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TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 13.10.2021)

l Số ca trong ngày   13
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 424, Hoài Nhơn: 147, 
Hoài Ân: 97, An Nhơn: 168,  
Phù Cát: 358, Phù Mỹ: 35, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 21, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 87, 
các khu cách ly tập trung: 96)

l Số điều trị khỏi   1.242
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   183
l Cách ly tập trung    663
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Tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả 
đi đôi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU
Tiên phong quản lý nghề cá 

 từ bờ ra biển

Giữa năm 2020 đến nay, tỉnh 
Bình Định duy trì lực lượng 

liên ngành kiểm soát tàu cá 
ra vào cảng, hoạt động 

khai thác thủy sản trong tỉnh. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI VÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH: 

Nắm chắc thông tin,  
cách ly phù hợp

Nhân rộng mô hình 
truyền thanh thông minh

Tập trung thi hành án đối với 
các việc phức tạp, kéo dài

Nhân lên niềm tin 
để chiến thắng đại dịch 
Hỗ trợ sản phụ đẻ rơi trên tàu

Từ 0 giờ ngày 15.10, mở lại một số 
hoạt động có điều kiện trên địa bàn tỉnh

u7

. . . .u6

. . . . .u8

. . . . . . . .u4

u3

LTS: Tháng 10.2017, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không 
báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) đối với Việt Nam. Ngày sau đó tỉnh Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 

chống khai thác IUU, nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC. Loạt bài “Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU” dưới đây ghi nhận 
nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân - đặc biệt là ngư dân tỉnh Bình Định trong công cuộc đổi mới 

nghề cá bền vững và thân thiện hơn với môi trường, đáp ứng những yêu cầu, điều kiện mới trong bối cảnh toàn cầu hóa.
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 13.10, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ 
chức Hội nghị lần thứ 6 (mở 
rộng) đánh giá tình hình thực 
hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, 
củng cố quốc phòng - an ninh, xây 
dựng hệ thống chính trị 9 tháng 
đầu năm và bàn phương hướng, 
nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn 
Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, đại 
dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp, khó lường tác động 
tiêu cực đến tình hình phát triển  
KT - XH và đời sống, sức khỏe của 
nhân dân trong tỉnh. Tuy vậy, với 
tinh thần khắc phục mọi khó khăn, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các 
cấp, các ngành, các địa phương đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện đồng bộ các giải pháp, triển 
khai quyết liệt công tác phòng, 
chống dịch đi đôi với duy trì, đẩy 
mạnh phát triển KT-XH. Nhờ đó, 
giá trị sản xuất công nghiệp tăng 
6,92% so với cùng kỳ. Giá trị sản 
xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 
tăng 2,6%. Tổng thu ngân sách 
nhà nước đạt 9.590,3 tỷ đồng, đạt 
90,8% dự toán, tăng 28,2% so với 
cùng kỳ... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
dành nhiều thời gian thảo luận về 
kết quả phát triển KT - XH, quốc 
phòng an ninh 9 tháng đầu năm; 
trong đó, nêu bật được những cách 
làm hay, giải pháp sáng tạo của 
các đơn vị, địa phương trong thực 
hiện nhiệm vụ kép và đưa ra nhiều 
giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đã dành những lời đầu tiên tri ân 
sâu sắc các lực lượng tuyến đầu 
phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh; đồng thời đánh giá 
cao kết quả tăng trưởng kinh tế 

Tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả 
đi đôi đẩy mạnh phát triển KT-XH

trên cả 3 khu vực (công nghiệp, 
xây dựng; nông, lâm nghiệp, thủy 
sản; thương mại, dịch vụ) của tỉnh 
cao hơn so với bình quân chung 
của cả nước. 

Để thực hiện đạt mức cao nhất 
các mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 
tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy chỉ 
đạo các cấp, các ngành, địa phương 
trong tỉnh: Tập trung quán triệt 
chủ trương, quan điểm của Trung 
ương về phòng, chống, kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong 
tình hình mới. Tiếp tục triển khai 
kịp thời, hiệu quả các giải pháp 
hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh.  

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ 
sung cơ chế, chính sách trên tất 
cả các lĩnh vực, nhất là đảm bảo 
triển khai có hiệu quả các Chương 
trình hành động của Tỉnh ủy thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng 
bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII 
của Đảng. 

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 
cho các DN phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Chỉ đạo đẩy mạnh 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai 
đoạn 2021 - 2025; triển khai hiệu 
quả phương án tổ chức sản xuất, 
tiêu thụ nông sản trong điều kiện 
dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi 

ngân sách năm 2021. 
Tăng cường tuyên truyền 

về công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Chỉ đạo triển khai nhiệm 
vụ năm học 2021 - 2022 phù hợp 
với diễn biến tình hình dịch bệnh 
ở từng địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo 
xây dựng và triển khai kế hoạch 
chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao các tiến 
bộ KHCN vào sản xuất và đời 
sống. Thực hiện tốt chính sách đối 
với người có công, chính sách an 
sinh xã hội; triển khai có hiệu quả 
các dự án, chương trình về đào 
tạo nghề, giải quyết việc làm; có 
kế hoạch tạo việc làm cho người 
Bình Định trở về từ các tỉnh, thành 
phía Nam có nguyện vọng ở lại  
quê hương.

Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện 
toàn tổ chức bộ máy chính quyền 
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập 
trung theo dõi, nắm bắt kịp thời 
tình hình tư tưởng, dư luận và 
tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong tỉnh. Tăng 
cường đấu tranh, phản bác những 
thông tin sai trái, luận điệu xuyên 
tạc, kích động, chống phá của các 
thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI, XII)...      

NGỌC QUỲNH

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận Hội nghị.           Ảnh: NGỌC QUỲNH

(BĐ) - Chiều 13.10, Hội đồng 
lý luận Trung ương phối hợp với 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh tổ chức Hội thảo phát 
triển địa phương với chủ đề “Phục 
hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an 
toàn với đại dịch Covid-19: Khắc 
phục đứt gãy kinh tế, tăng cường 
kết nối giữa các địa phương”. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính tham dự và chủ trì 
Hội thảo. Cùng chủ trì Hội thảo có 
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội 
đồng Lý luận Trung ương, Giám 
đốc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh.

Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân - 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ 
KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng 
đã trình bày các nội dung của 
Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế thích ứng với đại 
dịch. Chương trình định hướng 
phục hồi KT-XH trên cơ sở “thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả với dịch Coivid-19”, góp 
phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao năng suất, 
chất lượng, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, phấn đấu đạt mục 
tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021 - 
2025 là 6,5% đến 7%/năm. Đồng 
thời, nhanh chóng khắc phục khó 

khăn của nền kinh tế, kịp thời hỗ 
trợ DN, người dân, thúc đẩy tiêu 
dùng nội địa, xuất khẩu, tháo gỡ 
điểm nghẽn về nguồn lực, trong 
đó có đầu tư công; phát triển các 
đô thị lớn, vùng kinh tế trọng 
điểm, ngành, lĩnh vực động lực 
tăng trưởng, bao gồm cả các động 
lực tăng trưởng mới. Hướng tới 
đảm bảo an ninh, an toàn, an 
dân; nâng cao an sinh, phúc lợi 
xã hội, chất lượng y tế, sức khỏe 
tinh thần cho người dân, người 
lao động. Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế thích ứng 
với đại dịch được cụ thể thành 
6 chương trình thành phần và 2 
nhóm giải pháp quản trị rủi ro. 

Đại diện các chuyên gia, DN 
trong và ngoài nước, các địa 
phương đã cùng tham gia thảo 
luận, chia sẻ về các chính sách, 
kinh nghiệm hỗ trợ phục hồi kinh 
tế, đề xuất các khuyến nghị chính 
sách; đánh giá cơ hội, thách thức 
với Việt Nam trong quá trình phục 
hồi kinh tế; các yêu cầu đối với 
Việt Nam để thích nghi với các 
trật tự, cấu trúc mới của kinh tế 
thế giới, khả năng tham gia của 
Việt Nam vào các trật tự, cấu trúc 
mới này. Mặt khác, đánh giá mối 
quan hệ của Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế với các 
chương trình, kế hoạch phát triển 
KT-XH, phát triển các ngành, lĩnh 
vực, chính sách hỗ trợ khác; làm rõ 
những việc cần thực hiện để giải 
quyết các vấn đề xã hội… 

NGUYỄN MUỘI

Hội thảo Phục hồi kinh tế, 
thích ứng linh hoạt, an toàn 
với đại dịch Covid-19

(BĐ) - Sáng 13.10, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Văn Thành, 
Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về 
Phòng chống thiên tai chủ trì hội 
nghị trực tuyến Lễ kỷ niệm Ngày 
Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
13.10 và Ngày ASEAN quản lý 
thiên tai. Ngày Quốc tế giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai năm 2021 có chủ đề 
“Hợp tác để cùng vượt qua thách 
thức kép”.

Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai được bắt đầu vào năm 
1989 do Đại hội đồng LHQ khởi 
xướng, nhằm tôn vinh các nỗ lực 
và văn hóa toàn cầu trong cuộc 
đấu tranh sinh tồn với thiên tai 
và thúc đẩy mỗi cá nhân và Chính 
phủ các quốc gia chung tay xây 
dựng môi trường an toàn hơn 
trước thiên tai. Từ năm 2009, Ngày 
Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
được tổ chức cố định vào ngày 
13.10 hằng năm. ASEAN cũng 
lấy ngày này để kỷ niệm Ngày 

ASEAN quản lý thiên tai.
Tại Việt Nam, thiên tai tác 

động tiêu cực lên nhiều mặt đời 
sống xã hội. Năm 2020, nước ta 
ghi nhận thiên tai diễn ra không 
theo quy luật, dị thường và khốc 
liệt với 13 cơn bão trên Biển Đông; 
264 trận giông,  lốc và mưa lớn; 120 
trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 86 trận 
động đất; hạn mặn, xâm nhập mặn; 
sạt lở ở khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long… Hậu quả của thiên tai 
làm 291 người chết, 64 người mất 
tích, 876 người bị thương, ước tính 
thiệt hại hơn 35.181 tỷ đồng. Từ 
đầu năm 2021 đến nay, nước ta 
đã xảy ra 17 loại hình thiên tai, 
làm 61 người chết và mất tích, 72 
người bị thương; ước tính thiệt 
hại khoảng 450 tỷ đồng. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Văn Thành, 
Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về 
Phòng chống thiên tai, khẳng 
định: Nhiều năm qua, Việt Nam 

tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị hiện đại 
trong công tác ứng phó với thiên 
tai. Việt Nam luôn chủ động phối 
hợp với các nước trên thế giới, gắn 
bó chặt chẽ với các quốc gia thành 
viên ASEAN xây dựng Chương 
trình công tác Hiệp định ASEAN 
về Quản lý thảm họa và ứng phó 
khẩn cấp giai đoạn 2021 - 2025. 
Việt Nam cam kết thực hiện đầy 
đủ các điều kiện, quy ước quốc tế 
phòng chống thiên tai. Đồng thời, 
Chính phủ Việt Nam mong muốn 
các quốc gia, các tổ chức quốc tế 
tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chuyển 
giao các ứng dụng KHCN trong 
phòng chống thiên tai...

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo Quốc 
gia về Phòng chống thiên tai đã 
vinh danh các tổ chức quốc tế có 
nhiều đóng góp quan trọng trong 
công tác phòng, chống, khắc phục 
hậu quả thiên tai trong năm 2020.

THU DỊU

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI 13.10:

“Hợp tác để cùng vượt qua thách thức kép”

(BĐ) - Chiều 13.10, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã 
làm việc với Cục Thuế tỉnh về 
công tác quản lý, thu thuế 9 tháng 
đầu năm và thực hiện nhiệm vụ 
quý IV/2021. 

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh 
cho thấy, trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, công tác quản lý, thu thuế 
vẫn tiếp tục có chuyển biến tích 
cực. 9 tháng đầu năm 2021, cả 
tỉnh thu ngân sách được 8.635 
tỷ đồng, đạt 93,4% dự toán năm, 
tăng 21,2% so với cùng kỳ. Cùng 
với việc nâng cao năng lực quản 
lý, thu thuế, ngành Thuế tỉnh đã 
thực hiện tốt các chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước cho DN và hộ 
kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19 duy trì, phát triển 
kinh doanh. 

Quý IV/2021, ngành Thuế tiếp 
tục thiết lập mặt bằng quản lý 
thuế mới đối với từng loại hình 
DN và hộ kinh doanh; cơ cấu 
nguồn thu, khai thác nguồn thu 
còn dư địa, mở rộng các lĩnh 
vực thu tiềm năng; tăng cường 
quản lý các khoản thu liên quan 
đến đất đai, khoáng sản… Bên 
cạnh đó, xử lý tốt nợ thuế và tích 
cực thực hiện các chính sách hỗ 
trợ DN, hộ kinh doanh, để nuôi 
dưỡng nguồn thu. Toàn ngành 
phấn đấu tổng thu ngân sách 
nhà nước năm 2021 khoảng 

12.277 tỷ đồng, đạt 126,5% dự 
toán theo Quyết định số 905/2021 
của UBND tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đánh giá cao kết quả thu 
ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 
và biểu dương sự nỗ lực, quyết 
tâm của ngành Thuế trong thực 
hiện nhiệm vụ quản lý, thu thuế. 

Nhấn mạnh vai trò của việc 
quản lý, thu ngân sách đối với 
công tác chi đầu tư phát triển  
KT-XH trong bối cảnh tỉnh ta thực 
hiện trạng thái bình thường mới, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục 
Thuế tỉnh cần phải chú trọng đến 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử 
dụng cán bộ của ngành Thuế. 
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin vào công tác quản lý, thu thuế. 
Thực hiện tốt các chính sách hỗ 
trợ DN để nuôi dưỡng nguồn 
thu, đồng thời thu đúng, thu đủ 
các khoản thuế, sắc thuế. Ngành 
thuế cũng cần kiên quyết xử lý 
các đối tượng có hành vi vi phạm 
trên lĩnh vực thuế. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long cũng yêu cầu các sở, 
ngành của tỉnh và chính quyền 
các địa phương phối hợp, hỗ trợ 
ngành Thuế thực hiện tốt công 
tác quản lý, thu thuế, đảm bảo chỉ 
tiêu, kế hoạch thu thuế năm 2021. 

TIẾN SỸ

Đẩy mạnh công tác quản lý, thu thuế 
và hỗ trợ các chính sách cho DN
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Bình Định

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

KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI VÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH: 

Nắm chắc thông tin,  
cách ly phù hợp

Thời gian qua, người dân Bình 
Định từ các tỉnh phía Nam 
về khá nhiều, bên cạnh việc 
kiểm soát tại các chốt chặn để 
nắm thông tin ngay từ đầu, 
các địa phương còn tiếp tục rà 
soát, giám sát thực tế tại địa 
bàn; thực hiện cách ly theo 
quy định.

