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Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội
Đại đoàn kết khu phố Canh Tân 2
u

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng
Ngày Nhà giáo Việt Nam 2
u

SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC CÁC HƯ HỎNG TRÊN HỆ THỐNG GIAO THÔNG SAU MƯA LŨ:

Khẩn trương,

Tạo khí thế mới
trong đấu tranh
chống tham nhũng
u9

đảm bảo an toàn giao thông
Sau đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay, nhiều điểm trên hệ thống giao thông tỉnh
Bình Định bị hư hỏng. Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, ngành GTVT tỉnh đã khẩn trương
sửa chữa, khắc phục; đồng thời lên kế hoạch dài hơn về việc nâng cấp, gia cố các tuyến giao thông.

Xây dựng và
phát triển văn hóa
trở thành nền tảng
tinh thần của xã hội

u6

u5

Phù Mỹ chủ động
kiểm soát dịch bệnh

Sở GTVT phối hợp với Cục Quản lý đường bộ lắp đặt hệ thống
cảnh báo nguy hiểm và rào chắn đoạn bị sạt lở trên tuyến QL 1D
qua KV 5, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: THU DỊU

KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH (1961 - 2021)

Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ
Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường Chính trị
tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1961 - 2021).
60 năm qua, các thế hệ giảng viên và học viên nhà trường đã
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức,
đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. u 7

Với phương châm “sống chung an toàn
với dịch bệnh”, chính quyền và nhân dân
huyện Phù Mỹ đang đồng lòng thực hiện
các biện pháp phòng dịch. Huyện phát huy
vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng trong
quản lý chặt địa bàn, nhanh chóng xử lý ổ
dịch phát sinh, không để xáo trộn đời sống,
sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

u3

HỖ TRỢ KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM:

Ngân hàng tiếp tục
chia sẻ khó khăn
với doanh nghiệp u 8

2

THỜI SỰ

THỨ SÁU, 19.11.2021

toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội
Đại đoàn kết khu phố Canh Tân
(BĐ) - Nhân kỷ niệm 91 năm
Ngày truyền thống MTTQ Việt
Nam (18.11.1930 - 18.11.2021),
sáng 18.11, Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Vân Canh tổ chức Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc tại khu
phố Canh Tân, thị trấn Vân
Canh (huyện Vân Canh).
Dự Ngày hội có các đồng
chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Vân
Canh, thị trấn Vân Canh; cùng
đông đảo người dân khu phố
Canh Tân.
Tại Ngày hội, các đại biểu
đã cùng nhau ôn lại lịch sử và
truyền thống 91 năm MTTQ Việt
Nam; nghe báo cáo kết quả thực
hiện cuộc vận động “Toàn dân
xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh” năm 2021 của khu
phố Canh Tân.
Hiện nay, khu phố Canh Tân
có 6 dân tộc anh em cùng chung
sống, gồm: Kinh, Chăm, Ba na,
Thái, Ê đê, Tày, với 120 hộ/456

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (đứng giữa) thăm hỏi đời sống nhân dân khu phố Canh Tân. 		
nhân khẩu. Năm 2021, mặc dù
dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng
lớn đến cuộc sống của người
dân nhưng dưới sự lãnh đạo
của cấp ủy chi bộ, Ban công
tác mặt trận, cán bộ, nhân dân
khu phố Canh Tân đã phát huy
truyền thống đoàn kết, tương
thân tương ái, giúp nhau phát
triển kinh tế, nâng cao thu nhập
và đời sống. Từ đó, tình hình
KT-XH của khu phố có bước
phát triển khá, ANTT được giữ

ổn định. Điều đáng mừng là số
hộ nghèo ở khu phố giảm 7%,
hộ cận nghèo giảm 3% so với
năm 2020. Phong trào bảo vệ
môi trường, thực hiện nếp sống
văn minh, xây dựng khu dân
cư sáng, xanh, sạch, đẹp được
người dân hưởng ứng tích cực.
Phát biểu tại Ngày hội, Bí
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ghi
nhận, biểu dương, chúc mừng
những kết quả mà nhân dân khu
phố Canh Tân đã đạt được trong

Ảnh: N. HÂN

thời gian qua. Đồng chí mong
rằng nhân dân địa phương tiếp
tục phát huy hơn nữa truyền
thống đoàn kết, thi đua lao động
sản xuất, thực hiện hiệu quả các
phong trào thi đua yêu nước,
xây dựng khu phố ngày càng
văn minh, giàu đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp
ủy, chính quyền địa phương
tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện
về vốn, KHKT giúp người dân
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, xây dựng nhiều mô
hình phát triển kinh tế phù hợp
để nâng cao thu nhập.
Đề cập đến sự phát triển
của khu phố Canh Tân, thị trấn
Vân Canh nói riêng và cả huyện
Vân Canh nói chung, đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong
tương lai không xa, khi Khu
công nghiệp, đô thị và dịch vụ
Becamex VSIP Bình Ðịnh (đang
triển khai trên địa bàn xã Canh
Vinh) đi vào hoạt động, sẽ tạo
bước đột phá lớn trong chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết
việc làm, nâng cao thu nhập,
đời sống cho người dân. Tỉnh
sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất để nhà đầu tư triển khai
nhanh dự án; đồng thời tiếp
tục quan tâm đầu tư xây dựng
hoàn thiện hệ thống hạ tầng
giao thông, thủy lợi, y tế, giáo
dục…, tạo cú hích để Vân Canh
phát triển.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh
ủy tặng quà cho khu phố Canh
Tân và các hộ nghèo; tham gia
trồng cây xanh tại khuôn viên
Nhà Văn hóa khu phố; thăm các
cháu thiếu nhi tại điểm Trường
Mẫu giáo của khu phố; đi kiểm
tra đê Suối Lớn đoạn qua địa
bàn khu phố bị sạt lở.
NGUYỄN HÂN

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Tuyên dương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (thứ ba từ phải sang) tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT. Ảnh: THU HIỀN
(BĐ) - Chiều 18.11, Bí thư
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đến
thăm, chúc mừng Trường ĐH
Quy Nhơn và Trường Chuyên
biệt Hy Vọng Quy Nhơn, nhân
kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà
giáo Việt Nam (20.11.1982 20.11.2021). Cùng đi có Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.
Tại các nơi đến thăm, Bí thư
Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng và tri
ân cán bộ, giảng viên, giáo viên,
nhân viên các trường.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng bày
tỏ vui mừng và tự hào trước
những thành tích nổi bật của
Trường ĐH Quy Nhơn thời gian
qua, khi không chỉ khẳng định
uy tín về công tác đào tạo nhân
lực ở khu vực miền Trung - Tây
Nguyên mà đã vươn tầm quốc
gia, bước đầu mở rộng quan hệ

hợp tác với các nước trên thế
giới. “Một trong những điểm
quan trọng hàng đầu được các
nhà đầu tư quan tâm khi đặt
vấn đề đầu tư vào tỉnh là nguồn
nhân lực. Tỉnh đặt niềm tin, kỳ
vọng và mong muốn nhiều hơn
ở Trường ĐH Quy Nhơn trong
công tác đào tạo. Đồng thời tỉnh
cam kết tạo cơ chế tốt, điều kiện
thuận lợi cho phát triển của nhà
trường”, đồng chí Hồ Quốc
Dũng nhấn mạnh.
Tại Trường Chuyên biệt Hy
vọng Quy Nhơn, đồng chí Bí
thư Tỉnh ủy chia sẻ niềm vui
khi chứng kiến cơ sở vật chất
nhà trường được đầu tư khang
trang. Đây là ngôi trường đặc
biệt, với 37 cán bộ, giáo viên
đang thực hiện công tác nuôi
dạy 164 học sinh khiếm thính và

chậm phát triển về trí tuệ. “Dạy
trẻ em bình thường đã khó, dạy
cho trẻ khuyết tật càng khó khăn
hơn. Tôi mong các thầy, cô giáo
cố gắng hoàn thành tốt chức
trách, nhiệm vụ. Tỉnh sẽ quan
tâm nhiều hơn nữa để hoàn
thiện cơ sở vật chất; thêm chính
sách hỗ trợ cho các cháu”, Bí thư
Tỉnh ủy bày tỏ.
Nhân dịp này, lãnh đạo
Viettel Bình Định trao tặng
1 ti vi và 1 máy giặt cho Trường
Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn.
l Sáng cùng ngày, Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi
Long đến thăm, chúc mừng Sở
GD&ĐT và Trường Phổ thông
dân tộc nội trú THPT Bình Ðịnh.
Chủ tịch tỉnh gửi lời tri ân sâu
sắc tới các thế hệ nhà giáo của
ngành GD&ĐT tỉnh - những

người gánh vác sự nghiệp
“trồng người” cao cả.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng
định, Đảng và Nhà nước rất
quan tâm đến sự nghiệp giáo
dục, coi giáo dục là quốc sách
hàng đầu, dành nhiều nguồn
lực ưu tiên đầu tư cho phát triển
giáo dục.
“Tôi đánh giá rất cao nỗ lực
của Sở GD&ĐT trong 2 năm
qua trong chỉ đạo, lãnh đạo
thích ứng an toàn, linh hoạt
với dịch Covid-19 trong dạy
và học. Toàn ngành GD&ĐT,
đội ngũ nhà giáo đã khắc phục
khó khăn để việc học của học
sinh không bị gián đoạn ngay
cả khi dịch bệnh ở thời điểm
căng thẳng nhất”, Chủ tịch
UBND tỉnh nói.
Trong giai đoạn thực hiện
quyết liệt các giải pháp đổi mới
căn bản, toàn diện nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục ở tất cả
các cấp học, với phương châm
lấy học sinh làm trung tâm,
người đứng đầu chính quyền
tỉnh mong muốn Sở GD&ĐT
tiếp tục đoàn kết, xây dựng
ngành GD&ĐT tỉnh ngày càng
vững mạnh. Toàn ngành tiếp
tục đổi mới toàn diện để nâng
chất lượng dạy học; tham mưu
để tỉnh có thêm cơ chế, chính
sách, nguồn lực hỗ trợ phát
triển hệ thống GD&ĐT, cùng
vun đắp cho sự nghiệp GD&ĐT
của tỉnh, để “sản phẩm” đầu
ra ngày càng chất lượng, đóng
góp trực tiếp vào công cuộc phát
triển tỉnh Bình Định cũng như
xây dựng đất nước…
THU HIỀN

