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Khai trương Trung tâm Giám sát,
điều hành đô thị thông minh 3
u

ĐBQH tiếp tục tiếp xúc cử tri sau
kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Quan trọng nhất là phải

u3

bảo vệ tính mạng của đồng bào!
Ngày 16.11, dù trời còn mưa to, nước các sông lên nhanh, một số địa phương xảy ra hiện tượng sạt lở núi, một số đoạn đê kè,
kênh mương bị cuốn trôi, nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đã xuống tận các địa phương chịu thiệt hại nặng
thăm hỏi người dân, kiểm tra công tác ứng cứu của chính quyền địa phương. u

2&3

Công an xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) giúp dân di dời nông sản ra
khỏi vùng bị ngập lụt.
Ảnh: VĂN TỐ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 2
từ phải qua) kiểm tra một điểm sạt lở
trên hệ thống đê sông Cạn thuộc địa
bàn xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ).
Ảnh: N. HÂN

Do mưa lớn liên tục, bờ sông Kim Sơn đoạn qua thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh,
huyện Hoài Ân bị sạt lở nhiều đoạn dài tổng cộng 2.000m. Ảnh: THU DỊU

Để văn hóa thực sự trở thành
sức mạnh nội sinh
QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021:
l Góp phần hỗ trợ các địa phương l Xây dựng văn hóa giao thông
8
trong mùa mưa lũ
trong thanh, thiếu niên
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“Gieo chữ” trên núi cao
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Quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng của đồng bào!
Ngày 16.11, dù trời còn mưa to, nước các sông lên nhanh, một số địa phương xảy ra hiện tượng sạt lở núi, một số
đoạn đê kè, kênh mương bị cuốn trôi, nhiều đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đã xuống tận các địa
phương chịu thiệt hại nặng thăm hỏi người dân, kiểm tra công tác ứng cứu của chính quyền địa phương.

Đặc biệt tại tất cả những nơi
đến thăm, kiểm tra, đồng chí
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh nhiều lần nhấn
mạnh - Phải bảo vệ tính mạng
của đồng bào, đó là điều quan
trọng nhất; chủ động sớm đưa
bà con những nơi có nguy cơ xấu
đến vị trí an toàn, đồng thời phải
đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bảo vệ dân, tuyệt đối
không để người dân nào
bị đói, bị rét

Tại huyện Phù Mỹ, đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra
tình hình sạt lở đối với hệ thống
đê sông Cạn thuộc địa bàn thôn
Lương Thái và thôn An Thái
xã Mỹ Chánh; kiểm tra điểm
sạt lở qua đèo Phú Thứ trên
tuyến tỉnh lộ 639 thuộc địa bàn
xã Mỹ Đức và điểm sạt lở tại
khu vực đèo Bà Nam trên tuyến
giao thông kết nối từ QL 1A đến
tỉnh lộ 639.
Từ ngày 13 - 16.11 trên địa
bàn huyện Phù Mỹ có mưa lớn,
lượng mưa đo được phổ biến từ
550 mm - 710 mm. Mưa quá lớn
trong thời gian ngắn gây lũ tràn
qua đê sông Cạn 0,4 m, làm ngập
lụt hàng trăm nhà dân ở thôn An
Thái và thôn Lương Thái thuộc
xã Mỹ Chánh. Để đảm bảo an
toàn tính mạng cho nhân dân,
huyện đã huy động lực lượng
khẩn trương dùng bao cát để
khắc phục tạm các đoạn bị sạt
lở ngay trong đêm 15 rạng sáng
16.11, đồng thời khẩn trương di
dời các hộ dân vùng bị ngập lụt
sâu đến tạm trú tại các nơi an
toàn. Mưa lớn cũng gây sạt lở
hơn 2.000 m3 đất đá ở đèo Phú
Thứ (xã Mỹ Đức) trên tuyến tỉnh
lộ 639, gây ách tắc giao thông
trên tuyến đường này.
Tại huyện Phù Cát, Bí thư
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã đi
kiểm tra tình hình di dời dân cư
vùng sạt lở nguy hiểm tại khu
vực núi Gành, xã Cát Minh; kiểm
tra công tác di dời dân cư tại các
vùng ngập lụt trên địa bàn xã
Cát Thành và các điểm sạt lở
núi trên tuyến đường ven biển
đoạn từ xã Cát Thành đến thị
trấn Cát Tiến.
Theo UBND xã Cát Thành,
trong ngày 15 và 16.11, do mưa

phương, sẵn sàng di dời dân ở 12
điểm có nguy cơ sạt lở cao nhằm
đảm bảo an toàn cho người dân.
“Tỉnh ta có nhiều sườn núi
cao có cấu trúc địa chất là đá
phong hóa, dễ bị sạt lở khi có
mưa lớn dài ngày. Trước mắt các
địa phương hết sức lưu ý vấn
đề này, sau đợt mưa lũ lớn này,
tỉnh sẽ giao các sở, ngành, địa
phương phối hợp tổ chức nghiên
cứu đánh giá chi tiết các vấn đề
liên quan để lập bản đồ ghi dấu
các vị trí có nguy cơ cao” - Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi
Long chia sẻ.
Dẫn đầu đoàn đi kiểm tra
một số vùng bị ngập lụt, chia cắt
tại huyện Tuy Phước như các xã
Phước Hòa, Phước Thắng, Phước
Quang, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn
Thanh nhiều lần nhấn mạnh
với chính quyền các địa phương
không được chủ quan, lơ là;
phải thường xuyên cảnh báo; tổ
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (phía trước) kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực cửa biển Tam Quan, TX Hoài Nhơn. chức rào chắn, bố trí lực lượng
Ảnh: THU DỊU túc trực để chốt chặn không
cho người, xe lưu
thông, đặc biệt là
phải lưu ý bảo vệ trẻ
em, người cao tuổi những đối tượng rất
dễ bị tổn thương khi
có thiên tai.
Lo lắng mưa lũ
kéo dài nhiều ngày
trong khi dịch bệnh
Covid-19 vẫn đang
diễn biến phức tạp,
tại các nơi đến kiểm
tra, đồng chí Nguyễn
Lực lượng chức năng xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước túc trực tại các điểm
Tuấn Thanh nhiều
ngập lụt sâu để cảnh báo người dân. 		
Ảnh: HOÀI THU
lần nhắc nhở vừa
phòng chống thiên
lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm điều kiện về nơi ăn, chốn ở; tuyệt
tai vừa phải đảm bảo
trọng tại 2 điểm trên núi Cấm, đối không để người dân nào bị
an toàn phòng dịch.
với khối lượng đất đá bị sạt lở đói, bị rét trong lúc thiên tai,
Tại huyện Tuy
hơn 10.000 m3, ảnh hưởng đến bão lũ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Phước,
có 1 xã vùng
130 hộ, với 450 nhân khẩu. Để cũng yêu cầu bố trí người trực
đỏ,
2
xã
vùng cam, 4
đảm bảo an toàn cho dân sinh 24/24 giờ tại các điểm ngập lụt
xã
vùng
vàng (trong
sống vùng chân núi, đến chiều sâu để cảnh báo người dân. Yêu
16.11 xã đã di dời khẩn cấp 100 cầu chính quyền các địa phương Núi Cấm tiếp tục lở, uy hiếp khu dân cư ở thôn Chánh đó 3 xã Phước Sơn,
hộ dân đến nơi an toàn. Đến huy động lực lượng xung kích Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Ảnh: ĐỨC CHIÊU Phước Thuận, Phước
Quang đã và tiếp tục
chiều 16.11, huyện Phù Cát đã để tập trung gia cố những đoạn
tinh
thần
chủ
động,
sự
nhạy
bén
bị
ảnh
hưởng
nặng nề bởi ngập
tổ chức di dời tổng cộng 166 hộ đê sông bị sạt lở, bảo vệ an toàn
của
lãnh
đạo
địa
phương
trong
lụt).
Bác
sĩ
Dương
Ngọc Hùng,
dân vùng sạt lở nguy hiểm, vùng cho các vùng dân cư.
ứng
phó
với
thiên
tai.
Chủ
tịch
Giám
đốc
TTYT
huyện Tuy
ngập lụt sâu đến nơi an toàn;
UBND tỉnh lưu ý, theo dự báo Phước, cho biết: TTYT huyện
Trực tiếp đến kiểm tra và chỉ Chú trọng phòng chống
của cơ quan chuyên môn, những thường xuyên nhắc nhở các
đạo khắc phục hậu quả lũ lụt tại thiên tai, đảm bảo an toàn
ngày tới tỉnh Bình Định tiếp tục trạm y tế xã sẵn sàng phối hợp
các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy phòng dịch
Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo cho
Qua kiểm tra công tác ứng có mưa lớn, Hoài Nhơn, Hoài Ân địa phương để tổ chức sơ tán
các ngành chức năng và chính phó với mưa lũ tại TX Hoài phải chủ động, sẵn sàng, tăng dân và phòng, chống dịch trước
quyền địa phương khẩn trương Nhơn và huyện Hoài Ân, sau cường lực lượng ứng trực tại trong và sau khi xảy ra mưa bão,
di dời dân cư vùng sạt lở nguy nghe lãnh đạo địa phương các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập lụt.
Tính đến sáng 16.11, TX An
hiểm và ở vùng bị ngập lụt sâu báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh cao, ngập úng, đặc biệt các tuyến
giao
thông
huyết
mạch
của
địa
Nhơn
có 2 vùng đỏ Nhơn Hòa,
đến nơi an toàn, đảm bảo các Nguyễn Phi Long đánh giá cao

l Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn & Phòng
thủ dân sự tỉnh, thiệt hại do mưa lũ tính đến
chiều 16.11, toàn tỉnh có 1 người chết, 9 nhà bị
hư hỏng, 3.171 nhà ngập nước. Về nông nghiệp
thiệt hại: 1.103 ha lúa, 325,5 ha hoa màu, 18,2 ha
hoa mai, 25 ha cây dâu tằm, 4,5 tấn lúa, 47,5 ha
ruộng bị sa bồi, thủy phá; 5.858 con gia cầm,
52 con gia súc. Về thủy lợi: Thiệt hại 1.333 m kè,
4.026 m kênh mương, 27 cống, 4.941 m bờ sông,
bờ suối bị xói lở. Về giao thông: 4.802 m đường,
10.378 m3 đất đá, 8 cầu, 20 cống, 12 điểm ách tắc.

Ngoài ra, gần 61.000 học sinh các cấp không thể
đến trường học .
l Đài khí tượng thủy văn Bình Định dự báo,
từ ngày 17 - 18.11, khu vực tỉnh tiếp tục có mưa
vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ
biến từ 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm; mực
nước lũ trên các sông trong tỉnh dao động và lên
lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ khả năng lên mức
báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3. Tính đến
chiều 16.11, toàn tỉnh có 131/163 hồ chứa (dung
tích từ 50.000 m3 trở lên) nước đã qua tràn, trong
đó có 74 hồ đầy nước.

Đường liên xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn) qua thôn Định Công bị ngập, chính quyền
cắm biển cảnh báo nước sâu.		
Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Phát triển đô thị Phú Phong,
chủ động ứng phó thiên tai

Kiểm tra tại huyện Tây Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn
(đứng giữa) lưu ý địa phương phải nghiên cứu tính nối giữa hai bờ sông
Côn, phát triển đô thị Phú Phong, chủ động ứng phó thiên tai. Ảnh: H. PHÚC

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim
Toàn đối với huyện Tây Sơn khi đi kiểm tra công trình kè chống
sạt lở bờ sông Côn và thăm khu vực sẽ triển khai thực hiện dự
án đập dâng Phú Phong vào ngày 16.11. Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu cầu huyện Tây Sơn sớm hoàn thiện hệ
thống kè, lưu ý đảm bảo yêu cầu vừa thoát lũ vừa tạo cảnh quan
đô thị. Đồng thời, nghiên cứu tính kết nối giữa hai bờ sông Côn;
làm đường giao thông kết nối để hình thành khu dân cư trong
phát triển quy hoạch phát triển đô thị thị trấn Phú Phong. Ngoài
ra, huyện cần tập trung phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và
các đơn vị liên quan hoàn tất các quy trình, thủ tục, đề xuất sớm
triển khai thực hiện dự án đập dâng Phú Phong để phát huy hiệu
quả công năng của công trình.
Nhấn mạnh tình hình mưa lũ còn phức tạp, đồng chí Lê Kim
Toàn cũng đặc biệt lưu ý lãnh đạo huyện Tây Sơn tuyệt đối không
được chủ quan, phải đi kiểm tra thực tế các khu dân cư có nguy
cơ ngập lụt, khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng sạt lở của các
triền đồi có nguy cơ cao để chủ động phương án ứng phó, di dời,
đảm bảo an toàn tình mạng và tài sản của nhân dân.
Công trình kè chống sạt lở bờ sông Côn (kéo dài từ khối 1A,
thị trấn Phú Phong đến thôn Phú Lạc, xã Bình Thành) được khởi
công xây dựng vào giữa tháng 6.2021 dài 1,85 km, vốn đầu tư
khoảng 20 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ công trình
đạt khoảng 90%, đảm bảo vượt lũ an toàn. Dự án đập dâng Phú
Phong có tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng (vốn của Trung ương
khoảng 550 tỷ đồng), sắp tới sẽ được triển khai xây dựng tại thị
trấn Phú Phong. Dự án gồm các hạng mục chính như: Đập dâng
bê tông cốt thép dài 720 m, cao 4 m; hệ thống đường giao thông
trên mặt đập; đường kết nối 2 đầu cầu; hệ thống chiếu sáng; tuyến
đê ở thượng, hạ lưu… Khi hoàn thành, công trình này sẽ đảm bảo
chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp,
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường sinh thái
trong khu vực, tạo động lực phát triển các ngành du lịch, dịch vụ,
kết hợp giao thông tiểu vùng dự án… ở Tây Sơn và vùng lân cận.
HỒNG PHÚC
Nhơn Hạnh; 3 vùng cam Nhơn
Hưng, Nhơn Tân, Nhơn Thành;
cùng 8 xã, phường vùng vàng.
Bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc
TTYT TX An Nhơn, cho rằng:
Tình hình lũ lụt ở TX An Nhơn
chưa đến mức phải sơ tán dân,
nhưng chúng tôi chuẩn bị sẵn
sàng các phương án khi sơ tán
đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19.
Tại TP Quy Nhơn, đã di
dời 67 hộ dân ở các khu vực có
nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở ở
4 phường đến các nơi tránh trú
an toàn. Trong đó, nhiều nhất là

