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THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 15.10.2021)

l Số ca trong ngày   15
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 437, Hoài Nhơn: 147, 
Hoài Ân: 98, An Nhơn: 171,  
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   1.275
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   167
l Cách ly tập trung    798

1.459
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KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16.10.1948 - 16.10.2021)

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA CÓ BẢN LĨNH, TÍNH CHIẾN ĐẤU CAO, LIÊM KHIẾT 
u4

Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU

Tội phạm kinh tế, tham nhũng 
vẫn diễn biến phức tạp

Xung kích tiếp sức người hồi hươngGieo 
hy vọng 
vào mùa 
hoa Tết

u7

Bên cạnh tắm biển, nhiều người thoải mái thong 
dong dạo bước bên mép sóng. Nhịp sống thanh bình 

dần trở lại với thành phố biển. Ảnh: LÊ CƯỜNG

Khách sạn Bình Dương bố trí nơi quét mã QR thuận lợi 

cho khách vào ăn sáng.                                 Ảnh: M.LÂM

u 6

u 5

u 3

Trong triển khai Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp 
khắc phục tình trạng khai thác bất hợp pháp, không báo 
cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, bên 
cạnh nhiều kết quả tích cực, thì vẫn còn những khó khăn, 
hạn chế tồn tại cần có thêm giải pháp khắc phục đặc biệt 
là về quản lý tàu cá và đầu tư cho các cảng cá.  

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

Sáng 15.10, ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh như TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn, 
TP Quy Nhơn cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã phấn khởi mở cửa hoạt 

động trở lại. Các hoạt động thể thao, đặc biệt là tắm biển được phép hoạt động 
trở lại khiến Quy Nhơn - như nhiều người nói vui - rộn ràng như Tết.

NGÀY ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG MỚI:

ui mừng trong thận trọng, 
đề cao an toàn phòng dịchV
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 15.10, tại Hà 
Nội, Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Phạm Bình 
Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT 
Quốc gia đã chủ trì Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc sơ kết 
công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 
tháng và phương hướng nhiệm 
vụ quý IV/2021. Tham dự hội 
nghị tại điểm cầu Bình Định 
có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng, các 
thành viên Ban ATGT tỉnh.

9 tháng đầu năm 2021 
(tính từ ngày 15.12.2020 đến 
14.9.2021), toàn quốc xảy ra 
8.161 vụ TNGT, làm chết 4.175 
người, bị thương 5.645 người. 
So với 9 tháng đầu năm 2020, 
số vụ TNGT giảm 2.527 vụ, số 
người chết giảm 817 người và bị 
thương giảm 2.237 người. Đáng 
chú ý, có 51 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có số người 
chết do TNGT giảm trên 30%. 

Tại hội nghị, các địa phương và 
Bộ, ngành đã chỉ ra những hạn 
chế cũng như phương án cụ thể 
trong công tác đảm bảo trật tự 
ATGT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, 
Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Phạm Bình Minh 
đã biểu dương các địa phương, 
Bộ, ngành trong việc chủ động 
các biện pháp đảm bảo trật 
tự ATGT trong tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp thời gian qua; đồng thời 
cũng yêu cầu, các Bộ, ngành, 
địa phương tiếp tục thực hiện 
nghiêm các chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
các giải pháp tham gia giao 
thông an toàn theo phương 
châm “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, trong đó, rà soát 
hướng dẫn, kế hoạch hoạt động 
giao thông, vận tải liên tỉnh, lưu 

thông hàng hóa, bảo đảm liên 
tục chuỗi cung ứng sản xuất. 
Triển khai đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp về kiểm soát tải 
trọng xe cũng như các giải pháp 
cụ thể trong việc phát hiện và 
xử lý vi phạm; sẵn sàng các 
phương án cứu hộ, cứu nạn, 
sửa chữa, khắc phục công trình 
hư hỏng, kịp thời thông đường, 
ban hành kế hoạch ứng phó 
với các TNGT đặc biệt nghiêm 
trọng ở cấp trung ương tới địa 
phương cũng như tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các kế hoạch 
thanh tra, tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm về trật tự ATGT. 

Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ cũng chỉ rõ chủ đề 
Năm An toàn giao thông của 
năm 2022 là “Xây dựng văn 
hóa giao thông an toàn gắn với 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 
Covid-19”.