29 nhà giáo trẻ
tiêu biểu làm
theo lời Bác

(BĐ) - Chiều 18.11, Tỉnh đoàn
tổ chức lễ tuyên dương nhà
giáo trẻ tiêu biểu làm theo
lời Bác lần thứ IV - năm 2021,
nhân kỷ niệm 39 năm Ngày
Nhà giáo Việt Nam (20.11.198220.11.2021).
Trong những năm qua, đội
ngũ cán bộ Đoàn, Đội trường
học mà tiêu biểu là giáo viên,
giảng viên trẻ là lực lượng
nòng cốt trong việc triển khai
các phong trào hành động cách
mạng của tuổi trẻ đến đông đảo
ĐVTN, học sinh, sinh viên; xung
kích, tình nguyện thực hiện các
đề tài, sáng kiến nâng cao hiệu
quả công tác giảng dạy và bồi
dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ...
Tại chương trình, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên
dương và trao tặng 29 bằng
khen cho 29 “Nhà giáo trẻ làm
theo lời Bác”, vì đã có thành tích
tiêu biểu trong công tác giảng
dạy, tham gia công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu niên
tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.
Dịp này, Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn tổ chức tọa đàm với
các thầy, cô giáo trẻ nhằm chia
sẻ về những thuận lợi, khó khăn
và định hướng giáo dục trong
tương lai, phấn đấu hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ giảng
dạy, công tác Đoàn, Hội, Đội
và phong trào thanh thiếu nhi
của tỉnh.
CHƯƠNG HIẾU

Bình Định
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Hội thảo góp ý đề cương chi tiết
Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định
(BĐ) - Chiều 18.11, Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội
thảo góp ý đề cương chi tiết Lịch
sử MTTQ Việt Nam tỉnh Bình
Định (1930 - 2020). Tham gia
hội thảo có các đồng chí nguyên
lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh qua các thời kỳ, các
nhà nghiên cứu lịch sử và lãnh
đạo các hội, đoàn thể liên quan.
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh - chủ trì hội thảo.
Dự thảo đề cương chi tiết
Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh
Bình Định (1930 - 2020) gồm 7
chương, đề cập quá trình hình
thành và phát triển tổ chức Mặt
trận qua các giai đoạn: Từ năm
1930 đến cách mạng Tháng Tám
1945, vừa kháng chiến, vừa
kiến quốc (1946 - 1954), tuyên
truyền, vận động nhân dân tham
gia chống Mỹ cứu nước (1954 1975), góp phần khắc phục hậu
quả chiến tranh sau ngày giải

phóng (1975), xây dựng CNXH,
thực hiện nhiệm vụ chính trị
trong thời kỳ đổi mới (1989 2001), góp phần vào sự nghiệp
đổi mới do Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo (2001 - 2020).
Tại hội thảo, các đại biểu tập
trung góp ý làm sáng tỏ và cụ thể
hóa một số chi tiết lịch sử trong
quá trình hình thành và phát
triển 90 năm của MTTQ Việt
Nam tỉnh; bổ sung một số thành
tích đáng lưu ý trong hoạt động
của MTTQ; góp ý về kết cấu các
tiểu mục của từng chương, bố
cục, phần phụ lục và hình ảnh
của tập sách. Trong đó, các đại
biểu nhấn mạnh phải xác định
MTTQ là một tổ chức liên minh
chính trị, liên hiệp tự nguyện có
hệ thống từ Trung ương đến cơ
sở để thấy rõ vai trò, vị trí, chức
năng của MTTQ, không giống
như các tổ chức đoàn, hội khác,
để xây dựng cuốn sách đảm bảo
tính chính xác, đầy đủ, toàn diện,
mang những nét đặc trưng của
tổ chức Mặt trận. NGỌC QUỲNH

Tổ chức các hoạt động tưởng niệm
đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ
hy sinh trong đại dịch Covid-19
thiết thực, phù hợp
(BĐ) - Theo thông báo của
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam, từ 20 giờ đến 21 giờ ngày
19.11.2021 (thứ Sáu), Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam phối hợp với Thường
trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh
tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào
tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy
sinh trong đại dịch Covid-19
bằng hình thức truyền hình trực
tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền
hình Việt Nam và tiếp sóng trên
các đài truyền hình địa phương.
Tại Thông báo số 368-TB/TU
ban hành ngày 17.11, Thường
trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo
về việc tổ chức các hoạt động

tưởng niệm; đồng thời, tiếp tục
động viên các lực lượng tuyến
đầu và nhân dân vượt qua khó
khăn, đẩy lùi dịch bệnh, như sau:
Các cấp ủy đảng, chính
quyền, Mặt trận và các tổ chức
chính trị - xã hội trong tỉnh tổ
chức các hoạt động tưởng niệm
thiết thực, phù hợp với địa
phương, đơn vị.
Dừng tổ chức và phát thanh,
truyền hình các sự kiện, hoạt
động văn hóa, văn nghệ, vui
chơi, giải trí trong thời điểm tổ
chức Lễ tưởng niệm; triển khai
tiếp sóng VTV1 Đài Truyền hình
Việt Nam về chương trình Lễ
tưởng niệm. 		
P.V

(BĐ) - Chiều 18.11, Tập đoàn
Kurz (CHLB Đức) đến thăm và
làm việc với Trường CĐ Kỹ thuật
Công nghệ Quy Nhơn về việc
tuyển dụng nguồn nhân lực là
học viên của nhà trường làm
việc tại Nhà máy sản xuất nhũ
và màng mỏng công nghệ cao tại
Khu công nghiệp Becamex VSIP
Bình Định.
Tại buổi làm việc, đại diện
Tập đoàn Kurz bày tỏ sự quan
tâm đến công tác đào tạo của
nhà trường đối với một số ngành
nghề như điện tử, cơ khí, cắt gọt
kim loại… Chia sẻ tầm quan
trọng về kiến thức ngoại ngữ cơ
bản cần được trang bị đối với đội
ngũ nhân lực mà Kurz sẽ tuyển
dụng cho Nhà máy, đại diện Tập
đoàn mong muốn nhà trường

chú trọng đến việc này bên cạnh
việc trang bị kiến thức chuyên
môn, kỹ năng nghề nghiệp cho
học viên. Đại diện Tập đoàn cũng
mong muốn nhà trường quan
tâm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp học
viên của mình hình thành phong
cách làm việc chuyên nghiệp
cùng sự cầu thị, học hỏi, nỗ lực
phát triển bản thân và đóng góp
cho cộng đồng, xã hội.
Ngày 8.11 vừa qua, UBND
tỉnh đã trao giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư dự án Nhà máy
sản xuất nhũ và màng mỏng công
nghệ cao tại Khu công nghiệp
Becamex VSIP Bình Định cho
Tập đoàn Kurz. Nhà máy có tổng
vốn đăng ký đầu tư 40 triệu USD,
dự kiến hoàn thiện và hoạt động
vào giữa năm 2023. NGỌC NGA

Tập đoàn Kurz làm việc với Trường
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
về tuyển dụng nhân lực
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Phù Mỹ chủ động
kiểm soát dịch bệnh
Với phương châm “sống chung an toàn với dịch bệnh”, chính quyền và nhân dân huyện
Phù Mỹ đang đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng dịch. Huyện phát huy vai trò của
tổ Covid-19 cộng đồng trong quản lý chặt địa bàn, nhanh chóng xử lý ổ dịch phát sinh,
không để xáo trộn đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Các tổ Covid-19 cộng đồng phát huy hiệu quả công tác phòng dịch trong tình hình mới tại huyện Phù Mỹ.
Ảnh: KIỀU ANH

Chung sức

Với việc duy trì và phát huy
thế mạnh của 623 tổ Covid-19
cộng đồng/3.500 thành viên,
nhân dân và cán bộ huyện Phù
Mỹ đã cho thấy tinh thần cộng
đồng trách nhiệm để “Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Có tận mắt chứng kiến các
thành viên của tổ Covid-19
cộng đồng thôn Quang
Nghiễm, xã Mỹ Châu không
ngại mưa lũ vẫn đến nhà có
người đang thực hiện cách ly
tại nhà động viên, nhắc nhở
thực hiện đúng quy định,
mới phần nào cảm nhận được
tinh thần trách nhiệm của
họ. Ông Đặng Văn Hóa, tổ
trưởng tổ Covid-19 cộng đồng
thôn Quang Nghiễm, chia sẻ:
“Dịch bệnh thì đâu đợi mưa
hay nắng, thế nên chúng tôi
cứ phải chủ động đến tận nhà
kiểm tra, nhắc nhở, thăm hỏi
để kịp có biện pháp xử lý. Mà
cũng nhờ vậy, người dân ai
cũng tự giác tuân thủ quy định
để cùng nhau sống chung an
toàn với dịch bệnh”.
Trò chuyện với nhiều người
dân ở đây, chúng tôi nhận thấy
đến các cụ già, chị hàng cơm,
anh công nhân, bác nông dân
cũng ý thức rõ việc “thích ứng
an toàn với dịch bệnh”. Bởi họ
hiểu, nếu không cùng nhau
nâng cao ý thức phòng dịch
thì cuộc sống bình thường mới
khó mà lâu dài. Chị Phạm Thị
Lài, chủ một quán nhậu trên
địa bàn thị trấn Bình Dương,
chia sẻ: “Dịch bệnh sẽ được
kiểm soát tốt nếu ai nấy đều
tuân thủ đúng quy định. Vì

vậy, tôi cũng chủ động hạn
chế bàn ghế, nhân viên phục
vụ đều đeo khẩu trang và nhắc
khách quét mã QR cũng như
đóng cửa quán trước 21 giờ”.
Với phương châm “mở
cửa nhưng kiểm soát chặt
chẽ và quản lý theo tình hình
thực tế”, từ ngày 5.11 đến
nay, dù huyện Phù Mỹ liên
tục ghi nhận hơn chục ca
bệnh Covid-19 với hàng trăm
trường hợp liên quan, nhưng
nhịp sống, sản xuất tại những
địa bàn có ca bệnh vẫn không
bị xáo trộn nhiều.
Ông Phạm Hữu Duy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND
huyện Phù Mỹ, cho biết: “Để
kiểm soát nguồn lây hiệu quả,
chúng tôi còn chủ động xác
minh ngay các nguồn tin mới
để lập tức thực hiện các công
việc cần thiết. Các công đoạn
này đều được tiến hành khẩn
trương, chặt chẽ nên người dân
không hoang mang mà tự giác
thực hiện theo thông báo của
chính quyền”.

