyến sẽ được cộng thêm 0,3%/năm so với 

Sáng 11.10, tại Đội thuế liên 
phường số 4 tại UBND phường Trần 
Phú (TP Quy Nhơn), có nhiều hộ kinh 
doanh đến để thực hiện thủ tục, hồ 
sơ đề nghị được hỗ trợ theo Quyết 
định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng  
Chính phủ. 

Chị Nguyễn Thị Nhăn, ở phường 
Lê Lợi, chia sẻ: Tôi thuê mặt bằng kinh 
doanh mặt hàng mũ nón tại chợ đêm và 
phải nghỉ bán từ ngày 1.5.2021, từ đó đến 
nay, gia đình không có thu nhập, kinh 
tế gặp khó khăn. Nhận được thông tin 
và được cán bộ ngành Thuế hỗ trợ, tôi 
đã hoàn tất hồ sơ đề nghị các cấp chính 
quyền xem xét, hỗ trợ cho gia đình.

Khu vực thuộc phạm vi quản lý của 
Đội thuế liên phường số 4 khá lớn, gồm 
3 phường: Lý Thường Kiệt, Trần Phú, Lê 
Hồng Phong. Trong đợt dịch Covid-19 
này, số lượng hộ kinh doanh bị ảnh 
hưởng khá lớn, trong đó có nhiều hộ 
ở phường, xã khác đến thuê mặt bằng 

Ngân hàng tăng cường 
huy động vốn, gia tăng tiện ích

Cùng với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tổ 
chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển 
sản xuất kinh doanh của khách hàng. 

lãi suất niêm yết và miễn phí chuyển tiền 
ngoài hệ thống cho mỗi lần giao dịch tín 
dụng từ 400 - 500 triệu đồng.

Khơi dòng vốn chảy về phía 
doanh nghiệp

Nhờ tích cực thu hút tiền gởi và hỗ 
trợ khách hàng, ngay trong bối cảnh dịch 
Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV) vẫn duy trì được đà tăng 
trưởng, mà việc cung cấp gói tín dụng trị 
giá 500 tỷ đồng để Công ty CP Becamex 
Bình Định thực hiện đầu tư xây dựng 
và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công 
nghiệp Becamex Bình Định giai đoạn 1 là  
điển hình. 

Nói về điều này, Tổng Giám đốc 
Becamex Bình Định Nguyễn Văn Lăng 
chia sẻ, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp 
Becamex Bình Định có diện tích 1.000 ha 
tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tổng 
vốn đầu tư trên 3.333 tỷ đồng. Việc BIDV 
Bình Định hỗ trợ gói tín dụng 500 tỷ đồng 
trong thời điểm này sẽ giúp Becamex Bình 
Định sớm hoàn thành dự án, góp phần 

thúc đẩy kinh tế tỉnh Bình Định phát triển, 
đồng thời đánh dấu bước phát triển mới 
trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa 
BIDV Bình Định và Becamex Bình Định.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh 
đang tiếp tục đôn đốc các tổ chức tín dụng 
thực hiện các giải pháp mở rộng và nâng 
cao chất lượng tín dụng, gắn với việc kiểm 
soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực 
tiềm ẩn rủi ro. Cùng với đó, tiếp tục cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay, giúp 
khách hàng khôi phục sản xuất khi tỉnh 
ta thực hiện trạng thái bình thường mới.

Ông Nguyễn Trà Dương, Phó Giám 
đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh, cho biết: 9 tháng đầu năm nay, 
các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã 
huy động khoảng 19.303 tỷ đồng, tăng 
7,55% so với thời điểm đầu năm 2021 
và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. 
Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt đã 
giúp các tổ chức tín dụng gia tăng khả 
năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách 
hàng, đồng thời có thêm điều kiện để cơ 
cấu thời hạn trả nợ, giảm lãi vay cho khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

PHẠM TIẾN SỸ

BIDV Bình Định và Công ty CP Becamex Bình Định (Becamex Bình Định) ký kết hợp đồng tài trợ  
500 tỷ đồng cho Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định.                                                          Ảnh: TIẾN SỸ

Chi cục Thuế Quy Nhơn tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh  

(BĐ) - Sáng 14.10, UBND tỉnh tổ chức 
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện 
kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 
nhà nước 9 tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ quý IV/2021. Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ 
trì Hội nghị. 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, dù các 
chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, song tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn 
chậm. Đến ngày 30.9.2021, giá trị thực 
hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 
hơn 3.660 tỷ đồng, đạt 57,48% kế hoạch 
được Thủ tướng Chính phủ và HĐND 
tỉnh giao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 
tỷ lệ giải ngân thấp là do tác động của 
dịch Covid-19 và một số nguồn vốn đã 
giải ngân hết hoặc đã bố trí thu hồi tạm 
ứng, nhưng chưa được thống kê trên hệ 
thống kiểm soát chi của tỉnh. Bên cạnh 
đó, có một số chủ đầu tư chưa thực hiện 
tốt các công trình, dự án và việc thanh 
quyết toán. Ngoài ra, do một số thủ tục 
phải xin ý kiến của Ngân hàng Thế giới 
(WB), nhưng WB và các bộ, ngành phản 
hồi chậm cũng ảnh hưởng đến việc thực 
hiện kế hoạch ban đầu. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long yêu cầu 
các đơn vị, chủ đầu tư phải đánh giá, nhìn 
nhận đúng vai trò quan trọng của nguồn 
vốn đầu tư công cũng như công tác giải 
ngân vốn đầu tư công đối với sự phát triển 
kinh tế của tỉnh. Sau hội nghị này, các chủ 
đầu tư phải rà soát lại nguồn vốn của từng 
công trình, dự án, từ đó xây dựng và thực 
hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân vốn đầu tư công. 

Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn 
kéo dài năm 2020 sang năm 2021 đã giao 
đầu năm nhưng chưa giải ngân hết thì 
điều chỉnh giảm để bổ sung cho các dự 
án có tiến độ giải ngân tốt hơn. Các dự 
án thuộc kế hoạch vốn năm 2021 có tỷ 
lệ giải ngân đạt dưới 60%, Sở Tài chính 
và Sở KH&ĐT rà soát các nguyên nhân 
cụ thể, trường hợp không có lý do chính 
đáng báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. 
Đối với các dự án khởi công mới được 
giao kế hoạch ngay từ đầu năm đến ngày 
30.9.2021 chưa hoàn thành công tác đấu 
thầu, nhưng đến nay các chủ đầu tư cam 
kết hoàn thành công tác đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu trong tháng 11.2021 và sẽ 
giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, tỉnh 
sẽ xem xét không cắt giảm dự án. 

MINH HẢI

Tập trung giải ngân 
vốn đầu tư công 

để kinh doanh, buôn bán trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý của Đội. Ông 
Võ Tấn Bình, Đội trưởng Đội thuế liên 
phường số 4, cho hay: Họ đã nghỉ buôn 
bán nhiều tháng nay nên chúng tôi đã 
phải dò tìm số điện thoại, liên lạc nhiều 
lần họ mới nghe máy, sau đó mới hướng 

dẫn bà con làm thủ tục, 
hồ sơ để được hỗ trợ. 
Không ít trường hợp làm 
mãi không xong hồ sơ, 
cán bộ thuế phải hỗ trợ 
theo kiểu “cầm tay chỉ 
việc”. Hiện chúng tôi đã 
thẩm định, gửi về Chi 
cục Thuế Quy Nhơn 200 
hồ sơ đủ điều kiện nhận  
hỗ trợ. 

Theo Chi cục Thuế 
Quy Nhơn, ước tính có 
khoảng 6.000 hộ kinh 
doanh trên địa bàn thành 
phố bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. Qua kiểm tra, rà soát và 
xác minh, các đội thuế đã xác định có 
1.436 hộ kinh doanh đảm bảo các điều 
kiện (có đăng ký kinh doanh; đăng ký 
thuế; dừng hoạt động 15 ngày liên tục 
trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 
1.5 - 31.12.2021) được Nhà nước hỗ trợ 

Chi cục Thuế Quy Nhơn kiểm tra, thẩm định hồ sơ hộ  kinh doanh.                                                                              
Ảnh: MINH HẰNG

theo quy định tại Quyết định 23/2021/
QĐ-TTg. Danh sách các hộ kinh doanh  
đủ điều kiện hỗ trợ đã được các đội 
thuế niêm yết công khai tại UBND các  
xã, phường. 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chi cục 
trưởng Chi cục Thuế Quy Nhơn, cho 
biết: Đến nay, chúng tôi đã thẩm định 
xong 815 hồ sơ và gửi UBND TP Quy 
Nhơn xem xét. Được biết UBND thành 
phố đã trình UBND tỉnh 660 hồ sơ của 
hộ kinh doanh và tỉnh đã phê duyệt kinh 
phí hỗ trợ cho 562 hộ, mỗi hộ được nhận 
3 triệu đồng. Thời hạn hỗ trợ các hộ kinh 
doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg sắp 
kết thúc. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục 
tăng cường thông tin và tư vấn hướng 
dẫn người dân nhanh chóng hoàn tất hồ 
sơ, để thẩm định gửi cơ quan có thẩm 
quyền xem xét quyết định, nhằm đảm 
bảo quyền lợi cho hộ kinh doanh. 

MINH HẰNG
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Bình Định

Thêm nhiều trường hợp 
hưởng hỗ trợ gói 26.000 tỷ đồng

Hà Nội thực hiện chi trả hỗ trợ tiền mặt cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP.      Ảnh: TTXVN

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 
sửa đổi, bổ sung gói an sinh 26.000 tỷ đồng 
sau hơn 2 tháng thực hiện, theo hướng 
nới lỏng thủ tục và bổ sung một số nhóm 
thụ hưởng.