KIỀU ANH

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 
đảm bảo ATGT hiệu quả trong tình hình mới

(BĐ) - Ngày 15.10, Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam 
tổ chức hội nghị trực tuyến 
giao ban công tác Mặt trận quý 
III/2021. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các 
cấp và các tổ chức thành viên 
phối hợp với chính quyền địa 
phương, kịp thời hỗ trợ nhân 
dân gặp khó khăn do ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19; tổ chức 
Chương trình “Triệu phần quà 
Đại đoàn kết tiếp sức đồng 
bào miền Nam vượt qua đại 
dịch Covid-19”; huy động Quỹ  
Vắc xin phòng Covid-19 với 
tổng số tiền và hiện vật hơn 
20.500 tỷ đồng. Từ số tiền, hiện 
vật tiếp nhận đã phân bổ, hỗ 
trợ cho các tỉnh, thành phố chi 
mua vắc xin phòng Covid-19 
hơn 17.200 tỷ đồng, phân bổ 
hơn 3,4 triệu phần quà Đại đoàn 
kết và túi quà an sinh; hỗ trợ 

mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ 
lực lượng tuyến đầu tham gia 
phòng, chống dịch trên 10.200 tỷ 
đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các tỉnh, thành phố tập trung 
giám sát chặt chẽ việc thực hiện 
chính sách hỗ trợ của Chính phủ 
đối với người dân bị ảnh hưởng 
do dịch Covid-19. 

Trong quý IV/2021, Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam 
tiếp tục vận động nhân dân 
tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19, triển khai nhiệm vụ 
của Tiểu ban Vận động và huy 
động xã hội; giám sát việc hỗ trợ 
người lao động do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19. Đồng 
thời, tôn vinh, biểu dương các tổ 
chức, cá nhân có đóng góp tích 
cực, ủng hộ phòng, chống dịch 
Covid-19; triển khai Tháng cao 
điểm Vì người nghèo năm 2021, 
ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc năm 2021; chăm lo cho người 
nghèo trong dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022…          

NGUYỄN MUỘI

Vận động nhân dân phòng,  
chống dịch Covid-19, chăm lo 
người nghèo dịp Tết

(BĐ) - Ngày 15.10, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên 
họp thứ 2 Thường trực HĐND 
tỉnh (khóa XIII).

Phiên họp thông qua các dự 
thảo: Thông báo dự kiến nội 
dung, thời gian kỳ họp thứ 4 
HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2016; báo cáo đánh 
giá rút kinh nghiệm công tác 
chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 
2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII; 
báo cáo tiến độ giải ngân vốn 
đầu tư công vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021; báo cáo tình 
hình thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội trong phòng, chống 
Covid-19 (theo Nghị quyết 68/
NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính 
phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-
TTg ngày 7.7.2021 của Thủ 
tướng Chính phủ và Nghị quyết 
số 16/2021/NQ-HĐND ngày 
27.7.2021 của HĐND tỉnh). 

Sau khi nghe các dự thảo 
thông báo, báo cáo và các đại 
biểu tham gia thảo luận các vấn 
đề đưa ra tại phiên họp, đồng 
chí Hồ Quốc Dũng đã phát biểu 
kết luận, cơ bản thống nhất với 
những nội dung Thường trực 
HĐND tỉnh và các ban HĐND 
tỉnh trình kỳ họp cuối năm theo 
luật định. 

Theo đó, kỳ họp thứ 4 HĐND 

tỉnh khóa XIII dự kiến diễn ra 
trong 3 ngày (từ 7 - 9.12) tại 
Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong 
đó, HĐND tỉnh và các ban 
HĐND tỉnh sẽ trình kỳ họp 12 
báo cáo, tờ trình, chương trình 
hoạt động; UBND tỉnh trình kỳ 
họp 13 báo cáo, tờ trình trình 
kỳ họp cuối năm theo luật định, 
28 báo cáo, tờ trình khác và 5 
nội dung Thường trực HĐND 
tỉnh đề nghị bổ sung trình kỳ 
họp (đề án phát triển mạng lưới 
giao thông trên địa bàn tỉnh; 
phát triển cơ sở vật chất ngành 
GD&ĐT; tờ trình về xây dựng và 
phát triển hệ thống y tế; tờ trình 
về việc sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 41/2019/NQ-HĐND 
ngày 13.12.2019 của HĐND 
tỉnh về việc giao UBND tỉnh phê 
duyệt chủ trương đầu tư công 
một số dự án nhóm; kế hoạch 
thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030).