Phối hợp nắm thông tin 
người về

Sau khi các địa phương chuyển 
sang trạng thái bình thường mới, 
lượng phương tiện giao thông và 
người qua các chốt kiểm tra y tế 
ở TP Quy Nhơn tăng nhanh. Bên 
cạnh đó đồng bào Bình Định từ 
các tỉnh phía Nam trở về quê nhà 
tương đối nhiều. Tính từ ngày 1.10 
đến nay, đã có hơn 7.000 người 
dân từ các tỉnh phía Nam trở về. 

Để các chốt hoạt động hiệu 
quả, không bỏ sót trường hợp 
qua chốt không khai báo, CA 
tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ  
TP Quy Nhơn tại các chốt kiểm 
tra y tế trên QL 1A và QL 1D. 
Ông Nguyễn Phương Nam, Phó 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, 
cho biết: Phương tiện và người 
qua lại tại 2 chốt này tăng nhiều, 
CA tỉnh đã hỗ trợ lực lượng tăng 
cường 15 đồng chí cho 2 chốt của 
thành phố để đảm bảo công tác 
kiểm soát. Đối với người dân về 
tỉnh, lực lượng tại chốt sẽ hướng 
dẫn cho người dân về khai báo y 
tế và thông báo cho địa phương 
để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đường bộ, hiện 
nay, đường hàng không cũng 
đã bắt đầu hoạt động. Để kiểm 
soát người về theo đường hàng 
không, Sở Y tế, CA tỉnh và các 
cơ quan liên quan chỉ đạo triển 
khai chốt kiểm tra y tế phòng, 
chống dịch Covid-19 tại Cảng 

(BĐ) - Chiều 13.10, tại Trung 
tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi 
tỉnh, Ban Thư ký Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 
trực tuyến 65 năm Ngày truyền 
thống Hội LHTN Việt Nam 
(15.10.1956 - 15.10.2021); trao 
giải thưởng 15.10 và “Thanh niên 
sống đẹp” năm 2021. Tham dự 
lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn 
Văn Trượng - Phó trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, các đại biểu và 
thanh niên đã cùng nhau ôn 
lại truyền thống 65 năm chặng 
đường lịch sử vẻ vang của Hội 
LHTN Việt Nam. Phát huy 
truyền thống vẻ vang của các 
thế hệ thanh niên Việt Nam, 65 
năm qua, thanh niên Bình Định 
tiếp tục hăng hái thi đua, học 
tập, lao động và rèn luyện. Đặc 
biệt, trong thời điểm tình hình 
đại dịch Covid-19 có nhiều diễn 
biến hết sức phức tạp, các cấp bộ 
Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh 
đã tổ chức các hoạt động thiết 
thực nhằm chung tay phòng, 
chống dịch bệnh, bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng, góp sức trẻ vào 
cuộc chiến phòng, chống dịch 
Covid-19. Những việc làm cụ thể 
của thanh niên Bình Định đã thể 
hiện tinh thần xung kích, trách 
nhiệm vì cộng đồng, như lời Bác 
Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có - 
đâu khó có thanh niên”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền 
của Trung ương Hội LHTN Việt 
Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
đã trao tặng giải thưởng 15.10 
cấp trung ương cho chị Huỳnh 
Thị Bích Trang - Bí thư Thị đoàn, 
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam 
TX Hoài Nhơn. Ngoài ra, Ban 
Thư ký Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh trao tặng giải thưởng 15.10 
cho 20 anh, chị là cán bộ Hội 
LHTN Việt Nam các cấp; trao 
tặng giải thưởng “Thanh niên 
sống đẹp” cho 45 anh, chị đã có 
những thành tích tiêu biểu, là 
tấm gương sáng trong các hoạt 
động của Hội; tuyên dương 6 gia 
đình trẻ tiêu biểu trên địa bàn 
tỉnh năm 2021…          

                          CHƯƠNG HIẾU

Kỷ niệm 
65 năm Ngày 
truyền thống 
Hội LHTN 
Việt Nam

(BĐ) - Ngày 13.10, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long ký 
Công văn 6493/UBND-VX về việc 
tạm thời điều chỉnh một số biện 
pháp để kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 15.10, 
tỉnh sẽ mở lại một số hoạt động 
có điều kiện. Cụ thể, dịch vụ 
TDTT, giải trí trong nhà, như: 
Gym, fitness, yoga, aerobic, 
khiêu vũ, bi da, dịch vụ internet 
công cộng, trò chơi điện tử; cơ sở 
spa, thẩm mỹ, làm đẹp, massage, 
karaoke… chỉ được phục vụ 
không quá 50% công suất. Cùng 
với đó, bảo tàng, thư viện, triển 

lãm, rạp chiếu phim cũng chỉ 
được phục vụ không quá 50% 
công suất. 

Các khu di tích, danh lam 
thắng cảnh, khu, điểm tham quan 
du lịch tập trung không quá 30 
người/đoàn khách tại 1 địa điểm 
trong cùng 1 thời gian. Nếu tại 1 
địa điểm trong cùng 1 thời gian 
có nhiều đoàn khách thì phải bố 
trí bảo đảm khoảng cách giữa các 
đoàn khách.

Các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, 
quán cà phê, giải khát…) chỉ được 
phục vụ không quá 50% công 
suất (số bàn/số ghế), khoảng cách 

tối thiểu giữa các bàn là 2 m. Các 
cơ sở phải bố trí khách ngồi riêng 
theo nhóm; trường hợp khách đi 
riêng lẻ bố trí ngồi chung bàn thì 
phải có tấm chắn ngăn cách hoặc 
bảo đảm khoảng cách tối thiểu  
1 m. Các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn, uống có phòng riêng thì 
bố trí không quá 10 người/phòng. 
Khuyến khích bán hàng mang 
về. Các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ hoạt động tối đa đến 21 giờ 
hằng ngày.

Người dân được tắm biển từ 4 
giờ 30 phút đến 7 giờ hằng ngày. 
Tuy nhiên mọi người không tập 
trung thành nhóm quá 10 người, 

không tập trung chơi thể thao, tổ 
chức ăn, uống, bán hàng rong… 
trên bãi biển; không tổ chức dịch 
vụ tắm nước ngọt; đeo khẩu trang 
trước và sau khi tắm biển.

Các resort, khách sạn, nhà 
nghỉ... (gọi chung là các cơ sở 
lưu trú) khi đón khách lưu trú từ 
tỉnh/thành khác đến Bình Định 
phải đảm bảo các điều kiện, gồm: 
Người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 
tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng 
Covid-19 (có thẻ xanh trên Sổ 
sức khỏe điện tử/PC-COVID 
hoặc giấy chứng nhận tiêm 
đủ liều vắc xin của cơ quan có 
thẩm quyền cấp, liều cuối cùng 

đã được tiêm ít nhất 14 ngày) 
hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 
trong vòng 6 tháng (có giấy ra 
viện/giấy xác nhận khỏi bệnh 
Covid-19 của cơ quan có thẩm 
quyền), có kết quả xét nghiệm 
âm tính với SARS-CoV-2 trong 
vòng 72 giờ; người dưới 18 tuổi 
có kết quả xét nghiệm âm tính 
với SARS-CoV-2 trong vòng  
72 giờ.

Các hoạt động tại các cơ sở 
tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức 
nhưng tập trung không quá 30 
người và phải thực hiện nghiêm 
yêu cầu 5K...

THẢO KHUY

Từ 0 giờ ngày 15.10, mở lại một số hoạt động có điều kiện trên địa bàn tỉnh

Hàng không Phù Cát. 
Đối với hành khách về Bình 

Định theo đường hàng không, 
ông Lê Quang Hùng, Giám đốc 
Sở Y tế, cho biết: Những người 
đi theo đường hàng không khá 
an toàn vì theo quy định, những 
người này phải có thẻ xanh tức 
là đã tiêm đủ 2 liều vắc xin và 
có giấy chứng nhận xét nghiệm 
âm tính. Tuy nhiên không vì thế 
mà chúng ta chủ quan, các địa 
phương cũng phải theo dõi, yêu 
cầu người về thực hiện nghiêm 
5K và thực hiện xét nghiệm tầm 
soát theo quy định. 

Không cách ly tập trung 
những người đã tiêm đủ 
2 mũi vắc xin 

Hiện nay, tùy từng trường hợp 
cụ thể mà địa phương sẽ tổ chức 
hình thức cách ly phù hợp theo 
quy định. 

Cụ thể, đối với người đã tiêm 
đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 
hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong 
vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy 
xác nhận khỏi bệnh Covid-19) tính 
đến thời điểm vào tỉnh Bình Định 
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, 

nơi lưu trú, trong vòng 7 ngày 
kể từ ngày đến/về địa phương. 
Người tiêm chưa đủ liều vắc xin 
phòng Covid-19 (thẻ vàng trên Sổ 
sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng 
nhận tiêm chủng của cơ quan có 
thẩm quyền cấp) phải thực hiện 
cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày 
kể từ ngày đến/về địa phương; 
sau tiếp tục tự theo dõi trong 7 
ngày tiếp theo. Riêng người chưa 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải 
thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu 
trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa 
phương; tiếp tục tự theo dõi sức 
khỏe trong 14 ngày tiếp theo. 
Ngoài ra tùy theo trường hợp, 
địa phương tiến hành xét nghiệm 
tầm soát phù hợp. 

Theo quy định, các địa 
phương không được thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch 
cao hơn của tỉnh và Trung ương. 
Do vậy, để đảm bảo an toàn, các 
địa phương phải nắm chặt địa 
bàn, sắp xếp nơi cách ly tại nhà 
hợp lý. 

Ông Nguyễn Hùng Tân, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phước, cho biết: Gần đây, huyện 
đón hơn 300 người dân từ các 

tỉnh phía Nam về. Chúng tôi đã 
tổ chức cách ly, theo dõi theo 
3 nhóm: Người tiêm đủ 2 mũi 
vắc xin; người đã tiêm 1 mũi và 
người chưa tiêm vắc xin để thực 
hiện các biện pháp cách ly y tế 
và tầm soát theo đúng hướng 
dẫn của Sở Y tế. Huyện cũng đã 
chỉ đạo cho các xã, thị trấn thực 
hiện nghiêm các biện pháp theo 
dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và 
thực hiện 5K, nhưng cũng không 
được kỳ thị đồng bào trở về từ 
miền Nam.

Phù Cát là địa phương có 
nhiều ổ dịch, đón nhiều người 
về từ các tỉnh phía Nam. Ông 
Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch 
UBND huyện Phù Cát, cho biết: 
Từ đầu tháng 10 đến nay, bình 
quân mỗi ngày Phù Cát đón hơn 
100 người từ các tỉnh phía Nam trở 
về. Ngày 4.10, chúng tôi phát hiện 
trong nhóm này có 1 trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2. Do 
trước đó đã sắp xếp cho người dân 
thực hiện cách ly tại nhà nghiêm 
túc, đảm bảo khi cần có thể dễ 
dàng tầm soát dịch tễ nên mọi 
thứ được xử lý ổn, không để xảy 
ra lây lan.                     ĐỖ THẢO

Người và phương tiện từ ngoài tỉnh vào TP Quy Nhơn được lực lượng trực chốt kiểm tra y tế trên QL1D hướng dẫn vào khu 
vực khai báo y tế.                                                                                                                                                                                                  Ảnh: ĐỖ THẢO
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Nhân lên niềm tin 
để chiến thắng đại dịch 

Niềm tin xã hội có được từ niềm tin của từng cá nhân, từng gia đình khi được tiếp sức để vượt qua 
những tháng ngày khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Niềm tin ấy được vun đắp qua thời gian sẽ trở thành 
liều “vắc xin tinh thần”, là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc 
chiến với dịch Covid-19 được xác định còn lâu dài, gian khổ...

Trong con hẻm nhỏ thuộc KV 4, 
phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, có 
ngôi nhà đơn sơ ngổn ngang phế liệu. Đó 
là chỗ mua bán, mưu sinh cũng là nơi ở 
của gia đình chị Nguyễn Thị Nhân, 37 tuổi. 
Mẹ chị Nhân - bà Nguyễn Thị Mười năm 
nay 66 tuổi, là người khuyết tật nặng (bị 
lao xương, phải mang khung xương giả). 
Chị Nhân lại một mình nuôi 2 con, đứa 
lớn năm nay lên lớp 9, đứa nhỏ chỉ hơn 
2 tuổi. Cuộc sống muôn vàn khó khăn.

“Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, mẹ con tôi 
không mua bán gì được. Nhận được 1,5 
triệu đồng hỗ trợ, già trẻ lớn nhỏ nhà tôi 
phần nào đỡ lo cái ăn trong những ngày 
thiếu thốn này”, chị Nhân chia sẻ.

Gia đình chị Nhân là một trong nhiều 
trường hợp khó khăn do ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ghềnh 
Ráng được nhận hỗ trợ. Theo bà Trương 
Thị Vinh, công chức văn hóa - xã hội của 
UBND phường Ghềnh Ráng, đến nay đã 
có 159 người bán hàng rong, 41 người 
mua bán các mặt hàng không thiết yếu 
trong chợ và 83 người làm nghề xe thồ, 
bốc vác... được chi trả hỗ trợ. 

“Chúng tôi phổ biến đến tận nhà thông 
tin chế độ hỗ trợ, có hồ sơ nào là triển 
khai ngay, lắt nhắt cũng làm, chứ chờ 
nhiều hồ sơ cùng lúc thì ngại bà con đợi 
chờ sốt ruột. Số tiền hỗ trợ của Nhà nước 
tuy không nhiều nhưng là sự động viên, 
khích lệ rất lớn cho từng người, từng nhà 
trong lúc ngặt nghèo để cùng vượt qua 
giai đoạn khó khăn này”, bà Vinh cho hay.

Có thể thấy, việc khẩn trương rà soát, 
thẩm định và triển khai chi trả kịp thời 
các khoản hỗ trợ của Nhà nước đối với 
người lao động, hộ kinh doanh, người sử 
dụng lao động… trên địa bàn tỉnh bị ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 đã lan tỏa, 
phát huy được tính thiết thực và nhân văn 
của chính sách. Cùng với đó là rất nhiều 
chương trình hỗ trợ, đồng hành cụ thể với 

tinh thần trách nhiệm cao của Mặt trận và 
hội đoàn thể các cấp; sự chung tay đầy 
tình cảm của cộng đồng. 