Chủ động
kiểm soát dịch

Cùng với việc các cơ sở sản
xuất, kinh doanh, trường học,
chợ hoạt động trở lại, công tác
kiểm tra, kiểm soát theo tình
hình thực tế của địa bàn cũng
đang được các ngành, xã, thị
trấn và UBND huyện Phù Mỹ
thực hiện quyết liệt.
Với hàng chục cơ sở cho
thuê lưu trú, karaoke, sân bóng,
quán nhậu, quán cà phê... bên
cạnh công tác tuyên truyền qua
hệ thống loa phát thanh, các tổ
Covid-19 cộng đồng, thị trấn

Bình Dương còn phát huy vai
trò của tổ kiểm tra liên ngành
để kiểm tra và xử lý việc không
tuân thủ các quy định phòng
dịch. “Bên cạnh việc phối hợp
với chính quyền địa phương
kiểm tra các hoạt động kinh
doanh, dịch vụ, chúng tôi
còn chủ động công tác nắm
hộ, nắm người để nhắc nhở và
kịp thời phát hiện, xử lý ngay
các trường hợp vi phạm”,
trung tá Nguyễn Văn Tố,
Phó Trưởng CA thị trấn Bình
Dương, cho biết.
Song song với công tác
chủ động kiểm soát, chiến
dịch bao phủ vắc xin phòng
Covid-19 cho nhân dân cũng
đang được huyện Phù Mỹ
triển khai theo phương châm
nhanh chóng, an toàn và hiệu
quả. Cụ thể, trên địa bàn huyện
đã có trên 60.150 người được
tiêm mũi 1 và 20.250 người đã
tiêm đủ 2 mũi vắc xin; riêng tỷ
lệ tiêm chủng cho đối tượng
công nhân đạt 98,1%, trong đó
3.395 người đã tiêm mũi 1 và
1.711 người đã tiêm đủ mũi 2.
“Địa phương đang thực hiện
nghiêm việc kiểm tra công tác
phòng, chống dịch tại các công
ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh, cơ sở lưu
trú, chợ, trường học...”, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND
huyện Phù Mỹ Phạm Hữu Duy
cho biết thêm.
Có thể nói, bằng tinh thần
trách nhiệm của các cấp chính
quyền và sự đồng thuận của
người dân, huyện Phù Mỹ đã
và đang kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh theo tình hình thực tế.
KIỀU ANH

Bình Định

KINH TẾ

THỨ SÁU, 19.11.2021

ktvhxhbbd@gmail.com

SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC CÁC HƯ HỎNG TRÊN HỆ THỐNG GIAO THÔNG SAU MƯA LŨ:

Khẩn trương, đảm bảo an toàn giao thông
Sau đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay, nhiều điểm trên hệ thống giao thông tỉnh Bình Định bị hư
hỏng. Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, ngành GTVT tỉnh đã khẩn trương sửa chữa, khắc phục; đồng
thời lên kế hoạch dài hơn về việc nâng cấp, gia cố các tuyến giao thông.

Trong các ngày 12 - 17.11
trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa
lớn, xuất hiện lũ, gây ngập, làm
hư hỏng cục bộ, sạt lở đất, đá
vùi lấp nền, mặt đường một số
tuyến giao thông, gây khó khăn
cho việc đi lại. Ngay trong mưa,
lũ, Sở GTVT đã thành lập nhiều
đoàn công tác đến hiện trường
các tuyến quốc lộ được ủy thác
quản lý, các tuyến tỉnh lộ để
kiểm tra và chỉ đạo các biện
pháp bảo đảm ATGT.
Theo thống kê sơ bộ
của Sở GTVT, toàn tỉnh có
7.037 m đường bị hư hỏng, sạt lở
10.463 m3 đất đá, 8 cầu, 20 cống
bị sạt lở, cuốn trôi, 12 điểm bị
ách tắc. Giám đốc Sở GTVT
Trần Thanh Dũng, Trưởng Ban
chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn Sở GTVT,
cho biết, hiện cơ bản các tuyến
giao thông trên địa bàn tỉnh đã
thông suốt trở lại; các điểm sạt
lở được khắc phục tạm thời,
những điểm nguy cơ cao đã
được rào chắn, giăng dây cảnh
báo. Đợt mưa lũ này kéo dài
liên tục, các khu vực núi ngấm
nước rất nặng tạo nguy cơ sạt
lở rất lớn, đặc biệt là tuyến giao
thông đi qua các vị trí đèo núi.
Thực hiện chỉ đạo của UBND
tỉnh, cùng với việc khắc phục
tạm thời, Sở sẽ phối hợp với
các đơn vị và địa phương rà
soát, khảo sát lại toàn bộ hệ
thống giao thông, đặc biệt là
các điểm có nguy cơ sạt lở cao
để lên kế hoạch tổng thể khắc
phục, nâng cấp toàn hệ thống
đảm bảo phục vụ lâu dài.
Trong đợt mưa lũ vừa qua,
nhiều tuyến giao thông trên địa
bàn huyện An Lão bị sạt lở, gây
ách tắc. Tính riêng trong đợt
mưa từ ngày 12 - 17.11, có 3
tuyến giao thông trên địa bàn
huyện bị ngập cục bộ, bị sạt lở
gồm: Cầu Sông Sang trên tuyến
đường huyện (ĐH 2) từ xã An
Hòa đến An Toàn bị ngập sâu
0,6 m; cầu Đất Dài trên đường
từ thị trấn An Lão đi xã An

Sở GTVT phối hợp với Cục Quản lý đường bộ lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm và rào chắn đoạn bị sạt lở trên tuyến
QL 1D qua KV 5, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Ảnh: THU DỊU

Tuyến đường xã Xuân Bình - Vĩnh Lợi (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) xói lở
hơn 1 km. Địa phương tạm thời khắc phục, rào chắn các điểm sạt lở, chỉ cho lưu
thông 1 làn (ảnh chụp chiều 18.11.2021).
Ảnh: THU DỊU
Dũng bị ngập 0,8 m, gây chia
cắt; tuyến ĐH 1 từ thị trấn An
Lão đi An Vinh sạt lở, đất đá
vùi lấp nửa mặt đường.
Ông Trương Tứ, Chủ tịch
UBND huyện An Lão, cho biết,
đến chiều 17.11, trên địa bàn An
Lão trời vẫn mưa, nhưng lượng
mưa nhỏ hơn so với những ngày
trước. Các tuyến giao thông bị
ngập hiện nước đã rút, người
dân qua lại được. Tuy nhiên,
theo dự báo thời tiết, những
ngày tới địa bàn tỉnh tiếp tục có
mưa, đề phòng nguy cơ ngập

úng, lũ quét, Ban chỉ huy Phòng
chống thiên tai - Tìm kiếm cứu
nạn - Phòng thủ dân sự huyện
chỉ đạo các địa phương bố trí lực
lượng trực 24/24 giờ tại các điểm
có nguy cơ ngập lụt, các tuyến
giao thông liên xã, các điểm
vừa rút nước để kịp thời cảnh
báo người dân. Riêng với tuyến
ĐH 1, huyện thiết lập rào
chắn, cảnh báo nguy cơ; do
nền đất yếu, nhũn, mưa đang
tiếp tục nên địa phương chưa
thể huy động nhân công, máy
móc vào khắc phục, tránh làm

sạt lở thêm.
Huyện Phù Mỹ và Phù Cát
là 2 địa phương ghi nhận thiệt
hại lớn về hệ thống giao thông
sau mưa lũ. Đến thời điểm
này, việc đi lại đã tạm phục
hồi nhưng chưa thể hoàn toàn
bình thường như trước mưa lũ.
Riêng với các điểm sạt lở, các
địa phương đang gấp rút khắc
phục, kết nối giao thông.
Ông Trần Quốc Vinh, Phó
Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ,
cho biết: “Trong chiều 17.11,
sau khi ngớt mưa, nước rút dần,
huyện Phù Mỹ chỉ đạo Phòng
Kinh tế và Hạ tầng phối hợp
với các địa phương triển khai
công tác khắc phục hệ thống
giao thông. Trên địa bàn huyện
có điểm sạt lở nghiêm trọng ở
đèo Ba Nam trên tuyến Đèo
Nhông - Mỹ Thọ, ngay trong
chiều 17.11, lực lượng chức
năng huyện phối hợp với các
đơn vị liên quan khẩn trương
khắc phục tạm thời, kết nối giao
thông trên tuyến; đồng thời bố
trí lực lượng ứng trực tại đây và
các điểm nguy cơ khác để cảnh
báo cho người dân khi có mưa
lũ, hoặc trường hợp khẩn cấp”.
THU DỊU

Ông Phùng và mô hình sản xuất liên hoàn
Đến gia trại sản xuất liên hoàn ruộng vườn - chuồng của ông Nguyễn Ngọc
Phùng, 60 tuổi, ở khu phố Diêu Trì, thị trấn
Diêu Trì, huyện Tuy Phước (ảnh), chứng
kiến cách ông kết hợp canh tác 2 mẫu
ruộng lúa với 1 mẫu đất vườn luân canh
trồng các loại cây: Ớt, bắp, cà mỡ, cà dê…
cùng với đàn bò gần chục con, đàn gà 40
con và đàn bồ câu hàng trăm con, chúng
tôi không thể nghĩ rằng ông chỉ mới đầu
tư, tạo dựng trong khoảng hơn 2 năm nay.
Bà Nguyễn Thị Nhàn, hàng xóm của
ông Phùng, nhận xét: Ông Phùng làm cái gì
cũng tính toán rất kỹ, học tập nghiên cứu
rất chu đáo, làm thử từng bước, đạt rồi mới
mở rộng ra nên cách sản xuất kiểu ruộng vườn - chuồng của ổng được nhiều bà con
học và làm theo.
Đem lời khen của bà con ra hỏi, ông
Phùng cười cho biết: Bà con thương tôi

nên nói thế thôi chứ tất cả những việc tôi
làm cũng là nhờ các anh bên Hội Nông
dân thị trấn, HTXNN Trồng trọt Diêu Trì
chỉ cho qua nhiều lớp tập huấn chăn nuôi,
làm vườn. Đất vườn nhà tôi rộng nhưng
dễ ngập nước, vì thế tôi chịu khó tính toán,
chia theo lô để tạo đường thoát nước thật
tốt, thứ đến tôi nuôi bò để cải tạo đất. Rồi
được Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay một ít,

tôi nuôi thêm bò, gà, chim bồ câu để thực
hiện nguyên tắc được học là “đa dạng vật
nuôi - đa dạng cây trồng”. Ruộng với vườn
của tôi bổ túc cho nhau với sự kết nối của
chăn nuôi đúng theo hướng dẫn của cán bộ
khuyến nông đấy!
Ông Đặng Tấn Hằng, Chủ tịch Hội Nông
dân thị trấn Diêu Trì, cho biết: Không chỉ
làm ăn phát triển kinh tế, ông Phùng còn
tích cực tham gia các phong trào nông dân
do các cấp hội và địa phương phát động.
Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm
trong trồng trọt và chăn nuôi cho các hội
viên nông dân trên địa bàn thị trấn và các
địa phương khác, nhất là trong chăn nuôi
bò sinh sản, vào mỗi dịp người trong và
ngoài địa phương đến mua nghé của ông
về nuôi. Ông Phùng là một điển hình nông
dân sản xuất kinh doanh giỏi của thị trấn.
NGUYỄN PHI LY LY
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Tuy Phước
tổng kết sản xuất
nông nghiệp
năm 2021
Ngày 18.11, UBND huyện
Tuy Phước tổ chức hội nghị
trực tuyến tổng kết sản xuất
nông nghiệp năm 2021 và triển
khai sản xuất vụ Đông Xuân
2021 - 2022.
Năm 2021, mặc dù gặp
không ít khó khăn nhưng lĩnh
vực sản xuất nông nghiệp của
huyện Tuy Phước vẫn đạt
được những kết quả khả quan.
Tổng diện tích lúa gieo trồng
cả năm hơn 14.930 ha (101,22%
kế hoạch), năng suất bình quân
đạt 71,1 tạ/ha, tăng 0,68% và
sản lượng đạt hơn 106.215 tấn,
tăng 0,22% so với năm 2020.
Đã tổ chức triển khai, hướng
dẫn thực hiện cánh đồng mẫu
lớn, cánh đồng lớn, cánh đồng
liên kết 2.739,6 ha; nhờ liên kết
sản xuất lúa giống với DN, lợi
nhuận của nông dân tăng thêm
so với sản xuất lúa thịt khoảng
9 tỷ đồng.
Về chăn nuôi, Tuy Phước
đã triển khai mô hình nhóm
nông dân cùng sở thích chăn
nuôi bò thịt đủ điều kiện sử
dụng nhãn hiệu chứng nhận
“Bò thịt chất lượng cao Bình
Định” tại xã Phước An với quy
mô 50 con/10 hộ; phối hợp xây
dựng 1 mô hình chăn nuôi gà
giống an toàn dịch bệnh quy
mô 2.000 con tại Trại giống
Ngụy Tân ở xã Phước Quang.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng
ước đạt 1.835,5 tấn, tăng 1,3%
so với cùng kỳ. Sản lượng thủy
sản khai thác tính từ đầu năm
đến nay ước đạt 3.960 tấn, tăng
3,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Vụ Đông Xuân 2021 - 2022,
huyện Tuy Phước sẽ sản xuất
7.450 ha lúa, phấn đấu đạt
năng suất 75 tạ/ha; thực hiện
18 cánh đồng mẫu lớn/650 ha;
7 cánh đồng lớn, cánh đồng
liên kết/746 ha; 700 ha rau;
210 ha đậu phụng, 190 ha bắp.
XUÂN VINH