Đối với việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ người lao động 
không có giao kết hợp đồng lao 
động và một số đối tượng đặc 
thù gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng đề nghị các ngành chức 
năng liên quan trên cơ sở cân 
nhắc nguồn lực của địa phương, 

tham mưu UBND tỉnh và HĐND 
tỉnh có phương án hỗ trợ các 
đối tượng theo quan điểm “làm 
nhanh, khẩn trương, không để 
sót nhưng phải hết sức thận 
trọng” để hỗ trợ kịp thời những 
đối tượng khó khăn. 

Rút kinh nghiệm công tác 
chuẩn bị nội dung các kỳ họp 
trước, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu 
ý các cơ quan liên quan cần chủ 
động xác định kỹ các nội dung 
cần thiết trình ra kỳ họp, bảo 
đảm trình tự quy định về ban 
hành Nghị quyết. Riêng, đối 
với những nội dung phải trình 
xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy định hướng về chủ trương, 
đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh 
chỉ đạo các sở, ngành liên quan 
phối hợp với các ban HĐND 
tỉnh thống nhất trước khi trình 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về Quy chế phối hợp giữa 
HĐND và UBND tỉnh, cần phát 
huy cao nhất tinh thần chủ động, 
tích cực trao đổi, chia sẻ thông 
tin, phối hợp triển khai thực hiện 
có hiệu quả các nhiệm vụ, bảo 
đảm trọng tâm, trọng điểm, giải 
quyết tốt những vấn đề nóng, 
bức xúc của cử tri quan tâm, làm 
sao để hoạt động của HĐND 
tỉnh hướng đến  mục tiêu cao 
nhất là nâng cao chất lượng sống 
của nhân dân...    NGỌC QUỲNH 

PHIÊN HỌP THỨ 2 THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH (KHÓA XIII):

Thông qua các nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

(BĐ) - Chiều 15.10, Thường 
trực HĐND tỉnh đã tổ chức 
công bố và trao Quyết định bổ 
nhiệm 2 Phó Chánh Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
Tham dự buổi lễ có các đồng 
chí: Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh; 
Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn 
Đoàn ĐBQH tỉnh; Huỳnh Thúy 
Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn 
Văn Phi đã trao Quyết định tiếp 
nhận và bổ nhiệm ông Trần Bảo 
Lâm, Trưởng phòng Khoa giáo - 
Văn xã thuộc Văn phòng UBND 
tỉnh và bà Lê Thị Tuyết Trinh, 
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giữ 
chức vụ Phó Chánh Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể 
từ ngày 15.10.2021.  

Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi bày 
tỏ tin tưởng với năng lực, sở 
trường, kinh nghiệm của mình, 
trên cương vị công tác mới các 
đồng chí được bổ nhiệm sẽ hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao; cùng tập thể Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nêu 
cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, 
nhạy bén, chủ động, tích cực 
tham mưu toàn diện các nhiệm 
vụ công tác.         NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Chiều 15.10, Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh tổ chức họp 
giao ban trực tuyến với các 
địa phương. Cuộc họp do Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì. 

Theo báo cáo của ngành Y 
tế, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 
1.459 ca mắc Covid-19. Trong 
tuần (từ ngày 9 - 15.10) phát 
hiện 75 ca mắc Covid-19 mới,  
giảm 8 ca so với tuần trước. 
Số trường hợp được điều trị 
khỏi đến nay là 1.275 ca (chiếm 
87,39%).

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở 
Y tế Lê Quang Hùng cho biết: 
Hiện tại, một số địa phương 
vẫn còn những ổ dịch nhỏ, lẻ 
tẻ. Dù vậy, các địa phương đã 
quyết liệt triển khai các biện 
pháp phòng, chống dịch. Tuần 
tới Sở sẽ tiếp nhận 200 nghìn 
liều vắc xin Vero Cell và gần 
100 nghìn liều Pfizer, do vậy 
các địa phương khẩn trương 
lên kế hoạch để tiêm mũi 2 
cho những người đã tiêm mũi 
1 và tiêm cho người trên 70 
tuổi. Ngoài ra, sắp tới sẽ tiêm  
vắc xin cho trẻ em từ 12 - 17 
tuổi, đề nghị Sở GD&ĐT chỉ 
đạo các trường tổng hợp danh 
sách học sinh theo từng khối, 
từng lớp, từng độ tuổi của học 
sinh cấp THPT và cấp THCS 
để ngành Y tế đăng ký Trung 
ương cấp vắc xin.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
chỉ đạo các địa phương tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát việc 