phường Nhơn Phú (vùng cam)
di dời 54 hộ. “Để công tác di dờ
dân đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch, phường chuẩn bị sẵn
nước sát khuẩn, khẩu trang và
test nhanh cho người dân trước
khi di dời. Phường không chỉ tổ
chức test nhanh cho thành viên
những hộ dân được di dời mà cả
thành viên của hộ dân cho bà con
địa phương đến ở nhờ tránh lũ để
tất cả đều yên tâm”, bà Nguyễn
Thị Mộng Loan, Chủ tịch UBND
phường Nhơn Phú cho hay.
NGUYỄN HÂN - HOÀI THU THU DỊU - THẢO KHUY
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Khai trương Trung tâm Giám sát,
điều hành đô thị thông minh
(BĐ) - Sáng 16.11, UBND tỉnh
chính thức khai trương Trung
tâm Giám sát, điều hành đô
thị thông minh tỉnh Bình Định
(IOC) do Công ty CP FPT phối
hợp xây dựng. Tham dự buổi
lễ có Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Phi Long, Tổng Giám
đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn
Khoa và đại diện lãnh đạo các
sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và
lãnh đạo Công ty CP FPT đã
thực hiện nghi thức nhấn nút,
chính thức khai trương Trung
tâm Giám sát, điều hành đô thị
thông minh của tỉnh (ảnh).
IOC được triển khai theo
Quyết định số 2534/QĐ-UBND
ngày 26.6.2020 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt kế hoạch
triển khai thí điểm dịch vụ đô
thị thông minh trên địa bàn tỉnh.
IOC được xây dựng nhằm giúp
chính quyền giám sát, điều hành
tập trung các lĩnh vực thông qua
một nền tảng công nghệ chung
duy nhất; cung cấp số liệu toàn
diện về các hoạt động trên địa
bàn tỉnh; cho phép người dân
tiếp cận nguồn dữ liệu để phục
vụ phát triển các dịch vụ, ứng
dụng thông minh. Từ đó, kết nối
chặt chẽ thông tin và tương tác
giữa cơ quan Nhà nước, chính
quyền và người dân, DN.
Đến nay, IOC đã hoàn thành
giai đoạn 1 và đưa vào vận hành
8 dịch vụ cơ bản, với các chức
năng: Giám sát an toàn thông
tin; Thông báo, cảnh báo, hỗ
trợ xử lý về tình hình ANTT tại
các khu vực trong đô thị; Giám

Ảnh: HỒNG HÀ
sát thông tin trên môi trường
mạng; Giám sát, điều hành giao
thông; Giám sát tình hình cung
cấp dịch vụ công phục vụ người
dân; Tổng hợp chỉ tiêu phát triển
KT-XH của tỉnh… Thông qua
IOC, tỉnh cũng thí điểm thành
công nhiều dịch vụ đô thị thông
minh với các ứng dụng và dịch
vụ tiện ích, ghi nhận phản hồi
tích cực của DN và người dân
trên địa bàn.
Trong 6 tháng đưa vào thử
nghiệm, IOC bước đầu phát huy
tính năng, hiệu quả, giúp cho
lãnh đạo tỉnh có cái nhìn toàn
cảnh về thông tin liên quan đến
các cơ quan, đơn vị, địa phương
để kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ
đạo, điều hành, xử lý công việc
nhanh chóng, hiệu quả. Trước
mắt, đề án sẽ triển khai trên địa
bàn TP Quy Nhơn và từng bước
mở rộng áp dụng đô thị thông
minh tại TX An Nhơn và Hoài
Nhơn; đồng thời, tăng thêm các
tiện ích trên lĩnh vực giáo dục
và y tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải

Giang đánh giá cao sự nỗ lực
tham mưu của các sở, ban, ngành,
địa phương cũng như sự hỗ trợ
tích cực của Công ty CP FPT. Việc
đưa vào vận hành IOC thể hiện sự
tiên tiến, tính khoa học, phù hợp
với thực tiễn yêu cầu trong công
tác quản lý, điều hành của tỉnh.
Để IOC đi vào hoạt động
hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành
liên quan và các địa phương
quyết liệt trong công tác chỉ đạo
điều hành, chuẩn bị tốt nguồn
nhân lực, xây dựng bộ cơ sở dữ
liệu dùng chung và hạ tầng kỹ
thuật công nghệ thông tin, tuyên
truyền để người dân biết và sử
dụng hệ thống thông minh. Phó
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề
nghị Công ty CP FPT tiếp tục hỗ
trợ, cử các chuyên gia có kinh
nghiệm để hướng dẫn các đơn vị
của tỉnh khai thác sử dụng IOC.
Nhân dịp này, Công ty CP
FPT trao tặng 10 bộ máy tính cho
xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn). Đây
là địa phương tham gia thực
hiện thí điểm chuyển đổi số tại
Bình Định.
HỒNG HÀ

ĐBQH tiếp tục tiếp xúc cử tri
sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
(BĐ) - Ngày 16.11, các ĐBQH
đơn vị tỉnh Bình Định tiếp tục
chương trình tiếp xúc cử tri sau
kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa
XV. Đại biểu (ĐB) Lê Kim ToànPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp
xúc cử tri huyện Tây Sơn; Phó
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý
Tiết Hạnh và ĐB Nguyễn Lân
Hiếu tiếp xúc cử tri phường Tam
Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) và xã
An Dũng (huyện An Lão); ĐB
Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp xúc
cử tri thị trấn Vân Canh (huyện
Vân Canh) và phường Nguyễn
Văn Cừ (TP Quy Nhơn); ĐB
Nguyễn Văn Cảnh tiếp xúc cử
tri xã Ân Tường Đông (huyện
Hoài Ân). Cùng dự các buổi
tiếp xúc có lãnh đạo một số sở,
ngành của tỉnh.
Tại các điểm tiếp xúc, sau
khi nghe các ĐBQH báo cáo kết
quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội
khóa XV, các cử tri đều bày tỏ
sự thống nhất và đánh giá cao
kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc
hội khóa XV vừa qua cũng như
tinh thần trách nhiệm, nỗ lực
đóng góp, chuyển tải những
vấn đề cử tri quan tâm của
Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cử tri tại các địa phương
cũng đã có nhiều ý kiến, kiến
nghị gửi đến các ĐBQH: Cử tri
đề nghị các cấp, các ngành từ
Trung ương đến địa phương cần
có giải pháp phòng, chống dịch
Covid-19 hiệu quả hơn nữa.
Điều chỉnh danh mục các đối
tượng được hưởng hỗ trợ do
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,
có giải pháp linh hoạt để việc
tiêm vắc xin phòng Covid-19
đạt hiệu quả cao hơn. Cần sớm
điều chỉnh Luật Đất đai để
phù hợp thực tiễn, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân
trong sử dụng đất, nhất là việc
tách thửa đất thổ cư nhằm đáp
ứng nhu cầu xây dựng nhà ở
ngày càng tăng cao hiện nay.
Đề nghị bỏ việc áp đặt chỉ tiêu
các danh hiệu thi đua trong quá
trình xét thi đua hằng năm theo
Luật Thi đua khen thưởng. Cần
quy định rõ chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của CA xã chính
quy; cần có văn bản quy định
về mối quan hệ giữa CA viên
và CA chính quy. Chế độ hỗ
trợ đối với thương bệnh binh,
người có công hiện còn nhiều
hạn chế, bất cập; các cấp, các
ngành ở Trung ương cần sớm

có chính sách điều chỉnh.
Ngoài ra, cử tri cũng kiến
nghị những vấn đề bức xúc
tại địa phương. Cử tri phường
Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn)
đề nghị quan tâm đầu tư xây
dựng, nâng cấp kè biển Tam
Quan Bắc để đáp ứng tốt hơn
nữa hoạt động đánh bắt thủy
sản tại địa phương. Cử tri xã
Ân Tường Đông (huyện Hoài
Ân) kiến nghị nhà nước không
thu hồi đất của gần 30 hộ dân
ở thôn Thạch Long 1 và 2 khai
hoang trước đây để nhân dân
có đất sản xuất; đầu tư, mở
rộng hệ thống cống thoát nước
tại thôn Thạch Long 1, đảm bảo
tiêu thoát lũ, tránh tình trạng
gây ngập úng cục bộ. Cử tri
thị trấn Vân Canh (huyện Vân
Canh) đề nghị khắc phụ hư hỏng
trên QL 19C đoạn qua huyện...
Các ĐBQH đã dành nhiều
thời gian trả lời, giải trình một
số kiến nghị của cử tri theo thẩm
quyền; đồng thời tiếp thu, ghi
nhận ý kiến của cử tri và sẽ tổng
hợp, chuyển tới Quốc hội, các
cơ quan liên quan xem xét, giải
quyết trong thời gian sớm nhất.
HỒNG PHÚC - VĂN LỰC NGỌC TÚ - VĂN LƯU
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Bình Định

Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên
Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã
tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông trong ĐVTN ngày một nâng cao.

Những việc làm thiết thực

Tham gia ngày hội “Thanh
niên với văn hoá giao thông”
vừa được Huyện đoàn, Hội
LHTN Việt Nam huyện Phù
Cát tổ chức tại thị trấn Ngô
Mây đã thu hút đông đảo các
ĐVTN, học sinh tham gia. Theo
Phó Bí thư Huyện đoàn Phù
Cát Huỳnh Võ Huy, xác định
rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi
trẻ trong công tác bảo đảm trật
tự ATGT, thời gian qua Huyện
đoàn luôn chú trọng triển khai
nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên
truyền ATGT trong ĐVTN. Cụ
thể, Ban Thường vụ Huyện
đoàn đã triển khai đến các cơ sở
Đoàn ký cam kết ĐVTN không
vi phạm pháp luật, nhất là pháp
luật về giao thông đường bộ;
chỉ đạo các Đoàn trường THPT
trên địa bàn huyện thường
xuyên duy trì mô hình “Cổng
trường ATGT”; hướng dẫn giao
thông khu vực cổng trường giờ
cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan
trường hợp lý để tránh ùn tắc
giao thông... Từ những mô hình
này, tình trạng ùn tắc, va chạm
giao thông trước cổng trường
trong giờ tan học giảm hẳn, ý
thức của học sinh, phụ huynh
khi tham gia giao thông được
nâng lên.
Huyện đoàn Tuy Phước cũng là một trong những đơn
vị đi đầu trong phong trào xây
dựng văn hoá giao thông trong
thanh niên thời gian qua đã
đóng góp tích cực trong công
tác đảm bảo trật tự ATGT. Điển
hình, Huyện đoàn đã tổ chức

Hướng dẫn viên lái xe an toàn hướng dẫn ĐVTN huyện Phù Cát thực hành lái xe trên phần mềm tại ngày hội “Thanh niên
với văn hoá giao thông” năm 2021.
Ảnh: TRIỀU CHÂU
triển khai lắp đặt các mô hình:
“Thanh niên tuyên truyền văn
hoá giao thông đến mọi người”
tại các điểm nút giao thông trên
địa bàn huyện, với những khẩu
hiệu tuyên truyền về ATGT như:
“Đã uống rượu bia không lái
xe”, “Hãy nói không với rượu
bia khi tham gia giao thông”,
“ATGT là trách nhiệm của mọi
người”…; tổ chức ra quân phát
quang, làm thông thoáng nhiều
tuyến đường giao thông nông
thôn; xây dựng cầu giao thông
nông thôn…
Mặt khác, các cơ sở Đoàn
trong tỉnh đã ra quân thực hiện
nhiều công trình, phần việc
tham gia bảo đảm trật tự ATGT,
tiêu biểu như: Ra quân làm
5,3 km đường bê tông nông
thôn, triển khai lắp đặt 18 km

công trình Thắp sáng đường
quê góp phần hạn chế TNGT,
bảo đảm ANTT trên các
tuyến đường… Duy trì hiệu
quả hoạt động của 11 bến đò
ngang an toàn, 27 điểm giao
cắt đường bộ - đường sắt;
89 đoạn đường thanh niên tự
quản đảm bảo an toàn.

Tăng cường công tác
tuyên truyền

Xác định công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về
ATGT tác động tích cực đến
việc nâng cao ý thức của ĐVTN,
thời gian qua Tỉnh đoàn đã chỉ
đạo cho các cơ sở đoàn chủ
động triển khai, đưa nội dung
phổ biến pháp luật về ATGT
vào các kỳ sinh hoạt hằng
tháng, hằng quý cho ĐVTN và

Xác động vật chết vứt trên sông Lại Giang,
gây ô nhiễm môi trường
Khoảng một tuần nay, sông
Lại Giang đoạn qua khu phố
Định Bình, phường Hoài Đức
(TX Hoài Nhơn) bị ô nhiễm
trầm trọng do có nhiều xác
động vật trôi, nổi lềnh bềnh
trên mặt nước rồi tấp vào bờ
bốc mùi hôi thối, nguy cơ
phát tán dịch bệnh.
Bà Lê Thị Tám, ở khu phố
Định Bình, cho biết: “Gần đây,
trên sông xuất hiện rất nhiều
bao tải màu trắng trôi tấp vào
bờ, chúng tôi mở ra xem phát
hiện có xác heo chết trương
phình, bốc mùi hôi thối nồng
nặc cả khu dân cư”.
Trao đổi với phóng viên,
ông Trần Văn Cường, Chủ tịch
UBND phường Hoài Đức, xác
nhận vụ việc đúng như nhân
dân đã phản ánh. Cũng theo

Nhiều bao tải màu trắng đựng xác heo chết tấp vào bờ sông Lại Giang thuộc khu
phố Định Bình gây hôi thối cả một vùng. 		
Ảnh: VĂN LƯU
ông Cường, năm nào cũng
vậy, cứ vào mùa nước lũ,
người dân các địa phương ở
đầu nguồn vứt xác heo chết bỏ
bao thả trôi theo dòng nước.

Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, phạt tiền từ
5 - 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Vận chuyển hoặc
vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng
ra môi trường; buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Do sông Lại Giang chảy qua
khu phố Định Bình có khúc eo
nên bao nhiêu loại rác, cành
lá cây xanh đọng lại đây. Để
tránh ô nhiễm, hằng năm xã
phải thuê xe múc rác thải, xác
động vật lên bờ, đào hố, mua
xăng dầu đốt… tốn cả trăm
triệu đồng. “Hiện chúng tôi
đã báo cáo lên TX Hoài Nhơn
để chỉ đạo xử lý. Tuy nhiên,
cũng phải chờ nước rút”, ông
Cường cho biết.
VĂN LƯU

học sinh. Đồng thời, tích cực
tuyên truyền, giới thiệu những
mô hình điển hình, cách làm
hay trong công tác đảm bảo
trật tự ATGT trên phương tiện
thông tin đại chúng, treo băng
rôn, áp phích tại những tuyến
đường, khu phố, trường học…
Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn
vận động ĐVTN tham gia giữ
gìn trật tự ATGT với những
nội dung, như: Ra quân tuyên
truyền, hướng dẫn giao thông;
tổ chức diễn đàn, hội thi; thành
lập và duy trì các đội thanh
niên tình nguyện giữ gìn trật
tự ATGT ở các địa bàn, nút giao
thông trọng điểm...
Các cơ sở Đoàn trường học
đã tổ chức các hoạt động tuyên
truyền đảm bảo trật tự ATGT
cho học sinh với các nội dung

thiết thực như: Diễn đàn, hội
thi tuyên truyền về ATGT với
chủ đề “Thanh niên với văn hóa
giao thông”, “Tuổi trẻ với pháp
luật”, thi tìm hiểu về kiến thức
ATGT, xem phim tuyên truyền;
vận động học sinh không sử
dụng xe mô tô, xe máy khi chưa
đủ tuổi và đội mũ bảo hiểm đạt
chuẩn chất lượng khi điều khiển
phương tiện hoặc ngồi sau xe
mô tô, xe gắn máy; duy trì hoạt
động của 87 cổng trường ATGT.
Từ những việc làm thiết
thực nói trên đã từng bước
nâng cao ý thức, xây dựng văn
hóa giao thông cho các ĐVTN,
học sinh; đóng góp tích cực vào
công tác đảm bảo trật tự ATGT
trong toàn tỉnh.
Anh Nguyễn Thành
Trung - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh đoàn, cho biết: Do tình
hình dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, từ nay đến cuối năm
2021, tuổi trẻ Bình Định tiếp tục
tận dụng mạng xã hội tuyên
truyền về văn hóa giao thông.
Đồng thời tiếp tục duy trì các
đội tình nguyện sẵn sàng tham
gia nhiệm vụ đảm bảo ATGT
trong các đợt cao điểm; phối hợp
với các ngành, địa phương đẩy
mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về
ATGT theo hướng đổi mới về
nội dung và hình thức; duy trì
và nhân rộng các mô hình, phần
việc tốt, cách làm hay, sáng tạo
của ĐVTN tham gia đảm bảo
trật tự ATGT; tăng cường tập
huấn, đào tạo kỹ năng cho đội
ngũ tuyên truyền viên... Từ đó,
từng bước xây dựng được văn
hóa khi tham gia giao thông
của ĐVTN, học sinh đảm
bảo an toàn cho bản thân và
mọi người.
TRIỀU CHÂU

Tập đoàn Kurz hỗ trợ 400 triệu đồng
xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ởVân Canh
Sáng 16.11, Tập đoàn Kurz
(CHLB Đức) đã về khảo sát các
hộ nghèo, có khó khăn về nhà ở
trên địa bàn huyện Vân Canh.
Sau khi khảo sát thực tế và
làm việc với UBND huyện Vân
Canh, lãnh đạo Tập đoàn Kurz
đã thống nhất phía tập đoàn sẽ
hỗ trợ 400 triệu đồng để xây mới
8 nhà cho 8 hộ nghèo có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, không
đủ khả năng để sửa chữa và xây
dựng nhà mới tại 5 xã, thị trấn
gồm: Canh Hòa, Canh Thuận,

thị trấn Vân Canh, Canh Hiệp
và Canh Hiển.
Qua trao đổi với Tập đoàn
Kurz, lãnh đạo UBND huyện
Vân Canh mong muốn trong
thời gian tới, Tập đoàn sẽ đồng
hành và hỗ trợ cho địa phương
trong các lĩnh vực giáo dục, y
tế và ưu tiên tuyển lao động tại
địa phương vào làm việc trong
công ty của Tập đoàn khi hoàn
thành và đưa vào hoạt động tại
Khu công nghiệp Becamex VSIP
Bình Định.
ĐÌNH DẶM

Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng bởi Covid-19
(BĐ) - Nhằm hỗ trợ trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19, ngày 16.11,
Sở LĐ-TB&XH đã thăm, tặng quà
cho 15 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do
dịch và trẻ sơ sinh là con của sản
phụ mắc Covid-19 tại TP Quy
Nhơn, TX An Nhơn, và các huyện:
Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Vĩnh
Thạnh. Mỗi trẻ mồ côi cha hoặc
mẹ do dịch được hỗ trợ 5 triệu
đồng/trường hợp, trẻ sơ sinh là
con của sản phụ mắc Covid-19

được hỗ trợ 1 triệu đồng/trường
hợp. Nguồn kinh phí hỗ trợ do
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
vận động Ngân hàng TMCP
Sài Gòn - Hà Nội tài trợ.
l Hưởng ứng chương trình
“Triệu phần quà san sẻ yêu
thương”, ngày 16.11, Hội LHPN
huyện Tây Sơn thăm, tặng quà cho
2 trẻ em mồ côi do tác động của
dịch Covid-19 ở xã Tây Thuận và
xã Bình Tân. Mỗi suất quà trị giá
500 nghìn đồng. LINH DƯƠNG

Bình Định
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Thầy giáo cắm làng O2 mang
con chữ về cho học sinh.
Ảnh: XUÂN DŨNG

Đến nay duy nhất
có 1 phòng học tin
học trang bị ở điểm
chính của trường.
Ảnh: MAI HOÀNG

“Gieo chữ ”trên núi cao
“
Có đến tận nơi và đặt chân lên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS
Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) mới thấm thía phần nào nỗi nhọc nhằn của
những người đang ngày đêm “gieo chữ” nơi vùng cao lưng lửng mây trời.

Thầy Phạm Minh Sơn, Hiệu
trưởng nhà trường cho hay, năm
học này trường có 340 học sinh
(HS), trong đó 98% con em dân
tộc Bana. Trường có 1 điểm chính
và 6 điểm trường lẻ ở các làng.
Năm học này, O2 có 24 HS tiểu
học và 8 HS THCS theo học bán
trú ở điểm trường chính. Tỷ lệ
HS ra lớp đạt 100%, không có
HS bỏ học giữa chừng, 100% HS
được lên lớp thẳng.

“Cõng chữ” lên O2

Con đường độc đạo lên O2
là những dốc dài dựng đứng,
người khỏe cũng phải mất hơn
một buổi đi bộ luồn rừng, leo
dốc, lội suối. Bá Xuân, Trưởng
làng O2 cho biết: Làng nằm xa
trung tâm xã Vĩnh Kim, đi lại
hết sức khó khăn, đến nay điện
lưới quốc gia vẫn chưa về đến
làng O2. Đời sống còn thiếu thốn
lắm, nhưng bà con đã hiểu được
cái đói, cái nghèo là do không có
nhiều kiến thức nên họ muốn
cho con đến trường để kiếm cái
chữ. Với sự quan tâm của huyện
và các ngành, làng O2 đã có được

Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng
sâu, vùng cao của huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được nhiều thành tích
đáng mừng, trong đó có sự đóng góp của thầy cô giáo Trường
Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh Kim. Ngành giáo
dục huyện động viên giáo viên bằng việc chăm lo xây dựng nhà
ở công vụ, sinh hoạt hằng ngày…”.
Ông BÙI XUÂN NGỌC,
Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh

ngôi trường khá khang trang.
Với hơn chục năm thâm niên,
thầy giáo Đinh Ướt, người cắm
làng O2 ngay từ những ngày đầu
mở trường, tâm sự: Dạy tiếng
Việt cho bọn trẻ ở đây cũng như
dạy ngoại ngữ vậy. Từ nhỏ các
cháu chỉ giao tiếp với nhau bằng
tiếng mẹ đẻ nên muốn dạy cho
các cháu môn tiếng Việt, trước
hết phải dạy nói tiếng Việt. Khi
đã thành thuộc những nét chữ,
con số thì HS mới dần dần líu
ríu viết ra. Nhìn HS cắm cúi
đánh vần từng con chữ dưới
ngọn đèn dầu mới cảm nhận
được những cực nhọc của mình
trên con đường đèo dốc về làng
chẳng thấm vào đâu. Bởi vậy,

mỗi giáo viên được phân công
một “nhiệm kỳ” là 3 năm, nhưng
khi về điểm trường chính, thấy
nhớ các em, tôi lại xung phong
lên đây dạy tiếp.
Điểm trường O2 hiện có 5
khối lớp (1, 2, 3, 4, 5), số HS mỗi
khối lớp ít, nên trường tổ chức
thành 2 lớp ghép, phân công 3
thầy giáo có sức khỏe, thông thạo
tiếng Bana giảng dạy. Cũng bởi
khó khăn nên điểm trường O2
nhà trường chỉ bố trí giáo viên
nam. “Đường sá xa xôi, hiểm trở
nên giáo viên lên dạy đều ở lại
điểm trường, thường thì hai tuần
mới về nhà một lần, có khi vài
tháng. Thấy những khó khăn của
thầy giáo bám làng, người dân

lúc bấy giờ có gạo góp gạo, có
rau góp rau, có miếng thịt cũng
góp để nuôi thầy giáo. Chúng
tôi thấy mình như con của làng”,
thầy Nguyễn Văn Nghiêm - vừa
hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm tại
O2, tỏ bày.
“Dẫu còn nhiều khó khăn
vất vả trong chuyện dạy và
học, nhưng với sự quan tâm của
người dân, cùng nỗ lực của HS,
được thấy các em trưởng thành,
biết được con chữ là niềm hạnh
phúc to lớn, món quà quý giá
nhất cho nghiệp “trồng người””,
thầy Đinh Văn Cảnh chia sẻ.

Quan tâm, gần gũi,
dìu dắt trò

Trường Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh
Kim có 53 giáo viên hầu hết từ
miền xuôi lên Vĩnh Kim dạy học.
Thầy cô đều phải bám trường,
bám lớp, gần gũi, quan tâm học
sinh, cùng ăn, cùng ở và vận
động HS đến lớp hằng ngày.
Ngày dạy học cho trò, đêm về
nhiều giáo viên cần mẫn đứng
lớp xóa mù chữ cho người lớn
ở thôn, làng.
Dù đã được các cấp, ngành
quan tâm, nhưng chuyện dạy và
học ở Vĩnh Kim còn nhiều gian
nan. Hiệu trưởng Phạm Minh

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÙ MỸ:

Tạo thuận lợi cho học sinh lánh dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch
Covid-19, cùng với việc tận dụng “thời gian
vàng” để tổ chức dạy học trực tiếp trên cơ
sở vừa chuyển tải các kiến thức cốt lõi vừa
đảm bảo an toàn phòng dịch, các trường học
ở huyện Phù Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi,
hỗ trợ các em học sinh đang lánh dịch “học
tạm” tại các trường.
Ông Trần Quang Bình, Hiệu trưởng
Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thọ cho hay:
Chúng tôi đón 23 học sinh từ các tỉnh phía
Nam chủ yếu từ Bình Dương, TP Hồ Chí
Minh về lánh dịch và kẹt lại. Nhằm giúp các
em mau chóng hòa nhập, được học tập đầy
đủ như mọi học sinh khác, chúng tôi linh
hoạt tạo mọi điều kiện thuận lợi từ khâu
hồ sơ đăng ký nhập học, sắp xếp lớp, đến
việc giảng dạy…
Em Nguyễn Lê Kiều Diễm, học sinh lớp
5 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thọ, chia sẻ: Ban
đầu em cũng bỡ ngỡ lắm nhưng thầy cô và
các bạn chủ động quan tâm, chia sẻ em làm
quen với lớp cũng nhanh. Sau mấy ngày đầu
thấy hơi khó nghe, giờ em nghe và hiểu rõ

Thầy giáo Đặng Văn Chương dành nhiều thời gian để
trò chuyện với các em lánh dịch học tạm. Ảnh: T. TRỌN
hết những lời thầy cô, các bạn nói nên thấy
rất thoải mái.
“Đối với học sinh mới chuyển đến, sau
khi kiểm tra để biết về khả năng, kiến thức
thực tế của các em, chúng tôi tổ chức bồi
dưỡng thêm nếu các em chưa theo kịp với
các bạn cùng lớp. Về mặt tình cảm tôi thường
xuyên động viên, nói chuyện với các em để
giúp các em ổn định về mặt tâm lý, tình
cảm” - thầy giáo Đặng Văn Chương, giáo
viên Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thọ tâm tình.