Không chỉ đảm bảo công tác an sinh 
trên địa bàn, hoạt động này còn góp phần 
củng cố, nâng cao niềm tin của người dân 
vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa 
phương. Bên cạnh đó, các thông tin, dữ 
liệu về tình hình, diễn biến dịch và công 
tác hỗ trợ được cập nhật thường xuyên, 
liên tục và minh bạch tới toàn dân ngay cả 
trên mạng xã hội tạo điều kiện để người 
dân dễ dàng tiếp cận với nguồn thông tin 
chính thống. Đây cũng là “bức tường” 
ngăn chặn thông tin sai lệnh làm nhiễu 
loạn lòng dân.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực thi 
chính sách, cần chú trọng khâu kiểm tra, 
giám sát. Để việc hỗ trợ đến đúng đối 
tượng, niềm tin của người dân không bị 
sứt mẻ, rất cần thiết phải kiểm tra, phát 
hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những 
“con sâu làm rầu nồi canh”. Như mới đây, 

CA quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đã 
khởi tố một vụ án, bị can về tội “Tham 
ô tài sản”. Tham gia ban điều hành một 
khu phố ở quận này, bị can bị cáo buộc đã 
“ăn chặn” tiền từ các gói hỗ trợ của Nhà 
nước dành cho người dân bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19. 

Mặt khác, để phát huy những giá 
trị tinh thần trong phòng, chống dịch 
Covid-19 hiện nay, cần coi trọng việc 
khen thưởng, cổ vũ, tri ân kịp thời đối 
với những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng 
góp, cống hiến và hy sinh. Chẳng hạn, vừa 
qua Thủ tướng Chính phủ đã có quyết 
định truy tặng bằng khen cho 21 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong chống dịch 
Covid-19 ở TP HCM.Tham gia phòng, 
chống dịch ở cơ sở với vai trò là thành 
viên tổ Covid-19 cộng đồng, ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch phường, thành viên lực 
lượng bảo vệ dân phố… quá trình chống 
dịch họ bị nhiễm Covid-19 và qua đời.                 

   KHẢI THƯ

Được nhận hỗ trợ kịp thời, gia đình chị Nguyễn Thị Nhân đỡ phần khó khăn trong giai đoạn mất thu 
nhập vì Covid-19.             Ảnh: K.T

Hiện nay, một số nắp đậy hệ thống 
thoát nước dọc tuyến QL 1D qua địa bàn 
phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) bị 
hư hỏng, nguy cơ mất ATGT. 

Bà Trần Thị Hồng, ở đường Tây Sơn, 
phường Quang Trung, cho biết: “Cống 
có độ sâu hơn 1 m, trên vỉa hè dành cho 
người đi bộ. Tôi đã nhiều lần chứng 
kiến người đi xe máy bị rơi xuống cống. 
Mới đây, có người đi bộ trên vỉa hè 
vào chơi ban đêm đã rớt xuống cống, 
bị thương tích. Gia đình tôi phải dùng 
ván gỗ để che tạm miệng cống nhưng 
cũng không ổn”.

Theo quan sát của phóng viên, các 

tấm đan bị bể xảy ra ở hầu hết các địa 
phương trên tuyến QL 1D. Nhiều điểm có 
cả chục tấm đan bị bể, trống toác. Người 
dân thấy nguy hiểm nên đã dùng cây 
xanh hoặc buộc túi ny lông vào cây cắm 
để cảnh báo. Mặc khác, ở một số điểm, các 
gờ đặt tấm đan bị hụt, chỉ cần đi lại nhiều 
sẽ gây ra tình trạng bập bênh và rớt, bể. 

Theo lãnh đạo phường Quang Trung, 
tình trạng này gây nguy hiểm đến người 
tham gia giao thông, làm xấu cảnh quan 
đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết 
cấu hạ tầng, cản trở dòng chảy thoát nước, 
sẽ gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa.                         

VĂN LƯU

DỌC TUYẾN QL 1D QUA ĐỊA BÀN  PHƯỜNG QUANG TRUNG (TP QUY NHƠN):

Nhiều nắp cống thoát nước bị hư hỏng, mất an toàn

Nắp hố ga cống thoát nước trên đường tuyến QL 
1D qua địa bàn phường Quang Trung bị bể, người 
dân cắm cây cảnh báo người đi đường. Ảnh: V.LƯU 

TIN VẮN

l Ngày 13.10, xã Phước Hiệp 
(huyện Tuy Phước) đã tổ chức 
trao tặng 127 suất nhu yếu phẩm 
là rau xanh và 1.050 quả trứng gà 
do HTXNN Phước Hiệp và Công ty 
Lộc Hoa (xã Phước Hiệp) hỗ trợ cho 
các hộ ở trong 4 khu phong tỏa để 
phòng, chống dịch Covid-19, gồm: 
Đội 5, đội 9 thôn Giang Bắc, đội 7  
thôn Đại Lễ và đội 8 thuộc thôn Lục Lễ 
của địa phương. THIÊN PHÚC 

l Ngày 12.10, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam phường Bùi Thị Xuân (TP Quy 
Nhơn) đã vận động nhà tài trợ hỗ 
trợ 23 suất quà (mỗi suất trị giá 200 
nghìn đồng) là nhu yếu phẩm cần 
thiết gồm: Gạo, mì tôm, nước mắm, 
sữa, bột ngọt cho người dân KV 5, KV 
7 của phường đang thực hiện phong 
tỏa tạm thời để phòng, chống dịch 
Covid-19. ĐẶNG VIỆT

l UBND xã Hoài Hải (TX Hoài 
Nhơn) tổ chức trao tặng 120 thùng 
đựng rác thải sinh hoạt cho 60 hộ ở 
thôn Kim Giao Nam, sáng 13.10. Mỗi 
hộ được nhận 2 thùng để thực hiện 
mô hình phân loại rác thải tại nguồn. 
Mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của người dân trong việc bảo 
vệ môi trường; sử dụng hợp lý, hạn chế 
chất thải rắn trong đời sống sinh hoạt.

ĐÌNH PHƯƠNG
l Sáng 13.10, Huyện đoàn Phù Cát 

tổ chức thăm, tặng 1 góc học tập, cùng 
20 suất quà gồm ba lô, tập vở mới, các 
dụng cụ học tập với tổng giá trị 11 triệu 
đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn tại Trường Tiểu học Ân Sơn (xã 
Ân Sơn); trao tặng 1 góc học tập trị giá 
850 nghìn đồng cho 1 em học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Liên 
đội trường Tiểu học Đắk Mang (xã Đắk 
Mang, huyện Hoài Ân). DUY ĐĂNG

(BĐ) - Tin từ Sở GD&ĐT sáng 13.10 
cho hay, Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức 
Tuấn đã có hướng dẫn việc tổ chức 
hoạt động dạy và học năm học 2021 - 
2022 của các trường THPT trên địa bàn 
TP Quy Nhơn, gồm: THPT chuyên Lê 
Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn, Trưng 
Vương, Hùng Vương, Trần Cao Vân, 
Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn và iSchool 
Quy Nhơn.

Theo đó, từ ngày 14.10, các trường tổ 
chức dạy và học cho học sinh khối lớp 
12; các khối lớp 10, lớp 11 sẽ bắt đầu từ 
ngày 18.10.

Trong thời gian từ ngày 14 - 16.10, các 
trường bố trí phòng học theo phương 
thức giãn cách phòng với phòng và tổ 
chức dạy học vào buổi sáng; từ ngày 
18.10 trở đi, căn cứ vào điều kiện cơ sở 
vật chất hiện có để bố trí phòng học cho 
phù hợp, tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp để đảm 
bảo an toàn trong phòng, chống dịch 
Covid-19. Đồng thời lưu ý các trường 
tổ chức cho học sinh khai báo với giáo 
viên chủ nhiệm lớp thông tin chính 
xác về nơi cư trú (số nhà, đường, tổ 
dân phố, khu vực), số điện thoại liên 
hệ; xây dựng kịch bản dạy và học ứng 
phó với tình huống có thể xảy ra trong 
phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị. 

THU HIỀN

Hôm nay (14.10), 
học sinh khối 12 
các trường tại 
TP Quy Nhơn đi học

(BĐ) - Ngày 12.10, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh đã thống nhất 
và quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng/trường 
hợp không may qua đời vì mắc Covid-19.

Được biết, toàn tỉnh có 56 trường hợp 
không may qua đời vì mắc Covid-19. Trong 

đó, có 17 trường hợp bị mắc Covid-19 và 
mất tại tỉnh; 39 trường hợp mất tại các tỉnh 
phía Nam. Đối với các trường hợp mất tại 
các tỉnh phía Nam, có 25 trường hợp (tro 
cốt) đã được đưa về tỉnh để thân nhân an 
táng, 5 trường hợp được an táng tại nơi bị 

mất và hiện còn 9 trường hợp chưa đưa về.
Sắp tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phối 

hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp nhận 
và bàn giao các phần tro cốt còn lại cho 
thân nhân người mất để an táng.

HỒNG PHÚC

Hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp không may qua đời 
vì mắc Covid-19



5KINH TẾTHỨ NĂM, 14.10.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở NN&PTNT thành lập Văn 
phòng đại diện thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát nghề cá, gồm 3 tổ 
thường trực tại 3 cảng cá: Quy 
Nhơn, Đề Gi, Tam Quan; mỗi tổ 
gồm 9 thành viên (BĐBP 3 thành 
viên, Chi cục Thủy sản 3 thành 
viên, Ban Quản lý cảng cá 3 thành 
viên) đảm bảo phân công trực 
24/24 để kiểm tra, kiểm soát 100% 
tàu cá ra vào cảng theo quy định.

Từ quản lý trên bờ…
Theo ông Nguyễn Công 

Bình, Phó Chi cục trưởng phụ 
trách Chi cục Thủy sản, công tác 
kiểm tra, kiểm soát nghề cá càng 
thêm chặt chẽ khi tỉnh triển khai 
thực hiện quy định tại Thông 
tư 21 ngày 15.11.2018 của Bộ 
NN&PTNT. UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở NN&PTNT phân công nhiệm 
vụ cụ thể Ban Quản lý cảng cá 
tỉnh xác nhận tàu cá rời cảng, 
cập cảng, giám sát việc bốc dỡ 
thủy sản qua cảng cá và xác nhận 
nguồn gốc thủy sản khai thác; 
Chi cục Thủy sản tổ chức kiểm 
tra tàu cá rời cảng, cập cảng; Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện 
kiểm tra tàu xuất bến, về bến 
theo quy định. 3 lực lượng này có 
sự phối hợp chặt chẽ, kiểm soát 
lẫn nhau trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ. Từ năm 2020 đến 
nay, tỉnh thành lập và duy trì hoạt 
động của các tổ kiểm soát liên 
ngành, tăng cường lực lượng 
kiểm tra tàu cá ra vào cảng, tuần 
tra trên biển, phát hiện xử phạt 
nghiêm các trường hợp vi phạm 
khai thác thủy sản. Qua 9 tháng 
đầu năm 2021, lực lượng chức 
năng đã kiểm tra 2.959 lượt tàu 
rời cảng và 2.555 lượt tàu cập 
cảng, đảm bảo đạt tỷ lệ theo 
quy định.  

Tại hội nghị trực tuyến của 

LTS: Tháng 10.2017, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản về chống khai thác thủy sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) đối với Việt Nam. Ngày sau đó tỉnh Bình Định đã triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU, nỗ lực góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC. Loạt bài “Bình Định nỗ lực phòng, chống khai 
thác IUU” dưới đây ghi nhận nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân - đặc biệt là ngư dân 
tỉnh Bình Định trong công cuộc đổi mới nghề cá bền vững và thân thiện hơn với môi trường, đáp ứng những yêu cầu, điều 
kiện mới trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU
Kỳ 1: Tiên phong quản lý nghề cá từ bờ ra biển

Trước khi Luật Thủy sản năm 
2017 có hiệu lực từ ngày 
1.1.2019, tỉnh Bình Định đã 
có những bước đi đầu tiên 
trong cả nước để nâng cao 
hiệu quả quản lý nghề cá, 
khi sớm thực hiện Quyết định 
số 27 ngày 5.1.2018 của Bộ 
NN&PTNT về việc ban hành 
tài liệu hướng dẫn xây dựng 
kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát nghề cá theo 
hướng dẫn của EC. 

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống khai thác IUU tổ chức 
tháng 7.2021, khi đánh giá về 
chứng nhận sản lượng và truy 
xuất nguồn gốc thủy sản, Bộ 
NN&PTNT ghi nhận, tỉnh Bình 
Định là một trong số ít các tỉnh, 
thành ven biển đến nay đã tập 
trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực, 
đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, 
nâng cấp cơ sở hạ tầng… Do đó, 
kết quả thực hiện cơ bản đã đi 
vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu.

… đến giám sát trên biển
Trong đẩy mạnh thực hiện các 

biện pháp thực thi Luật Thủy sản, 
tỉnh xác định phải tập trung lắp 
đặt thiết bị giám sát hành trình 
(VMS) trên tàu cá để chỉ đạo thực 
hiện quyết liệt. Bình Định trở 
thành địa phương đầu tiên trong 
cả nước có 100% tàu cá chiều dài 
lớn nhất từ 15 m trở lên hoạt động 
vùng khơi lắp đặt VMS theo quy 
định. UBND tỉnh đã phê duyệt 
hỗ trợ kinh phí trang bị VMS cho 

2.966 tàu cá với tổng số tiền hơn 
30,158 tỷ đồng. 

Ngư dân Trần Văn Thanh, ở 
phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn), 
chủ tàu cá BĐ 91199 - TS, chia sẻ: 
“Nhờ được tỉnh sớm hỗ trợ kinh 
phí cho chủ tàu lắp thiết bị giám 
sát hành trình, ngư dân chúng 
tôi đã chủ động hơn trong việc 

thực hiện theo các quy định để 
tàu cá đủ điều kiện vươn khơi 
khai thác thủy sản”.

Tỉnh Bình Định cũng sớm ban 
hành Quy chế quản lý, khai thác 
và sử dụng thông tin, dữ liệu của 
hệ thống VMS tàu cá trên địa bàn 
tỉnh; Quy trình tiếp nhận thông 
tin, xử lý dữ liệu VMS đối với 
tàu cá tỉnh vượt ranh giới cho 
phép trên biển, không duy trì 
hoạt động hoặc vô hiệu hóa VMS 
trong quá trình hoạt động trên 
biển. Đồng thời tỉnh thực hiện 
phân quyền hệ thống giám sát 
hành trình tàu cá cho 11 đơn vị 
liên quan để theo dõi và phối hợp 
xử lý theo quy định. Trong đó, 
Chi cục Thủy sản tổ chức trực hệ 
thống trạm bờ 24/24 giờ để theo 
dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện 
và cảnh báo tàu cá lắp đặt VMS 
vi phạm quy định. 