trở lại trạng thái bình thường 
mới. Đặc biệt TP Quy Nhơn 
phải thành lập các đoàn kiểm 
tra tại các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ để đảm bảo các cơ sở 
thực hiện đúng quy định. Đối 
với Nghị quyết 128 của Chính 
phủ, chúng ta phải thực hiện 
nghiêm và không được phép 
gây cản trở hoạt động sản xuất 
kinh doanh, giao lưu, đi lại của 
người dân. Đồng thời, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
phải tập trung tháo gỡ khó 
khăn cho DN, không được gây 
phiền hà cho các DN trong công 
tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 
Y tế xây dựng kế hoạch phòng, 
chống dịch trong tình hình mới 
để hướng dẫn các địa phương 
triển khai thực hiện. Các địa 
phương phải nắm được số liệu 
dân cư, phối hợp với Sở Y tế lên 
biểu đồ phòng, chống dịch của 
tỉnh. Thống nhất sẽ làm biểu 
đồ từ cấp xã, phường, thị trấn 
chứ không làm từ cấp huyện, 
thị xã, thành phố như trước. 
Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp 
với Sở GD&ĐT sớm xây dựng 
phương án phòng, chống dịch 
trong trường học. 

Về công tác tiêm vắc xin, 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu các địa phương phải lên 
phương án cụ thể, tiêm đạt 
yêu cầu. TP Quy Nhơn phải tổ 
chức tiêm chủng đạt công suất 
10.000 liều/ngày, các huyện ít 
nhất phải 4.000 liều/ngày. Đặc 
biệt, phải ưu tiên tiêm vắc xin 
cho người trên 70 tuổi trước, 
phải tiêm nhanh ngay sau khi 
vắc xin về. 

THẢO KHUY

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Các địa phương tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát việc trở lại 
trạng thái bình thường mới
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
NGÀY ĐẦU TIÊN TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG MỚI:

Vui mừng trong thận trọng,  
đề cao an toàn phòng dịch

Sáng 15.10, ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh như TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn cho thấy hầu hết 
các cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã phấn khởi mở cửa hoạt động trở lại. Các hoạt động thể thao, đặc biệt là tắm biển 
được phép hoạt động trở lại khiến Quy Nhơn - như nhiều người nói vui - rộn ràng như Tết.

Dù vui mừng, hào hứng khi 
được kinh doanh, mua bán trở 
lại nhưng hầu hết người dân 
đều nghiêm túc tuân thủ yêu 
cầu an toàn phòng dịch của  
chính quyền.

Chủ quán, khách hàng 
cùng mong trời sáng!

Tại Quy Nhơn, nhiều cơ sở 
kinh doanh dịch vụ mở cửa trở 
lại. Một số quán bố trí khách 
ngồi giãn cách an toàn. Cô 
Thanh Trúc, chủ quán ăn sáng 
tại 73 Nguyễn Công Trứ, TP Quy 
Nhơn cho biết: “Sáng nay, khách 
đến quán ăn vẫn khá ít, đa số giữ 
thói quen mua về. Đa số khách 
tự ngồi giãn cách, tạo khoảng 
cách với chủ quán, nhân viên 
phục vụ và thực hiện nghiêm 
đeo khẩu trang, sát khuẩn khi 
ra vào quán”. 

Nhìn chung cũng như ở Quy 
Nhơn, tại TX Hoài Nhơn, TX An 
Nhơn không chỉ chủ cơ sở kinh 
doanh vui mừng mà khách hàng 
cũng rất hào hứng chờ sáng 15.10 - 
thời điểm mọi thứ trở lại trong 
bình thường mới.

Ông Nguyễn Hồng, phường 
Tam Quan (TX Hoài Nhơn) cho 
biết: Phần lớn quán bún, phở 
của gia đình tôi đáp ứng được 
yêu cầu của UBND tỉnh mở cửa 
trở lại như: Đội ngũ phục vụ 
được tiêm mũi 1, giãn cách bàn 
ăn… Do quán vẫn bán mang về 
nên chỉ cần kê lại bàn ghế là ổn. 
Mọi việc khá thuận lợi do mọi 
người chủ động tuân thủ quy 
định phòng dịch.