Không chỉ tạo điều kiện học tập thuận lợi,
nhiều trường còn rất quan tâm hoàn cảnh cụ
thể của các em để có thể giúp đỡ kịp thời. Ông
Hồ Trung Tả, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ
Đức chia sẻ: Phải về quê lánh dịch thì hầu hết
các gia đình đều khó khăn nhất định. Vì thế
chúng tôi chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm rà soát
hoàn cảnh gia đình từng em một để có hướng
giúp đỡ kịp thời. Mới đây được tin 2 học sinh
của trường mất cha do mắc bệnh Covid-19 tại
TP Hồ Chí Minh, nhà trường cũng tạo điều
kiện, phối hợp hỗ trợ cho các em.
Cùng với việc thực hiện chỉ đạo chung
của ngành, Phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ
còn động viên các trường năng động, kết nối
để có hướng hỗ trợ kịp thời cho học sinh.
Ông Lê Văn Bích- Phó trưởng Phòng GD&ĐT
huyện Phù Mỹ cho biết, toàn huyện đã đón
260 em học sinh tiểu học và THCS lánh dịch,
sắp xếp để các em được học tiếp, chú trọng
đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng chúng
tôi cũng lưu ý không làm các em e dè, hoặc
bị bạn bè tránh né; phải yêu thương và chăm
sóc đồng đều tất cả các em!
THANH TRỌN

Sơn cho hay, HS hầu hết là người
dân tộc thiểu số, trình độ nhận
thức, khả năng tiếp nhận kiến
thức còn hạn chế. Gia đình các
em khó khăn, nhiều em không có
cả tiền để mua sách vở đi học…
Điều kiện dạy và học của nhà
trường cũng chưa thể đáp ứng,
phòng học xuống cấp, thiếu thốn
trang thiết bị, phòng chức năng
và phòng bộ môn, sân chơi bãi
tập cho HS chưa đảm bảo.
Khó khăn là vậy, nhưng
trường luôn quan tâm chú trọng
đổi mới phương pháp dạy học,
tổ chức hoạt động dạy và học
phù hợp tâm sinh lý HS dân tộc
thiểu số; chú trọng rèn luyện
các em tự học, tự nghiên cứu
sách giáo khoa để tiếp nhận và
vận dụng kiến thức mới. Tổ chức
nhiều hoạt động trải nghiệm,
thực hành, giao lưu để phát
triển, nâng cao tố chất, tiềm năng
của HS, nuôi dưỡng ý thức sống
tự lập đối với HS bán trú; tạo cơ
hội để HS rèn luyện, giao tiếp
tiếng Việt.
“Chúng tôi mong các cấp
chính quyền và ngành giáo dục
quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật
chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây
dựng phòng học chức năng,
phòng học bộ môn, nhà công vụ
và đãi ngộ tốt hơn cho giáo viên.
Riêng với HS, thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông mới,
học sinh phải tự bỏ tiền ra mua
sách giáo khoa để học gây khó
khăn cho phụ huynh, rất cần có
hỗ trợ sách giáo khoa hằng năm
để các em có điều kiện học tập”,
thầy Phạm Minh Sơn nói trút
lòng. MAI HOÀNG - XUÂN DŨNG

TIN VẮN
 Gần 90 triệu đồng là
khoản kinh phí được UBND tỉnh
cấp bổ sung cho Sở GD&ĐT
trong năm 2021 để thực hiện
mua sách giáo khoa cho học
sinh dân tộc thiểu số lớp 6 theo
Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 và sách giáo khoa
mới. Kinh phí được lấy từ nguồn
chi sự nghiệp GD&ĐT và dạy
nghề chờ phân bổ trong dự
toán ngân sách tỉnh. M.HOÀNG
 Phòng GD&ĐT huyện
Tuy Phước sẽ tổ chức giao
lưu học sinh năng khiếu Toán,
Tiếng Việt, Tiếng Anh dành cho
học sinh lớp 3, lớp 5, năm học
2021 - 2022 vào tháng 3.2022.
Hoạt động này nhằm thúc đẩy
đầu tư, phát triển phong trào,
bồi dưỡng học sinh xuất sắc,
học sinh năng khiếu trong nhà
trường; tạo sân chơi trí tuệ giao
lưu học hỏi; thúc đẩy phong
trào thi đua “dạy tốt - học tốt”…
HOÀNG ANH
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HƯỚNG TỚI V-LEAGUE 2022:

Còn nhiều việc phải làm !

Cơ bản chốt xong lực lượng
từ khá sớm, nhưng CLB
Topenland Bình Định cũng
như Ban tổ chức sân Quy
Nhơn vẫn còn nhiều việc
phải làm để đáp ứng yêu cầu
tổ chức các trận đấu trong
khuôn khổ V-League 2022.

Thông tin từ lãnh đạo CLB
Topenland Bình Định cho biết,
đội bóng này đang hoàn tất các
thủ tục để ký hợp đồng với thủ
môn Nguyễn Mạnh Cường từ
CLB An Giang. Đây được coi
là bản hợp đồng cuối cùng
của đội bóng đất Võ trong quá
trình chuẩn bị cho V-League
2022. Đến thời điểm này, với
việc đưa về sân Quy Nhơn
hàng loạt tân binh, Topenland
Bình Định là CLB hoạt động
tích cực nhất trên thị trường
chuyển nhượng. Lực lượng
hiện tại của đội có thể gọi là
“tuyển Việt Nam 2”, khi có đến
hơn chục cầu thủ đã và đang
là thành viên đội tuyển hoặc
tuyển trẻ quốc gia.
Với đội hình dày dặn này,
CLB Topenland Bình Định đủ
khả năng tranh chấp thứ hạng
cao ở mùa giải sắp tới. Vấn đề
của ban huấn luyện từ nay đến
trước ngày giải khởi tranh là
kết nối để những “mảnh ghép”
này vận hành nhuần nhuyễn
nhất. Sau trận đấu giữa đội
tuyển Việt Nam và đội tuyển
Saudi Arabia ở vòng loại thứ
3 World Cup 2022, các tuyển
thủ Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh
sẽ trở về CLB. Tuy nhiên, 2
ngoại binh Jermie Lynch và
Rafaelson Fernandes vẫn chưa
sang Việt Nam, nên có thể phải
đến cuối tháng 11 mới hội quân
cùng đội.
Hiện nay, Công ty Sơn Việt
đã bắt đầu tiến hành cải tạo lại
mặt cỏ SVĐ Quy Nhơn. Theo
giải thích của nhân viên kỹ

Chưa tập trung đầy đủ quân số, CLB Topenland Bình Định hiện chủ yếu rèn thể lực và tập các bài tập nhẹ.
Ảnh: HOÀNG QUÂN
thuật chăm sóc sân, lớp cỏ cũ
quá dày, nên khi tập dễ bong
tróc, không đảm bảo yêu cầu.
Thông thường, mặt sân được
cải tạo 1 lần/năm, bằng việc cắt
hết lớp cỏ cũ, chỉ giữ lại rễ, sau
đó phun thuốc để cỏ mọc trở
lại. Quy trình này mất khoảng
3 tuần, nên khi đội bóng chưa
có sân tập khác, đơn vị bảo
dưỡng sẽ làm theo hình thức
cuốn chiếu (cải tạo nửa sân,
sau đó mới đến phần còn lại).
Được biết, sau đợt bảo dưỡng
này, phía Công ty Sơn Việt sẽ
thanh lý hợp đồng với Công ty
CP Bình Định Sport, việc chăm
sóc sân sẽ do Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh
đảm nhiệm.
Cùng với đó, thời gian
vừa qua, Sở VH&TT đã cho
sửa chữa, thay thế ghế ngồi
khu vực khán đài A SVĐ Quy
Nhơn; cải tạo hệ thống nhà vệ
sinh quanh sân và các phòng
chức năng… Theo Giám đốc
Sở VH&TT Tạ Xuân Chánh,
Sở đã ký hợp đồng với đơn vị
thi công dàn đèn chiếu sáng

SVĐ Quy Nhơn, với thời hạn
ấn định phải hoàn thành việc
thay mới, đảm bảo các yêu cầu
kỹ thuật trong tháng 12.2021.
Để đảm bảo việc tập luyện
khi SVĐ Quy Nhơn tiến hành
thi công các hạng mục, theo kế
hoạch, thầy trò HLV Nguyễn
Đức Thắng sẽ có chuyến tập
huấn ngắn ngày ở Măng Đen
(Kon Tum). Tiếp đó, đội di
chuyển vào miền Nam (nhiều
khả năng là ở Bà Rịa - Vũng
Tàu), thi đấu một số trận giao
hữu, trước khi về lại Quy Nhơn
chuẩn bị cho giải tập huấn
tranh cúp Hoàng đế Quang
Trung (dự kiến diễn ra vào
tháng 1.2022).
Ở V-League 2021, công tác
phát hành vé vào xem các trận
đấu của CLB Topenland Bình
Định còn lúng túng. Điều đó
khiến nhiều khán giả không
thể vào sân dù đã mua vé. Với
sự thay đổi mạnh mẽ về lực
lượng như vừa qua, sức hút
của đội được dự báo sẽ còn
lớn hơn. Do đó, việc chuẩn
bị phương án bán vé cần

được tính toán một cách khoa
học hơn. Ông Nguyễn Công
Tâm, Trưởng đoàn bóng đá
Topenland Bình Định, cho
biết: “Hiện các bộ phận liên
quan đang nghiên cứu phương
án phát hành vé cho mùa giải
tới. Chúng tôi sẽ họp bàn với
Sở VH&TT và căn cứ vào diễn
biến dịch Covid-19, hướng dẫn
của UBND tỉnh để có phương
án đón khán giả vào sân đảm
bảo an toàn, trật tự”.
Theo kế hoạch, chiều 18.11,
đoàn công tác của Công ty
CP Bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam (VPF) sẽ khảo sát,
đánh giá điều kiện cơ sở vật
chất SVĐ (mặt sân thi đấu, hệ
thống chiếu sáng, các phòng
chức năng…), điều kiện triển
khai các hạng mục liên quan
đến công tác tài trợ, truyền
thông của CLB. Đoàn công tác
của VPF cũng làm việc với lãnh
đạo CLB Topenland Bình Định,
đơn vị quản lý SVĐ Quy Nhơn
về công tác chuẩn bị cho mùa
giải 2022.
HOÀNG QUÂN

Next Media hợp tác với VTV phát sóng AFF Cup 2020
Mới đây, Công ty CP Giải
pháp truyền hình Thế hệ mới
(Next Media) đã đạt được thỏa
thuận với Đài truyền hình Việt
Nam (VTV) về việc phát sóng
toàn bộ các trận đấu của AFF
Cup 2020 trên hai kênh VTV5
và VTV6.
Theo công bố trước đó, gói
bản quyền mà Next Media mua
từ đơn vị nắm bản quyền toàn

cầu - Sports FIVE bao gồm hình
thức miễn phí và trả tiền trên
tất cả các hạ tầng như: Mặt đất,
Cáp, Vệ tinh, Internet, IPTV,
Di động, Phát thanh và Trình
chiếu công cộng. Next Media
toàn quyền phân phối lại cho
các đối tác tại 4 thị trường
Việt Nam, Lào, Campuchia và
Myanmar.
Do dịch bệnh Covid-19, AFF

Suzuki Cup 2020 phải lùi lại
đến ngày 5.12.2021, đây sẽ là
giải đấu quan trọng cuối cùng
của thầy trò HLV Park Hang
Seo trong năm. Đội tuyển Việt
Nam sẽ bảo vệ ngôi vô địch trên
đất Singapore trước những đối
thủ tầm cỡ tại khu vực như Thái
Lan, Malaysia và Indonesia…
Lá phiếu bốc thăm AFF
Suzuki Cup 2020 đã đưa đội

Djokovic thắng trận ra quân ATP Finals
Novak Djokovic kỷ niệm
ngày nhận danh hiệu số một
thế giới bằng trận thắng 7 - 6,
6 - 2 trước Casper Ruud ở bảng
xanh ATP Finals hôm 15.11.
Djokovic nhận cúp số một
thế giới từ ATP ngay sau trận.
Anh lập kỷ lục 7 lần kết thúc
năm ở vị trí số một và đang
hướng tới san bằng kỷ lục 6

lần vô địch ATP Finals của
Roger Federer. Mùa này, tay
vợt Serbia đoạt năm danh hiệu,
gồm 3 Grand Slam và 1 Masters
1000.
Ở trận còn lại của bảng
xanh, Stefanos Tsitsipas vừa
bình phục chấn thương không
thắng được set nào khi đối
đầu Andrey Rublev. Tay vợt

Nga hạ đối thủ 6 - 4, 6 - 4 để
cùng Djokovic nắm lợi thế sau
lượt trận đầu tiên. Djokovic và
Rublev sẽ gặp nhau ở trận tiếp
theo vào 17.11.
(Theo VnE)

Djokovic vào chung kết cả 4 Grand Slam
mùa này, lập kỷ lục 37 Masters 1000.
Ảnh: ATP

tuyển Việt Nam vào bảng B,
cùng các đối thủ Malaysia,
Indonesia, Campuchia và Lào.
Trong khi đó, bảng A gồm các
đội tuyển Thái Lan, Myanmar,
Philippines, Singapore và
Timor-Leste. Thầy trò HLV
Park Hang Seo sẽ bước vào
hành trình bảo vệ ngôi vô địch
bằng trận đấu với Lào vào ngày
6.12.2021.
(Theo TTO)

Bình Định

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT
SẮC QUỐC GIA NĂM 2021:

Thúy Triên toàn
thắng 3 ván đầu
nội dung
cờ tiêu chuẩn

(BĐ) - Sáng 16.11, các kỳ
thủ tham dự Giải vô địch cờ
vua xuất sắc quốc gia năm
2021 tiếp tục thi đấu nội dung
cờ tiêu chuẩn. Ở bảng nữ, kỳ
thủ Nguyễn Thị Thúy Triên
đã xuất sắc giành chiến thắng
trước Đồng Khánh Linh (Ninh
Bình). Đây là chiến thắng thứ 3
liên tiếp của Thúy Triên kể từ
đầu giải, qua đó tạm đứng nhì
bảng xếp hạng.
Giải vô địch cờ vua xuất sắc
quốc gia năm 2021 khởi tranh
từ ngày 14.11 tại Quảng Ninh.
Tham gia giải có 57 VĐV đến
từ 12 tỉnh, thành, ngành trên
toàn quốc; đoàn Bình Định có 4
kỳ thủ (3 nữ, 1 nam). Các VĐV
tranh 18 bộ huy chương tại các
nội dung cá nhân nam, nữ, cờ
tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp.
Giải nhằm kiểm tra, đánh
giá năng lực, trình độ, cơ sở vật
chất của Quảng Ninh trước khi
tổ chức các môn thi đấu SEA
Games 31 và đăng cai Đại hội
Thể thao toàn quốc lần thứ IX
năm 2022. Đồng thời, nhằm
đánh giá trình độ chuyên môn
của các kỳ thủ, tuyển chọn lực
lượng cho các giải trong nước
và quốc tế các năm tiếp theo.
Dự kiến giải sẽ diễn ra đến
ngày 23.11.
LÊ NA