Tập huấn xây
dựng nhãn hiệu
nông sản
Sáng 18.11, Hội Nông dân
huyện Tây Sơn phối hợp với
Trung tâm Thông tin - Ứng
dụng Khoa học và Công nghệ
(Sở KH&CN) tổ chức hội nghị
tập huấn kỹ năng xây dựng
nhãn hiệu hàng hóa nông sản
năm 2021 cho 30 học viên trên
địa bàn huyện.
Tại lớp tập huấn, các học
viên được cập nhật hệ thống
văn bản pháp lý của Nhà nước
liên quan đến KH&CN, như:
Xây dựng nhãn hiệu và thủ tục
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
nông sản, bảo vệ và phát triển
thương hiệu nông sản, áp dụng
hệ thống truy xuất nguồn gốc,
mã số mã vạch, ghi nhãn hàng
hóa và công bố chất lượng sản
phẩm của nông dân…
ĐÀO MINH TRUNG
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Bình Định

Xây dựng và phát triển văn hóa
trở thành nền tảng tinh thần của xã hội
Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 24.11 tới nhằm chấn hưng và phát
triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đúng với tinh thần văn hóa là nền tảng tinh thần xã
hội. Nhân dịp này, Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân Chánh đã chia sẻ với phóng viên Báo Bình Định
về những thành tựu đã đạt được của ngành Văn hóa tỉnh Bình Định.

Ông TẠ XUÂN CHÁNH
 Trong nhiều năm qua,
ngành Văn hóa Bình Định có
nhiều thành tựu, đặc biệt là
trong thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,
ông có thể chia sẻ?
- Thời gian qua, được sự
quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL,
sự phối hợp hỗ trợ của các
sở, ngành và các địa phương,
ngành Văn hóa tỉnh đã gặt hái
nhiều thành công trong công
tác bảo tồn và phát huy giá trị
di tích, lễ hội truyền thống, bảo
tàng, nghệ thuật biểu diễn; văn
hóa, văn nghệ quần chúng; điện
ảnh, thư viện, mỹ thuật, nhiếp
ảnh và triển lãm; thiết chế văn
hóa; xây dựng đời sống văn hóa
và gia đình...
Từ năm 2015 đến nay, nhiều
di tích được đầu tư tôn tạo, xây
dựng khang trang, như: Khu
di tích Đền thờ Tây Sơn Tam
kiệt, Đài Kính Thiên; tượng
đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn
Tất Thành; các đền thờ: Đào
Tấn, Võ Duy Dương, Nguyễn
Trung Trực…, góp phần giáo
dục truyền thống yêu nước cho
nhân dân. Nhiều tháp Chăm
được trùng tu, chỉnh trang cảnh
quan trở thành điểm du lịch.
Nhiều lễ hội, loại hình nghệ
thuật truyền thống được giữ
gìn, phát huy; đặc biệt di sản
nghệ thuật bài chòi Bình Định
cùng với Nghệ thuật bài chòi
Trung bộ Việt Nam đã được

Liên hoan văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ I - năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức góp phần
bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Ảnh: NGỌC NHUẬN
UNESCO vinh danh là di sản
văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại.
Có thể nhận thấy các giá
trị văn hóa đang được thúc
đẩy chuyển thành giá trị phát
triển mang nét văn hóa đặc
trưng của Bình Định và được
khai thác hiệu quả, đóng góp
tích cực vào phát triển KT-XH
của tỉnh.
 Nhìn lại những nét mới
trong nâng tầm văn hóa Bình
Định, ông tâm đắc điều gì nhất?
- Điều tôi thấy rất tâm đắc
đầu tiên là công trình tượng
đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn
Tất Thành đặt tại trung tâm
TP Quy Nhơn khánh thành năm
2017, đáp ứng nguyện vọng của
Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân Bình Định khi được vinh
dự lưu giữ những dấu tích liên
quan đến thân thế và sự nghiệp
của Bác Hồ thời còn trẻ. Địa

điểm này cũng là nơi tỉnh ta
tổ chức nhiều sự kiện lớn, như
Lễ đón nhận bằng UNESCO
công nhận Nghệ thuật Bài chòi
Trung bộ Việt Nam là di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại; lễ hội đón giao thừa
nhân dịp tết Nguyên đán…
nhằm quảng bá hình ảnh Bình
Định đến với du khách trong
nước và quốc tế.
Một dấu ấn khó quên nữa
là hiếm có nơi nào như Bình
Định khi đích thân Bí thư Tỉnh
ủy trực tiếp chỉ đạo, đi đến tận
thôn, làng để tặng cồng chiêng
cho đồng bào dân tộc thiểu
số, rồi thường xuyên đi thăm,
kiểm tra kết quả bà con luyện
tập cồng chiêng và chỉ đạo tổ
chức Liên hoan Văn hóa cồng
chiêng các dân tộc thiểu số tỉnh
Bình Định lần thứ I, năm 2019.
Từ tâm huyết đó của đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy, nay làng nào,

trường dân tộc nội trú nào cũng
có một bộ cồng chiêng, bà con tổ
chức lễ hội hàng năm để lưu giữ,
phát huy giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc mình. Qua
đó đã thể hiện tư duy đổi mới
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
về quản lý, phát triển văn hóa,
xây dựng con người Bình Định
từ phát triển văn hóa cơ sở.
Ở lĩnh vực giải trí - lấy ví
dụ điển hình là rạp chiếu phim,
nếu trước đó ta chỉ có 1 rạp
chiếu lạc hậu, thì nay hệ thống
nhiều rạp, cụm rạp chiếu phim
ở Quy Nhơn hiện đại không
thua kém tỉnh thành nào, như:
CGV Kim Cúc Plaza, Starlight
Quy Nhơn, D-cine đáp ứng nhu
cầu của công chúng. Các hoạt
động văn hóa - nghệ thuật cũng
để lại nhiều dấu ấn với sự đóng
góp của giới văn nghệ sĩ, những
người làm công tác văn hóa của
tỉnh nhà…

 Để xây dựng và phát triển
văn hóa thực sự trở thành nền
tảng tinh thần của xã hội theo
tinh thần Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, theo
ông, ngành Văn hóa cần thực
hiện những nhiệm vụ trọng tâm
gì trong thời gian tới?
- Hội nghị Văn hóa toàn
quốc sắp tới được tổ chức đặt
nhiều kỳ vọng về việc xây dựng
nền văn hóa dân tộc lên một
tầm cao mới. Đối với tỉnh ta,
Hội nghị có ý nghĩa quan trọng
tạo điều kiện thực hiện các mục
tiêu phát triển văn hóa theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XX, đó là phát triển
con người Bình Định đúng với
tinh thần văn hóa là nền tảng
tinh thần xã hội.
Ngành Văn hóa tỉnh sẽ tập
trung đẩy mạnh tuyên truyền,
nâng cao nhận thức về vị trí,
vai trò, đóng góp của văn hóa
trong phát triển KT-XH; xây
dựng con người Bình Định phát
triển toàn diện thông qua việc
tăng cường giáo dục lòng yêu
nước, truyền thống lịch sử dân
tộc, ý thức trách nhiệm xã hội
cho các tầng lớp nhân dân, nhất
là thế hệ trẻ.
Khai thác hiệu quả các
thiết chế văn hóa, xây dựng
nếp sống văn hóa tiến bộ góp
phần thu hẹp khoảng cách về
hưởng thụ văn hóa giữa thành
thị và nông thôn, miền núi và
miền xuôi. Đổi mới, nâng cao
chất lượng các hoạt động văn
hóa; phát huy giá trị di sản,
nhất là nghệ thuật tuồng, bài
chòi, võ cổ truyền Bình Định
gắn kết với phát triển du lịch.
Tạo điều kiện thuận lợi cho đội
ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, cống
hiến, góp phần thúc đẩy phát
triển sự nghiệp văn học, nghệ
thuật. Phát huy hiệu quả các
nguồn lực đầu tư phát triển
văn hóa, huy động nguồn lực
xã hội hóa đầu tư vào các công
trình, dự án lĩnh vực văn hóa nghệ thuật…
 Xin cảm ơn ông!
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(Thực hiện)

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Hai pho tượng do Võ Văn Dũng mang từ Bắc Hà về

Bảo tàng Quang Trung hiện đang
lưu giữ, trưng bày hai pho tượng gỗ
cổ, tương truyền do Đại tư đồ Võ Văn
Dũng - một danh tướng triều Tây Sơn,
mang từ Bắc Hà về thờ tại chùa Phước
Sơn, đó là pho tượng Bồ tát Phổ Hiền
và pho tượng Quan Công dạng ngồi
(ảnh).
Tượng Bồ tát Phổ Hiền tạc theo
kiểu ngồi thiền định với nét chạm sắc
sảo, hai tay chắp trước ngực, mắt khép
hờ nhìn xuống, vẻ mặt thánh thiện;
áo tượng được phủ lớp sơn màu xanh
nhạt có hoa văn hoa lá màu nhũ vàng;
tay, chân, mặt tượng được sơn màu
hồng da.