Trong các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ, quán cà phê mở cửa 
lại nhiều nhất dù vẫn còn khá 
vắng khách. Theo các chủ quán 
do ngày đầu kinh doanh trở lại 
nên khách còn e ngại, hy vọng 
sau một thời gian mở cửa trở lại, 
khách sẽ ghé nhiều hơn. 

Hào hứng khi được  
tắm biển, chơi thể thao

Từ sáng sớm, các bãi biển ở 
Quy Nhơn đã đón những người 
đầu tiên sau khoảng 3 tháng 
xuống tắm. Dễ dàng nhận ra hầu 
hết đây là những người “nghiện” 
biển, họ hào hứng chào hỏi nhau 
trong ngày đầu “mở biển”. 

Ông Trần Bá Thái, ở phường 
Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn 
hào hứng: Tôi tắm biển hằng 
ngày từ vài chục năm qua, nhưng 
đây là lần xa biển lâu nhất. Từ 
hôm nghe tin được tắm biển trở 
lại tôi rất vui, nên sáng nay dậy 
sớm để được hưởng cảm giác 
sảng khoái mà lâu nay bị dịch 
bệnh ngăn cản.

Chúng tôi vẫn rất thận trọng
Trong ngày 15.10, tất cả phường, xã phối hợp với ngành chức 

năng tiến hành kiểm tra, nhắc nhở người dân và chủ các cơ sở 
dịch vụ. Với việc mở lại tắm biển và hoạt động liên quan trên bãi 
biển, tỉnh rất cân nhắc, trước mắt chỉ tổ chức vào buổi sáng. Chúng 
tôi cũng yêu cầu các địa phương quản lý dọc các tuyến biển phải 
có kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng tổ chức quản lý. Tuyên 
truyền trên hệ thống truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động về các 
quy định đối với hoạt động tắm biển và tham gia các hoạt động 
trên bãi biển để người dân biết thực hiện. Thành phố cũng thành 
lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những 
cơ sở không chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19!
 Ông NGUYỄN PHƯƠNG NAM, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 

Hành khách kiểm tra y tế tại sân bay Phù Cát.                                                                                                     Ảnh: Cảng hàng không Phù Cát 

Một số CLB võ thuật ở  
TP Quy Nhơn cũng nối lại hoạt 
động. Các phòng tập thể hình, 
GYM cũng mở cửa đón khách. 

Là một trong những môn 
thể thao thu hút đông đảo 
người chơi hằng ngày, các CLB 
billiards đã cân chỉnh lại bàn, 
cơ để đón khách. Ông Trần Đức 
Thanh, Chủ nhiệm CLB Billiards 
Diamon (đường An Dương 
Vương, TP Quy Nhơn), cho biết: 
“Sau khi được phép hoạt động 
trở lại, chúng tôi đã áp dụng các 
biện pháp phòng, chống dịch cho 
CLB như: Khách trước khi vào 
chơi billiards phải quét mã QR, 
sát khuẩn tay. Nhân viên CLB 
đều đã được tiêm ít nhất 1 mũi 
vắc xin ngừa Covid-19. Ngay 
trong sáng 15.10 đã có một số 
người vào chơi và đều tuân thủ 
các quy định của CLB”.

Hoạt động giao thông  
vận tải ngày 15.10.2021

Ngày 15.10, trao đổi với 
phóng viên ông Nguyễn Đức 
Nhân, Giám đốc Công ty CP Bến 
xe Bình Định cho biết - hiện đơn 
vị nhận được danh sách đăng ký 
hoạt động lại tuyến vận tải cố 

định của một số nhà xe tuyến 
TP Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh. 
Các DN đăng ký mở lại 5 tuyến, 
tuy nhiên từ 13 - 15.10 chỉ có 1 
nhà xe xuất bến. Lượng khách đi 
lại còn ít do đó nhiều DN vận tải 
hành khách chưa đăng ký hoạt 
động trở lại.  