Với người tạm hoãn hợp đồng, nghỉ 
việc không lương, chỉ cần hoãn 15 ngày 
liên tục trở lên tính từ 1.5 đến 31.12 là được 
hưởng hỗ trợ. Mức hưởng giữ nguyên 1,8 
đến 3,7 triệu đồng. Chính sách mở rộng với 
lao động tạm hoãn là người phải đi điều 
trị, cách ly, sống trong các khu phong tỏa, 
không thể đến nơi làm việc, do cơ sở tạm 
dừng hoạt động để phòng chống dịch. Quy 
định cũ chỉ áp dụng cho lao động trong cơ 
sở, DN phải ngừng hoạt động theo quyết 
sách chống dịch của chính quyền.

Điều kiện thụ hưởng mở rộng tương tự 
với nhóm lao động bị ngừng việc và nhóm 
phải chấm dứt hợp đồng. Mức hỗ trợ giữ 
nguyên như cũ, lần lượt 1 triệu đồng và 
3,71 triệu đồng.

Gói hỗ trợ bổ sung thêm nhóm thụ 
hưởng là người cao tuổi, khuyết tật nặng 
và đặc biệt nặng mắc Covid-19 hoặc phải 
cách ly y tế. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 
thêm 1 triệu đồng với F0.

Với hộ kinh doanh, ngoài nhóm đăng 
ký có trong danh bạ của cơ quan thuế, gói 
mở rộng thêm hộ sản xuất nông, lâm, ngư 
nghiệp, làm muối và những người bán 
hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh 
doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm 
dịch vụ có thu nhập thấp không đăng ký. 

Những hộ này phải dừng hoạt động 15 
ngày trở lên tại địa bàn thực hiện Chỉ thị 
16, đều được hỗ trợ 3 triệu đồng.

DN đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm 
dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất đến hết 
tháng 1.2021, phải giảm từ 10% lao động 
trở lên, được tạm dừng đóng quỹ 6 tháng 
từ lúc nộp hồ sơ đề nghị. Trước đây, chính 
sách yêu cầu phải giảm 15% lao động mới 
được hỗ trợ.

Với DN vay vốn trả lương ngừng việc, 

phục hồi sản xuất, chính sách mới bỏ điều 
kiện “có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 
đề nghị vay vốn” để DN dễ tiếp cận hơn.

Tính đến cuối tháng 9, gói an sinh hỗ 
trợ cho hơn 18 triệu lao động, phần lớn 
thông qua 3 nhóm chính sách liên quan 
BHXH. Chính sách cho vay vốn, trả lương 
ngừng việc giải ngân được trên 441 tỷ 
đồng, hỗ trợ cho hơn 125 nghìn lao động.

 (Theo VnExpress.net)

Bế mạc phiên họp 
lần thứ 4 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội

Sau 3,5 ngày làm việc với tinh thần 
tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, phiên 
họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội (UBTVQH) đã hoàn thành toàn bộ 
nội dung chương trình đề ra và bế mạc 
vào trưa 14.10.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các 
nội dung UBTVQH quyết định và cho ý 
kiến đều được đồng thuận cao. Kết quả 
này thể hiện thành quả phương châm làm 
việc của UBTVQH, các cơ quan của Quốc 
hội đã vào cuộc từ sớm, từ xa và phối hợp 
chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan của 
Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối 
cao và các cơ quan hữu quan trong việc 
chuẩn bị các nội dung trình tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau 
phiên họp này, Ban Dân nguyện chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan hữu quan, căn 
cứ vào Nghị quyết liên tịch của UBTVQH 
và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
gửi yêu cầu tới các đoàn ĐBQH để khẩn 
trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của 
cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, 
đồng thời tham mưu UBTVQH phối hợp 
với MTTQ Việt Nam hoàn thiện báo cáo 
quan trọng này một cách sớm nhất có thể, 
trên tinh thần tổng hợp đầy đủ, khái quát 
cao, phản ánh trung thực các kiến nghị, 
nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả 
nước gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội... 

 (Theo Chinhphu.vn)

Thu nhập của người lao động giảm mạnh
Theo Tổng cục Thống kê, trong quý 

III/2021 và 9 tháng năm 2021, thị trường lao 
động Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm 
trọng do diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19 lần thứ 4 và thời gian giãn cách 
kéo dài. Đặc biệt, thu nhập bình quân 
tháng của người lao động sụt giảm nghiêm 
trọng so với quý trước và cùng kỳ năm 
trước. Người lao động làm việc trong khu 
vực dịch vụ bị ảnh hưởng về thu nhập 
nặng nhất với mức thu nhập bình quân 
đạt 6,2 triệu đồng/tháng, giảm 13,5% so 
với quý trước. Lao động khu vực công 
nghiệp và xây dựng có mức thu nhập bình 
quân đạt 5,8 triệu đồng/tháng, giảm 13,2% 
so với quý trước.