Tiến thêm một bước nữa sau 

khi lắp đặt VMS, để gắn kết chặt 
chẽ giữa quyền lợi ngư dân được 
Nhà nước hỗ trợ khi khai thác 
vùng biển xa với trách nhiệm 
phải chấp hành các quy định 
chống khai thác IUU, khắc phục 
thẻ vàng EC, Sở NN&PTNT phối 
hợp với các sở, ngành liên quan 
tham mưu UBND tỉnh cập nhật 
các quy định của Luật Thủy sản 
2017 và các văn bản hướng dẫn 
Luật để bổ sung trong Quyết định 
số 52 ngày 14.4.2020 của UBND 
tỉnh, có quy định xem xét hỗ trợ 
tàu cá khai thác vùng biển xa 
(theo Quyết định 48 Thủ tướng 
Chính phủ) qua hệ thống giám 
sát hành trình. 

Ông Nguyễn Công Bình cho 
biết: Việc giám sát chặt chẽ tàu 
cá từ bờ ra biển thông qua VMS 
đã mang lại hiệu quả tốt. Đến 
nay, tỉnh cơ bản đã quản lý được 
hoạt động của nhóm tàu khai thác 
vùng khơi, tàu cá vượt ranh giới 
cho phép trên biển; tàu cá không 
duy trì hoạt động hoặc vô hiệu 
hóa VMS trong quá trình hoạt 
động trên biển ngày càng giảm. 
Cụ thể, năm 2020 phát hiện và 
cảnh báo 208 tàu cá/317 lượt tàu 
vượt ra ngoài vùng tự do đánh 
bắt của Việt Nam; 9 tháng đầu 
năm 2021, phát hiện và cảnh báo 
56 tàu cá/62 lượt.

HOÀI THU - NGỌC NHUẬN

Kỳ 2: Chính quyền quan tâm, 
ngư dân đồng thuận 

Tính đến tháng 
7.2021, trong 28 tỉnh, 

thành ven biển Bình Định là 
1 trong 2 tỉnh có nhiều tàu cá đã 
lắp đặt VMS nhiều nhất; với 3.174 
tàu cá lắp đặt VMS tỉnh Bình Định 

xếp thứ hai trong cả nước, 
sau tỉnh Kiên Giang (3.592 

tàu, đạt 90,07%).  

Bình Định tiên phong thành lập Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá và các tổ 
IUU kiểm soát tàu cá tại các cảng cá trong tỉnh.                                  Ảnh: NGỌC NHUẬN

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thủy sản phối hợp với 
phòng Cảnh sát giao thông (CA tỉnh), BĐBP tỉnh và chính quyền 
địa phương các xã ven biển tổ chức 41/60 chuyến tuần tra, kiểm 
soát trên đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, khu vực ven biển Quy Nhơn, 
Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
khai thác thủy sản, trọng tâm kiểm tra và xử lý việc sử dụng nghề, 
ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, các thủ tục pháp lý, các 
trang thiết bị trên tàu cá theo pháp luật quy định. Qua kiểm tra 397 
lượt tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản, phát hiện, lập biên 
bản vi phạm hành chính 29 trường hợp, đã ra quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính 29 trường hợp với số tiền phạt hơn 300 triệu đồng. 

Giữa năm 2020 đến nay, tỉnh Bình Định duy trì lực lượng liên ngành kiểm soát tàu cá ra vào cảng, hoạt động khai thác thủy 
sản trong tỉnh.                  Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

Nhận được thông báo nội 
dung tuyên truyền về phòng, 
chống dịch Covid-19, chỉ vài 
ba phút sau, chị Nguyễn Thị 
Phương Kiều, Trưởng Đài truyền 
thanh xã Phước Hưng, huyện 
Tuy Phước đã phát bản tin lên 
hệ thống loa của xã trong giọng 
đọc nữ nhẹ nhàng, trong trẻo.  

Chị Kiều cho biết: “Nhờ hệ 
thống truyền thanh thông minh, 
việc sản xuất chương trình được 
số hóa nên mọi thứ giờ rất đơn 
giản. Mình chỉ cần nhập nội dung 
văn bản vào phần mềm, hệ thống 
tự chuyển đổi nội dung bản tin 
thành giọng nói. Giọng nữ vừa 
rồi là máy đọc nên không bị vấp, 
không đọc sai. Còn âm thanh 
trong, không bị nhiễu hay nhại 
tiếng là nhờ sử dụng cụm loa thu 
phát kỹ thuật số. Đây là thiết bị 
không dây, sử dụng sóng di động 
3G/4G của mạng viễn thông để 
truyền tải dữ liệu âm thanh từ hệ 
thống đến thẳng các cụm loa”. 

Dù đưa vào sử dụng chưa 
lâu, mô hình đài truyền thanh 
thông minh đã được người dân 
xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn chú 
ý lắng nghe. Chị Võ Thị Minh 
Thuận, Trưởng Đài truyền thanh 
xã Nhơn Lý chia sẻ: Mỗi ngày, 
chúng tôi phát 3 lần: Sáng sớm, 
giữa buổi sáng và chiều. Nếu 
phát thanh sóng FM đòi hỏi nhân 
viên kỹ thuật đài phải trực tại chỗ 
để điều khiển phát, tắt, mở và 
hiệu chỉnh âm thanh thì truyền 
thanh thông minh cho phép cán 
bộ đài xã có thể xây dựng chương 
trình và thu âm trước, cài đặt 
hẹn giờ để phát sóng. Việc điều 
khiển cũng như kiểm tra toàn bộ 
hệ thống có thể thực hiện từ xa, 
mọi lúc, mọi nơi với thiết bị di 

(BĐ) - Trên cơ sở Quyết 
đ ịnh  số  3460/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh, ngày 11.10, 
Giám đốc Sở KH&CN đã 
phê duyệt điều chỉnh thiết 
kế kỹ thuật và dự toán xây 
dựng công trình Tổ hợp 
Không gian khoa học (bao 
gồm Nhà mô hình vũ trụ và  
Bảo tàng khoa học).

Theo đó, Sở KH&CN sẽ bổ 
sung gần 196 tỷ đồng vào tổng 
dự toán xây dựng công trình 
Tổ hợp Không gian khoa học. 
Phần lớn chi phí dùng cho 
việc xây lắp, mua sắm thiết 
bị và giải phóng mặt bằng cho 
công trình.

Theo phê duyệt thiết kế, 
hạng mục nội thất và thiết bị 
chuyên ngành của Bảo tàng 
khoa học sẽ gồm nhiều gian 
hàng triển lãm các thí nghiệm 
khoa học. Các thí nghiệm triển 
lãm được phân chia thành 
nhiều khu vực: Khu khám 
phá Vật lý học, khu khám 
phá Toán học, khu khám phá 
Khoa học sự sống, khu khám 
phá Hóa học, khu khám phá 
Thiên văn học, khu khám phá 
về khoa học môi trường.

Tổ hợp Không gian khoa 
học là công trình nằm trong 
ý tưởng xây dựng Khu Đô thị 
Khoa học và Giáo dục đầu tiên 
của Việt Nam tại Bình Định. 
Tổ hợp sẽ là không gian khám 
phá khoa học cho trẻ em và 
công chúng, tăng cường đưa 
khoa học đến với công chúng 
và khơi gợi niềm đam mê 
khoa học, sáng tạo của tuổi 
trẻ. Tổ hợp là bước đi đầu 
tiên nhằm hướng đến hình 
thành Khu đô thị Khoa học 
và Giáo dục Quy Hòa trong  
tương lai.                     

THÁI HÀ

Nhân rộng mô hình 
truyền thanh thông minh

Chỉ cần một máy tính kết nối internet, bộ thu phát lắp sim 3G/4G và loa, hệ thống truyền thanh ứng dụng công 
nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT), hay còn gọi là truyền thanh thông minh đã đủ điều kiện để vận hành với 
chất lượng ổn định. Mô hình đang được Sở TT&TT khuyến khích triển khai nhân rộng.

Đài truyền thanh xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước sản xuất chương trình địa 
phương bằng công nghệ CNTT-VT.                                                                    Ảnh: HỒNG HÀ

trong mùa mưa bão hay tình 
hình dịch bệnh Covid-19. So với 
trước, âm thanh giờ nghe rõ ràng 
hơn, gần như không còn bị rè,  
nhiễu tạp âm.

Từ đầu năm 2021, Sở TT&TT 
đã triển khai thí điểm mô hình 
đài truyền thanh thông minh tại 
3 xã: Phước Hưng (huyện Tuy 
Phước), Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), 
Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân). 

động như điện thoại, máy tính 
bảng có kết nối internet. Với công 
nghệ mới, về mặt kỹ thuật việc 
vận hành hệ thống truyền thanh 
nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Ông Phan Minh Hùng, một 
người dân ở xã Nhơn Lý cho 
hay: Nhờ nghe đài truyền thanh 
mà tôi và bà con ngư dân ở đây 
cập nhật được những thông tin 
cần thiết, nhất là dự báo thời tiết 

Bổ sung gần 
196 tỷ đồng 
cho Tổ hợp 
Không gian 
khoa học

Rút kinh nghiệm phải tranh giành  
vắc xin căng thẳng, từ bây giờ một số nước 
đã bắt đầu đàm phán sớm để có được giá 
vắc xin hợp lý và đủ dùng cho chương 
trình tiêm tăng cường trong năm 2022.

Giữa tháng 8.2021, Vương quốc Anh 
đã “chốt đơn” 35 triệu liều Pfizer với giá 
22 bảng/liều bất chấp việc mắc hơn 4 bảng 
so với hợp đồng trước đó. Với hợp đồng 
này Anh đặt mua tới 135 triệu liều của 
Pfizer-BioNTech. 

Sự xuất hiện của nhiều biến thể mới 
của SARS-CoV-2 khiến nhiều nước lo 
lắng, dù vậy AstraZeneca và Johnson & 
Johnson vẫn tiếp tục cam kết cung cấp vắc 
xin trên cơ sở phi lợi nhuận. Thế nhưng 
Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông 
Pascal Soriot cho biết, hãng sẽ tăng giá 
vào một thời điểm nào đó trong tương 
lai do AstraZeneca đang đầu tư rất lớn 
nghiên cứu công thức vắc xin mới đủ sức 
chống lại các biến thể nguy hiểm.

EU cũng đàm phán mua thêm 200 triệu 
liều vắc xin Novavax (Mỹ); Đan Mạch đã 

“ Truyền thanh thông minh là giải pháp công nghệ mới của 
MobiFone, triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây. Giải pháp 
ứng dụng công nghệ IP để truyền, nhận bản tin; công nghệ IoT 
(Internet vạn vật) để quản lý các thiết bị phát thanh; công nghệ 
Trí tuệ nhân tạo (AI Text-to-speech) để chuyển đổi văn bản thành 
bản tin phát thanh cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác”.

 Ông NGUYỄN VĂN HÒA, Giám đốc MobiFone Bình Định 

Vắc xin, các hãng dược và những nước “có điều kiện”

đặt 280 nghìn liều Novavax. Tại châu Á, 
Hàn Quốc đã chuẩn bị ngân sách để mua 
50 triệu liều và hợp đồng sẽ được chốt 
trước khi kết thúc năm 2021. Mới đây, 
Nhật Bản cũng đã chốt hợp đồng mua 
120 triệu liều Pfizer bắt đầu giao từ tháng 
1.2022. Bên cạnh đó Nhật cũng đặt mua 50 
triệu liều Moderna và sẽ nhận hàng trong  
năm 2022.

Việc các quốc gia “có điều kiện” 

liên tục mua thêm vắc xin làm dấy 
lên câu hỏi về việc phân phối vắc xin 
công bằng và liệu điều này có làm cơ 
hội mua được vắc xin của các nước 
khác giảm xuống hay không. Như một 
cách giải thích, trấn an, Chính phủ Anh 
nhấn mạnh cam kết “tặng 100 triệu liều  
vắc xin trong năm 2022 và đóng góp 
548 triệu bảng Anh cho COVAX - cơ chế 
phân phối vắc xin công bằng được LHQ  
hậu thuẫn”.

Nhu cầu vắc xin ngừa Covid-19 vẫn 
rất lớn, điều này mở ra nhiều cơ hội cho 
các nhà nghiên cứu, sản xuất - kể cả 
những người đi sau. Giữa tháng 8.2021, 
Cơ quan Quản lý dược Ấn Độ (DCGI) đã 
cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin 
ZyCoV-D, loại vắc xin dựa trên ADN đầu 
tiên trên thế giới. Vắc xin này sử dụng 
một phần vật liệu di truyền từ vi rút, 
như ADN hoặc ARN, để tạo ra protein 
mà hệ thống miễn dịch có thể nhận ra 
và đáp ứng. 

Cũng sử dụng công nghệ ADN, 

tháng 9.2021, Công ty Mỹ Inovio 
Pharmaceuticals Inc sẽ tiến hành thử 
nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trên toàn 
cầu với vắc xin Covid-19 có tên INO-4800. 
Theo công ty, vắc xin sẽ được tập trung 
thử nghiệm ở Mỹ Latin, châu Á - Thái 
Bình Dương và châu Phi. Số liệu sẽ có 
trong nửa đầu năm sau.

Các nhà khoa học cho rằng ưu điểm của 
vắc xin công nghệ DNA là giá rẻ, an toàn 
và ổn định. Vắc xin ADN có thể bảo quản 
ở nhiệt độ từ -20C đến 80C, thời hạn sử 
dụng lên tới 5 năm; nếu bảo quản ở nhiệt 
độ 250C thời gian sử dụng của vắc xin là 
3 tháng, là 1 tháng nếu nhiệt độ bảo quản 
là 370C. Đây là những yếu tố khiến việc 
trữ và vận chuyển vắc xin dễ dàng với bất 
kỳ quốc gia nào. Các hãng dược lớn như 
Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, 
Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline 
cũng xúc tiến thử nghiệm nhiều phiên 
bản mới của vắc xin Covid-19 hướng tới 
chống lại các biến thể mới.                       

ĐÔNG A (biên soạn)

Đặc biệt, huyện Tây Sơn là địa 
phương đi đầu trong tỉnh khi 
triển khai hệ thống truyền thanh 
thông minh tới 7 trong tổng số 
15 đài xã. “Truyền thanh thông 
minh giúp giải quyết được bài 
toán thiếu nhân lực làm truyền 
thanh cơ sở hiện nay!” - ông Phạm 
Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm 
VH-TT-TT huyện Tây Sơn đúc kết.