Thông tin Cảng hàng không 
Phù Cát, từ ngày 10 - 15.10, Cảng 
hàng không Phù Cát đón 418 
lượt khách từ TP Hồ Chí Minh 
về Bình Định; đồng thời có 115 
hành khách từ Cảng hàng không 

Phù Cát đi TP Hồ Chí Minh. 
Ông Hồ Long Giang, Phó 

Giám đốc Cảng hàng không Phù 
Cát, cho biết: “Ghi nhận các ngày 
qua ở Cảng hàng không Phù Cát 
lượng khách đến/đi chưa nhiều. 
Đang trong giai đoạn thí điểm, 
các hãng bay chưa mở lại toàn 
bộ, chỉ mới có một đường bay, 
công tác phối hợp giữa Cảng 
và các đơn vị liên quan đảm 
bảo phục vụ các chuyến bay thí 
điểm, tuân thủ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tốt!”.

Trong thời gian đầu thí điểm 
hoạt động trở lại, tâm lý nhiều 
người dân còn e ngại do đó việc 
di chuyển chưa nhiều. Theo 
thông tin từ một đại lý bán vé 
máy bay ở TP Quy Nhơn, để đáp 
ứng được các điều kiện đi máy 
bay hành khách phải có chứng 
nhận tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin, 
mũi 2 qua thời gian 14 ngày. Với 
quy định này, tuy đã mở đường 
bay từ ngày 10, nhưng lượng vé 
bán ra rất ít, mỗi ngày chỉ bán 
được từ 10 - 20 hành khách bay 
vào TP Hồ Chí Minh.

     HẢI YẾN - HOÀNG QUÂN - 
            THẢO KHUY - THU DỊU

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 65 
năm Ngày truyền thống Hội 
LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 
15.10.2021), chiều 15.10, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đã đến thăm và chúc 
mừng Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long đã ghi nhận và biểu 
dương những kết quả, thành 
tích đóng góp của Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh trong công tác 
đoàn kết, tập hợp thanh niên 
và tạo môi trường rèn luyện 
cho thanh niên tỉnh nhà. Chủ 
tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để 
thanh niên là một trong những 
nhân tố quan trọng trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa và xây dựng tỉnh nhà 
ngày càng giàu đẹp, văn minh 
thì tổ chức Hội cần phải làm 
tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, 
giáo dục chính trị, tư tưởng, 
truyền thống cho thanh niên; 
chú trọng chăm lo củng cố, xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh. 
Các cấp hội và hội viên thanh 
niên phải xung kích đi đầu, có 
nhiều cách làm mới, sáng tạo 
và hiệu quả. Đồng chí Nguyễn 
Phi Long cũng đề nghị Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh cần tiếp 
tục phát huy tinh thần xung 
kích tình nguyện; đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, 
đa dạng các hình thức, mô 
hình tiếp cận phù hợp với tâm 
lý thanh niên và các nhóm đối 
tượng thanh niên…

Thay mặt Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà 
Duy Trung cảm ơn sự quan tâm 
của lãnh đạo tỉnh đối với công 
tác Hội, phong trào thanh niên 
và hứa sẽ nghiên cứu, đa dạng 
hóa các hình thức để tiếp tục 
đoàn kết tập hợp và định hướng 
thanh niên chung tay xây dựng 
quê hương văn minh, ngày càng 
giàu đẹp.                    DUY ĐĂNG

Chủ tịch UBND 
tỉnh thăm và 
chúc mừng 
Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh

Theo chủ quán bún cá Quê hương (đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn), gia đình 
chủ động bày biện bàn ghế đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên, số lượng nấu ngày 
đầu cũng không nhỉnh hơn thời điểm bán mang đi bao nhiêu.        Ảnh: KIỀU ANH

 Theo kế hoạch từ ngày 
15 - 21.10, TP Quy Nhơn triển 
khai tiêm vét vắc xin mũi 1 cho 
tất cả người dân theo độ tuổi 
quy định tại 20 phường, xã (trừ 
xã Nhơn Châu). Số lượng người 
dân đăng ký tiêm vắc xin trong 
đợt này khoảng 9.886 người. 
Trong ngày 15.10 đã có khoảng 
4.000 người được tiêm vắc xin. 
Tại các điểm tiêm vắc xin đều 
đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch Covid-19. ĐẶNG VIỆT
 Sáng 15.10, UBND TX 