Italia phải đá
play-off giành vé
dự World Cup

Italia sa sút kể từ sau chức vô địch Euro
2020.
Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 16.11, đội tuyển
Italia gây thất vọng khi bị Bắc
Ireland cầm hòa 0 - 0 ở lượt trận
cuối bảng C vòng loại World
Cup khu vực châu Âu. Italia
và Thụy Sĩ cùng có 15 điểm khi
bước vào lượt trận cuối. Trong
khi Thụy Sĩ thắng tưng bừng
4 - 0 trên sân Bulgaria, Italia lại
chơi bế tắc và chấp nhận kết
quả hòa 0 - 0 trước Bắc Ireland.
Thầy trò HLV Roberto Mancini
để mất ngôi đầu và mất luôn
tấm vé đến thẳng Qatar vào
năm 2022 vào tay Thụy Sĩ.
Trong khi đó, ở bảng I, đội
tuyển Anh giành chiến thắng
đậm 10 - 0 trước San Marino, qua
đó chính thức đoạt vé vào vòng
chung kết. Riêng tiền đạo Harry
Kane ghi đến 4 bàn, trở thành
cầu thủ Anh đầu tiên ghi 3 bàn
trở lên trong 2 trận liên tiếp kể
từ năm 1927. Với vị trí nhì bảng
I, đội tuyển Ba Lan phải tham
dự vòng play-off. (Theo zing.vn)

Bình Định
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Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh
“Để văn hóa thực sự trở
thành sức mạnh nội sinh,
động lực phát triển đất nước
và bảo vệ Tổ quốc” là định
hướng mang tầm chiến lược
theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng.
Theo Báo cáo chính trị của
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII,
một trong những định hướng
phát triển đất nước giai đoạn
2021 - 2030 là: “Phát triển con
người toàn diện và xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc để văn
hóa thực sự trở thành sức mạnh
nội sinh, động lực phát triển đất
nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng
đầu tư cho phát triển sự nghiệp
văn hóa. Xây dựng, phát triển,
tạo môi trường và điều kiện xã
hội thuận lợi nhất để khơi dậy
truyền thống yêu nước, niềm
tự hào dân tộc, niềm tin, khát
vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ,
phẩm chất của con người Việt
Nam là trung tâm, mục tiêu và
động lực phát triển quan trọng
nhất của đất nước”.
Từ định hướng đó, yêu cầu
quan trọng đặt ra là nghiên cứu,
xác định và triển khai xây dựng
hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn
hóa và chuẩn mực con người
Việt Nam gắn với giữ gìn, phát
triển hệ giá trị gia đình Việt Nam
trong thời kỳ mới. Khai thác và
phát huy cao nhất các giá trị tốt
đẹp, bền vững của văn hóa, con
người và gia đình Việt Nam.
Đồng thời, có kế hoạch, cơ
chế và giải pháp nhằm xử lý
đúng đắn mối quan hệ giữa bảo
tồn và phát huy các giá trị văn
hóa, lịch sử truyền thống dân

“Chúng ta coi văn hóa
là nền tảng tinh thần của
xã hội, sức mạnh nội sinh,
động lực phát triển đất nước
và bảo vệ Tổ quốc; xác định
phát triển văn hóa đồng bộ,
hài hòa với tăng trưởng kinh
tế và tiến bộ, công bằng xã
hội là một định hướng căn
bản của quá trình xây dựng
CNXH ở Việt Nam”.
(Trích bài viết “Một số vấn đề
lý luận và thực tiễn về CNXH và con
đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo và
cống hiến.
- Trong ảnh: Một cảnh trong vở tuồng “Thạch Sanh” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.
Ảnh: N.V.T
tộc với việc xây dựng con người,
phát triển KT-XH nhanh và bền
vững. Quan tâm chăm lo công
tác giáo dục truyền thống văn
hóa, lịch sử, cách mạng, bản sắc
văn hóa dân tộc cho mọi người
Việt Nam, đặc biệt là cho thế
hệ trẻ.
Bên cạnh đó là xây dựng các
cơ chế, chính sách phát huy tinh
thần cống hiến vì đất nước phồn
vinh, hạnh phúc của mọi người
Việt Nam; làm cho văn hóa thấm
sâu vào trong toàn bộ đời sống
và các hoạt động xã hội. Gắn kết
chặt chẽ và triển khai đồng bộ
các nhiệm vụ, trong đó phát triển
KT-XH là trung tâm; xây dựng
Đảng toàn diện là then chốt; phát
triển văn hóa là nền tảng tinh
thần; bảo đảm quốc phòng, an
ninh là trọng yếu, thường xuyên.
Đáng chú ý, Đảng chỉ rõ: Sự
nghiệp xây dựng, phát triển văn
hóa và con người Việt Nam cần

Phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam
Một trong những giải pháp mới nổi bật về định hướng phát
triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là
khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành
công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và
phát huy “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu
quả các giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học,
kỹ thuật, công nghệ của thế giới; đầu tư phát triển mạnh ngành
công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường dịch vụ và sản phẩm
văn hóa trong nước và quốc tế.
gắn kết chặt chẽ với công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng về
chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ
chức và cán bộ; xây dựng môi
trường văn hóa đạo đức lành
mạnh trong cơ quan Đảng, cơ
quan nhà nước và hệ thống
chính trị. Kiên quyết, kiên trì
ngăn chặn và xử lý nghiêm các
biểu hiện tham nhũng, tiêu cực,
quan liêu, lãng phí, sự suy thoái

về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, các biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong
Đảng và ngoài xã hội. Phải thực
sự xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
làm cho Đảng thực sự “là đạo
đức, là văn minh”.
Trên tinh thần Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng và thực
tiễn địa phương, Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn gương mẫu
Gần 5 năm làm Trưởng ban Công tác
Mặt trận thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường,
huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Văn Thành,
49 tuổi, đã có nhiều đóng góp tích cực
trong công tác Mặt trận và các phong
trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, được
nhân dân tin tưởng, quý mến.
Ông Thành cho biết, ông thường đến
tận nhà người dân để tìm hiểu, lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng của họ, kịp thời
tham mưu với chính quyền tìm giải pháp
phù hợp giải quyết tốt từng vấn đề, vụ việc
theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, công tác
“yên dân” ở địa bàn thôn luôn được đảm
bảo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân ngày càng vững mạnh. Bên cạnh
đó, ông Thành cùng với Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Tường tích
cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi
đua phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng
cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia
đảm bảo ANTT tại địa phương.
Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”, nhờ “dân vận khéo”, năm 2021,
ông Thành đã vận động nhiều gia đình
tự nguyện đóng góp được hơn 200 triệu

giữ được khoảng cách
an toàn với những
người xung quanh.
Đặc biệt, thôn Hòa Hiệp
có 5 trường hợp F0 đã
được chữa khỏi và 18
trường hợp cách ly tại
nhà phải tiếp tục cách
ly theo dõi sức khỏe tại
nhà. Tổ đã cử thành viên
thường xuyên tuyên
truyền, động viên để
Ông Nguyễn Văn Thành (bên trái) nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ họ an tâm cách ly và
Việt Nam tỉnh. 			
Ảnh: V.PHONG quan tâm giúp đỡ họ
lúc khó khăn.
Nhận xét về Trưởng ban công tác Mặt
đồng, 500 ngày công lao động cùng với sự
hỗ trợ của Nhà nước, đã bê tông xi măng trận thôn Hòa Hiệp, ông Ngô Văn Nghị,
được 850 m đường ngõ xóm và 1.750 m Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình
giao thông nội đồng; đóng góp gần Tường, cho biết: Ông Thành luôn “chân
30 triệu đồng để lắp đặt 500 m hệ thống đi, miệng nói, tay làm”, gương mẫu đi
đầu trong các phong trào nên được bà
điện chiếu sáng tại xóm 5.
Ngoài ra, là Tổ trưởng Tổ Covid-19 cộng con trong thôn quý mến và nghe theo,
đồng, ông Thành kịp thời quán triệt các làm theo. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày
quy định của cấp trên về phòng, chống thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt
dịch bệnh; giám sát các trường hợp cách Nam, ông Thành được nhận bằng khen
ly tại nhà và kịp thời thông tin về Ban chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì đã có
phòng, chống dịch của xã. Vận động các gia thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công
đình nhường chỗ ở để các trường hợp cách ly tác Mặt trận năm 2021. VĂN PHONG

xác định tiếp tục đầu tư phát
triển sự nghiệp văn hóa, gìn giữ
và phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống, tập quán tốt đẹp
của mỗi địa phương. Tập trung
giáo dục lòng yêu nước, nâng
cao nhận thức, ý thức tôn trọng
và chấp hành pháp luật, ý thức
trách nhiệm xã hội; ý chí, khát
vọng vươn lên của mỗi người
dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao
chất lượng phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” ở cơ sở.
Cùng với đó là đầu tư nâng
cấp, tôn tạo, bảo vệ các di tích văn
hóa, lịch sử, di tích cách mạng và
các danh lam thắng cảnh trên địa
bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu
quả các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật; duy trì và nâng cao chất
lượng các lễ hội truyền thống, lễ
hội văn hóa - thể thao. Bảo tồn,
phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp
của các dân tộc thiểu số; thu hẹp
khoảng cách về hưởng thụ văn
hóa giữa thành thị và nông thôn,
giữa miền núi và miền xuôi. Phát
triển sự nghiệp văn học, nghệ
thuật; tạo điều kiện thuận lợi
cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng
tạo và cống hiến.
MAI LÂM

Hội nghị bồi dưỡng
chuyên đề vấn đề dân tộc
và chính sách dân tộc

(BĐ) - Chiều 16.11, Ban Thường vụ
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ
chức hội nghị bồi dưỡng chuyên đề
vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc.
Tham dự hội nghị có gần 150 báo cáo
viên, cộng tác viên dư luận xã hội thuộc
Đảng ủy Khối; lãnh đạo đảng ủy, chi
ủy chi bộ cơ sở; trưởng, phó phòng,
chuyên viên các ban và Văn phòng
Đảng ủy khối…
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu
Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Khối đã truyền đạt một số vấn đề cốt
lõi về dân tộc và chính sách dân tộc: Cơ
sở xây dựng chính sách dân tộc trên
quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề và
đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam; quan
điểm, nguyên tắc công tác dân tộc và
chính sách dân tộc; thực hiện công tác
và chính sách dân tộc trong thời kỳ mới
của Đảng và Nhà nước với các dân tộc
thiểu số trong giai đoạn hiện nay; một
số giải pháp thực hiện công tác và chính
sách dân tộc trong thời gian đến…
CHƯƠNG HIẾU
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QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2021:

Góp phần hỗ trợ các địa phương
trong mùa mưa lũ

Nhằm hỗ trợ thêm cho các
địa phương trong công tác
ứng phó với thiên tai, UBND
tỉnh quyết định chi 14,1 tỷ
đồng từ Quỹ phòng, chống
thiên tai tỉnh cho các địa
phương mua sắm vật tư,
thiết bị, dự trữ lương thực.

Theo đó, TP Quy Nhơn,
TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn
và 2 huyện Tuy Phước, Phù
Cát - mỗi địa phương được
cấp 1,5 tỷ đồng; Phù Mỹ,
Hoài Ân và Tây Sơn - mỗi địa
phương 1,2 tỷ đồng; 3 huyện
vùng núi Vân Canh, An Lão,
Vĩnh Thạnh - mỗi địa phương
1 tỷ đồng.
Tiếp nhận kinh phí từ
Quỹ phòng, chống thiên tai
(PCTT), huyện Hoài Ân phân
bổ về các xã, thị trấn mua
sắm vật tư, trang thiết bị sử
dụng trong công tác PCTT.
Theo ông Võ Duy Tín, Trưởng
Phòng NN&PTNT huyện Hoài
Ân, Phó Trưởng Ban chỉ huy
Phòng, chống thiên tai - Tìm
kiếm cứu nạn và Phòng thủ
dân sự (PCTT-TKCN & PTDS)
huyện Hoài Ân, khi tiếp nhận
kinh phí được tỉnh hỗ trợ,
theo kế hoạch có sẵn, huyện
giao các địa phương mua sắm
thêm sõng di chuyển, áo phao
cứu hộ cùng các trang thiết bị
khác. Từ đầu năm huyện lên
kế hoạch PCTT, đã thống kê
danh sách các khu vực ảnh

NGHỀ GỐM TRÀ CANG:

Huyện Tuy Phước sử dụng kinh phí được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, bao cát phục vụ công tác PCTT.
- Trong ảnh: Lực lượng chức năng xã Phước Sơn dùng bao cát ngăn nước vào nhà dân trong trận mưa lớn ngày 15.11.2021.
Ảnh: Phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước
hưởng nghiêm trọng, các khu
dân cư phải di dời (khoảng
2.000 hộ dân thuộc diện phải
di dời); các vùng ngập lụt, sạt
lở… chuẩn bị phướng án PCTT
theo phương châm “4 tại chỗ”.
Số tiền mà tỉnh hỗ trợ tuy
không nhiều nhưng góp phần
động viên các địa phương,
phát huy được mục đích của
Quỹ. Năm 2021, TX Hoài
Nhơn liên tiếp chịu tác động
từ nhiều đợt dịch Covid-19,
ảnh hưởng của thiên tai, việc

có thêm nguồn hỗ trợ giúp
chính quyền và người dân TX
Hoài Nhơn có thêm điều kiện
mua sắm trang thiết bị, vật tư
như áo phao, bao cát, các vật
tư khác; đồng thời có kế hoạch
dự trữ nhu yếu phẩm trong
trường hợp khẩn cấp. Phó
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn
Nguyễn Chí Công, xác nhận,
ngay khi nhận được kinh phí
hỗ trợ, thị xã đã phân bổ và
mua sắm đầy đủ, sẵn sàng cho
công tác ứng phó thiên tai.