Thu nhập bình quân của lao động quý 
III/2021 đạt 5,2 triệu đồng/tháng, giảm 847 

Thu ngân sách nhà nước 
9 tháng tăng 10,75%

Ngày 14.10, Bộ Tài chính cho biết lũy kế 
thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 
đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự 
toán, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngân sách Trung ương ước đạt 76,82% 
dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 
85,56% dự toán. Trong số đó, thu nội địa đạt 
878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng 
của dịch bệnh Covid-19, nhưng Bộ Tài chính 
cho biết thu ngân sách nhà nước trong 9 
tháng vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng 
so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền 
kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 9 
ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 
tháng ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 
61,1% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi 
ngân sách trong 9 tháng được thực hiện 
theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ 
chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân 
sách. Cả ngân sách Trung ương và ngân 
sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho 
phòng, chống dịch Covid-19.

Ước tính đến hết tháng 9, ngân sách 
nhà nước đã chi 29.100 tỷ đồng cho phòng 
chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó 
do đại dịch Covid-19; trong đó, chi cho 
phòng chống dịch là 19.700 tỷ đồng và hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 là 9.400 tỷ đồng.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân 
sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà 
nước 9 tháng có thặng dư.  (Theo TTXVN)

Tác động xấu của dịch Covid-19 khiến thu nhập 
của người lao động giảm mạnh.

nghìn đồng so với quý trước và giảm 573 
nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, người lao động tại tâm dịch 
TP HCM còn chịu ảnh hưởng nặng nề 
hơn với mức thu nhập bình quân giảm 
sâu, giảm 2,6 triệu đồng (31%) so với quý 
trước và giảm 2,5 triệu đồng (30,3%) so với 
cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân 
tháng của người lao động TP HCM chỉ là 
5,8 triệu đồng, mức thấp nhất trong nhiều 
năm trở lại đây.

Chịu thiệt hại nhiều thứ hai chỉ sau 
vùng Đông Nam Bộ là vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. Thu nhập bình quân của 
lao động ở vùng này là 4,5 triệu đồng, 
giảm 873 nghìn đồng (16,1%) so với quý 
trước và giảm 623 nghìn đồng (12,1%) so 
với cùng kỳ năm trước. Tuy không phải 

là vùng ảnh hưởng dịch nhưng những lao 
động ở vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc cũng giảm đáng kể so với quý trước, 
thu nhập bình quân tháng của lao động 
vùng này là 4,4 triệu đồng. 

(Theo daidoanket.vn)

Trung tâm hành chính công của tỉnh Yên Bái.

Bộ Y tế: Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 không phải xét nghiệm

Xét nghiệm Covid-19.

Ngày 14.10, Bộ Y tế đã thông tin làm 
rõ hơn hướng dẫn xét nghiệm để “thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19” được quy định tại 
Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y 
tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11.10.2021 của Chính phủ.

Theo đó, điểm mới trong thực hiện 

xét nghiệm SARS-CoV-2 trong hướng 
dẫn tạm thời này thể hiện ở chỗ:

Việc xét nghiệm được thực hiện theo 
địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ; các 
trường hợp có một trong các biểu hiện 
triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau 
họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác… 
Cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tầm 
soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực 
có nguy cơ cao, tập trung đông người 
như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ 
đầu mối, bến xe, siêu thị…; nhóm nguy 
cơ gồm các trường hợp di chuyển nhiều 
nơi, tiếp xúc nhiều người… như lái xe, 
người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), 
người giao hàng hóa (shipper)…

Không chỉ định xét nghiệm đối với 
những người dân thực hiện đi lại, trừ các 
trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp 
độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) 

và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ 
định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có 
dịch ở cấp độ 3.

Những người đã tiêm đủ liều 
Covid-19 và người đã khỏi bệnh chỉ 
phải thực hiện xét nghiệm trong các tình 
huống sau: Khi có yêu cầu điều tra dịch 
tễ; người thuộc diện cách ly y tế hoặc 
theo dõi y tế; người đến từ địa bàn có 
dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng 
(phong tỏa).

Các cơ sở sản xuất kinh doanh được 
tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 
người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 
cao.

Các địa phương chủ động quyết định 
đối tượng, địa bàn xét nghiệm phù hợp 
để xử lý ổ dịch tùy thuộc vào các yếu tố 
nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ 
của ổ dịch.          (Theo laodong.vn)
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Bình ĐịnhTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

MỞ TÀI KHOẢN CHI TRẢ TRỢ CẤP 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Agribank Bình Định đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Bình Định tạo điều kiện thuận lợi để chi trả hỗ trợ kịp thời cho 
người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị 
quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người lao động cần chuẩn bị gì để nhận gói hỗ trợ từ quỹ bảo 
hiểm thất nghiệp nhanh nhất? Hãy nhanh tay mở ngay một tài 
khoản tại ngân hàng cho chính mình để được nhận hỗ trợ nhanh 
nhất và thuận tiện nhất.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, người lao động tại các 
doanh nghiệp chưa có tài khoản hoặc chưa kịp mở tài khoản tại 
ngân hàng để kịp thời nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 
Quý khách hàng không cần lo lắng, không cần phải đến ngân 
hàng, đã có AGRIBANK.

Việc mở tài khoản ngân hàng đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết 
khi Quý khách thực hiện trên ứng dụng AGRIBANK E-MOBILE 
BANKING (tải ứng dụng tại App store/Google Play), chỉ với 9 
bước đơn giản, chi tiết tại https://bit.ly/Motaikhoantructuyen.