An Nhơn quyết định áp dụng 
biện pháp phong tỏa tạm thời 
một số hộ dân ở xóm 1, xóm 2 
thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh 
để thực hiện các biện pháp 
khẩn cấp phòng, chống dịch 
Covid-19. Thời gian thực hiện 
phong tỏa tạm thời 48 giờ, kể từ 
7 giờ ngày 15.10 đến 7 giờ ngày 
17.10.2021. THANH MINH

TIN VẮN
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Trong các thời kỳ cách 
mạng, kể cả những thời điểm 
thử thách gay go, quyết liệt 
nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ 
kiểm tra của Đảng luôn tuyệt 
đối tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, đoàn kết, khắc phục 
khó khăn, gian khổ quyết tâm 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Ủy ban 
kiểm tra (UBKT) các cấp đã 
không ngừng được củng cố và 
phát triển, có hệ thống tổ chức 
vững mạnh từ Trung ương 
tới cơ sở, đội ngũ cán bộ luôn 
đem hết tinh thần trách nhiệm 
và nghị lực đóng góp cho sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, 
của dân tộc, không ngừng vun 
đắp, tô thắm thêm truyền thống 
vẻ vang của ngành Kiểm tra 
Đảng: “Tuyệt đối trung thành, 
đoàn kết, trung thực, liêm 
khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Đối với tỉnh ta, phát huy 
những thành quả, kinh nghiệm 
và truyền thống vẻ vang đã 
đạt được, cấp ủy, UBKT các 
cấp thuộc Đảng bộ tỉnh đã có 
nhiều cố gắng trong việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra, giám sát do Điều lệ Đảng 
quy định, góp phần xây dựng 
Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững 
mạnh. Đến nay, Đảng bộ tỉnh 
có 17 UBKT huyện ủy, thị ủy, 
thành ủy và đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy. Tổng số ủy viên UBKT 
là 106 đồng chí (trong đó có 47 
ủy viên kiêm chức). 

Trong 9 tháng đầu năm 

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16.10.1948 - 16.10.2021)

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra 
có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, liêm khiết 

Cách đây 73 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW 
ngày 16.10.1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, ngành Kiểm tra Đảng 
đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. 

2021, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã thành lập 5 đoàn kiểm 
tra, 15 ban thường vụ cấp ủy 
và 15 đồng chí bí thư cấp ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy trong việc tổ 
chức quán triệt, triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX; việc xây 
dựng và thực hiện quy chế làm 
việc, chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết Đại hội 
đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 
2025. Thành lập 2 đoàn giám 
sát, giám sát việc thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 
của Bộ Chính trị (khóa XII) về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị 
quyết số 04-NQ/TW ngày 
30.10.2016 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa XII) về 
“tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ”; 
giám sát việc thực hiện quy chế 
làm việc của cấp ủy và nguyên 
tắc tập trung dân chủ; việc giữ 
gìn phẩm chất, đạo đức, lối 

sống; việc thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao; thực hiện 
những điều đảng viên không 
được làm; thực hiện chế độ kê 
khai và công khai tài sản, thu 
nhập theo quy định.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 
395 tổ chức đảng và 14.056 đảng 
viên, có 1.999 cấp ủy viên các 
cấp. Nội dung kiểm tra chủ yếu 
tập trung vào việc chấp hành 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, 
kết luận của Đảng; việc chấp 
hành quy chế làm việc, nguyên 
tắc tập trung dân chủ; việc thực 
hiện chức trách nhiệm vụ được 

giao; việc giữ gìn phẩm chất 
đạo đức, lối sống và việc thực 
hiện những điều đảng viên 
không được làm. Qua kiểm tra 
kết luận có 4 tổ chức đảng và 
15 đảng viên thực hiện chưa 
tốt nội dung kiểm tra, trong 
đó có 9 đảng viên có khuyết 
điểm, vi phạm, thi hành kỷ 
luật 5 đảng viên. UBKT các 
cấp kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm 6 tổ chức đảng và 18 
đảng viên. Qua đó, kết luận 5 
tổ chức đảng và 18 đảng viên 
vi phạm phải xử lý kỷ luật; đã 
thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng 
và 16 đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT 
Tỉnh ủy Trần Văn Thọ, nhấn 
mạnh: Kỷ niệm 73 năm ngày 
truyền thống ngành Kiểm 
tra Đảng, toàn ngành Kiểm 
tra Đảng ra sức thi đua nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, nỗ 
lực phấn đấu, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Mỗi cán 
bộ, đảng viên ngành Kiểm tra 
Đảng các cấp trong tỉnh không 
ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự 
giác, gương mẫu trong việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
gắn với việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
góp phần đấu tranh, ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có 
hiệu quả các phong trào thi đua 
yêu nước, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của ngành 
và nhiệm vụ được cấp ủy giao.