Tương tự, trao đổi với
ngành Nông nghiệp huyện Tuy
Phước, ông Phan Văn Khiêm,
Trưởng Phòng NN&PTNT
huyện, cho hay - đặc thù của
Tuy Phước là vùng trũng thấp,
thường xuyên ngập lụt. Do
đó, năm nào huyện cũng chủ
động kế hoạch mua sắm, trang
bị trước để chủ động ứng phó
với thiên tai. Riêng với số tiền
1,5 tỷ đồng được tỉnh hỗ trợ,
huyện mua sắm những thứ
thật sự cần thiết, bố trí phần

Nhen một hy vọng

Trước đây, xóm Trà Cang (tức xóm
Lò Nồi cũ), khu phố Trà Quang Nam,
thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ có hơn
30 hộ chuyên theo nghề làm đồ gốm
đất nung, sau nhiều năm sa sút nay chỉ
còn 12 hộ. Để duy trì và tiến tới khôi
phục nghề, Hội Nông dân huyện và
UBND thị trấn Phù Mỹ đã hỗ trợ, tổ
chức cho cả 12 hộ này sinh hoạt trong
Tổ hội nghề nghiệp đồ gốm xóm Trà
Cang (thuộc Chi hội nông dân khu
phố Trà Quang).
Bà Ngô Thị Đông, 60 tuổi, thành
viên của Tổ cho hay: Gia đình tôi làm
gốm đến tôi là đời thứ tư rồi, ngày
xưa mỗi tháng gia đình tôi đưa ra thị
trường vài nghìn sản phẩm với hàng
chục loại như: Vò, chậu, ấm, lò, nồi…
rồi đồ nhôm, nhựa, inox chiếm mất
chỗ của đồ đất nung, nghề sa sút dần.
Nhưng mấy năm gần đây tôi cũng như
một số hộ khác tích cực tìm các nơi
tiêu thụ mới, từ đó phát hiện ra một số
nhu cầu mới khiến việc sản xuất cũng
khả quan hơn. Ví dụ như gia đình tôi
thì tìm được khách hàng mới ở TP Hồ
Chí Minh, người ta yêu cầu sản xuất
những sản phẩm tương tự như trước
nhưng với kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều,

Bà Đông khoe sản phẩm “nhí” làm theo yêu cầu của
khách hàng ở TP Hồ Chí Minh.
Ảnh: B. NGÂN
dạng sản phẩm nhí này phục vụ cho công
tác giảng dạy tại các trường mầm non; cùng
với đó là một số mẫu hàng lưu niệm.
Tương tự ông Nguyễn Tấn Ánh, 57 tuổi,
chia sẻ: Nay đơn hàng gốm của tôi chủ yếu
bán ra TP Huế, vẫn là những sản phẩm quen
thuộc như: Vò, nồi, niu… nhưng yêu cầu chất
lượng cao hơn, mẫu mã tinh tế, đường nét
sắc xảo hơn. Lò nhà tôi cũng nhận làm một
số mẫu hàng theo yêu cầu, đơn cử là một số
mẫu hàng phục vụ việc tang chế.
Ông Ánh, bà Đông cũng như một số hộ
khác tâm sự, trước đây chính quyền địa

phương rất quan tâm, mời tập huấn,
ngỏ ý hỗ trợ đầu tư máy móc để đổi
mới sản xuất, nâng cao chất lượng, đa
dạng hóa danh mục sản phẩm… tuy
nhiên bà con không ai dám nhận hỗ
trợ vì khi ấy rất bí đầu ra. Bà con cũng
đã thử tráng men cho sản phẩm để cải
thiện hình thức, nhưng kết quả không
tốt như mong muốn. Vì thế đến giờ bà
con vẫn làm gốm đất nung nhưng tập
trung nâng cao chất lượng sản phẩm,
đa dạng hóa mẫu mã.
Do dịch Covid-19 bùng phát nhiều
thành viên của Tổ phải ngừng sản
xuất. Ông Kiều Tấn Phong, 70 tuổi, Tổ
trưởng Tổ hội nghề nghiệp xóm Mỹ
Cang trải lòng: Chúng tôi là những
người cuối cùng còn đồng hành với
nghề gốm Trà Cang. Các thế hệ con
cháu đều không mặn mà với nghề
này, khi chúng tôi mất đi có lẽ nghề
này cũng sẽ mất theo, như thế sẽ rất
đáng tiếc. Dù đã có một số biến chuyển
đáng mừng nhưng tôi nghĩ bấy nhiêu
thì chưa đủ. Tôi hy vọng sẽ có thêm
nhiều cơ quan, tổ chức chung tay, góp
sức để giữ gìn nghề gốm đất nung bởi
một khi mất rồi thì rất khó dựng lại.
BẢO NGÂN

nhiều để hỗ trợ người dân ở
các xã ngập lụt nặng.
Ông Hồ Đắc Chương, Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT, Ủy
viên Thường trực Ban chỉ
huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh
cho hay, đây là năm đầu tiên
Bình Định chi Quỹ PCTT cho
các địa phương. Mục đích
của Quỹ là nhằm hỗ trợ địa
phương và người dân phòng
ngừa, ứng phó và khắc phục
hậu quả thiên tai; do đó căn
cứ vào tình hình xây dựng kế
hoạch, dự báo về tình hình
thiên tai, Sở NN&PTNT phối
hợp với các địa phương xây
dựng kế hoạch, trình UBND
tỉnh phê duyệt quyết định chi
Quỹ PCTT năm 2021. Trong
tình hình tiềm lực ngân sách
của địa phương còn nhiều hạn
chế, khó khăn do dịch bệnh,
thiên tai liên tục xảy ra tạo
áp lực lên chi ngân sách địa
phương; việc có thêm nguồn
từ Quỹ PCTT đóng góp phần
nhỏ trong công tác ứng phó,
khắc phục, đặc biệt là ứng phó
trong những tình huống khẩn
cấp - như hỗ trợ lương thực,
nhu yếu phẩm các vùng bị chia
cắt; trang bị bao cát, áo phao…
Theo Quỹ Đầu tư và phát
triển Bình Định, tính đến
ngày 31.10.2021, đã có 290/739
đơn vị nộp quỹ năm 2021
với tổng số tiền 9,9 tỷ đồng,
đạt 23,4% kế hoạch, giảm
20,52% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng số tiền Quỹ PCTT tỉnh
Bình Định tới thời điểm này là
29 tỷ đồng.
THU DỊU

Phù Mỹ: Chuyển đổi
650 ha đất lúa
sang trồng cây
trồng cạn

Trong năm 2021, huyện
Phù Mỹ đã chuyển đổi
650 ha đất trồng lúa kém hiệu
quả sang trồng cây trồng
cạn, tăng 50 ha so với cùng
kỳ năm 2020. Các cây trồng
cạn được nông dân ưu tiên
chuyển đổi như: Đậu phụng,
bắp, mè, rau dưa các loại... lợi
nhuận cao hơn từ 4 - 23 triệu
đồng/ha so với trồng lúa trên
cùng chân đất. Đặc biệt, các
xã: Mỹ Lộc, Mỹ Châu, Mỹ
Hiệp, Mỹ Phong tiếp tục
phối hợp với Viện KHKT
Nông nghiệp Duyên Hải
Nam Trung Bộ thực hiện mô
hình chuyển 49 ha đất lúa
kém hiệu quả sang trồng đậu
phụng, mè và bắp trong vụ
Hè Thu 2021, kết quả các loại
cây trồng đều đạt kết quả tốt
hơn so với hướng canh tác
trước đó.
THANH TRỌN

Bình Định
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Sắp có đường bay
thẳng 2 chuyến
mỗi tuần tới Mỹ

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines tại
sân bay Seattle (Mỹ) hồi tháng 8.2019.
Ngày 28.11, Vietnam Airlines sẽ
thực hiện chuyến bay thẳng thương
mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ.
Thông tin này được ông Lê Hồng
Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines
cho biết tại Diễn đàn “Thúc đẩy giao
thương Việt Nam - Mỹ trong hoàn cảnh
mới” ngày 16.11. Tại diễn đàn này, hãng
cũng nhận chứng chỉ bay thẳng thường
lệ đến Mỹ từ cấp có thẩm quyền.
Theo ông Lê Hồng Hà, thời gian
đầu, hãng sẽ khai thác đường bay nối
TP HCM - San Francisco với tần suất 2
chuyến mỗi tuần. Khi dịch bệnh được
kiểm soát và các đường bay quốc tế
thường lệ được khai thác, hãng sẽ nâng
tần suất các chuyến bay thẳng thương
mại tới Mỹ lên 7 chuyến một tuần.
Theo kế hoạch của Vietnam Airlines,
chuyến bay đầu tiên chiều đi sẽ khởi
hành từ TP HCM vào tối 28.11, kéo dài
13 giờ 50 phút. Chuyến bay chiều về
xuất phát từ San Francisco vào đêm
29.11 (giờ địa phương) và hạ cánh tại
TP HCM vào sáng 1.12, với thời gian
bay khoảng 16 giờ 40 phút. Các chuyến
này sẽ được khai thác bằng tàu bay thân
rộng Boeing 787-9 Dreamliner.
Như vậy, sau 20 năm chuẩn bị,
Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng
không đầu tiên tại Việt Nam khai thác
đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh
hàng không khắt khe bậc nhất thế giới.
(Theo VnExpress.net)

Giá heo hơi đồng loạt
giảm, thấp nhất
42.000 đồng/kg

Ngày 16.11, giá thịt heo trên địa
bàn cả nước tiếp tục giảm 1.000 3.000 đồng/kg so với hôm 15.11. Tại
miền Bắc, giá heo hơi được thu mua
trong khoảng 42.000-46.000 đồng/kg.
Tại Hà Nội, giá heo hơi giảm 3.000
đồng/kg, hiện được thu mua với mức
42.000 đồng/kg.
Tại các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Bắc
Giang, giá heo hơi đồng loạt giảm
1.000-2.000 đồng/kg, xuống mức
43.000 đồng/kg. Tại tỉnh Hưng Yên,
giá heo hơi ở mức cao nhất toàn miền
Bắc (46.000 đồng/kg). Tại khu vực miền
Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ 1.000
đồng/kg so với hôm 15.11, xuống mức
44.000 - 46.000 đồng/kg. Tại khu vực
miền Nam, giảm 1.000 đồng/kg so với
ngày 15.11, hiện dao động trong khoảng
42.000 - 46.000 đồng/kg.
Theo nhận định của Bộ NN&PTNT,
gần đây, số lượng heo xuất chuồng tăng
nên giá heo hơi tiếp tục giảm. Dự kiến, sau
khi người chăn nuôi bán đi lượng heo quá
lứa, đàn heo giảm, cộng với nhu cầu tiêu
thụ dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
và các lễ hội dịp cuối năm là điều kiện
để giá thịt heo tăng trở lại… (Theo HNM)

Doanh nghiệp ở Đồng Nai
cần tuyển hơn 48.000 lao động
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai cho
biết, số lao động di chuyển từ Đồng
Nai về các tỉnh ước khoảng 50.000 đến
60.000 người, chủ yếu tập trung về các
tỉnh miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và
miền Trung. Hiện nay, tỷ lệ người lao
động quay trở lại làm việc khá cao, các
nhà máy đã hoạt động đạt hơn 85%. Đã
có 1.872/1.966 DN có số lao động hơn
100 công nhân hoạt động lại với hơn
610 nghìn lao động.
Theo thống kê nhanh, hơn 300 DN
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang cần
tuyển dụng khoảng 48.000 lao động để
khôi phục hoạt động sản xuất và đáp
ứng các đơn hàng bù đắp lại thời gian
hơn 3 tháng DN phải tạm ngừng hoạt
động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Những ngành nghề có nhu cầu sử dụng
lao động lớn như: Dệt may, da giày, chế
biến gỗ, điện tử…
UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để hỗ
trợ cho DN trong quá trình tuyển dụng
lao động, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đón
hơn 1.500 lao động đang sinh sống tại các
tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP
Hồ Chí Minh trở về địa phương để vừa
phòng, chống dịch, vừa bù đắp nguồn
nhân lực đang thiếu hụt tại địa phương.
Ngoài ra, một số DN sử dụng số lượng
lao động như Công ty CP Taekwang Vina
có kế hoạch đón 2.000 người lao động
tại tỉnh Đắk Lắk quay trở về DN tiếp tục

Sản xuất tại một DN trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai.
làm việc.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Nai Nguyễn Sơn Hùng, người lao động
từ các tỉnh, thành phố trở lại tỉnh Đồng
Nai làm việc được hưởng ưu đãi các chính
sách, như: Được ưu tiên tiêm vắc xin cho
những đối tượng chưa tiêm mũi 1 cũng
như được đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2

nhanh chóng, an toàn, bảo đảm điều kiện
khi trở lại các DN làm việc; trường hợp
người lao động phải thuê phòng trọ mà
chưa nhận hỗ trợ trước khi về quê thì sẽ
được hỗ trợ 300 nghìn đồng/người/lần
và nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68
của Chính phủ…
(Theo Nhân Dân)

Khánh Hòa cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19
Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh
Hòa, địa phương đã cơ bản kiểm soát
được tình hình dịch; tỷ lệ người dân từ
18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm
vắc xin phòng Covid-19 đạt trên 98,36%,
trong đó số người được tiêm đủ hai mũi
đạt gần 90%; công tác tầm soát, truy vết,
khoanh vùng xét nghiệm, cách ly, điều trị
có nhiều chuyển biến tích cực.
Ngoài việc thực hiện biện pháp 5K,
Khánh Hòa yêu cầu người dân cài đặt và
sử dụng ứng dụng PC-COVID trên điện
thoại thông minh để được cấp thẻ Covid
tự động, cấp mã QR cá nhân phù hợp với
quy định phòng, chống dịch.
Các cơ quan, đơn vị, DN, cơ sở sản
xuất kinh doanh phải tạo mã QR địa điểm,
áp dụng giải pháp thẻ Covid, thực hiện
quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh đối
với người đến.
Các sự kiện, hoạt động tập trung đông
người do chính quyền địa phương các