Hotline: 1900 5588 18 | 1900 5555 77
Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với 

Agribank nơi mở tài khoản hoặc 2.300 điểm giao dịch gần nhất.
Agribank - Tốt hơn mỗi ngày. 
Mọi chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch của Agribank trong 

toàn tỉnh.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định tổ chức đấu giá quyền 

sử dụng đất ở tại Khu dân cư năm 2020 thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định. Quỹ đất do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát 
triển Quỹ đất huyện Phù Mỹ quản lý.

1. Tổng số lô đất đưa ra tổ chức đấu giá: 40 lô; Tổng diện tích: 
3.982m2. 

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 32.467.200.000 đồng.
Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, 

bước giá của từng lô đất (cụ thể tại thông báo số 21/2021/TB-ĐGT&T 
ngày 15.10.2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định). 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất. Kết hợp bỏ phiếu gián 
tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu 
giá. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

3. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu 
giá và địa điểm tổ chức đấu giá: Chia làm 02 phiên đấu giá:
 Phiên đấu giá thứ 1: Gồm: 20 lô thuộc thôn Trà Quang Nam (Khu 

DO 10) thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (từ lô 1 đến lô 10 và từ lô 21 đến 
lô 30), tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05.11.2021 tại nhà 
thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

- Thời gian nộp hồ sơ:
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể 

từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 01.11.2021.
+ Tại nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 07 giờ 

30 phút đến 16 phút 30 phút ngày 02.11.2021.
 Phiên đấu giá thứ 2: Gồm: 20 lô thuộc thôn Trà Quang Nam (Khu 

DO 10) thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (từ lô 11 đến lô 20 và từ lô 31 
đến lô 40), tổ chức đấu giá vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12.11.2021 tại 
nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

- Thời gian nộp hồ sơ:
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Giờ hành chính kể 

từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 08.11.2021.
+ Tại nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 07 giờ 

30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 09.11.2021.
 Phiếu trả giá và chứng từ nộp tiền đặt trước được nộp đồng 

thời với hồ sơ đăng ký đấu giá.
 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có 

người đăng ký thì được tổ chức đấu giá vào các phiên tiếp theo. 
Kết thúc 02 phiên nêu trên nếu vẫn còn các lô không thành, thì sẽ 
được tổ chức vào ngày thứ Sáu của các tuần tiếp theo tại nhà thi 
đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 
16 giờ trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được Nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá, trừ các trường hợp pháp 
luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham 
gia đấu giá đầy đủ và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Lô 03 khu BA1, Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc căn SH01.12 Chung cư Thịnh 
Phát, số 388 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. ĐT: 0935.300.368 - 0385.077.999

Hoặc: Người có tài sản đấu giá: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG VÀ PTQĐ HUYỆN PHÙ MỸ.

Địa chỉ: Số 30 - 32 đường Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định.

NGÀY VÀ ĐÊM 15.10.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 
nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. 
Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét 
và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 

nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều 

mây, có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm 
xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật 
cấp 7, biển động. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và  
gió giật mạnh.                       (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC QUỸ PHÁT TRIỂN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH NĂM 2021
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bình Định thông 

báo tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Quỹ Phát 
triển Khoa học và Công nghệ , cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua xét tuyển
3. Chi tiết thông tin tuyển dụng: Theo Thông báo số: 103/

TB-QKHCN ngày 01.10.2021 của Quỹ Phát triển Khoa học 
và Công nghệ được đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: http://
bidifosted.vn/.

4. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 
11.10.2021 đến hết ngày 09.11.2021 (trong giờ hành chính).

5. Hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người 
đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển viên 
chức (theo mẫu đính kèm theo Thông báo số : 103/TB-QKHCN 
ngày 01.10.2021 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ), 
kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ thí 
sinh) và 02 ảnh 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân 
về họ tên, ngày tháng năm sinh) tại Văn phòng Quỹ Phát 
triển Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: Tầng 3, số 208 Diên 
Hồng,TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi qua đường 
bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 
được tính theo dấu bưu chính trên phong bì); trường hợp có 
vướng mắc, thí sinh liên hệ số điện thoại: 0256.3521761 trong 
giờ hành chính để được hướng dẫn.



Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định tổ chức đấu giá Quyền sử 
dụng đất đợt 2 (đối với 64 lô đất ở) thuộc khu dân cư dọc tuyến đường 
nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong tại thị 
trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.

1. Tổng số lô đất đưa ra tổ chức đấu giá: 64 lô; Tổng diện tích: 
9.137,2 m2. 

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 129.928.516.500 đồng.
Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, 

bước giá của từng lô đất (cụ thể tại Thông báo số 20/2021/TB-ĐGT&T 
ngày 28.9.2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định). 