Tuy nhiên, để phát huy ưu thế 
của truyền thanh thông minh nội 
dung vẫn là yếu tố cốt lõi. Hiện 
nay vì nhiều lý do đội ngũ cán 
bộ làm công tác truyền thanh xã 
vốn đã mỏng nay còn mỏng thêm 
do phải kiêm nhiệm nhiều việc 
nên chất lượng nội dung, chương 
trình phát sóng còn thấp, hiệu quả 
tuyên truyền hạn chế. “Theo tìm 
hiểu của tôi, hầu hết các đài xã 
trong tỉnh chỉ có một biên chế và 
biên chế đó phải thực hiện tất cả 
các khâu từ sản xuất chương trình 
đến lên sóng, cùng với đó còn 
phải kiêm nhiệm nhiều việc khác. 
Để phát huy thế mạng của truyền 
thanh thông minh đòi hỏi người 
làm truyền thanh phải thay đổi tư 
duy, nâng cao năng lực trình độ 
và phải có chế độ đãi ngộ cho họ 
tốt hơn” - bà Phạm Thị Hồng Thu, 
Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước chia sẻ.

Nói về vấn đề khuyến khích 
các địa phương đầu tư chuyển 
sang truyền thanh thông minh, 
ông Phạm Ngọc Thái, Phó Giám 
đốc Sở TT&TT cho hay: “Thời 
gian tới, Sở sẽ tăng cường tổ 
chức các chương trình tập huấn, 
đào tạo cho cán bộ truyền thanh 
cơ sở. Dự kiến, đến năm 2025, 
toàn bộ hệ thống đài truyền 
thanh trong tỉnh đều ứng dụng 
CNTT-VT”.                 HỒNG HÀ

 Vắc xin ZyCoV-D, loại vắc xin dựa trên ADN đầu 
tiên trên thế giới có rất nhiều ưu điểm.
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Bình Định

Chuyện sản phụ quê Quảng Bình tên 
Nguyễn Thị Nhâm, 29 tuổi, sinh con trên 
chuyến tàu từ TP Hồ Chí Minh về quê do 
tỉnh Quảng Bình tổ chức, được Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình 
Định, BVĐK tỉnh cùng một số nhà hảo 
tâm trong tỉnh giúp đỡ, đã khiến nhiều 
người xúc động. 

Anh Mai Văn Lợi, Chi hội phó Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình 
Định (trực thuộc Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh) nhớ hôm đó tầm 10 giờ 
tối 8.10, điện thoại của anh reo liên hồi. 
Đầu dây bên kia, tiếng anh Trần Văn Trí - 
Trưởng tàu mang số hiệu SE16 khởi hành 
từ TP Hồ Chí Minh chở hơn 700 người dân 
Quảng Bình về quê - khá gấp gáp, cho biết: 
Một sản phụ trên tàu đã chuyển dạ, dù đã 
được bộ phận y tế của tỉnh Quảng Bình 
cử theo tàu chăm sóc nhưng sức khỏe sản 
phụ không tốt, cần nhập viện gấp. Ngay 
lập tức, anh Lợi huy động hai thành viên 
SOS 77 là Nguyễn Trung Hậu, Trần Thanh 
Quang cùng một thành viên nữ của Chi 
hội Sen Việt - chị Đỗ Thị Thu Trang lên 
đường ra ga Diêu Trì.  

Gần một tiếng sau, tàu SE16 vào ga 
Diêu Trì. Anh em SOS 77 lập tức chuyển 
chị Nhâm lên băng ca, đưa ra xe cứu 
thương 0 đồng, còn chị Trang ôm chặt 
em bé sơ sinh trên tay bám theo. Sợ chị 
Nhâm mệt, các anh cho chị thở ô xy giữ 
sức. Chị Trang ngồi bên liên tục dặn chị 
Nhâm nếu thấy mệt quá thì báo ngay. 
SOS 77 từng chở nhiều chị bầu gần sinh 
nhập viện, nhưng đây là lần đầu cấp cứu 
trường hợp vừa chuyển dạ nên “tay lái 
lụa” Mai Văn Lợi cứ thấy đoạn đường 
từ ga Diêu Trì xuống BVĐK tỉnh xa khác 
thường. “Có lẽ do lo lắng cho hai mẹ con 
chị Nhâm quá. May là trước khi đi, tôi đã 
nhờ người quen liên hệ với BVĐK tỉnh. 
Vậy nên, xe vừa đến nơi, đã có bác sĩ chờ 
sẵn”, anh Lợi kể. 

Không thể đi theo vợ trên chuyến tàu 

Hỗ trợ sản phụ đẻ rơi trên tàu

ấy, anh Tiến (chồng chị Nhâm) vẫn đinh 
ninh  vợ chưa đến ngày sinh (dự sinh ngày 
22.10) thì bất ngờ đọc được dòng thông tin 
trên facebook về sản phụ là vợ mình đã 
sinh con trên tàu. “Tôi gọi điện thoại cho 
vợ không được nên lúc đó hoang mang 
tột độ. Sau đó, một người anh vợ gọi cho 
tôi, nói là đã liên lạc được với cô ấy. Cô 
ấy được anh em SOS 77 Bình Định đưa 
vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ con đều ổn. 
Tôi mừng phát khóc”, anh Tiến cho hay.  

Sau đó, đích thân anh Lợi liên lạc với 
anh Tiến kể chuyện về tình hình của chị 
Nhâm. Biết sản phụ cần mua một chiếc áo 
khoác mới thay cho áo cũ đã dính máu, 
anh Lợi liên lạc với chị Dung Vespa mua 
tặng áo khoác và vài bộ đồ cho trẻ sơ sinh. 
Thực hiện mong muốn sớm được về nhà 
của sản phụ, SOS 77 đã tìm kiếm thông tin 
và 12 giờ đêm hôm sau (9.10) đã chuyển 
mẹ con chị Nhâm lên một chuyến tàu 

khác - cũng do tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 
người dân về quê. “Lúc đưa vợ con tôi 
về, anh em SOS 77 còn livestream để tôi 
theo dõi. Mọi người lo lắng cho chúng tôi 
không khác gì người thân cả”, anh Tiến 
xúc động chia sẻ. 

Cái tên “cu Rớt” anh em SOS 77 Bình 
Định đặt vội cho con trai, anh Tiến xin 
giữ lại thay cho lời cảm ơn sự hỗ trợ rất 
ý nghĩa của người dân Bình Định, trong 
đó có cả đội ngũ y bác sĩ BVĐK tỉnh cùng 
một số tình nguyện viên, nhà hảo tâm. 
Vợ con anh bây giờ đang cách ly tại nhà 
và đều mạnh khỏe. Anh bảo, cứ thấy quý 
mến những người chưa từng quen biết mà 
tốt bụng đến vậy. Những ngày qua, nhiều 
người gợi ý anh đặt tên khai sinh cho con 
nhưng hai vợ chồng vẫn chưa quyết định. 

“Có thể là Bình, là Định hoặc một cái 
tên gì gần gũi với nơi đã cưu mang con”, 
anh Tiến nói vậy.                         NGỌC TÚ 

Cùng với nỗ lực triển khai nhiều hoạt 
động hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định 
đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch 
Covid-19” và chiến dịch “Kết nối cộng đồng, 
vượt qua thách thức”, Hội CTĐ tỉnh còn vận 
động nguồn lực để hỗ trợ học phí cho học 
sinh trong tỉnh trúng tuyển vào đại học năm 
học 2021 - 2022 nhưng có nguy cơ không 
đủ khả năng đóng tiền học phí và giúp đỡ 
người Bình Định đang sống tại TP Hồ Chí 
Minh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không 
về quê được. 

Đến nay, Hội đã lập danh sách 146 học 
sinh trong diện gửi nhà hảo tâm xem xét hỗ 
trợ. Riêng số hộ dân khó khăn ở lại TP Hồ 
Chí Minh, đã có 11 hộ nhận được tiền hỗ trợ 
gửi vào tài khoản cá nhân, trong đó có 9 hộ 
nhận 3 triệu đồng/hộ và 2 hộ độc thân nhận 
2 triệu đồng/hộ.

Điểm chung của cả 11 hộ được xét nhận 
hỗ trợ đợt này là các thành viên trong gia 
đình đều không có việc làm, không có thu 
nhập suốt 3 - 4 tháng qua, đang nợ tiền thuê 
nhà và vì một số lý do chưa thể hoặc không 
thể về quê. Chị Lâm Thị Sinh ở TX Hoài Nhơn, 
đang ở tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 
Chị cùng chồng và con nhỏ đều là F0. Mấy 
mẹ con cách ly tại nhà trọ, còn chồng thì ở 
khu cách ly tập trung. Vợ chồng chị Mai Thị 
Kim Loan - anh Phạm Chung Thái quê huyện 
Hoài Ân. Hơn 3 tháng thất nghiệp, gia đình 
không có tiền trang trải chi phí, trả tiền nhà, 
con trai lớn sức khỏe không tốt vì bệnh tim... 

Ông Lê Phong - Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội CTĐ tỉnh cho biết, việc hỗ trợ hộ dân ở 
lại TP Hồ Chí Minh vẫn còn tiếp tục. Những 
ai có nhu cầu có thể liên hệ với hội CTĐ các 
huyện, thị xã, thành phố hoặc liên hệ trực 
tiếp với Hội CTĐ tỉnh.                    NGỌC NGA

Giúp người dân xa 
quê và học sinh  
gặp khó khăn do 
dịch Covid-19

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
nhưng BHXH huyện Phù Cát vẫn chỉ đạo 
làm tốt công tác vận động, tuyên truyền 
người dân tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT đạt và vượt các chỉ tiêu. 

Tính đến ngày 30.9, số người tham 
gia BHXH gần 10.500 người, đạt 87% kế 
hoạch; trong đó, số người tham gia BHXH 
tự nguyện gần 2.300 người. Số người 
tham gia BHYT  gần 167.600 người, đạt 
trên 99%. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 
đạt trên 91% dân số toàn huyện. Tổng số 
thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp 

là 190 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, tổng số 
nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp 
hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện khám chữa 
bệnh BHYT cho hơn 134 nghìn lượt người 
với số tiền hơn 26 tỷ đồng. Thực hiện 
cấp mới 882 sổ BHXH và hơn 52.000 
thẻ BHYT. Thực hiện cài đặt ứng dụng 
VssID cho trên 50.000 người, đạt trên 110%  
kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thiên, Giám đốc 
BHXH huyện Phù Cát cho biết: Dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều DN 
trên địa bàn bị tác động mạnh nên gặp 

nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT cũng gặp nhiều trở ngại… 
nhưng BHXH huyện đã hoàn thành đạt và 
vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong thời gian đến, 
BHXH huyện sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng 
các hình thức tuyên truyền vận động người 
tham gia BHXH, BHYT phù hợp với đặc 
thù dân cư. Đặc biệt, gắn tiêu chí tham gia 
BHXH tự nguyện với công tác xây dựng 
nông thôn mới, tuyên truyền cho người dân 
hiểu được lợi ích khi tham gia BHXH...                          
                                       LƯƠNG NGỌC TẤN

BHXH Phù Cát nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu

(BĐ) - Sáng 13.10, Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh đã trao 58,05 triệu đồng giúp vợ 
chồng bệnh nhân nặng Nguyễn Đức Trí và 
Huỳnh Thị Huệ ở xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn) 
có tiền chữa bệnh. Số tiền này do Hội, một 
số chi hội, nhóm thiện nguyện vận động nhà 
tài trợ ủng hộ. Trong đó, Hội vận động được 
21,9 triệu đồng, Chi hội Bác Ái Tuy Phước 7,8 
triệu đồng, nhóm Dung Vespa Quy Nhơn 12 
triệu đồng, facebook Trinh Nguyễn 2,35 triệu 
đồng và nhóm Bồ Đề Tâm 14 triệu đồng. Gia 
cảnh hai vợ chồng anh Trí rất khó khăn, bản 
thân anh bị thận mãn phải chạy thận 3 lần/
tuần; còn chị Huệ bị ung thư buồng trứng 
đang phải xạ trị.                      KHÁNH HUÂN

Trao hơn 58 triệu đồng 
giúp hai vợ chồng 
chữa trị bệnh nặng

 Quỹ Hạt gạo tình thương TP Hồ 
Chí Minh vừa chuyển 10 triệu đồng vào tài 
khoản Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 
ủng hộ việc mua gạo tặng 100 cụ già neo 
đơn, khó khăn của tỉnh trong tháng 10.2021. 
 Sáng 13.10, Chi hội Bảo trợ bệnh 

nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát đã 
nấu 80 suất cháo thịt phục vụ bệnh nhân và 
người nhà nuôi bệnh tại TTYT huyện Phù Cát. 
 Sáng 13.10, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo Hoài An (huyện Hoài Ân) đã tặng 163 
túi thuốc yêu thương (gồm khẩu trang, kính 
chắn giọt bắn) cho 163 học sinh khối 1 và 2 
của Trường Tiểu học xã Ân Tường Đông. Kinh 
phí thực hiện do Chi hội vận động nhà hảo 
tâm tài trợ. N.T

TIN VẮN(BĐ) - Chiều 13.10, Hội đồng KH&CN 
chuyên ngành tỉnh do Th.S Trần Đình 
Chương, Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ 
trì, tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 
cấp tỉnh đối với đề tài “Dự báo cung - cầu 
và giải pháp phát triển lao động, việc làm 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025, định 
hướng đến năm 2030”.

Nhiệm vụ do Th.S Nguyễn Trần Thi, 
Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH tỉnh 
Bình Định làm chủ nhiệm, hướng đến 
mục tiêu là đánh giá thực trạng lao động - 
việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động 
tỉnh giai đoạn 2011 - 2019; dự báo cung 
cầu và dịch chuyển cơ cấu lao động tỉnh 
giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 
năm 2030; đề xuất các giải pháp phát triển 

lao động, việc làm cho người dân tỉnh 
giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến  
năm 2030.

Qua 18 tháng thực hiện, đề tài đánh giá 
dân số Bình Định giai đoạn 2011 - 2019 có 
biến động lớn về quy mô và cơ cấu tuổi, 
trong đó dân số địa phương tăng trưởng 
cao qua hằng năm. Kết quả dự báo dân số 
tỉnh đến năm 2050 là gần 1,6 triệu người. 
Bình Định chính thức bước vào giai đoạn 
“dân số già” từ năm 2034, khi đó tỷ lệ 
người từ 65 tuổi trở lên chiếm 14,4% tổng 
dân số. Đến năm 2035, dự báo Bình Định 
sẽ hết thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”.

Lực lượng lao động trong độ tuổi đến 
năm 2025 khoảng 927 nghìn người, năm 
2030 khoảng 962 nghìn người. Trong khi 

đó, đến năm 2025, dự báo cầu lao động 
vượt cung. Năm 2030, dự báo tổng cung 
lao động không đáp ứng được tổng cầu 
lao động.

Trên cơ sở kết quả dự báo cung - cầu 
và chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa 
bàn tỉnh, tác giả đề tài đã đưa ra các giải 
pháp phát triển lao động, việc làm cho 
giai đoạn 2020 - 2025, trong đó có việc 
nâng cao chất lượng lao động, đẩy mạnh 
công tác đưa lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng, kết nối cung - cầu, 
phát triển hệ thống thông tin thị trường 
lao động....