Tượng Quan Công được tạc không
theo kiểu tượng và tranh Quan Công
thường thấy (tay trái vuốt râu, tay phải
cầm sách) mà trong tư thế ngồi, chân

buông xuống ghế, đầu đội mũ. Trong
nhóm các tranh, tượng Quan Công, đây
là dáng tượng rất hiếm. Mặt tượng sơn
màu đỏ, chòm râu không dài, mắt sáng
cương nghị, dáng bộ uy nghi; hai tay
tì lên đùi vòng qua trước bụng khuất
trong tay áo, chỉ để lộ bên ngoài mỗi
ngón tay cái của bàn tay phải; áo tượng
được sơn bằng màu xanh lá đậm.
Theo các nhà nghiên cứu, năm 1786,
Võ Văn Dũng theo Nguyễn Huệ ra Bắc
diệt chúa Trịnh, sau đó ông đã thỉnh 3
tượng gỗ là tượng Phật A Di Đà, tượng
Bồ tát Phổ Hiền và tượng Quan Công
về thờ tại ngôi chùa của gia tộc - chùa
Phước Sơn. Chùa Phước Sơn do tộc họ

Võ ở Tây Sơn tạo dựng khoảng đầu thế
kỷ XVIII tại thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú,
huyện Tây Sơn, sau chuyển về xây dựng
kiên cố tại vị trí hiện nay ở thôn Phú
Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Trải qua
hơn 230 năm, cả 3 pho tượng được sơn
lại nhiều lớp nên mất màu sắc nguyên
bản, nhưng dáng thế của tượng vẫn giữ
nguyên gốc.
Hiện tại tượng Phật A Di Đà còn thờ
tại chùa Phước Sơn, 2 pho tượng còn
lại cùng thần vị thờ Đại tư đồ Võ Văn
Dũng, với sự thống nhất của gia tộc Võ,
đã được đưa về trưng bày tại Bảo tàng
Quang Trung.
ĐOAN NGỌC

Bình Định

THỨ SÁU, 19.11.2021

XÂY DỰNG ĐẢNG - CHÍNH QUYỀN
xddncbbd@gmail.com

7

KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH (1961 - 2021)

Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1961 - 2021).
60 năm qua, các thế hệ giảng viên và học viên nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng.
Đào tạo, bồi dưỡng
hàng vạn học viên

Tháng 4.1961, Tỉnh ủy Bình
Định chủ trương thành lập
Trường Đảng tỉnh trực thuộc
Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, đóng
tại làng O2, xã Tu-Kơ-Roong
(nay là xã Vĩnh Kim, huyện
Vĩnh Thạnh).
Trải qua nhiều giai đoạn
cách mạng với nhiều tên gọi,
nhiệm vụ chính trị khác nhau,
đến nay, Trường Chính trị tỉnh
đã đào tạo được hàng nghìn
lớp trung cấp lý luận chính trịhành chính với hàng vạn học
viên. Bên cạnh đó, Trường đã
liên kết với Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh và Học
viện Chính trị khu vực III - Đà
Nẵng mở nhiều lớp cao cấp lý
luận chính trị (LLCT), lớp cử
nhân chuyên ngành LLCT; liên
kết với Học viện Hành chính
mở các lớp cử nhân hành chính;
phối hợp với các học viện, các
trường đại học trong nước mở
hàng trăm lớp chuyên môn, bồi
dưỡng, tập huấn các chuyên đề
quản lý nhà nước, xây dựng
Đảng, bồi dưỡng đại biểu
HĐND cấp huyện, cấp xã, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho các hội,
đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh...
Ông Phan Văn Huệ, Hiệu
trưởng Trường Chính trị tỉnh,
nhìn nhận: Trong suốt chiều
dài lịch sử, Trường Chính trị
tỉnh đã không ngừng nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ,
giảng viên về phẩm chất chính
trị, đạo đức lối sống, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, coi

Ban Giám hiệu và giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 11-QĐ/TW ngày
19.5.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
tháng 7.2021. 						
Ảnh: NGỌC QUỲNH
đây là khâu đột phá có tính
chiến lược. Công tác đào tạo,
quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
được chú trọng và nâng cao.
Bộ máy của nhà trường ngày
càng hoàn thiện, các đơn vị
được hình thành và hoạt động
theo hướng chuyên sâu. Hiện
nay, Trường có 42 cán bộ, viên
chức và người lao động. Trong
đó, có 2 cán bộ, giảng viên có
trình độ tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 15
cử nhân; 18 người có trình độ
LLCT cao cấp.
Thực hiện Quy định
số 09-QĐ/TW về chức năng,
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của
trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương,
ngày 28.12.2018, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết
định số 1235-QĐ/TU, đưa
Trường Chính trị tỉnh trở thành
đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Tỉnh ủy, dưới sự lãnh đạo trực
tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy. “Đây là một bước ngoặt
lớn trong công tác tổ chức của
nhà trường. Từ cơ cấu 4 khoa,
3 phòng, bộ máy đã được tinh
giản còn 3 khoa, 2 phòng; chức
năng, nhiệm vụ được quy định
rõ hơn, cụ thể hơn, mở rộng
hơn so với trước”, ông Phan
Văn Huệ cho biết.

Đoàn kết, chủ động,
sáng tạo

Thời gian qua, các hoạt
động dạy và học tại Trường
Chính trị tỉnh bị ảnh hưởng rất
lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Kế
hoạch giảng dạy xây dựng từ
đầu năm phải thay đổi, điều
chỉnh nhiều lần. Nhưng với
tinh thần chủ động, sáng tạo,
Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng
toàn thể viên chức, người lao

động của trường đã khắc phục
khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực
hiện tốt mục tiêu vừa phòng,
chống dịch vừa hoàn thành
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng
theo chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.
Nhà trường đã có nhiều cố
gắng trong việc chuyển đổi
hình thức dạy và học, từ trực
tiếp sang trực tuyến. Đặc biệt,
để chuẩn bị cho giảng dạy, học
tập theo chương trình trung cấp
LLCT mới ban hành, Trường
đã tổ chức cho toàn thể cán bộ
giảng dạy tham gia chương
trình tập huấn giáo trình trung
cấp LLCT; tổ chức biên soạn
tập bài giảng “Thực tiễn và
kinh nghiệm xây dựng, phát
triển của tỉnh Bình Định” theo
chỉ đạo của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng
4.2021, Trường đã chọn và cử
giảng viên tham gia Hội thi

Qua 60 năm xây dựng và
phát triển, Trường Chính trị
tỉnh đã vinh dự đón nhận
những phần thưởng cao
quý: Huân chương Giải
phóng hạng Ba; 2 Huân
chương Lao động hạng Nhì;
5 Huân chương Lao động
hạng Ba và nhiều Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ,
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Học
viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh cho tập thể và các
cá nhân.
Giảng viên dạy giỏi toàn quốc
các trường chính trị tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương lần
thứ VII khu vực phía Nam do
Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh tổ chức. Hai giảng
viên của Trường tham gia Hội
thi đều đạt danh hiệu “Giảng
viên dạy giỏi”.
Bên cạnh công tác dạy và
học, Trường đang triển khai xây
dựng Đề án Trường Chính trị
tỉnh đạt chuẩn theo Quy định
số 11-QĐ/TW ngày 19.5.2021
của Ban Bí thư Trung ương
Đảng. Theo đó, đến năm 2025,
Trường Chính trị tỉnh sẽ đạt
chuẩn mức 1 và đến năm 2030
đạt chuẩn mức 2.
“60 năm qua, Trường Chính
trị tỉnh đã luôn nỗ lực phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các thế hệ cán bộ của Trường
đã góp một phần sức lực, trí
tuệ cho sự phát triển chung,
hoàn thành nhiệm vụ đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống
chính trị của tỉnh”, Hiệu trưởng
Trường Chính trị tỉnh Phan Văn
Huệ nhấn mạnh.
NGỌC QUỲNH

Đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đào tạo
Xác định nhiệm vụ hàng đầu
là đào tạo, bồi dưỡng lý luận
chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán
bộ cơ sở, Trường Chính trị tỉnh
đã luôn chú trọng đổi mới nội
dung, phương pháp để nâng cao
chất lượng đào tạo.
Việc đổi mới nội dung giảng
dạy được bắt đầu từ bài giảng
của giảng viên. Trong đó, đề cao
việc vận dụng lý luận gắn với
thực tiễn, thực tế, tăng cường
thực hành xử lý tình huống cho
học viên nhằm nâng cao năng
lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ,
biết vận dụng sáng tạo những
kiến thức cơ bản vào phân tích,
tìm ra các biện pháp tối ưu để
xử lý vấn đề mà thực tiễn công
tác đặt ra.
Trên cơ sở chương trình của
Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh, Trường đã cụ thể hóa
để phù hợp với thực tiễn của
tỉnh theo từng đối tượng học.
Coi trọng việc đổi mới công tác
biên soạn tài liệu, giáo trình, bảo
đảm chiều sâu cũng như yêu
cầu gắn lý luận với thực tiễn

trong giảng dạy từng học phần,
từng bài giảng.
Việc cập nhật kiến thức
mới được thực hiện theo quan
điểm “động” và “mở”, thu hẹp
khoảng cách giữa lý luận với
thực tiễn cuộc sống. Trong tổ
chức biên soạn tài liệu giảng
dạy, tham khảo, Trường chủ
trương cập nhật những quan
điểm chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết
mới của Đảng, Nhà nước mà
tài liệu giáo trình, chương trình
chưa có. “Qua đó, nội dung bài
giảng đã phù hợp, linh hoạt, sát
với việc nhận thức và giải quyết
vấn đề thực tiễn đang diễn ra
trong xã hội, đảm bảo cung cấp
cho học viên tri thức khoa học,
kỹ năng xử lý tình huống chính
trị thực tiễn”, Phó Hiệu trưởng
Trường Chính trị tỉnh Trần Hoài
Sơn nhìn nhận.
Phương pháp giảng dạy
cũng là yếu tố quan trọng ảnh
hưởng rất lớn đến chất lượng
đào tạo. Trường Chính trị tỉnh
chỉ đạo, khuyến khích giảng
viên kết hợp nhuần nhuyễn

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thành ủy Quy Nhơn mở lớp Trung cấp lý
luận - hành chính cho cán bộ, công chức phường, xã.
Ảnh: MINH QUANG
phương pháp giảng dạy truyền
thống với các phương pháp
giảng dạy hiện đại, như kết hợp
thuyết trình - làm việc nhóm,
thuyết trình - giải quyết tình
huống, thuyết trình - phỏng
vấn, hỏi ý kiến chuyên gia…
Việc đổi mới phương pháp
giảng dạy LLCT theo hướng lấy
học viên làm trung tâm, phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của người học; gợi mở, thảo
luận, trao đổi giữa giảng viên và
học viên. Đối tượng học LLCT

hành chính là những người có
kinh nghiệm thực tiễn công tác,
vì vậy, giảng viên khuyến khích
học viên tự học hỏi và chỉ đóng
vai trò là người hướng dẫn, thúc
đẩy quá trình học của học viên,
tạo cơ hội cho học viên tham gia
tích cực vào quá trình dạy học.
Theo Phó Hiệu trưởng Phan
Thanh Nhất, việc ứng dụng có
hiệu quả công nghệ thông tin và
các phương tiện hiện đại trong
dạy học giúp giảng viên nâng
cao tính sáng tạo và linh hoạt

hơn trong quá trình giảng dạy.
Hiện nay, hầu hết giảng viên của
Trường đều soạn, giảng bài trên
phần mềm trình chiếu (Power
Point). Công tác kiểm tra, đánh
giá cũng được đổi mới thông
qua viết bài khóa luận, tăng
cường thi đề mở mang tính liên
hệ thực tiễn cao. “Thông qua các
hoạt động nghiên cứu thực tế,
học viên khái quát được những
bài học kinh nghiệm cho bản
thân. Kết quả nghiên cứu thực tế
là một trong những căn cứ đánh
giá năng lực của học viên”, Phó
Hiệu trưởng Phan Thanh Nhất
cho biết.
Theo lãnh đạo nhà trường,
qua khảo sát, đánh giá sơ bộ,
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
lý cấp cơ sở sau khi được đào
tạo tại Trường đã phát huy,
vận dụng tốt kiến thức được
học trong quá trình công tác, đã
và đang là lực lượng nòng cốt
trong tổ chức thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển
KT-XH ở địa phương, cơ sở.
MINH QUANG
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Bình Định