- Hình thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất. Kết hợp đấu giá bằng bỏ 
phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 
Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
 Phiên đấu giá thứ 1: Gồm 23 lô đất ở tại khu Đơ-05 (từ lô số 1 đến 

lô số 23) thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh 
tế đến Khu tâm linh Chùa Linh Phong tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù 
Cát, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 21.11.2021 tại Hội 
trường UBND thị trấn Cát Tiến.

- Thời gian nộp hồ sơ:
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Từ ngày niêm yết đến 

16 giờ 30 phút ngày 17.11.2021. 
+ Tại Hội trường UBND thị trấn Cát Tiến: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 18.11.2021.
 Phiên đấu giá thứ 2: Gồm 23 lô đất ở tại khu Đơ-05 (từ lô số 24 

đến lô số 46) thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu 
kinh tế đến Khu tâm linh Chùa Linh Phong tại thị trấn Cát Tiến, huyện 
Phù Cát, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 28.11.2021 tại 
Hội trường UBND thị trấn Cát Tiến.

- Thời gian nộp hồ sơ:
  + Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Từ ngày niêm yết đến 

16 giờ 30 phút ngày 24.11.2021. 
  + Tại Hội trường UBND thị trấn Cát Tiến: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 25.11.2021. 
 Phiên đấu giá thứ 3: Gồm 18 lô đất ở tại khu Đơ-10 thuộc Khu 

dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm 
linh Chùa Linh Phong tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tổ chức vào 
lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 5.12.2021 tại Hội trường UBND thị 
trấn Cát Tiến.

- Thời gian nộp hồ sơ:
+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định: Từ ngày niêm yết đến 

16 giờ 30 phút ngày 01.12.2021. 
+ Tại Hội trường UBND thị trấn Cát Tiến: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 02.12.2021. 
 Phiếu trả giá và chứng từ nộp tiền đặt trước được nộp đồng 

thời với hồ sơ đăng ký đấu giá.
 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có 

người đăng thì được tổ chức đấu giá vào Chủ nhật của các phiên tiếp 
theo. Kết thúc 03 phiên nêu trên nếu vẫn còn các lô không thành, thì 
thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước các lô này 
được kết thúc vào 16 giờ 30 phút thứ Năm hằng tuần tại Công ty Đấu 
giá Hợp danh T&T Bình Định và được tổ chức đấu giá vào ngày Chủ 
nhật tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 
giờ trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được Nhà nước giao đất có thu 
tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá, trừ các trường hợp pháp 
luật quy định không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham 
gia đấu giá đầy đủ và khoản tiền đặt trước theo đúng quy định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ trụ sở: Lô 03 khu BA1, Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường 

Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Địa chỉ VP đại diện: Căn SH01.12 Chung cư Thịnh Phát, số 388 Nguyễn 

Thái Học, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
ĐT: 0935.300.368 - 0385.077.999
Hoặc: Người có tài sản đấu giá: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH 

BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 65 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1. Quyền sử dụng đất ở: 53 lô đất ở tại các khu dân cư phường Hoài Tân; 45 
lô đất ở tại các khu dân cư phường Hoài Thanh Tây; 34 lô đất ở tại các khu dân cư 
phường Tam Quan Nam; 33 lô đất ở tại các khu dân cư xã Hoài Phú; 32 lô đất ở tại 
các khu dân cư xã Hoài Mỹ; 24 lô đất ở tại các khu dân cư phường Bồng Sơn; 23 lô 
đất ở tại các khu dân cư phường Hoài Xuân; 20 lô đất ở tại các khu dân cư xã Hoài 
Châu Bắc; 19 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Bình Chương Nam, phường Hoài Đức; 
16 lô đất ở tại các khu dân cư xã Hoài Hải; 13 lô đất ở tại các khu dân cư xã Hoài Châu; 
10 lô đất ở tại khu dân cư dọc tuyến thuộc công trình tuyến đường từ Quốc lộ 1A 
cũ đến Gò Dài và khu dân cư dọc tuyến, phường Tam Quan Bắc; 03 lô đất ở tại các 
khu dân cư phường Tam Quan; 03 lô đất ở tại khu dân cư khu phố Mỹ An 1, phường 
Hoài Thanh, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 44m2/lô đến 284,9m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 237.600.000 đồng/lô đến 1.575.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián 

tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá 
lên, bán riêng từng lô.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ 
chức cuộc đấu giá. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ 
tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và công bố giá của từng lô đất: Theo 
Thông báo đấu giá tài sản số 341/TBĐGTS-ĐD ngày 11.10.2021.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu 
giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước 

giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất đấu giá 

theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 – Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

1. Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh 
trên Sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng 
nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền 
cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc 
đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời 
điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi 
bệnh Covid-19); 

2. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 
pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm 
tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; 

3. Thực hiện khai báo y tế theo quy định;
4. Hoàn thành cam kết và chuyển cho đại diện hãng 

hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại 
điểm xuất phát theo mẫu được ban hành. 

5. Không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng 
ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…

(Lưu ý: Để không bị nhỡ chuyến bay, hành khách nhớ 
mang theo kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên sân 
bay làm thủ tục hàng không).