Kết quả, Hội đồng nghiệm thu tiến 
hành bỏ phiếu và xếp loại: Đạt.

HỒNG HÀ

Dự báo cung - cầu và giải pháp phát triển lao động,  
việc làm tỉnh Bình Định

SOS 77 cùng y, bác sĩ BVĐK tỉnh đón “cu Rớt” vào tối 8.10.                                                                     Ảnh: SOS 77
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Bình Định

Theo Cục trưởng Cục Thi 
hành án dân sự (THADS) tỉnh 
Nguyễn Xuân Hồng, hệ thống 
THADS tỉnh đã tổ chức thi hành 
án xong 6.649 việc, đạt tỷ lệ 83% 
số việc có điều kiện thi hành; thu 
hơn 311 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 46% số 
tiền có điều kiện thi hành (vượt 
0,06% về việc và vượt 6,1% về tiền 
so với chỉ tiêu tổng cục giao 2021).

● Lâu nay, kết quả thi hành 
án đối với các vụ việc liên quan 
đến tín dụng ngân hàng rất được 
quan tâm. Xin ông thông tin cụ 
thể về vấn đề này? 

- Trong nhiều năm qua, số 
tiền phải thi hành án đối với 
các vụ việc liên quan đến tín 
dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn 
trong tổng số tiền phải thi hành 
của toàn tỉnh. Song kết quả thi 
hành án chưa cao. Năm 2021, 
tổng số việc phải thi hành là 297 
việc, tương ứng với số tiền hơn  
1.644 tỷ đồng; chiếm 2,9% về việc 
và 81,3% về tiền so với tổng số 
việc và tiền phải thi hành. Kết 
quả, đã thi hành được 25 việc, thu 
được số tiền 90 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 
15,9% về việc và 25,7% về tiền, so 
với năm 2020 thi hành tăng hơn  
22 tỷ đồng. 

 (BĐ) - Ngày 12.10, Thanh tra tỉnh 
công bố Quyết định số 768/QĐ-TTT ngày 
6.10.2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về 
thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Công 
ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng. Đây là cuộc 
thanh tra thường kỳ theo Kế hoạch thanh 
tra năm 2021 nhằm xem xét, đánh giá, làm 
rõ những ưu điểm, kết quả, tồn tại, hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện các quy định của 
pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

tại Công ty trong thời gian qua; kiến nghị 
các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, tháo 
gỡ, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).   

Trước đó, ngày 11.10, Thanh tra tỉnh 
đã tổ chức công bố Quyết định số 734/
QĐ-TTT ngày 23.9.2021 của Chánh Thanh 
tra tỉnh về việc kiểm tra, xác minh phản 
ánh của công dân liên quan công tác quản 
lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Sông Kôn và Ban quản lý Rừng 
phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh (thanh tra 
đột xuất, liên ngành theo chỉ đạo của  
Chủ tịch UBND tỉnh).                                                        T.MINH

(BĐ) - Ngày 13.10, Viện KSND huyện 
Tuy Phước cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo 
trạng, chuyển tòa đợi xét xử đối với bị cáo 
Đoàn Thị Liễu (SN 1979, huyện Vân Canh) 
phạm tội trộm cắp tài sản (quy định tại 
khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự).

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút một 
ngày cuối tháng 5.2021, Liễu đột nhập 
vào nhà em ruột của mình là Đ.T.H. ở làng 
Hiệp Hưng, xã Canh Hiệp, huyện Vân 
Canh, lục tủ đựng quần áo để tại phòng 

sinh hoạt chung và lấy 1 túi đựng đồ nữ 
trang bằng vàng, gồm: Dây chuyền, bông 
tai, vòng tay, lắc tay và nhẫn với tổng giá 
trị 89 triệu đồng.

Hành vi của Liễu xâm phạm đến quyền 
sở hữu tài sản của người khác được pháp 
luật bảo vệ và gây mất ANTT tại địa 
phương. Sau khi làm rõ hành vi trộm cắp 
tài sản của bị can Liễu, cơ quan tố tụng 
đã cấm Liễu đi khỏi nơi cư trú từ ngày 
 3.8 đến nay.                                      KIỀU ANH

Tập trung thi hành án 
đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài

Vượt qua những khó khăn chung từ ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đặc thù chuyên môn 
của ngành, hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo tiền 
đề quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 (từ ngày 1.10.2020 đến 30.9.2021) 
được Tổng cục Thi hành án dân sự giao. 

Trên thực tế, để giải quyết dứt 
điểm một vụ việc liên quan đến 
tín dụng ngân hàng gặp nhiều 
khó khăn, vướng mắc. Chẳng 
hạn, tài sản đã kê biên có tranh 
chấp, đương sự khởi kiện ra tòa 
án, việc thi hành án có khiếu 
nại, tố cáo phải tạm dừng để 
giải quyết. Việc thi hành các vụ 
án tham nhũng - kinh tế còn gặp 
nhiều khó khăn trong thu hồi, 
đa phần người phải thi hành án 
không có tài sản, tài sản hợp lý 
hóa, cố tình tẩu tán hoặc có tài 
sản nhưng giá trị để thi hành án 
rất nhỏ, nên kết quả thi hành án 
loại việc này thấp. 

Điển hình như vụ Hồ Thị 

Thu Hương phải thi hành án cho  
BIDV - chi nhánh Phú Tài số tiền 
gần 31 tỷ đồng, vụ Huỳnh Chí 
Trung phải thi hành cho Agribank 
- chi nhánh Tuy Phước số tiền hơn 
19 tỷ đồng; tuy nhiên cả 2 không 
còn tài sản để thi hành án. 

Bên cạnh đó, nhiều vụ việc thi 
hành án liên quan đến quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền trên 
đất khi xử lý rất phức tạp và khó 
khăn, nhất là tài sản chung của 
người phải thi hành án với người 
khác. Ngoài ra, còn vướng mắc 
trong vấn đề thu hồi giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất trước 
khi kê biên; nhiều tài sản có tình 
trạng pháp lý phức tạp; pháp luật 

còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo 
nên việc áp dụng các biện pháp 
để thi hành án là khó khăn, chưa 
chặt chẽ…

● Có thể thấy, vẫn còn nhiều 
việc tồn đọng phải thi hành trong 
thời gian đến. Xin ông cho biết 
tới đây ngành sẽ có những giải 
pháp cụ thể nào để nâng cao kết 
quả thi hành án, nhất là những vụ 
việc khó khăn, phức tạp kéo dài?

- Đầu tiên, tiếp tục đổi mới 
phương thức quản lý, điều hành 
theo phương châm hướng về cơ 
sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong THADS, bám 
sát tiến độ, kết quả thực hiện chỉ 
tiêu, nhiệm vụ hằng tuần, tháng 

Ông NGUYỄN XUÂN HỒNG

Cơ quan THADS phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai một vụ cưỡng chế để thi hành án (Ảnh chụp trước ngày 
27.4.2021).                                                  Ảnh: Cục THADS tỉnh

của từng chấp hành viên, của đơn 
vị. Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Cục, các chi cục nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, gương mẫu đi đầu 
trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp 
tục sâu sát, quyết liệt trong công 
tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; 
chấp hành viên, công chức phải 
chủ động tham mưu đề xuất các 
giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
phù hợp với tình hình cụ thể của 
đơn vị. 

Trên cơ sở đó, tập trung chỉ 
đạo tổ chức phân loại án, thi hành 
dứt điểm những vụ việc có điều 
kiện thi hành, những vụ việc có 
giá trị tiền, tài sản lớn và những 
vụ việc khó khăn, phức tạp kéo 
dài. Giải quyết đúng quy định 
những vụ việc chưa có điều kiện 
thi hành; nâng cao chất lượng 
công tác chỉ đạo, hướng dẫn, 
nghiệp vụ theo hướng sâu sát, 
cụ thể; tuân thủ chặt chẽ Quy 
trình hướng dẫn nghiệp vụ.

Đồng thời, nâng cao chất 
lượng công tác kiểm tra; tăng 
cường tự kiểm tra để kịp thời 
phát hiện những sai sót từ đó có 
biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tăng 
cường và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác kiểm tra theo 
hướng có trọng tâm, trọng điểm, 
đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện 
các quy định về trình tự, thủ tục 
THADS.

Và, quan trọng là kịp thời 
báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 
THADS tỉnh đối với những vụ 
việc có khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình tổ chức thi hành 
án, các vụ việc phức tạp, có khả 
năng ảnh hưởng đến tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội tại địa phương. 

● Xin cảm ơn ông!
                       KHẢI THƯ (Thực hiện)

Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng 
và quản lý, bảo vệ rừng tại huyện Vĩnh Thạnh

Trộm vàng của em ruột
(BĐ) - Viện KSND TX Hoài Nhơn vừa 

phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức 
phiên tòa xét xử sơ thẩm số hóa hồ sơ 
đối với vụ án hình sự Ngô Trường Dũ 
(TX Hoài Nhơn) phạm tội “Vi phạm quy 
định về tham gia giao thông đường bộ” 
quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 260  
Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các tài liệu, chứng cứ chứng 
minh hành vi phạm tội của bị cáo bằng hình 

ảnh đã được kiểm sát viên giữ quyền công 
tố trình chiếu công khai, thể hiện sự khách 
quan trong quá trình thu thập tài liệu, chứng 
cứ, tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật 
Tố tụng hình sự trong giải quyết vụ án. Với 
các chứng cứ cụ thể và thuyết phục, trên cơ 
sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát giữ 
quyền công tố tại tòa, Hội đồng xét xử đã 
tuyên phạt mức án 2 năm 6 tháng tù giam 
đối với Ngô Trường Dũ.                            K.A

TX Hoài Nhơn tổ chức phiên tòa số hóa xét xử 
vụ án vi phạm luật giao thông

 (BĐ) - Theo Báo cáo kết quả đánh 
giá công tác phòng, chống tham nhũng 
(PCTN) cấp tỉnh năm 2019 vừa được 
Thanh tra Chính phủ công bố, tỉnh Bình 
Định đạt 66,85/100 điểm, cao hơn 5,07 
điểm so với điểm bình quân chung của 
cả nước (61,78 điểm).

Phạm vi đánh giá công tác PCTN cấp 
tỉnh năm 2019 bao gồm hoạt động quản lý 
nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, 
cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN; 

kết quả thực hiện các quy định về PCTN 
của các cơ quan trực thuộc UBND cấp 
tỉnh và UBND cấp huyện. Thời kỳ đánh 
giá từ ngày 16.12.2018 đến 15.12.2019. 
Nội dung đánh giá bao gồm 4 nội dung 
chính: Công tác quản lý nhà nước về 
PCTN (20 điểm), thực hiện các giải pháp 
phòng ngừa tham nhũng (30 điểm), 
phát hiện các hành vi tham nhũng (25 
điểm) và xử lý các hành vi tham nhũng  
(25 điểm).                                                S.LY

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2019: 

Bình Định đạt 66,85/100 điểm
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Bình Định

Ngày 13.10, Chủ tịch UBND TP Đà 
Nẵng ông Lê Trung Chinh đã thông tin 
về các hoạt động của thành phố trong 
thời gian tới để phục hồi KT-XH sau dịch 
Covid-19. Trong đó, TP Đà Nẵng sẽ ưu 
tiên mở lại các hoạt động dịch vụ, du 
lịch để phục hồi kinh tế.

Nhận định từ nay đến cuối năm 2021 
tình hình thành phố sẽ gặp một số khó 
khăn do dịch Covid-19 ảnh hưởng rất 
lớn, để khôi phục lại KT-XH, TP Đà Nẵng 
sẽ tập trung vào 6 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, thành phố vẫn xác định 
công tác phòng, chống dịch được ưu tiên 
và quan tâm hàng đầu, đây là nhiệm vụ 
mà Trung ương và cả hệ thống chính trị, 
nhân dân quan tâm thực hiện. Căn cứ vào 
chủ trương mới của Trung ương, thành 
phố cũng rà soát để có chỉ đạo công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn phù hợp 
nhất và tích cực đề nghị, kiến nghị với 
bổ sung nguồn vắc xin để phủ mũi 1 
100%, phấn đấu tiêm cho những người từ  
12 đến 17 tuổi trong thời gian sớm nhất.

Thứ hai là TP Đà Nẵng sẽ khẩn trương 
khôi phục tăng trưởng kinh tế bằng các 
giải pháp như cho mở lại các hoạt động 
dịch vụ, đặc biệt là du lịch; tiếp tục hỗ 
trợ DN, đẩy nhanh hoàn thành các công 
trình trọng điểm, giải ngân… nhất là các 
công trình lớn có tầm ảnh hưởng đến sự 
phát triển xã hội của thành phố như cảng 

TP Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động dịch vụ, du lịch phục hồi kinh tế.                                                  Ảnh minh hoạ

Đà Nẵng ưu tiên mở lại hoạt động 
dịch vụ, du lịch để phục hồi kinh tế

Liên Chiểu, Làng Vân, các công trình như 
Cầu Trần Thị Lý… Quản lý tốt vấn đề 
thu chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm tối 
đa các hoạt động chưa cần thiết để ưu 
tiên nguồn kinh phí cho công tác an sinh 
cũng như đầu tư những công trình tác 
động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH 
của thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, tại chuyến thăm Hiệp hội 
Du lịch thành phố, Sở Du lịch Đà Nẵng 
cũng đã chia sẻ thông tin về kế hoạch “Tái 

khởi động lại du lịch thành phố” trong giai 
đoạn sắp tới cũng như báo tin vui về việc 
World Routes đã chính thức công bố Đà 
Nẵng là điểm đến đăng cai Routes Asia 
2022 - Diễn đàn phát triển đường bay quốc 
tế khu vực châu Á.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng trăm 
hãng hàng không, dịch vụ hàng không, 
sân bay và du lịch quốc tế sẽ được tổ chức 
từ ngày 6.6 đến ngày 8.6.2022.

 (Theo LĐO)

95% trẻ em trong độ tuổi từ 12 - 17 tuổi sẽ được 
tiêm 2 mũi vắc xin trong quý IV/2021.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm 
việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với 
một số bộ, ngành về tình hình thực hiện kế 
hoạch năm học 2021 - 2022 vào chiều 12.10.

Chia sẻ xung quanh các giải pháp bảo 
đảm an toàn cho học sinh đến trường, 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên 
cho hay: Bộ Y tế đã lựa chọn được loại  
vắc xin phù hợp và đang chuẩn bị đủ nguồn 
vắc xin để sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ  
12 - 17 tuổi. Theo rà soát của Bộ Y tế, cả 
nước hiện có trên 8 triệu trẻ em từ 12 - 17 
tuổi, với số lượng vắc xin cần để tiêm hai 
mũi là khoảng 16 triệu liều. Bộ Y tế phấn 
đấu trong quý IV/2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi 
cho trên 95% trẻ em thuộc đối tượng này.