HỖ TRỢ KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN CUỐI NĂM:

Ngân hàng tiếp tục chia sẻ
khó khăn với doanh nghiệp

Cùng với việc triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch về tín dụng năm 2021, trong những tháng
cuối năm, các ngân hàng thương mại cơ cấu lại thời gian trả nợ vay và tiếp tục cho vay mới với lãi suất thấp, hỗ trợ
DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh.
Đưa chính sách của
Nhà nước vào đời sống

Trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức
tạp, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Bình Định bám sát
các chỉ đạo của NHNN Việt
Nam và của UBND tỉnh, linh
hoạt điều hành chính sách tiền
tệ và hoạt động ngân hàng
trên địa bàn tỉnh, đồng thời
đôn đốc các ngân hàng thực
hiện các biện pháp phòng,
chống dịch đi đôi với việc
triển khai quyết liệt các giải
pháp hỗ trợ DN khắc phục
khó khăn, duy trì phát triển
sản xuất kinh doanh.
Ông Nguyễn Trà Dương,
Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Định,
cho biết: Hiện Chi nhánh
đang đôn đốc các tổ chức
tín dụng tiếp tục thực hiện
Thông tư 14/2021 của NHNN
Việt Nam theo hướng kéo
dài thêm thời gian cơ cấu
thời hạn trả nợ, miễn giảm
lãi, phí bao gồm cả khoản nợ
phát sinh, đồng thời giảm lãi
suất tiền vay mới, tạo điều
kiện cho DN có thêm điều
kiện khắc phục khó khăn về
tài chính để khôi phục sản
xuất kinh doanh trong những
tháng cuối năm 2021.
Thực hiện các chính sách
hỗ trợ của Nhà nước dành
cho DN bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh Covid-19, đến ngày
30.9.2021, có 4.368 khách hàng

Khách hàng giao dịch tại Agribank Bình Định.
đã được các ngân hàng cơ cấu
lại thời hạn trả nợ với tổng
giá trị nợ đã được cơ cấu
là 2.145 tỷ đồng; 311 khách
hàng được miễn, giảm lãi với
số tiền lãi được miễn, giảm
là 1,17 tỷ đồng. Cùng với
đó, các ngân hàng đẩy mạnh
việc giải quyết vốn vay cho
khách hàng có nhu cầu, đồng
thời thực hiện đợt giảm lãi
suất mới (từ ngày 15.7 đến
hết năm 2021) thấp hơn lãi
suất cho vay thông thường
từ 0,5 - 2,5%/năm; điều chỉnh
giảm lãi suất đối với dư nợ
vay hiện có từ 0,1 - 2%/năm
và giảm lãi suất cho vay mới
từ 1 - 1,5%/năm.

Đồng hành, chia sẻ
khó khăn với khách hàng

Ngân hàng NN&PTNT Việt
Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định
(Agribank Bình Định) là một
trong số các ngân hàng tích cực
triển khai các giải pháp hỗ trợ DN.
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám
đốc Agribank Bình Định, cho hay:
“Đến ngày 6.10.2021, chúng tôi
đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho
47 khách hàng với dư nợ
27,7 tỷ đồng; miễn, giảm lãi suất
từ 1 - 2%/năm và giữ nguyên
nhóm nợ cho 8 khách hàng với
dư nợ 27,9 tỷ đồng; giảm lãi suất
từ 0,1 - 1% cho 53.684 khách
hàng với tổng dư nợ 12.770 tỷ
đồng. Hiện Agribank Bình Định

Ảnh: TIẾN SỸ
đang rà soát lại các khách hàng
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19, đồng thời tiếp tục cơ
cấu lại nợ vay cho khách hàng
thêm 6 tháng và giảm lãi suất
tiền vay”.
Tương tự, Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam - Chi nhánh
Quy Nhơn (Vietcombank
Quy Nhơn), Ngân hàng Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh
Bình Định, Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam - Chi
nhánh Phú Tài cũng kịp thời
phổ biến các chính sách hỗ trợ
tín dụng phù hợp đến từng
nhóm khách hàng, đồng thời
tiếp nhận, giải quyết nhanh
nhu cầu về vốn vay. Riêng đối

với Vietcombank Quy Nhơn,
9 tháng đầu năm 2021 đã thực
hiện nhiều đợt giảm lãi suất ở
mức từ 0,5 - 1%/năm với doanh
số cho vay 9.648 tỷ đồng. Có hơn
2.420 khách hàng vay vốn được
hỗ trợ lãi suất trên 7 tỷ đồng
và nhiều khách hàng được cơ
cấu thời hạn trả nợ. Ông Trần
Lê Định, Trưởng Phòng Khách
hàng Vietcombank Quy Nhơn,
cho hay: Hiện Vietcombank
Quy Nhơn tiếp tục duy trì
việc giảm lãi suất tiền vay từ
0,5 - 1%/năm đến hết năm 2021,
đồng thời kéo dài thêm thời hạn
cơ cấu lại nợ cho khách hàng.
Theo ông Nguyễn Sỹ Hòe,
Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm
sản Bình Định, thị trường xuất
khẩu các mặt hàng gỗ nội thất
tại Mỹ và châu Âu đang phục
hồi nhu cầu khá tốt, là cơ hội
để DN đẩy mạnh sản xuất, tăng
giá trị xuất khẩu. Việc các ngân
hàng chia sẻ, hỗ trợ DN thông
qua hoạt động giảm lãi suất vốn
vay là việc làm thiết thực, giúp
các thành viên của Hiệp hội giải
quyết khó khăn về vốn, tiếp tục
thực hiện các hợp đồng đã ký và
có thêm điều kiện để thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
Đánh giá cao sự chia sẻ, hỗ
trợ tích cực của ngành Ngân
hàng trong thời gian qua, bà
Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội
Nữ doanh nhân Bình Định, cho
biết, nhu cầu vốn vay để đầu
tư sản xuất kinh doanh trong
những tháng cuối năm rất lớn,
các DN thành viên đều mong
muốn các ngân hàng tiếp tục
kéo dài thêm thời gian cơ cấu
lại nợ vay, giảm lãi suất tiền vay.
PHẠM TIẾN SỸ

Chi cục Thuế Quy Nhơn hỗ trợ doanh nghiệp
áp dụng hóa đơn điện tử
Chi cục Thuế Quy Nhơn
quản lý thuế 4.058 DN hoạt
động sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn, trong đó có 2.584 DN
đang sử dụng hóa đơn điện tử
(HĐĐT) theo Thông tư 32/2011
của Bộ Tài chính, 1.292 DN sử
dụng hóa đơn giấy và chưa sử
dụng hóa đơn.
Từ tháng 11.2021, tỉnh Bình
Định triển khai áp dụng phần
mềm quản lý HĐĐT - giai
đoạn 1 theo quy định mới, Chi
cục Thuế Quy Nhơn đã tạo
điều kiện thuận lợi cho DN,
người nộp thuế thực hiện theo
quy định mới. Trước tiên, Chi
cục chủ động kích hoạt các
kênh thông tin, thông báo để
DN nắm đầy đủ quy định mới
khi áp dụng HĐĐT bắt buộc,
đồng thời tổ chức tập huấn
trực tuyến, phổ biến, hướng
dẫn cho DN các quy trình,
thủ tục liên quan đến việc áp
dụng HĐĐT.

Mới đây, tại lớp tập huấn
với khoảng đại diện 1.000 DN
tham gia, cán bộ chuyên trách
của Chi cục đã giải đáp, hướng
dẫn hàng loạt vấn đề liên quan
việc xử lý HĐĐT cũ, hóa đơn
giấy khi áp dụng HĐĐT mới;
thời điểm lập và xuất HĐĐT có
mã và HĐĐT không có mã của
cơ quan thuế; sửa chữa HĐĐT
sai sót; cách truyền dẫn, lưu
trữ dữ liệu HĐĐT từ DN đến
cơ quan thuế vừa nhanh vừa
bảo mật… Không chỉ vậy, toàn
bộ các thắc mắc, các điểm chưa
rõ còn được Chi cục hệ thống
hóa thành những bài hỏi - đáp
để đưa lên website, các trang
mạng xã hội của đơn vị; đồng
thời hướng dẫn để DN, người
nộp thuế dễ dàng tự mình giải
đáp các điểm còn chưa rõ.
Đại diện Công ty TNHH
Thương mại Hồng Phước chia
sẻ: Khi chuyển sang sử dụng
HĐĐT mới, liệu có phải hủy

Cùng với việc hướng dẫn trực tuyến, Chi cục Thuế Quy Nhơn vẫn duy trì kênh
hướng dẫn trực tiếp các vấn đề liên quan đến HĐĐT mới cho người nộp thuế.
Ảnh: MINH HẰNG
hay sửa HĐĐT hiện có? Hàng
ngày có rất nhiều khách hàng
mua xe máy và các phụ tùng
xe máy, cuối ngày Công ty chốt
lại và xuất 1 hóa đơn hay xuất
từng hóa đơn cho mỗi loại sản
phẩm hàng hóa đã hoàn tất
giao dịch mua - bán... Tôi có

hàng loạt thắc mắc như vậy
nên thật khó có thể được giải
đáp ngay tại lớp tập huấn, vì
vậy tôi đánh giá rất cao việc
Chi cục hỗ trợ người nộp thuế
thông qua nội dung hỏi - đáp
mà Chi cục đưa lên website,
trang mạng xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn,
Chi cục trưởng Chi cục Thuế
Quy Nhơn, cho hay: Chúng
tôi đảm bảo 100% DN trên địa
bàn thành phố hiểu rõ về mục
đích, yêu cầu, quy trình đăng
ký và sử dụng HĐĐT theo quy
định mới. Dự kiến, trong ngày
Tổng Cục Thuế kích hoạt hệ
thống HĐĐT quốc gia, có 200
DN trên địa bàn thành phố sẽ
đăng ký sử dụng HĐĐT, sau
đó các DN khác đồng loạt đăng
ký. Qua kiểm tra, rà soát, chúng
tôi ghi nhận có 4.008 DN thuộc
diện được miễn dịch vụ HĐĐT
trong vòng 1 năm kể từ ngày
Bộ Tài chính phê duyệt danh
sách. Hiện Chi cục cũng đã lập
danh sách các DN thuộc diện
được thụ hưởng gửi Cục Thuế
tỉnh tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh và Bộ Tài chính xem xét,
quyết định, nhằm đảm bảo
quyền lợi chính đáng cho DN.
MINH HẰNG