CẢNG HÀNG KHÔNG PHÙ CÁT THÔNG BÁO
QUY ĐỊNH HÀNH KHÁCH KHI LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY 

TỪ NGÀY 10.10.2021 ĐẾN NGÀY 20.10.2021
(Thực hiện theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8.10.2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 
13.10 công bố danh sách 26 thành viên 
của nhóm cố vấn khoa học về nguồn 
gốc mầm bệnh mới (SAGO). Nhóm sẽ 
điều tra các mầm bệnh mới nổi có khả 
năng gây ra dịch và đại dịch, trong đó có 
nCoV. Tuyên bố của WHO cũng nêu cụ 
thể tên 26 thành viên được đề xuất, trong 
đó có TS Phillip Alviola, Trưởng nhóm 
“thợ săn vi rút” và đã nghiên cứu vi rút 
từ loài dơi trong hơn một thập kỷ, thuộc 
Viện Khoa học Sinh học, ĐH Philippines. 
Đáng chú ý, trong danh sách này có TS 
Nguyễn Việt Hùng, nhà khoa học Việt 
Nam đồng lãnh đạo Chương trình Sức 
khỏe con người và động vật tại Viện 
nghiên cứu chăn nuôi quốc tế ở Kenya. 
Ông Nguyễn Việt Hùng có bằng cử nhân 
sinh học ở Việt Nam và bằng tiến sĩ khoa 
học đời sống - môi trường ở Pháp, với 
hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các 
nước đang phát triển.

Mike Ryan, Giám đốc chương trình 
khẩn cấp của WHO, cho rằng nhóm điều 
tra mới có thể là cơ hội cuối cùng để xác 
định nguồn gốc Covid-19. “Đây là cơ hội 
tốt nhất của chúng ta và cũng có thể là cơ 
hội cuối cùng để hiểu được nguồn gốc 
của loại vi rút này”, ông nói.

Hồi đầu năm nay, nhóm chuyên gia 
do WHO dẫn đầu đã dành 4 tuần cùng 
các nhà khoa học Trung Quốc để tìm 

WHO mở lại cuộc điều tra 
nguồn gốc Covid-19

 Nhà khoa học Việt Nam tham gia nhóm điều tra 

hiểu nguồn gốc của đại dịch ở Vũ Hán 
và khu vực lân cận. Báo cáo chung vào 
tháng 3 kết luận nCoV có thể đã được lây 
truyền từ dơi sang người qua vật trung 
gian, nhưng cần nghiên cứu thêm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom 
Ghebreyesus cho rằng cuộc điều tra này bị 
cản trở do thiếu dữ liệu về những ngày 
đầu dịch bùng phát, đồng thời kêu gọi 
điều tra thêm các phòng thí nghiệm.

Maria van Kerkhove, người phụ trách 
kỹ thuật về Covid-19 của WHO, cũng hy 

vọng có thêm các cuộc điều tra với hơn 
30 nghiên cứu được đề xuất. Trong đó, 
thông tin về kết quả xét nghiệm kháng 
thể của người dân Vũ Hán năm 2019 
được xem là “cực kỳ quan trọng” để xác 
định nguồn gốc đại dịch.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Chen Xu 
nói rằng kết luận nghiên cứu chung đã 
khá rõ ràng, thêm rằng đã đến lúc cần 
cử chuyên gia tới những quốc gia khác  
điều tra.

(Theo VOV.VN, VnExpress.net)

Các nhân viên khử trùng một chợ hải sản ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 3.2020.                     Ảnh: Guardian

Sáng 14.10, Thượng tướng Hoàng 
Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng 
đoàn Việt Nam và Trung tướng Donny 
Ermawant Taufanto, Tổng Thư ký Bộ 
Quốc phòng, Trưởng đoàn Indonesia 
đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc 
phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 
hai theo hình thức trực tuyến.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao 
đổi về vai trò quân đội của mỗi nước 
trong phòng, chống dịch Covid-19, 
giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng 
của mỗi nước, tình hình thế giới, khu 
vực và những vấn đề quốc tế cùng 
quan tâm.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn 
mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an 
ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng 
không, giải quyết hòa bình các tranh 
chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong 
đó có Công ước LHQ về Luật biển  
(UNCLOS) 1982.

Về phương hướng hợp tác thời gian 
tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển 
khai hiệu quả, linh hoạt các nội dung 
hợp tác, phù hợp với tình hình dịch 
Covid-19, tập trung vào các lĩnh vực 
trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, 
đào tạo; đẩy mạnh hợp tác về công 
nghiệp quốc phòng, các quân chủng, 
binh chủng; hợp tác kỹ thuật giữa các 
lực lượng cảnh sát biển, phòng không, 
không quân và quân y trong phòng 
chống dịch Covid-19; ủng hộ lẫn nhau 
tại các sự kiện và cơ chế đa phương. 

(Theo Vietnam+)

Đối thoại chính sách 
quốc phòng Việt Nam - 
Indonesia lần thứ hai

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (bên phải) và 
Trung tướng Donny Ermawant Taufanto đồng 
chủ trì đối thoại.                                   Nguồn: qdnd.vn

Ngày 14.10, tân Thủ tướng Nhật 
Bản Kishida Fumio giải tán Hạ viện, 
mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào 
cuối tháng này.