Lấy mẫu gộp xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2
tại Khánh Hòa.
cấp tổ chức.
Hội nghị, hội thảo, văn hóa nghệ thuật,
thể dục thể thao, lễ hội... chỉ cho phép
người có thẻ xanh, thẻ vàng Covid được
tham gia.
Tỉnh cũng cho phép từ ngày 16.11,
các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ

bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà
ca nhạc, CLB hát với nhau, massage, trò
chơi điện tử… được hoạt động trở lại sau
khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu
chí phòng, chống dịch.
Tuy nhiên, các cơ sở này chỉ được
phép hoạt động tối đa 50% công suất và
chỉ phục vụ cho người có thẻ xanh, thẻ
vàng Covid.
Các cuộc liên hoan, tiệc cưới, các hoạt
động tôn giáo, tín ngưỡng, chỉ người có
thẻ xanh, thẻ vàng Covid được tham gia;
tối đa có 100 người tham dự tại cùng một
thời điểm; bắt buộc quét mã QR.
Tính đến sáng 16.11, tỉnh Khánh Hòa
đã ghi nhận 10.419 ca mắc Covid-19, trong
đó vẫn còn 1.389 ca đang được điều trị
bệnh tại các cơ sở y tế; gần 50 địa điểm,
khu dân cư đang phải phong tỏa tạm thời
vì liên quan dịch tễ với các trường hợp
dương tính mới với SARS-CoV-2.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Bộ TT&TT yêu cầu Bình Dương xử lý
vụ bà Phương Hằng livestream

Bà Phương Hằng phát trực tuyến ngày 14.11.
Ảnh cắt từ clip
Cục Phát thanh, truyền hình và thông
tin điện tử, Bộ TT&TT vừa có văn bản yêu
cầu Sở TT&TT tỉnh Bình Dương kiểm tra,
xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi

phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến
buổi phát trực tuyến (livestream) của bà
Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc
khu du lịch Đại Nam.
Cụ thể, Cục Phát thanh, truyền hình
và thông tin điện tử cho biết qua theo
dõi, nắm bắt tình hình trên mạng và
tiếp nhận thông tin từ báo chí, Cục được
biết ngày 14.11.2021, bà Nguyễn Phương
Hằng đã tổ chức buổi “gặp gỡ và giao
lưu khán giả” tại khu du lịch Đại Nam,
tỉnh Bình Dương.
Buổi giao lưu này còn được phát
trực tuyến trên mạng qua nhiều kênh
Facebook, YouTube... Đáng chú ý, trong
các phát ngôn của khách mời tham

dự buổi livestream có nội dung cho
rằng “…báo chí của cộng sản chung
với phản động để đánh một Nguyễn
Phương Hằng…”.
Cục Phát thanh, truyền hình và thông
tin điện tử (Bộ TT&TT) nhận thấy nội
dung phát ngôn nêu trên có dấu hiệu
vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật,
xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo
chí cách mạng Việt Nam.
Vì vậy, Cục Phát thanh, truyền hình
và thông tin điện tử yêu cầu Sở TT&TT
tỉnh Bình Dương kiểm tra, xử lý nghiêm
các vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan
đến vụ việc trên và báo cáo trước ngày
30.11.2021.
(Theo VOV.VN)
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Bình Định

THÔNG BÁO

HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của
Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01.10.2021 của
Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc
diện thụ hưởng chính sách theo quy định.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin thông báo và đề nghị
người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm
dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng
thời gian từ ngày 01.01.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian
đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp
luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng
lương hưu hằng tháng) mà chưa nhận hỗ trợ, thực hiện việc kê
khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg nộp về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để
được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm
nhất đến hết ngày 20.12.2021.
Việc gửi hồ sơ nhận hỗ trợ được thực hiện qua các hình thức:
- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng
Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch
vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).
- Trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (số 215A
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc Bảo hiểm xã
hội các huyện, thị xã.
- Thông qua dịch vụ bưu chính (ngày hết hạn nhận hồ sơ căn
cứ theo dấu Bưu chính).
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trân trọng thông báo để đơn vị
sử dụng lao động và người lao động được biết, thực hiện.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Số điện thoại đường dây nóng: 0256.3829222.

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH
Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định thông báo
thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Tất
Thành (địa điểm cũ: 07 đường Lê Duẩn - TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định) trực thuộc Chi nhánh Bình Định như sau:
Kể từ ngày 22.11.2021, Phòng giao dịch Nguyễn Tất
Thành thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Bình Định được chuyển về địa điểm mới tại số nhà 94
đường Tôn Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định
Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình
Định trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng
trong thời gian qua và mong muốn được phục vụ Quý
khách hàng ngày càng tốt hơn.

THÔNG BÁO MỞ BÁN NHÀ
Tập đoàn Hưng Thịnh mở bán nhà phố, biệt thự khu đô thị
cao cấp đường Chế Lan Viên - TP Quy Nhơn. Chỉ 135 căn, giá
từ 10 tỷ/căn, giao hoàn thiện mặt ngoài. Ký hợp đồng 35%, trả
góp 12 tháng, ngân hàng cho vay 80%. Vị trí độc tôn, số lượng
giới hạn, tiềm năng tăng giá cực cao.
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 0909516021

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ KHỐI LƯỢNG GỖ RỪNG TRỒNG ĐỢT III/2021- GÓI SỐ 02
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thông báo cho các doanh nghiệp,
đơn vị có đủ điều kiện mua khối lượng gỗ rừng trồng đợt III/2021 - gói số 02,
đến liên hệ Công ty để đăng ký tham gia đấu giá và nhớ mang theo giấy đăng
ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục đăng ký, nộp tiền lệ phí.
- Khối lượng: 1.400 tấn (Gỗ NLG Keo lai)
- Giá khởi điểm khối lượng gỗ: 1.736.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm ba
mươi sáu triệu đồng).
- Giá khởi điểm chi phí khai thác: 588.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi
tám triệu đồng).
- Thời gian cung cấp hồ sơ, xem gỗ, nhận tiền đặt cọc, nộp phiếu đấu
giá cho khách hàng từ ngày 15.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021 theo giờ
hành chính.
- Thời gian tổ chức mở phiếu đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày
30.11.2021.
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, huyện
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại 0256.3886299.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 17.11.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, mưa vừa, có nơi mưa to
đến rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa
to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và
giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong
mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5, có lúc cấp 6; biển động nhẹ. Trong
mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định

Chuyện tử tế

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THỨ TƯ, 17.11.2021

quangcaobaobinhdinh@gmail.com
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Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamChi nhánh Quy Nhơn trân trọng giới thiệu:

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG
NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2021
Nhằm tri ân khách hàng Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam
20.11, BIDV Chi nhánh Quy Nhơn triển khai chương trình tiết kiệm
khuyến mại “Gửi tiền ngay nhận liền tay” tặng tiền với nhiều
mức thưởng cực kỳ hấp dẫn.
Tặng quà cho khách hàng tiền gửi cao cấp và tặng tiền cho
khách hàng giao dịch tại Chi nhánh BIDV Quy Nhơn khi gửi số
tiền từ 50 triệu đồng trở lên, cụ thể:
STT

Kỳ hạn gửi

Mức thưởng/số tiền gửi

1

1 tháng

10.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

2

2 tháng

15.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

3

3 tháng

20.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

4

6 tháng,
9 tháng
12 tháng

40.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

5

50.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin
học, SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

KHAI
GIẢNG

GHI CHÚ

04.12.2021

Học vào
thứ Bảy, Chủ
nhật và kỳ
hè

Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng
Quản trị kinh doanh, Kế toán
Lưu trữ - Quản trị văn phòng

04.12.2021

- Học vào
thứ Bảy và
Chủ nhật
- Học
E-learning

Ngôn ngữ Anh, Quản lý nhà nước
Quản lý đất đai, Quản lý văn hóa
LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ
Nghiệp vụ sư phạm

Thời gian tham gia chương trình từ ngày 20.11.2021 đến hết
ngày 31.12.2021 hoặc khi hết giá trị giải thưởng tùy điều kiện
nào đến trước.
Chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ:
 CHI NHÁNH BIDV QUY NHƠN:
Địa chỉ: 155 - 157 Lê Hồng Phong - phường Trần Phú TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 0256-3812827; Fax:
0256-3812822
 Các phòng giao dịch của BIDV Quy Nhơn:
 PHÒNG GIAO DỊCH ĐỐNG ĐA:
560 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định.
 PHÒNG GIAO DỊCH CẦU ĐÔI:
232-234 Hùng Vương, TP Quy Nhơn, Bình Định.
+ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: 0256-3812827 (máy lẻ
304, 309)

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội tổ chức đấu thầu
như sau:
1. Gói thầu: Lắp đặt thiết bị (máy bơm và tủ điện) cho
Trạm bơm nước thải số 2 thuộc công trình HTKT KCN Nhơn
Hội - Khu A.
2. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn của Công ty.
3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế.
4. Hồ sơ mời thầu phát hành ngày 20.11.2021 (trong giờ
hành chính) và được bán với giá là 1.000.000 đồng/bộ tại Công
ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội; địa chỉ: Lô A2.01, đường N3,
KCN Nhơn Hội - Khu A, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định; điện thoại: 02563.822427; Fax: 02563.822656.
5. Thời hạn đóng, mở thầu được thông báo cụ thể trong
HSMT của gói thầu.
Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội xin thông báo.

Quản lý giáo dục

CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Chức danh nghề nghiệp giáo viên
Nghiệp vụ đấu thầu
Hướng dẫn viên Du lịch nội địa
Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Liên tục
khai giảng
khi đủ
số lượng
đăng ký

Công tác thủ quỹ; Công tác văn thư

- Học online
- Học trực
tiếp

Kế toán viên, Kế toán viên chính
Kế toán trưởng
Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

25.12.2021

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
ĐT: (0256)3892319 - 0914031999; website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
01 CV Nhân sự làm việc ở Quy Nhơn
Yêu cầu: Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc có kinh
nghiệm ở vị trí tương đương.
05 Kế toán viên làm việc ở Quy Nhơn và các tỉnh
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm.
Nộp hồ sơ tại 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định hoặc
qua mail tuyendung@bidiphar.com
Nhận hồ sơ đến ngày 30.11.2021
LH: A. Duy 0917 599 212
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Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực tìm kiếm
tiếng nói chung trong nhiều vấn đề

Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Trung
giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch
Tập Cận Bình diễn ra theo hình thức
trực tuyến vào sáng 16.11 (giờ Việt Nam)
đã kết thúc sau hơn 3 giờ thảo luận về
những vấn đề căn bản và chiến lược.
Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu
tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông
Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào
tháng 1 năm nay. Sự kiện được dư luận
thế giới theo dõi sát và kỳ vọng về một
kết quả tích cực, giúp hai cường quốc
giảm leo thang căng thẳng.
Tại cuộc hội đàm, cả Tổng thống Joe
Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đều kêu
gọi phát triển quan hệ Mỹ - Trung lành
mạnh và ổn định. Hai nhà lãnh đạo đã
trao đổi lập trường xung quanh vấn đề
cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai nước về
công nghệ và chính sách công nghiệp
trong khi vẫn nỗ lực bảo đảm tránh nguy
cơ xảy ra xung đột quân sự. Hai bên cũng
trao đổi thẳng thắn về những mâu thuẫn,
trong đó có vấn đề Biển Đông. Ngoài
ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về
những lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc
có thể hợp tác, bao gồm không phổ biến
vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai
nước cần tôn trọng nhau, cùng tồn tại trong
hòa bình, theo đuổi hợp tác cùng có lợi và

TIN VẮN
l Ngày 16.11, hãng dược phẩm
AstraZeneca (Anh - Thụy Điển)
thông báo lượng vắc xin ngừa
Covid-19 do hãng và ĐH Oxford phối
hợp phát triển và phân phối trên
toàn thế giới đã đạt 2 tỷ liều chỉ chưa
đầy 1 năm sau khi được cấp phép.
l Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
ngày 16.11 cho biết nước này muốn
tổ chức một cuộc diễu binh quy mô
lớn vào năm 2022, nhân kỷ niệm
ngày thành lập các LLVT ngày 1.10.
l Chính phủ Indonesia đang xem
xét khả năng Indonesia tham gia vào
chương trình “Làn du lịch đã tiêm
chủng” để vực dậy ngành du lịch của
nước này.
l Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 6
thanh thiếu niên đã bị thương trong
vụ nổ súng tại Công viên Nome ở
Aurora thuộc bang Colorado của
nước này ngày 15.11.
(Theo TTXVN)

Kinh tế Thái Lan
dự báo tăng trưởng
1,2% trong năm 2021

Một khu ăn uống tại Bangkok, Thái Lan dịp
tháng 10.2021.
Nguồn: Reuters

Tổng thống Joe Biden trao đổi trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
giải quyết tốt các vấn đề nội địa trong lúc
gánh vác trách nhiệm quốc tế. Trong khi
đó, Tổng thống Joe Biden nêu rõ hai nước
cần đảm bảo rằng quan hệ song phương
không đi vào con đường xung đột. Ông
Joe Biden khẳng định: “Trách nhiệm của
chúng ta - với tư cách là các nhà lãnh đạo
của Trung Quốc và Mỹ - là phải đảm bảo
rằng sự cạnh tranh giữa hai nước không
dẫn tới xung đột, cho dù là trong dự định

Nguồn: Reuters

hay ngoài ý muốn. Nói đơn giản hơn, hai
nước sẽ cạnh tranh thẳng thắn”.
Theo Tổng thống Mỹ, hai nền kinh tế
hàng đầu thế giới “cần thiết lập một số
nhận thức chung”, trong đó “đề cập rõ
ràng và trung thực về những điểm bất
đồng và hợp tác cùng nhau trong các vấn
đề cùng có lợi, đặc biệt là trong các vấn
đề quan trọng biến đổi khí hậu”.
(Theo TTXVN)