Bình Định
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Phòng khám
chống độc đầu tiên
của phía Nam
đi vào hoạt động

Phòng khám chống độc phục vụ cho những đối
tượng người bệnh như mắc bệnh nghề nghiệp,
có tiếp xúc hóa chất kỹ nghệ, làm việc sản xuất
trong dây chuyền Taylor. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho
biết đã đưa vào hoạt động phòng khám
chống độc tại khoa khám bệnh. Đây là
phòng khám chống độc đầu tiên ở khu
vực phía Nam, được xem là nền tảng
bền vững cho việc thành lập trung tâm
chống độc.
Phòng khám chống độc Bệnh viện
Chợ Rẫy ra đời nhằm phục vụ cho
những đối tượng người bệnh như mắc
bệnh nghề nghiệp, có tiếp xúc hóa chất
kỹ nghệ, làm việc sản xuất trong dây
chuyền Taylor. Các đối tượng này cần
khám để tầm soát, phát hiện sớm các
bệnh nhiễm độc và để biết cách phòng
tránh bị nhiễm độc trong công việc.
Ngoài ra, phòng khám còn điều trị
cho người bệnh có triệu chứng kéo dài
không tìm thấy nguyên nhân, có tiền sử
sử dụng thực phẩm chức năng, thuốc
đông y, gia truyền trong thời gian kéo
dài, khám tầm soát tìm độc chất cho
cá nhân nghi ngờ có thể đang có bệnh
nhiễm độc...
Bên cạnh công tác khám, tư vấn
bệnh nhiễm độc, phòng khám chống
độc Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục triển
khai, hợp tác nghiên cứu bệnh nhiễm
độc và phòng tránh ngộ độc với các
phòng khám chống độc các nước.
Thực hiện tuyên truyền giáo dục
trong cộng đồng tại các xí nghiệp, công
ty để giúp phòng tránh bệnh nhiễm độc
trong môi trường làm việc. (Theo TTO)

Khai mạc Liên hoan
phim Việt Nam
lần thứ 22

Tạo khí thế mới trong đấu tranh
chống tham nhũng
Ngày 18.11, tại Hà Nội, Thường trực
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ
đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ
trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo
luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với
một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban
Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; về việc sửa
đổi, bổ sung Quy chế làm việc và Quyết
định phân công nhiệm vụ thành viên
Ban Chỉ đạo.
Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ
đạo thống nhất nhận định, đánh giá
từ sau Phiên họp 19 (tháng 1.2021) của
Ban Chỉ đạo đến nay, mặc dù trong điều
kiện đối mặt với đại dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp nhưng các cấp ủy, tổ chức
đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ
lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc kết
luận của Ban Chỉ đạo, nhất là quán triệt,
triển khai nhiệm vụ phòng, chống tiêu
cực gắn với phòng, chống tham nhũng,
trọng tâm là suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, nên công
tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
nói chung, công tác phát hiện, xử lý các
vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói
riêng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều
chuyển biến tích cực.
Những điểm mới, nổi bật là Ủy ban
Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm
tra, xử lý kỷ luật và kiến nghị, yêu cầu
xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng và 20
đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban
Bí thư quản lý liên quan đến các vụ
án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ
đạo (trong đó có 3 Ủy viên, nguyên Ủy
viên Trung ương Đảng, 2 thứ trưởng,
1 nguyên Chủ tịch tỉnh, 1 nguyên Phó
Bí thư tỉnh ủy, 13 sĩ quan cấp tướng
trong LLVT).
Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.
ương đã kiểm tra, làm rõ các sai phạm,
tiêu cực, xử lý và yêu cầu xử lý trách
nhiệm đối với 9 tập thể, 29 cá nhân
có liên quan đến việc giảm chấp hành
hình phạt tù trước thời hạn cho Phan
Sào Nam.
Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư,
Trưởng Ban Chỉ đạo về cơ chế chỉ đạo
phối hợp xử lý sai phạm được phát
hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra,
kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án, các cơ quan kiểm tra, thanh
tra, kiểm toán đã chuyển hơn 270 hồ
sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ
quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy
định (gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ các
năm trước, khi chưa có cơ chế chỉ đạo
phân công này).
Phát biểu kết luận Cuộc họp, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban
Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức
đảng triển khai thực hiện nghiêm túc,
có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần
mới của Trung ương (Kết luận số

Ảnh: TTXVN

21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4
khóa XIII và Quy định số 32-QĐ/TW
của Bộ Chính trị).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu
rõ phải tạo cho được một tinh thần mới,
khí thế mới, quyết tâm mới trong đấu
tranh phòng, chống tham nhũng và
tiêu cực; kiên quyết phòng ngừa, ngăn
chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành
vi tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm
là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức.
Tổng Bí thư yêu cầu, là cơ quan
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
thì các thành viên Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực phải thật sự gương mẫu, thật sự là
“thanh kiếm và lá chắn”. Kiếm phải sắc,
lá chắn phải vững nhưng cái tâm phải
trong sáng, đức phải tốt. Ban Chỉ đạo
phải mẫu mực, công tâm, khách quan,
trong sáng, vô tư, nắm luật pháp nhưng
xử lý có tình có nghĩa.
(Theo TTXVN/Vietnam+)

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 824 tỷ đồng
Tính đến hết quý III/2021, số dư
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) là
824,088 tỷ đồng. Thông tin trên được
Bộ Tài chính cho biết ngày 18.11 khi
công khai về tình hình trích lập, sử
dụng và lãi phát sinh trên số dư quý
III/2021.
Theo cơ quan quản lý này, tổng số
trích Quỹ BOG trong quý III/2021 (từ

ngày 1.7 đến hết ngày 30.9.2021) là
502,284 tỷ đồng; tổng số sử dụng
Quỹ BOG trong quý III/2021 ở mức
802,947 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số
dư Quỹ BOG dương trong quý trên là
1,844 tỷ đồng…
Trước đó, số dư Quỹ BOG đến hết
quý II/2021 là 1.122,920 tỷ đồng.
Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu

gần đây nhất vào ngày 10.11, giá xăng
E5RON92 tăng 559 đồng/lít, xăng
RON95-III tăng 658 đồng/lít, dầu diesel
và dầu hỏa giữ nguyên, dầu mazut
180CST 3.5S giảm 389 đồng/kg.
Giá các mặt hàng xăng trong nước
đã có lần tăng thứ năm liên tiếp, lên
mức cao nhất trong vòng 7 năm qua.
(Theo HNMO)

TP HCM: Karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar
tiếp tục ngừng hoạt động
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được khai
mạc ở TP Huế sáng 18.11.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22
đã được khai mạc tại TP Huế (tỉnh Thừa
Thiên Huế) sáng 18.11. Liên hoan diễn
ra trong 3 ngày, từ ngày 18 - 20.11 do
Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế chỉ đạo, Cục Điện ảnh phối hợp với
Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế và các
đơn vị liên quan tổ chức.
126 bộ phim tham dự liên hoan phim
lần này sẽ được giới thiệu trực tiếp đến
công chúng tại 4 cụm rạp ở TP Huế và trên
nền tảng số của VTVGo Đài truyền hình
Việt Nam từ ngày 14 - 20.11. (Theo TTO)

Ngày 18.11, UBND TP HCM đã
có quyết định tạm thời ngừng hoạt
động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ
trường, massage, spa, quán bar quy
định tại khoản 7, Phụ lục III, Quyết
định 3900 ngày 16.11.2021 của UBND
TP HCM.
Trước đó, tại quy định trên, UBND
TP HCM cho phép các cở sở kinh doanh
dịch vụ như massage, spa, làm đẹp,
quán bar, vũ trường, CLB khiêu vũ,
karaoke được hoạt động tại các phường,
xã, thị trấn cấp độ 1; đảm bảo Bộ tiêu
chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch
Covid-19. Người làm việc phải được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh
Covid-19; người tham gia đã được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh

Vũ trường, bar tại TP HCM tiếp tục tạm ngưng
hoạt động do dịch còn diễn biến phức tạp.
Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm
tính trong vòng 72 giờ.
Các phường, xã, thị trấn cấp độ 2 và

3 hạn chế hoạt động; còn cấp độ 4 không
được hoạt động.
Lý do UBND TP HCM thay đổi
quyết định trong vòng 2 ngày là do tình
hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
thành phố còn diễn biến phức tạp, tiềm
ẩn nhiều nguy cơ.
UBND TP HCM giao Sở Y tế khẩn
trương hoàn thiện, tham mưu Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành
phố xem xét, ban hành Bộ Tiêu chí đánh
giá an toàn trong phòng, chống dịch
Covid-19 đối với loại hình kinh doanh
dịch vụ massage, spa, quán bar; ban
hành văn bản hướng dẫn chi tiết các
hoạt động này ngay sau khi thành phố
ban hành Bộ Tiêu chí.
(Theo NLĐO)
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THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THỨ SÁU, 19.11.2021

quangcaobaobinhdinh@gmail.com

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN đang có nhu cầu tuyển
dụng nhân sự tại vị trí sau:
Vị trí tuyển dụng: Biên tập viên Bản tin KH&CN tỉnh Bình Định.
Số lượng: 01 người
Mô tả công việc:
• Biên soạn và biên tập các tin, bài để cập nhật lên Bản tin KH&CN
tỉnh Bình Định.
• Phụ trách biên tập, xuất bản nội dung Bản tin KH&CN tỉnh Bình Định.
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí hoặc có khả năng viết báo.
• Có hiểu biết về nghề báo, có đam mê, nhiệt huyết.
• Trung thực, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến.
• Chủ động và làm việc có kế hoạch, thái độ làm việc trung thực,
nhanh nhẹn, nghiêm túc, chịu được áp lực công việc cao.
• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm báo.
Hồ sơ:
• Đơn xin việc
• Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng).
• Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh thư, hộ khẩu.
• Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
Thời gian nộp Hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày
30.11.2021, trong giờ hành chính.
Địa điểm nộp Hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại:
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN
Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3814667- 3820601.

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.

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

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

Bình Định

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện bán
đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng Hà Trọng Tuyến như sau:
Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất ở và Nhà ở theo
Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 3701040821, Hồ sơ
gốc số 10.860 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 24.02.2004, cụ
thể như sau:
- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 32.
+ Diện tích đất: 141,4 m2, trong đó: Đất ở: 141,4 m2 (Sử
dụng riêng).
- Nhà ở:
+ Diện tích xây dựng: 137,8 m2; Diện tích sử dụng: 165,2 m2 ; Số
tầng: 02.
+ Kết cấu nhà: Tường gạch, mái Bê tông.
+ Địa điểm đặt tài sản: Tổ 35, khu phố 4, phường Quang Trung,
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Giá bán: Theo thỏa thuận.
3. Thời gian bán tài sản: Kể từ ngày 25.11.2021
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về
tài sản: Từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021 tại Agribank
chi nhánh tỉnh Bình Định; xem thực trạng tài sản tại tổ 35, khu phố 4,
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá vui lòng liên hệ:
Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân - Agribank chi nhánh
Bình Định.
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Số điện thoại: 0256.3525698, số Fax: 0256.3525635.