Theo Hãng thông tấn Kyodo News, 
cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 
31.10, sau khi các thành viên Hạ viện 
kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 21.10.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 
thời hậu chiến, Nhật Bản tổ chức tổng 
tuyển cử sau khi Hạ viện hết nhiệm kỳ. 
Khoảng thời gian từ khi Hạ viện giải tán 
đến ngày bỏ phiếu cũng là ngắn nhất.

Theo luật, Nhật Bản cần tổ chức 
cuộc bầu cử trong vòng 40 ngày kể từ 

Nhật Bản giải tán Hạ viện, chuẩn bị tổng tuyển cử

ngày giải tán Hạ viện.
Hãng tin Reuters ghi nhận các cuộc 

thăm dò cho thấy tân Thủ tướng Nhật 
Kishida Fumio nhận được sự ủng hộ 
của công chúng sau 11 ngày làm việc, 
tín hiệu lạc quan cho mục tiêu duy trì 
đa số tại Hạ viện cho Đảng Dân chủ  
tự do (LDP).

Các cử tri muốn chính phủ có kế 
hoạch hành động quyết đoán để chấm 
dứt đại dịch và phục hồi kinh tế. 
Cuộc thăm dò gần đây của báo Sankei 
Shimbun cho thấy 48% người nói họ 
muốn chính quyền ông Kishida tập 
trung kiểm soát dịch, rồi mới tới kinh 
tế và việc làm.                            

(Theo TTO)

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (giữa) cùng các 
bộ trưởng trong ngày giải tán Hạ viện tại Tokyo, 
ngày 14.10.                                                       Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Dinh Tổng thống ở Thủ 
đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko 
Widodo ngày 13.10 cho biết, Indonesia 
sẽ khởi công xây dựng công viên công 
nghiệp xanh vào tháng 11 tới. Đây là mô 
hình khu công nghiệp năng lượng tái tạo 
đầu tiên trên thế giới.

Theo Tổng thống Widodo, công viên 
có diện tích khoảng 20.000 ha được đặt 
tại Bắc Kalimantan - một khu vực có tiềm 
năng lớn trong phát triển năng lượng tái 
tạo. Với sự hỗ trợ năng lượng sạch từ các 
nhà máy thủy điện, công viên công nghiệp 
xanh sẽ là nơi thí điểm tập trung sản xuất 
ra năng lượng xanh và các sản phẩm xanh  
của Indonesia.

Tổng thống Indonesia cho rằng, trong 
vòng 10 năm tới, các đối tác lớn như Liên 
minh châu Âu (EU) và Mỹ không còn muốn 
mua các sản phẩm được sản xuất từ nguyên 
liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Do 
vậy, Indonesia cần chuẩn bị để phát triển 
một nền công nghiệp dựa vào công nghệ 
mới, thân thiện với môi trường hơn.

Việc phát triển công viên công nghiệp 
xanh cũng phù hợp với tầm nhìn của 
Indonesia về cắt giảm khí thải carbon. 
Chính phủ Indonesia đang dần đóng 
cửa các nhà máy nhiệt điện chạy than, 
chuyển sang tập trung phát triển năng 
lượng mới và tái tạo. Indonesia đã cam 
kết giảm 41% phát thải khí nhà kính, 

Indonesia xây dựng công viên công nghiệp xanh 
đầu tiên trên thế giới

tương đương giảm hơn 1 tỷ tấn carbon 
dioxide vào năm 2020 và đặt mục tiêu 
trung hòa carbon vào năm 2060.                             

(Theo VOV.VN)

Indonesia xây công viên công nghiệp xanh tại  
Bắc Kalimantan.                                                        Ảnh: Antara

 Cơ quan thảm họa quốc gia 
Philippines ngày 14.10 cho biết số 
người thiệt mạng do bão gây lở đất và 
lũ quét tại Philippines đã tăng lên ít 
nhất 19, trong đó phần lớn nạn nhân 
ở tỉnh Ilocos Sur ở phía Tây Bắc. 

(Theo Vietnam+)
 Kênh truyền hình nhà nước 

Al-Ikhbariya của Syria ngày 13.10 
đưa tin Israel đã tiến hành vụ không 
kích nhằm vào khu vực TP Palmyra của 
nước này. Vụ không kích làm 1 binh sĩ 
Syria đã thiệt mạng và 3 người khác  
bị thương. (Theo TTXVN)
 Cảnh sát bắt giữ một người 

đàn ông sau khi dùng cung tên sát 
hại 5 người và khiến 2 người khác bị 
thương ở thị trấn Kongsberg, phía 
Đông Nam Na Uy, hôm 13.10. 

(Theo NLĐO) 
 Bộ Y tế Ai Cập ngày 13.10 cho 

biết, ít nhất 14 người bị thương trong 
vụ cháy tại hội trường chính Liên hoan 
phim El Gouna ở tỉnh Biển Đỏ. 

(Theo VOV.VN)