Nga trình làng máy bay chiến đấu mới không có phi công
Trong đoạn video giới thiệu hoành
tráng phát ngày 15.11, Tập đoàn Công
nghiệp Rostec và Tập đoàn Hàng không
vũ trụ khổng lồ UAC, thuộc sở hữu của
Nhà nước Nga, đã giới thiệu những hình
ảnh về máy bay Sukhoi Su-75 thế hệ thứ
năm, có tên là “Checkmate”.
Các tập đoàn xác nhận máy bay phản
lực tàng hình này sẽ không có buồng lái.
Thay vào đó, hệ thống máy tính tích hợp
sẽ điều khiển nó bay tự động, loại bỏ nguy
cơ các phi công bị kẻ thù bắt hoặc giết.
Checkmate được thiết kế để có khả
năng sử dụng đường băng ngắn khi cất

Bình Định

Máy bay Sukhoi Su-75 Checkmate. Ảnh: TUMBLR
cánh. Ngoài ra, máy bay này còn được
trang bị các khoang môđun chứa vũ khí

với đủ loại tên lửa phòng không, bệ súng,
bom và tên lửa dẫn đường, theo Đài
truyền hình RT.
Các nhà phát triển Checkmate nói với
các phóng viên: “Đó là một chiếc máy
bay độc nhất vô nhị”. Đồng thời cho biết
thêm, Checkmate nhanh hơn, có tầm bay
xa hơn, dấu hiệu radar nhỏ hơn và có
thể mang nhiều vũ khí hơn F-35 của Mỹ.
“Tôi ước tính giá bán của chúng tôi
sẽ từ 25 - 30 triệu USD mỗi chiếc, bằng
một nửa giá của Mỹ”, lãnh đạo Tập đoàn
Rostec, ông Sergey Chemezov, cho biết.
(Theo TTO)

Ecuador tung quân đội dẹp loạn nhà tù
Trong cuộc họp báo ngày 15.11 tại
TP Guayaquil, Tổng thống Guillermo
Lasso thừa nhận Ecuador đối mặt với
“mối đe dọa nghiêm trọng từ các băng
đảng ma túy, những kẻ có ý định chiếm
quyền kiểm soát các trại giam”.
Tổng thống Ecuador tuyên bố kế
hoạch mới nhằm khôi phục trật tự tại
các nhà tù, với chiến dịch trấn áp băng
đảng sẽ diễn ra không khoan nhượng.
“Quân đội Ecuador sẽ tham gia đảm
bảo an ninh bên trong và bên ngoài
các nhà tù”, Lasso nói.
Ông cho biết các đồng minh gồm
Mỹ và Colombia sẽ giúp Ecuador trong
cuộc chiến chống ma túy cũng như
đối phó một trong những cuộc khủng
hoảng lớn nhất mà Ecuador đối mặt
trong nhiều thập kỷ qua, sau hàng
loạt vụ thảm sát tại các nhà tù do băng
đảng gây ra.
Giới chức Ecuador cho biết một băng

Binh sĩ Ecuador đứng gác bên ngoài nhà tù Litoral
Penitentiary ở Guayaquil ngày 15.11. Ảnh: Reuters
đảng tại nhà tù Litoral Penitentiary
rạng sáng 13.11 dùng thuốc nổ đánh
sập tường và xông vào nơi giam các
thành viên băng đảng đối thủ. Trận
đấu súng giữa hai băng đảng nổ ra và
kéo dài suốt 8 tiếng, khiến ít nhất 68
tù nhân bị giết, 25 người bị thương.
(Theo VnExpress.net)

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái
Lan vừa được đưa ra hôm 16.11 theo
đó, GDP của nước này sẽ tăng trưởng
1,2% trong năm 2021 và được dự đoán
tăng trưởng thêm từ 3,5% - 4,5% trong
năm 2022.
Theo Tổng thư ký của Hội đồng Phát
triển Kinh tế và Xã hội Thái Lan - Dunacha
Pichayaman, nền kinh tế Thái Lan sẽ phục
hồi mạnh mẽ trong quý 4 năm nay nhờ sự
mở cửa trở lại. Tăng trưởng kinh tế năm
tới có thể đạt mức 4,5% vì sẽ được thúc
đẩy bởi sự phục hồi của nhu cầu trong
nước, tình hình dịch Covid-19 được cải
thiện nhờ chiến dịch tiêm chủng và sự
quay trở lại của ngành du lịch.
Trong khi đó, giá trị xuất khẩu hàng
hoá tính theo đô la Mỹ của Thái Lan sẽ
tăng 4,9% trong năm tới. Lạm phát được
ước tính trong khoảng từ 0,9 - 1,9% và
tài khoản vãng lai được dự báo thặng
dư 1% tổng sản phẩm quốc nội. Ngoài
ra, doanh thu từ du lịch sẽ có mức tăng
trưởng rất lớn, với dự kiến năm 2022 đạt
13,3 tỷ USD gấp 2,3 lần so với năm nay.
Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan dự kiến
cũng bơm khoảng 112,1 tỷ USD vào nền
kinh tế, bao gồm ngân sách chi tiêu 93 tỷ
USD và 9 tỷ USD theo sắc lệnh cho vay
khẩn cấp.
(Theo VOV.VN)

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ
nghi can vụ sát hại
Tổng thống Haiti
Ngoại trưởng Haiti, ông Claude
Joseph tối 15.11 thông báo các cơ quan
chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một
người đàn ông bị tình nghi dính líu đến
vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Jovenel
Moise hồi tháng 7 vừa qua.
Thông báo trên mạng xã hội Twitter,
Ngoại trưởng Joseph cho biết: “Tôi đã có
cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mevlut
Cavusoglu để cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì
đã bắt giữ nghi can Samir Handal, một
trong những đối tượng có giá trị trong
cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống”.
Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ
đưa tin rằng tên Handal, đối tượng đang
bị truy nã trong Thông báo Đỏ của Tổ chức
Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), đã bị
bắt giữ tại sân bay Istanbul khi đang quá
cảnh trong hành trình từ Mỹ đi Jordan.
Cố Tổng thống Moisi, 53 tuổi, nhậm
chức năm 2017, đã bị bắn 12 phát đạn
dẫn tới tử vong ngay tại nhà riêng. Vợ
ông bị thương trong vụ việc này. Chính
phủ Haiti đã đề nghị LHQ và Cộng đồng
các nước Caribe hỗ trợ điều tra và quá
trình tố tụng kế tiếp của vụ việc tư pháp chính trị phức tạp này. (Theo Vietnam+)
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Giá: 2.500 đồng
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A

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 đợt 1/2021 gồm 06 lô đất xã Ân Nghĩa, 13 lô đất xã Ân
Hữu và Quyền sử dụng đất ở đợt 2/2021 gồm 133 lô đất tại các khu
dân cư xã Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Hảo Tây, Ân Hảo Đông, Ân Thạnh, Ân Đức,
Ân Tường Đông, Ân Nghĩa và thị trấn Tăng Bạt Hổ huyện Hoài Ân. Quỹ
đất do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện
Hoài Ân quản lý.
1. Tổng số lô đất đưa ra tổ chức đấu giá: 152 lô; Tổng diện tích:
23.904,31 m2.
2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 90.834.285.000 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 24/2021/TB-ĐGT&T
ngày 11.11.2021 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 5 phiên đấu giá:
 Phiên đấu giá thứ 1: Gồm:
* Khu dân cư thị trấn Tăng Bạt Hổ: 12 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ
ngày 09.12.2021 tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.
- 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 04.12.2021;
+ Tại UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút
ngày 06.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Đức: 03 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ phút
ngày 09.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Đức, huyện Hoài Ân.
- 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 17giờ ngày 04.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Đức, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút
ngày 06.12.2021.
 Phiên đấu giá thứ 2: Gồm:
* Khu dân cư xã Ân Mỹ: 23 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ ngày
10.12.2021 tại Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân.
- 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 17giờ ngày 06.12.2021.
+ Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ
đến 16 giờ 30 phút ngày 07.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Thạnh: 10 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ
ngày 10.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.
- 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 06.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút
ngày 07.12.2021.
 Phiên đấu giá thứ 3: Gồm:
* Khu dân cư xã Ân Tín: 41 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ ngày
17.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.
- 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 13.12.2021.
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Tín, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16
giờ 30 phút ngày 14.12.2021.
 Phiên đấu giá thứ 4: Gồm:
* Khu dân cư xã Ân Hảo Đông: 27 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ
ngày 23.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân.

- 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 18.12.2021
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ
đến 16 giờ 30 phút ngày 20.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Hảo Tây: 06 lô, tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ
ngày 23.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân.
- 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 18.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút
ngày 20.12.2021.
 Phiên đấu giá thứ 5: Gồm:
* Khu dân cư xã Ân Nghĩa: 15 lô (06 lô đất đợt 1/2021 và 09 lô đất
đợt 2/2021), tổ chức đấu giá vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24.12.2021 tại
Hội trường UBND xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.
- 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 20.12.2021
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16
giờ 30 phút ngày 21.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Hữu: 13 lô (đợt 1/2021) tổ chức đấu giá vào lúc
10 giờ ngày 24.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân.
- 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 20.12.2021
+ Tại Hội trường UBND xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16
giờ 30 phút ngày 21.12.2021.
* Khu dân cư xã Ân Tường Đông: 02 lô , tổ chức đấu giá vào lúc
14 giờ 30 phút ngày 24.12.2021 tại Hội trường UBND xã Ân Tường
Đông, huyện Hoài Ân.
- 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 20.12.2021.
+ Tại UBND xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân: Từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút
ngày 21.12.2021.
 Tiền đặt trước được nộp riêng từng lô đất đấu giá chậm nhất trước
16 giờ 30 phút ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký đấu giá.
Kết thúc 05 phiên nêu trên nếu vẫn còn các lô không thành, thì sẽ
được thông báo bổ sung ngày tổ chức đấu giá trên báo, đài truyền
thanh xã/ thị trấn - nơi có tài sản đấu giá.
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.
Điện thoại: 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 HOÀI ÂN
Địa chỉ: Số 04 Lê Duẩn, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh
Bình Định.
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1. Quyền sử dụng đất ở: 141 lô đất ở tại khu dân cư khu vực
Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng; 43 lô đất ở tại khu dân cư phía Nam
thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích:
từ 99m2/lô đến 284,7m2/lô. Giá khởi điểm: từ 504.000.000 đồng/lô
đến 1.645.600.000 đồng/lô.
2. Người có tài sản đấu giá:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An
Nhơn. Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX
An 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
409/TBĐGTS-ĐD ngày 15.11.2021.
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

Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở có diện tích 100m2; thửa đất
số 167; tờ bản đồ số 13; địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Hòa (khu vực Tân Hòa),
xã Nhơn Hòa (phường Nhơn Hòa), huyện An Nhơn (TX An Nhơn), tỉnh Bình
Định; Tài sản gắn liền trên đất gồm:
- Phần xây dựng trong phạm vi giao quyền gồm: Nhà ở, diện tích xây
dựng 100m2, gác lửng diện tích 33,5m2; kết cấu: Móng đá chẻ, tường xây
gạch, mái lợp tôn, trần nhựa, nền gạch Ceramic;
- Phần xây dựng ngoài diện tích đã giao quyền gồm: Mái hiên tôn,
tường xây gạch và bao bằng sắt hình, diện tích 48,5m2 (mặt phía trước);
mặt sau mái lợp tôn, tường xây gạch, diện tích 10,25m2.
Giá khởi điểm của tài sản: 861.692.750 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 160.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng;
Bước giá 10.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX An Nhơn
Địa chỉ: Số 175 đường Quang Trung, phường Bình Định, TX An Nhơn,
tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:
Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021 tại Trụ sở
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021, tài khoản tại các ngân
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và
công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 06.12.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá
hợp danh Đông Dương.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
theo phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia 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
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Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở nông thôn có diện tích 78m ,
thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại thôn Tân Thành 1 (khu phố
Tân Thành 1), xã Tam Quan Bắc (phường Tam Quan Bắc), huyện Hoài Nhơn
(TX Hoài Nhơn), tỉnh Bình Định và tài sản gắn liền trên đất gồm:
- Nhà cấp 4; Diện tích xây dựng chiếm đất: 70,5m2 (trong đó: Có 14,7m2
xây dựng nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông); Kết cấu: Tường xây
gạch, mái lợp tole, nền lát gạch hoa + xi măng;
- Mái hiên trước nhà, diện tích 19,5m2 (nằm trong chỉ giới quy hoạch
giao thông).
Phần diện tích đất 34,2m2 nằm trong chỉ giới quy hoạch giao thông
thuộc quyền quản lý của Nhà nước (trong đó: Có 14,7m2 đã xây dựng nhà
ở và 19,5m2 mái hiên).
Giá khởi điểm của tài sản: 878.007.877 đồng (Nộp khoản tiền đặt
trước 160.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng;
Bước giá 20.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh
Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày
niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá
hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước:
Đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021, tài khoản tại các ngân hàng của Công
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt
đầu lúc 09 giờ ngày 06.12.2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX
Hoài Nhơn.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu
giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định không
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia 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
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Tài sản đấu giá: 5.000.000 kg thóc DTQG nhập kho năm 2019
thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021. Giá khởi điểm của tài sản:
35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). Chi tiết từng đơn vị tài sản đấu
giá: Theo thông báo đấu giá tài sản số 400/TBĐGTS-ĐD ngày 13.11.2021.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản:
- Kho dự trữ Nhơn Hòa - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: Phường
Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Kho dự trữ Bình Nghi - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: Xã Bình
Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định;
- Kho dự trữ Đức Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi: Xã Đức
Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.
Địa chỉ: Số 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày
niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 26.11.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá
hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước:
Đến 16 giờ 30 phút ngày 26.11.2021, tài khoản tại các ngân hàng của
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục từ 7 giờ 30 phút ngày
24.11.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 25.11.2021 (giờ hành chính). Thời
gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 29.11.2021
tại Trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại
cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng đơn vị tài sản.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu
giá là cá nhân, tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật quy định không
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy
chế cuộc đấu giá.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
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