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.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 19.11 .2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió Đông
Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.
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. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc
xoáy và gió giật mạnh.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Bình Định
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Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi 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
Quản lý giáo dục
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 - 0914 031 999; website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

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)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1. Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại chợ An Hòa, xã An Hòa,
huyện An Lão, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:
- Lô nhà lồng, ki ốt: 227 lô;
- Thời hạn cho thuê: 10 năm đối với lô nhà lồng, 25 năm đối với lô ki ốt, tính
từ ngày ký kết hợp đồng cho thuê;
- Hình thức cho thuê: Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.
Diện tích: Từ 3,5 m2/lô đến 40,86 m2/lô.
Giá khởi điểm: Từ 40.001.500 đồng/lô đến 349.965.900 đồng/lô.
2. Người có tài sản đấu giá:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão.
Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô
nhà lồng, ki ốt.
5. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến
ngày tổ chức cuộc đấu giá.
6. Ký hiệu, vị trí, ngành hàng kinh doanh, diện tích, giá khởi điểm,
khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá:
Theo Thông báo đấu giá tài sản số 408/TBĐGTS-ĐD ngày 15.11.2021.
7. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
8. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc
đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.
9. 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;
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô nhà lồng,
ki ốt 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: 0914 024 837
Website: www.daugiataisandongduong.com
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Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Việt Nam:
Các chuyên gia đề xuất cách giảm căng thẳng

Sáng 18.11, tại Hà Nội, Học viện
Ngoại giao Việt Nam (DAV) đã khai mạc
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông
lần thứ 13 với chủ đề “Nhìn lại quá khứ
vì một tương lai tươi sáng hơn”.
Hội thảo có sự tham dự trực tiếp của
hơn 180 đại biểu cùng hơn 400 đại biểu
đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có
gần 60 diễn giả, là các chuyên gia uy tín
từ 30 quốc gia trên các châu lục, 90 đại
biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài
tại Việt Nam (bao gồm 15 Đại sứ). Gần
30 phóng viên đến từ 20 hãng thông tấn,
truyền hình trong và ngoài nước đã tới
trực tiếp tham gia đưa tin về Hội thảo.
Các chuyên gia quốc tế tham dự Hội
thảo đã chỉ ra những rủi ro đối với an
ninh và ổn định trên Biển Đông, đề xuất
một số cách làm giảm căng thẳng và
ngăn căng thẳng leo thang thành xung
đột tại khu vực.
“Các hành động của Trung Quốc
tạo ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến uy
tín và hình ảnh của họ tại khu vực, trì
hoãn nhiều cuộc đàm phán vì các nước
thấy những gì Bắc Kinh làm đi ngược lại
cam kết của họ”, nhà phân tích Derek
Grossman (Mỹ) lưu ý.
Theo ông Grossman, việc Trung
Quốc thúc đẩy yêu sách chủ quyền
vô lý là lợi bất cập hại. Quá trình đàm
phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông
(COC) giữa Bắc Kinh và Đông Nam Á
chính vì vậy đã bị trì trệ nhiều năm do
các nước có sự lo ngại với Trung Quốc.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông thứ 13.
Chuyên gia Trung Quốc tiếp tục cho
rằng tranh chấp Biển Đông là vấn đề
giữa Bắc Kinh và các nước ASEAN, nhấn
mạnh phán quyết của tòa trọng tài quốc
tế và sự can dự của các nước bên ngoài
không thể giải quyết được sự phức tạp
như hiện nay.
Phó đô đốc Koda Yoji, cựu tư lệnh hạm
đội của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản,
cho rằng vấn đề Biển Đông không phải là
chuyện riêng của các nước trong khu vực
vì nó ảnh hưởng đến các nước khác.
Theo ông Koda, có rất nhiều tuyến
đường giao thương quốc tế đi qua Biển
Đông và các nước cần được sử dụng
các tuyến hàng hải này một cách tự do,

Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO
không bị cản trở.
Phó đô đốc Koda khẳng định việc
đàm phán song phương để giải quyết
tranh chấp là không thể và không nên vì
đây là chuyện ảnh hưởng đến nhiều nước
khác, bao gồm các nước ngoài Biển Đông.
Đồng quan điểm, giáo sư Stephen
R. Nagy thuộc ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế
(Nhật Bản) cho rằng các nước nên tăng
cường hiện diện “phi quân sự” để tránh
leo thang căng thẳng.
Nhà nghiên cứu Shuxian Luo của
Viện Brookings (Mỹ) đề xuất cả Mỹ và
Trung Quốc đều cần hành động để giảm
căng thẳng tại Biển Đông…

(Theo TTO, NLĐO)

Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc
bắn vòi rồng và chặn tàu tiếp tế
Ngày 18.11, Bộ Ngoại giao
Philippines cho biết, 3 tàu Cảnh sát
biển Trung Quốc đã bắn vòi rồng và
ngăn chặn 2 tàu của Philippines đang
trên đường vận chuyển thực phẩm
cho quân nhân ở Bãi cạn Cỏ Mây (mà
Việt Nam tuyên bố chủ quyền) trên
Biển Đông.
Trong tuyên bố ngày 18.11, Bộ
trưởng Ngoại giao Philippines,
Teodoro Locsin (ảnh) dẫn báo cáo

TIN VẮN
l Đại sứ Nga tại Washington Anatoly
Antonov cho biết Mỹ đang trì hoãn việc
gia hạn thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh
cho khoảng 100 nhân viên sứ quán Nga.
l Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày
17.11 thông báo cuộc gặp giữa các quan
chức quốc phòng của nước này và Mỹ liên
quan đến hợp đồng mua máy bay chiến
đấu F-16 đã diễn ra tại Washington trong
bầu không khí “tích cực và mang tính
xây dựng”.
l Ngày 18.11, các quan chức Niger
cho biết ít nhất 25 dân thường đã bị các
đối tượng tình nghi là phần tử thánh chiến
sát hại tại khu vực sa mạc của nước này,
giáp biên giới với Mali.
l Ngày 17.11, Bộ Quốc phòng Anh
cho biết máy bay chiến đấu F-35 của
nước này đã bị rơi trong khi đang thực
hiện nhiệm vụ hằng ngày ở khu vực Địa
Trung Hải.
(Theo TTXVN)

của Bộ chỉ huy phía Tây của LLVT
Philippines rằng “may mắn không
ai bị thương” trong vụ việc, nhưng
“tàu của LLVT Philippines phải hủy
bỏ nhiệm vụ tiếp tế”.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines
đã phản đối vụ việc và nhắc nhở Trung
Quốc rằng, một tàu công cộng nằm
trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp
ước Phòng thủ chung giữa Philippines
và Hoa Kỳ.
(Theo VOV.VN)

Ngày 18.11, Chánh Văn phòng Nội
các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết
nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn
chế nhập cảnh và nâng giới hạn số người
nhập cảnh từ 3.500 người/ngày hiện

Việt Nam phản đối
tàu ngầm Đài Loan
diễn tập gần Trường Sa

Tàu ngầm Đài Loan trong một cuộc diễn tập.
Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt
Nam khẳng định tàu ngầm Đài Loan
diễn tập ở Trường Sa là xâm phạm chủ
quyền Việt Nam, yêu cầu không tái diễn.
“Mọi hoạt động tuần tra, diễn tập
quân sự của Đài Loan tại vùng biển
xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo
Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền của Việt Nam với quần đảo
này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn,
an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm
phức tạp tình hình ở Biển Đông”, người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu
Hằng cho biết trong thông cáo hôm 18.11.
Tuyên bố được bà Hằng đưa ra khi
đề cập thông tin phòng vệ Đài Loan
triển khai lực lượng tuần tra và điều tàu
ngầm diễn tập gần đảo Ba Bình bị Đài
Bắc chiếm đóng trái phép ở quần đảo
Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
“Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu
cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động
trái phép nêu trên và không tái diễn
trong tương lai”, người phát ngôn nhấn
mạnh, đồng thời cho biết Việt Nam có
đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp
lý để khẳng định chủ quyền đối với hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù
hợp luật pháp quốc tế.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 9.11
công bố báo cáo về hoạt động phòng thủ
trong năm 2021, xác nhận tàu ngầm Hải
Long của phòng vệ Đài Loan đã tham gia
các đợt diễn tập gần đảo Ba Bình.
(Theo VnExpress.net)

Việt Nam trúng cử
thành viên Hội đồng
chấp hành UNESCO

Nhật Bản nâng giới hạn nhập cảnh
lên 5.000 người/ngày

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại
Tokyo, Nhật Bản ngày 18.4.2021.
Ảnh: AFP/TTXVN

Bình Định

nay lên 5.000 người/ngày, bắt đầu từ
ngày 26.11 tới.
Theo ông Matsuno, quyết định trên
được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản
đánh giá hệ thống kiểm dịch và các biện
pháp kiểm soát dịch bệnh.
Đầu tháng 11.2021, Nhật Bản đã nới
lỏng hạn chế nhập cảnh đối với các doanh
nhân, du học sinh và thực tập sinh nước
ngoài. Trong đó, riêng đối với doanh
nhân nước ngoài, Nhật Bản đã rút ngắn
thời gian cách ly bắt buộc đối với các đối
tượng này từ 10 ngày xuống còn 3 ngày,
với điều kiện những người này đã tiêm
đủ hai mũi vắc xin phòng Covid-19 và có
thời gian lưu trú tại Nhật Bản tới 3 tháng.
Trong khi lệnh cấm nhập cảnh đối với du
khách vẫn có hiệu lực.
(Theo TTXVN)

Ngày 17.11, trong khuôn khổ khóa
họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41
tại Paris (Pháp), Việt Nam đã trúng cử
thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ
(HĐCH UNESCO) nhiệm kỳ 2021 - 2025
với số phiếu khá cao 163/178, xếp thứ
6/27 quốc gia trúng cử.
HĐCH gồm 58 thành viên, là cơ quan
điều hành quan trọng của UNESCO,
chịu trách nhiệm xây dựng các chương
trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và
ngân sách của tổ chức, bỏ phiếu chọn
ứng cử viên Tổng Giám đốc UNESCO để
Đại hội đồng UNESCO thông qua.
Việt Nam trở thành thành viên
HĐCH thể hiện vị thế và uy tín ngày
càng cao của đất nước trên trường quốc
tế, là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
đối với những đóng góp của Việt Nam
trong quan hệ với UNESCO.
Việt Nam từng là thành viên
HĐCH UNESCO nhiệm kỳ 1978 - 1983,
2001 - 2005, 2009 - 2013 và nhiệm kỳ
2015 - 2019.
(Theo TPO)
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