Đối với trẻ em từ 3 - 11 tuổi (khoảng 
trên 14 triệu trẻ em), Bộ Y tế đang tiếp cận 
nguồn vắc xin phù hợp, đồng thời tham 
khảo kinh nghiệm thế giới và các chuyên 
gia, nhà khoa học trong nước để khi đảm 
bảo điều kiện sẽ sẵn sàng tiêm cho trẻ em 
lứa tuổi này.                           (Theo cand.vn)

Học sinh từ 12 - 17 
tuổi sẽ được tiêm 
2 mũi vắc xin trong 
quý IV/2021

Ngày 13.10, UBND tỉnh Bình Dương 
ban hành kế hoạch đón công dân của 
Bình Dương đang lưu trú tại các tỉnh, 
thành phố trở về địa phương trong điều 
kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng là công dân có 
hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương 
hiện đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố, 
có nguyện vọng về Bình Dương. Các 
nhóm đối tượng được ưu tiên theo thứ 
tự sau: Người có công với cách mạng, 
người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ 
mang thai và người thân đi kèm, trẻ 
em và người đi kèm, người khuyết tật 
nặng, người cao tuổi, học sinh, sinh 
viên, người đi khám bệnh bị kẹt lại, 

Bình Dương tổ chức đưa công dân về quê.

Đón công dân trở lại Bình Dương từ ngày 18.10

người lao động mất việc làm không có 
chỗ ở…

Công dân nhờ người thân đăng ký 
tại UBND xã, phường, thị trấn nơi công 
dân thường trú ở Bình Dương; có giấy 
xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 
trong vòng 48 giờ tại thời điểm tập trung 
về Bình Dương; đảm bảo sức khỏe di 
chuyển từ địa phương khác về Bình 
Dương và thực hiện cách ly theo quy 
định của ngành Y tế.

Đối với những trường hợp di chuyển 
bằng phương tiện cá nhân, khi đăng ký 
cần ghi rõ loại phương tiện, biển số xe, 
tên tài xế, thời gian, lộ trình và danh 
sách công dân. Thời gian tổ chức đón 
bắt đầu từ ngày 18.10.2021.

(Theo cand.vn)

Chiều 13.10, Chủ tịch UBND TP Hà 
Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công 
điện về việc triển khai thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 
tình hình mới.

Theo đó, từ 6 giờ ngày 14.10, UBND 
TP Hà Nội điều chỉnh một số hoạt động 
trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

- Các cơ quan, công sở, tổ chức, DN 
trở lại hoạt động bình thường; thường 
xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
theo quy định; khuyến khích làm việc 
trực tuyến.

- Xe buýt, xe taxi được hoạt động theo 
công suất và hướng tuyến do Sở GTVT 
hướng dẫn, đảm bảo các quy định của 
Bộ GTVT, Bộ Y tế và các quy định phòng, 
chống dịch.

- Các bảo tàng, công viên được mở 

Hà Nội: Từ 6 giờ ngày 14.10, công sở hoạt động 
bình thường, cà phê mở lại

HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa thông 
qua chủ trương đầu tư dự án đường 
Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Đây được xác định 
là một trong những dự án trọng điểm của 
tỉnh Quảng Ngãi trong 5 năm tới.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 
28,2 km; tổng mức đầu tư khoảng  
3.500 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn Trung 
ương 500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 3.000 tỷ 
đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai 
đoạn 2022 - 2027. 

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi giúp 
kết nối nhanh từ sân bay Chu Lai đến  
TP Quảng Ngãi.

Tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 
hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng 
lưới giao thông đường bộ của tỉnh Quảng 
Ngãi theo quy hoạch được duyệt.

Tuyến đường này cũng hình thành trục 
dọc giao thông quan trọng của tỉnh kết nối 
nhanh, thuận lợi từ sân bay Chu Lai đến 
Khu kinh tế Dung Quất và TP Quảng Ngãi. 
Đồng thời, giúp giảm lưu lượng phương 
tiện trên tuyến quốc lộ 1A đang trở nên 
quá tải như hiện nay.              (Theo Dân trí)

Đầu tư tuyến đường 
3.500 tỷ đồng kết nối 
TP Quảng Ngãi với 
sân bay Chu Lai

Quán cà phê tại Hà Nội được mở cửa trở lại. 
Ảnh minh họa

cửa đón khách trở lại với số lượng không 
quá 10 người/đoàn, đảm bảo khoảng 
cách, thực hiện đầy đủ các quy định về 
phòng, chống dịch.

- Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú 
được hoạt động trở lại không quá 50% 
công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh 
doanh lưu trú và các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 theo quy định và 
hướng dẫn của ngành Du lịch.

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, 
bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục 
vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và 
phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách 
ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên 
phải được tiêm 2 mũi vắc xin phòng 
Covid-19; yêu cầu khách hàng thực hiện 
quét mã QR.

- Các hoạt động và cơ sở kinh doanh 

phải đảm bảo biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm 
5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định 
của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 
vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và 
các cá nhân tham gia…

(Theo daidoanket.vn)
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Bình Định

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

MỞ TÀI KHOẢN CHI TRẢ TRỢ CẤP 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

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

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

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

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

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

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

toàn tỉnh.

Dự báo 
THỜI TIẾT

THÔNG BÁO
Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đang xác minh, xử lý một trường 

hợp sử dụng công cụ kích điện để hoạt động khai thác thủy sản trái 
phép xảy ra ngày 30.9.2021 tại khu vực vũng Xiêm - đầm Thị Nại. Quá 
trình kiểm tra, đối tượng điều khiển tàu cá vi phạm bỏ trốn, không chấp 
hành làm việc. Tang vật vi phạm bị tạm giữ gồm: 01 tàu cá vỏ gỗ (cũ), 
sơn xanh, không có số đăng ký (kích thước: Dài 07,3 m x rộng 02 m x 
cao 0,7 m) có gắn động cơ máy (ký hiệu): JIANG DONG 28HP, không 
có số máy và nhãn mác. Trên tàu có 01 bộ kích điện tự chế; 01 điamo;  
01 bình ắc quy (GS) 12V; 01 tấm lưới xiếc (có gắn dây điện); 02 gọng gỗ 
(dài khoảng 07 m). Chi cục thông báo, ai là người vi phạm hoặc chủ 
sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp tàu cá nêu trên, đến 
ngay Phòng Thanh tra, Pháp chế - Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định 
(khu vực 8, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) để giải quyết. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nếu không 
có người đến nhận và giải quyết, Chi cục Thủy sản sẽ xử lý tang vật 
tạm giữ theo quy định pháp luật hiện hành.

   

THỨ BA, NGÀY 19.10.2021: TP Quy Nhơn: 8h-15h15: Các TBA Bơm nước 
Hưng Thịnh, Hải Minh Trong, Hải Minh Ngoài 1, Hải Minh Ngoài 3, Biên phòng 
Hải Minh. 7h15-12h15: TBA Đức Thánh Trần. 8h-9h30: TBA Hoàng Anh 3 - CN 
Hoàng Anh Gia Lai tại Bình Định. 10h-11h30: TBA Mỹ Nguyên 2 - Công ty Mỹ 
Nguyên - P. Bùi Thị Xuân. 14h-15h30: TBA Duy Tuấn, Công ty Duy Tuấn, P. Bùi 
Thị Xuân. 16h -17h30: Công ty Thành Vinh KCN mở rộng Nam Phú Tài - P. Bùi 
Thị Xuân. H. Vân Canh: 7h-17h: Khu vực thôn Thịnh Văn và CCN thị trấn Vân 
Canh, các thôn Hà Văn Trên, Hà Văn Dưới, Cà Te thuộc xã Canh Thuận và khu 
vực xã Canh Liên. H. Tuy Phước: 6h45-12h15: Lộ Đông TBA Đại Tín - xã Phước 
Lộc. H. Phù Cát: 7h-11h50: Các TBA Thiền Viện 2, Di tích Núi Bà, Mỹ Tài, Chùa 
Linh Phong. TX Hoài Nhơn: 7h45-9h: Khu phố Thạnh Xuân Đông - P. Hoài 
Hương. 7h30-12h: Thôn La Vuông - xã Hoài Sơn, Hồ nước Cẩn Hậu. 15h45-
16h45: Khu phố Ngọc Sơn Bắc - P. Hoài Thanh Tây. 13h45-15h15: Thôn Cẩn 
Hậu - xã Hoài Sơn. 

THỨ TƯ, NGÀY 20.10.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Hai Bà Trưng 5. 
7h-11h30: TBA Xóm Cổng, Miếu Hải, TĐC Miếu Hải 1, 2, 3, Chiếu sáng 3 - QL 19, 
Khu đô thị An Phú Thịnh 3, TC Panorama. 13h15-16h45: TBA Gỗ Bông Hồng. 
7h45-9h15: Khu vực chợ Long Vân và KV1 - P. Trần Quang Diệu. 9h45-11h45: 
Khu vực 3 và 4 - P. Nhơn Phú. H. Tuy Phước: 7h15-9h45: TBA Lộc Hạ 2 - xã 
Phước Thuận. 7h15-9h45: TBA Hưng Nghĩa - xã Phước Nghĩa. TX An Nhơn: 
7h-11h45: Khu vực thôn An Hòa - xã Nhơn Khánh. 7h-16h45: TBA Tân Nghi.  
H. Phù Mỹ: 7h15-9h15: TBA Đỗ Văn Sơn 2 - xã Mỹ Đức. 13h45-15h30: TBA 
Tôm giống CP BĐ 6 - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Đệ Đức 2 -  
P. Hoài Tân. 7h15-10h45: Thôn Mỹ Bình, Lương Thọ xã Hoài Phú, Hồ nước Mỹ 
Bình. 13h45-14h45: Khu phố Dĩnh Thạnh - P. Tam Quan Bắc. 

THỨ NĂM, NGÀY 21.10.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA khu dân 
cư Bông Hồng. H. Tuy Phước: 6h45-14h15: Lộ Tây TBA Cầu Gành - xã Phước 
Lộc. TX An Nhơn: 7h30-10h30: Khu vực thôn Tam Hòa - xã Nhơn Phong. 
7h-16h45: TBA Mỹ Thạnh. H. Phù Mỹ: 7h30-12h: Các TBA Hawai, Nuôi tôm 

Hồ Tấn Nhanh, Hawai, Nuôi tôm thôn 9-3, Nuôi tôm thôn 9-4 - xã Mỹ Thắng. 
7h15-9h15: TBA Hào Hưng Phát - TT Phù Mỹ. TX Hoài Nhơn: 8h15-10h: Khu 
phố Tấn Thạnh 1, Phụng Du 1 - P. Hoài Hảo. 

THỨ SÁU, NGÀY 22.10.2021: TP Quy Nhơn: 8h45-15h15: TBA Đoàn 
Tuồng. 8h45-15h15: TBA Chợ Dinh. 8h-9h30: Đường Hùng Vương từ Nhà 
hàng Xuân Hiếu đến Chợ An Thạnh thuộc P. Nhơn Phú. 10h-11h30: Đội 
QLVH lưới điện cao thế - Cty Điện lực Bình Định, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực 
Bình Định, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung. H. Tuy Phước: 
14h-15h30: Công ty TNHH Hợp Thành, thôn Bình An, xã Phước Thành. TX An 
Nhơn: 7h-16h45: TBA Bò sữa Nhơn Tân 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-10h15: Khu 
phố Tài Lương 3 - P. Hoài Thanh Tây. 

THỨ BẢY, NGÀY 23.10.2021: TX An Nhơn: 7h-15h30: Các TBA Bò sữa 
Nhơn Tân 2, Bùi Thị Minh Vân, Hồ Ngọc Xuân, Ausfeet Nhơn Tân, Điện mặt 
trời Gia Hội. H. Phù Mỹ: 7h15-9h15: TBA CCN Diêm Tiêu - TT Phù Mỹ. TX Hoài 
Nhơn: 7h-11h: Thôn Bình Đê - xã Hoài Châu Bắc. 7h15-10h15: Khu phố Thạnh 
Xuân Đông - P. Hoài Hương. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 24.10.2021: TP Quy Nhơn: 7h45-10h45: TBA Lê Thanh 
Tôn 1. TX Hoài Nhơn: 7h-17h: Công ty Thiên Phát, Điện mặt trời An Hiếu Thảo, 
Senco Power, Tam Điệp, Trung Nguyên, AE Green. 

THỨ HAI, NGÀY 25.10.2021: H. Tuy Phước: 7h15-12h15: Lộ Nam TBA 
Trung Thành 2 - xã Phước Lộc. TX An Nhơn: 7h-16h45: Phụ tải TBA Phụ Ngọc. 
H. Phù Mỹ: 7h45-9h45: Các TBA Xuân Thạnh 5, Nuôi tôm thôn 7.2, Nuôi tôm 
thôn 7.3 - xã Mỹ An, Cấp điện Nhà máy điện mặt trời Mỹ Thắng, Cấp điện Nhà 
máy điện mặt trời 1-2-3, xã Mỹ Thắng. 

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng 
điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. 
Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty 
Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm 
CSKH: 19001909. 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 42/2021 từ ngày 19.10.2021 đến ngày 25.10.2021

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

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, 
chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa 
rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 -10 km trong mưa. 
Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.    (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 14.10.2021
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Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm:
- 129 lô đất ở tại Phân khu số 5 thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, 

xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn; diện tích từ 136 m2/lô đến 222,4 m2/lô; giá khởi điểm từ 
10.350.000 đồng/m2 đến 18.000.000 đồng/m2.

- 110 lô đất ở tại Phân khu số 8 thuộc Khu Đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội, TP Quy Nhơn; diện tích từ 131,06 m2/lô đến 302,65 m2/lô; giá khởi điểm từ 
10.350.000 đồng/m2 đến 18.000.000 đồng/m2.
 Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo đến ngày mở cuộc đấu giá.
 Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết Thông báo đến 

16 giờ 30 phút thứ Tư ngày 27.10.2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.
 Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 

30.10.2021 tại Hội trường A - Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bình Định, số 86 Lê Duẩn,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian kết thúc nộp hồ sơ đăng 

ký vào lúc 16 giờ 30 phút thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.
 Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký 

tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu 
giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định, hồ sơ gồm: 01 đơn đăng ký đấu giá 
(mẫu do Công ty phát hành); 01 chứng từ nộp tiền đặt trước; 01 bản sao giấy CMND hoặc 
CCCD; 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ; 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, 
dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.
 Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty 

Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định
- Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài
 Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
 Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ 

phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
 Người tham gia đấu giá phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và các quy 

định phòng, chống dịch Covid-19.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 - Diên Hồng, TP Quy Nhơn.    Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386

Xem website: https://dgts.moj.gov.vn/ hoặc https://taisancong.vn/

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  
PHÂN KHU SỐ 5 VÀ PHÂN KHU SỐ 8 THUỘC  

KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI NHƠN HỘI, TP QUY NHƠN
(Gần khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hướng dẫn tự thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
I. Trước khi lấy mẫu:
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng test nhanh của nhà 

sản xuất.
- Người lấy mẫu thực hiện vệ sinh, sát khuẩn tay.
II. Thành phần bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng 

nguyên SARS-CoV-2 bao gồm:
1. Que ngoáy dịch tỵ hầu (dịch mũi hầu) vô trùng.
2. Ống nhựa đựng dung dịch đệm dùng để chiết 

mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu.
3. Nút màng lọc nhỏ giọt.
4. Khay thử: Được đựng trong một túi riêng.
5. Giá đỡ ống chiết mẫu.
6. Hướng dẫn sử dụng.
7. Đồng hồ đếm thời gian.
* Lưu ý:
- Tất cả thành phần bộ sinh phẩm được để ở nhiệt 

độ phòng từ 15 - 300C trước khi xét nghiệm khoảng 
30 phút.

- Khi bị nhiễm ẩm có thể làm giảm độ ổn định của 
chất thử. Vì vậy, cần sử dụng ngay khi mở khay thử ra 
khỏi giấy bạc.

- Không sử dụng sinh phẩm hết hạn.
- Bảo quản sinh phẩm theo hướng dẫn nhà sản 

xuất.
III. Các bước tiến hành xét nghiệm:
1. Chuẩn bị lấy mẫu:
- Lấy khay thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng 

nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ.
- Đặt khay thử trên bề mặt phẳng sạch nằm ngang.
- Lấy que ngoáy tỵ hầu ra khỏi túi và tiến hành thu 

thập mẫu xét nghiệm.
2. Lấy mẫu dịch tỵ hầu:
- Tư thế ngồi lấy mẫu, đầu nghiêng về phía sau 

một góc 700.
- Đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi đẩy sâu vào tỵ hầu 

đến khi thấy có vật cản thì dừng lại. Xoay que 3 lần và 
giữ yên 5 - 10 giây.

- Nhẹ  nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi.
3. Tách chiết mẫu:
- Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết. Xoay 

và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần. Để đầu que 
ngâm trong dung dịch 1 phút.

 - Bóp 2 thành ống ép vào đầu que. Từ từ xoay que và ép 
đầu que khi rút để thu dịch càng nhiều càng tốt.

- Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt. Lắc mạnh ống theo 
chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Tránh để dung dịch 
chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt.

- Nhỏ 3 giọt (tương đương 100µl) mẫu chiết từ ống vào 
ô nhận mẫu (S) của khay thử và bắt đầu đếm thời gian.

4. Đọc kết quả:
- Tùy theo hướng dẫn của từng loại sinh phẩm thời gian 

đọc kết quả khác nhau. Thông thường thời gian đọc kết quả từ  
15 - 30 phút. Không được đọc kết trước hoặc sau thời gian 
quy định của hướng dẫn sinh phẩm.

- Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch chứng C. Kết quả cho thấy 
mẫu bệnh phẩm không có kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc 
nồng độ của chúng dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm.

- Dương tính: Xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T. 
Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm có kháng nguyên SARS-
CoV-2

- Kết quả không có giá trị: Cả vạch chứng C và vạch 
kết quả T không xuất hiện. Hoặc vạch chứng C không xuất 
hiện, vạch kết quả T xuất hiện. Nguyên nhân do thiếu mẫu 
hoặc khay thử bị hỏng. Trong hai trường hợp này phải thực 
hiện lại test thử xét nghiệm hoặc liên hệ với cơ quan y tế để 
được tư vấn hỗ trợ.

5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng:
Tất cả các vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng được xem 

như là chất thải lây nhiễm, cần thu gom và xử lý đúng quy 
định: Rác thải được thu gom vào túi màu vàng, buộc chặt 

miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục 
buộc chặt miệng túi. Các túi màu vàng đều phải dán 
nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”, để 
nơi cố định và thông báo cho đơn vị chức năng tại địa 
phương thu gom, xử lý theo quy định đối với chất thải 
lây nhiễm.

Không cho chung các vật liệu xét nghiệm đã qua sử 
dụng vào rác thải sinh hoạt thông thường.

IV. Xử lý với trường hợp xét nghiệm test nhanh 
kháng nguyên:

1. Trường hợp dương tính:
- Cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với 

người khác, tự cách ly tại nhà.
- Gọi điện báo cho tổ Covid-19 cộng đồng, y tế địa 

phương (trạm y tế phường/xã) để được tư vấn, hướng 
dẫn và xử lý theo quy định.

2. Trường hợp âm tính:
- Không chủ quan lơ là phòng, chống dịch nếu có 

kết quả test nhanh âm tính, vẫn đảm bảo tuân thủ 5K và 
các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 
cơ quan y tế.

- Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng 
bị nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét về mặt dịch 
tễ cụ thể. Nếu cần thiết, cơ quan y tế sẽ xem xét tiếp 
tục xét nghiệm lại bằng kỹ thuật xét nghiệm Realtime  
RT-PCR.

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

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

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

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

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

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

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

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

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
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Bình Định

TIN VẮN

Trung Quốc đang chuẩn bị xét 
nghiệm hàng chục nghìn mẫu máu ở 
TP Vũ Hán như một phần trong cuộc 
điều tra nguồn gốc Covid-19, một quan 
chức Trung Quốc cho hay. Động thái này 
diễn ra giữa bối cảnh ngày càng có nhiều 
lời kêu gọi sự minh bạch về nguồn gốc 
vi rút SARS-CoV-2.

Kho lưu trữ này bao gồm tới  
200 nghìn mẫu máu, trong đó có cả những 
mẫu máu được thu thập vào những tháng 
cuối năm 2019, từng được cơ quan điều 
tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn 
mạnh vào tháng 2 năm nay rằng có thể 
là nguồn thông tin quan trọng giúp xác 
định khi nào và ở nơi nào vi rút lần đầu 
tiên lây nhiễm sang con người.

Các mẫu máu này được lưu giữ ở 
Trung tâm Huyết học Vũ Hán, cung 
cấp những mẫu mô theo thời gian thực 
từ một nhóm dân cư rộng rãi ở thành 
phố thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi vi rút  
SARS-CoV-2 được cho là đã lây nhiễm 
sang người lần đầu tiên.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, 
các mẫu máu trên được lưu trữ trong 
vòng 2 năm để trong trường hợp cần 
thiết sẽ trở thành bằng chứng trong bất 
kỳ vụ kiện nào liên quan đến nguồn máu 

Điều tra nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc 
xét nghiệm hàng chục nghìn mẫu máu ở Vũ Hán

hiến tặng cho ngân hàng máu.
Người đứng đầu đội ngũ của Trung 

Quốc làm việc trong cuộc điều tra của 
WHO Liang Wannian nhận định trong 
một cuộc họp báo hồi tháng 7 rằng, Trung 
Quốc sẽ xét nghiệm các mẫu máu này, 
đồng thời cho biết, khi các chuyên gia 
Trung Quốc “có kết quả, họ sẽ chuyển 

chúng tới các đội ngũ chuyên gia Trung 
Quốc và nước ngoài”.

Các mẫu máu trên, nếu được lưu trữ 
đúng cách, có thể chứa những dấu hiệu 
quan trọng về các kháng thể đầu tiên 
được tạo ra trong cơ thể con người sau 
khi mắc Covid-19, các chuyên gia cho hay.

(Theo VOV.VN)

Nhà khoa học làm việc tại Viện Vi rút học Vũ Hán.                                                                                          Ảnh: CGTN

Ngày 13.10, Hội nghị lần thứ 15 các 
bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh 
học (COP 15) theo hình thức kết hợp giữa 
trực tiếp và trực tuyến tại TP Côn Minh, 
tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã thông qua 
Tuyên bố Côn Minh, tạo động lực cho một 
hiệp ước đa dạng sinh thái mới toàn cầu.

Bộ trưởng Sinh thái và môi trường 
Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu cho biết 
Tuyên bố Côn Minh kêu gọi “hành động 
phối hợp và khẩn cấp” nhằm biến đổi mọi 
lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu”.

Phát biểu tại hội nghị, ông khẳng định 
mục đích chính của tuyên bố là “phản ánh 
thiện chí chính trị của tất cả các bên và gửi 
thông điệp mạnh mẽ, chứng tỏ cho thế giới 
thấy chúng ta quyết tâm giải quyết vấn 
đề mất đa dạng sinh thái, và hành động 
mạnh tay hơn trong các vấn đề được thảo 
luận tại hội nghị”.

Hội nghị COP15 đã được tổ chức từ 
ngày 11.10, sau 1 năm bị hoãn lại do đại 
dịch Covid-19. Cuộc họp này sẽ làm cơ sở 
cho hội nghị trực tiếp vào tháng 4.2022, các 
bên tham gia Công ước về đa dạng sinh 
học (CBD) sẽ soạn thảo chi tiết một văn 
kiện mới, trong đó đề ra mục tiêu bảo vệ 
hệ sinh thái vào năm 2030, thảo luận kế 
hoạch bảo vệ đất và đại dương cũng như 
mục tiêu ngăn chặn rác thải nhựa. 

(Theo TTXVN)

Thông qua tuyên bố 
Côn Minh về bảo vệ 
đa dạng sinh thái

Một chú gấu trúc nằm vắt vẻo trên cành cây trong 
khu bảo tồn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.  Ảnh: Reuters

Đó là cam kết của Chủ tịch Ủy ban 
châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu 
trong hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ 
chức trực tuyến hôm 12.10, do Italy chủ 
trì để thảo luận về tình hình Afghanistan.

Gói viện trợ Liên minh châu Âu (EU) 
tuyên bố cung cấp cho Afghanistan có tổng 
trị giá 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD), với 250 triệu euro 
(khoảng 288 triệu USD) được bổ sung thêm 
vào 300 triệu euro (346 triệu USD) cam kết 
trước đó. Phần còn lại sẽ được chuyển đến 
các nước láng giềng tiếp nhận người di cư từ 
Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền.

Khoản tiền này dự kiến nhằm thúc đẩy 

chi tiêu trong lĩnh vực y tế ở Afghanistan. 
Tại các nước láng giềng, ngân sách sẽ giúp 
quản lý di cư và thúc đẩy hợp tác chống 
khủng bố, tội phạm và buôn lậu người di cư.

Bà von der Leyen nhấn mạnh khoản 
viện trợ của EU giúp “hỗ trợ trực tiếp” 
cho người Afghanistan và sẽ được chuyển 
đến các tổ chức quốc tế hoạt động tại đây, 
thay vì giao cho chính quyền lâm thời của 
Taliban mà EU chưa công nhận. Đây là 
viện trợ nhân đạo, khác với nguồn viện 
trợ phát triển dành cho Afghanistan mà 
EU vẫn đình chỉ.               

(Theo VnExpress.net)

EU cam kết viện trợ Afghanistan 1,2 tỷ USD

Khoảng 50% người dân Afghanistan, một trong 
những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, đang 
phải đối mặt với những rủi ro.                       Ảnh: AP

Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, 
Hạ viện Mỹ ngày 12.10 đã thông qua dự 
luật tạm thời nâng mức trần nợ công của 
nước này lên 28.900 tỷ USD. Dự luật này 
trước đó đã được Thượng viện thông qua.

Theo đó, giới hạn vay nợ của Mỹ sẽ 
tăng thêm 480 tỷ USD, giúp chính phủ Mỹ 
tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ liên bang cho 
tới ngày 3.12.

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ ký phê 
chuẩn dự luật này trước ngày 18.10 - thời 
điểm Bộ Tài chính nước này cảnh báo Mỹ 
không thể thanh toán các khoản nợ quốc 
gia nếu Quốc hội Mỹ không có hành động.                     

(Theo Báo Tin Tức)

Hạ viện Mỹ thông qua 
dự luật tạm nâng trần 
nợ công quốc gia

Quang cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ tại 
Washington, DC.                              Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng 
Mỹ John Kirby thông báo các lực lượng 
hải quân của Mỹ, Nhật Bản, Australia và 
Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận chung 
mang tên Malabar.

Theo Lực lượng Phòng vệ trên biển 
của Nhật Bản, cuộc tập trận này kéo dài 
đến ngày 14.10 trên Vịnh Bengal, Đông 
Bắc Ấn Độ Dương.

Tham gia tập trận có hai tàu hộ tống 
Nhật Bản, tàu sân bay chạy bằng năng 
lượng hạt nhân Carl Vinson của Hải 
quân Mỹ, một khinh hạm Australia và 
một tàu khu trục của Ấn Độ.

Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối 
cảnh các nước thành viên Nhóm “Bộ 
Tứ” này đang hợp tác để hiện thực hóa 
một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương tự do và rộng mở. 

Trước đó, tháng 9 vừa qua, lãnh đạo 
các nước này đã tiến hành hội nghị trực 

Các nước Nhóm “Bộ Tứ” 
tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương

tiếp và ra tuyên bố chung, trong đó tái 
khẳng định cam kết thúc đẩy trật tự dựa 
trên các quy tắc “tự do và rộng mở,” lấy 
luật pháp quốc tế làm gốc nhằm tăng 
cường an ninh và thịnh vượng tại khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
và xa hơn thế.                (Theo Vietnam+)

Ảnh minh họa.                          Nguồn: timesofsandiego

 Hàn Quốc ngày 13.10 thành lập 
một hội đồng để tranh luận về chiến lược 
làm thế nào để sống chung với Covid-19 
trong dài hạn, khi nước này đang tìm cách 
loại bỏ dần các hạn chế và mở cửa lại nền 
kinh tế. (Theo LĐO)
 Sau 19 tháng đóng băng do đại 

dịch Covid-19, Mỹ dự kiến sẽ mở cửa trở 
lại biên giới trên bộ với Canada và Mexico 
vào tháng tới cho các hoạt động đi lại 
không thiết yếu và yêu cầu tất cả những du 
khách quốc tế phải được tiêm vắc xin đầy 
đủ trước khi nhập cảnh. (Theo VOV.VN)
 Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và 

trên 10 người bị thương khi một xe buýt 
trượt khỏi đường ở Mugu, một vùng đồi 
núi Tây Bắc Nepal ngày 12.10. 

(Theo Báo Tin Tức)
 Chính phủ Argentina đã chính thức 

khởi động chương trình tiêm vắc xin ngừa 
Covid-19 cho trẻ em từ 3 - 11 tuổi sau khi đã 
được Cơ quan quản lý dược phẩm, lương 
thực và công nghệ y tế (ANMAT) cấp phép 
hôm đầu tháng này. (Theo Vietnam+)