NGUYỄN HÂN - TUẤN KIỆT

(BĐ) - Ngày 15.10, LĐLĐ 
tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn 
báo cáo viên công đoàn quý 
III/2021 cho 25 báo cáo viên 
cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã 
quán triệt Nghị quyết số 02-
NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi 
mới tổ chức và hoạt động của 
Công đoàn Việt Nam trong tình 
hình mới, đồng thời triển khai 

Chương trình số 02/CTr-BCH 
của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ 
Việt Nam để thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
và Nghị quyết số 02 của Bộ 
Chính trị. Theo đó, công đoàn 
các cấp phải dựa vào tình hình 
mới để đổi mới công tác tập 
hợp đoàn viên, người lao động; 
xây dựng đội ngũ cán bộ công 

đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm 
chất và năng lực đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới; bám sát vào thực tế mới để 
đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, LĐLĐ 
tỉnh đã quán triệt về việc thực 
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị về việc tiếp tục 
đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh. Ngoài ra, LĐLĐ 
tỉnh cũng tiến hành tập huấn 
cách tự test nhanh Covid-19 và 
sử dụng phần mềm tổ chức hội 
nghị trực tuyến cho các báo cáo 
viên nhằm đảm bảo triển khai 
các kế hoạch, chương trình hoạt 
động một cách linh động, an 
toàn trong tình hình mới.

LINH DƯƠNG

l Chủ tịch UBND huyện 
An Lão Trương Tứ đã ký quyết 
định chi 15 triệu đồng từ nguồn 
kinh phí dự phòng ngân sách 
huyện trong năm 2021 để hỗ trợ 
(đợt 1) cho 5 hộ kinh doanh gặp 
khó khăn do ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19 tại xã An Hòa và 
thị trấn An Lão. Trong đó, xã An 
Hòa có 3 hộ được hỗ trợ 9 triệu 
đồng, thị trấn An Lão 2 hộ được 
hỗ trợ 6 triệu đồng. H.N.Q

l Ngày 15.10, LĐLĐ tỉnh 
và LĐLĐ huyện Phù Cát đã tổ 
chức bàn giao nhà Mái ấm công 
đoàn cho gia đình chị Nguyễn 
Thị Thùy Trang (ở khu phố An 
Hòa, thị trấn Ngô Mây) là đoàn 
viên công đoàn cơ sở Công ty 
TNHH nội ngoại thất Gia Hân, 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà 
ở. Ngôi nhà có diện tích hơn 
70 m2, trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ 
trợ 30 triệu đồng, trích từ quỹ 
Mái ấm công đoàn để hỗ trợ chị 
Trang xây nhà. 

TRƯỜNG GIANG

UBKT Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật 
trong Đảng năm 2020.                             Ảnh N. HÂN

LĐLĐ Bình Định tập huấn cho 25 báo cáo viên cấp tỉnh

Ngày 15.10, Đoàn ĐBQH 
tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 
góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Tố 
tụng hình sự. Phó Trưởng đoàn 
chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh 
Lý Tiết Hạnh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đa số các đại 
biểu đều tán thành việc dự án 
Luật và trình Quốc hội khóa XV 
xem xét, thông qua tại kỳ họp 

thứ 2 theo trình tự, thủ tục rút 
gọn là cần thiết. Về tên gọi của 
dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị 
nên xem xét biên tập lại tên của 
dự án luật là “Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Tố 
tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ 
quan điều tra hình sự”. 

Các đại biểu cũng nhất trí 
tán thành nên bổ sung trách 
nhiệm tiến hành kiểm tra, xác 

minh sơ bộ tố giác, tin báo về 
tội phạm cho CA xã như đối với 
CA phường, thị trấn, đồn CA; 
tán thành việc bổ sung nội dung 
“vì lý do bất khả kháng do thiên 
tai, dịch bệnh” vào khoản 1 Điều 
148, khoản 1 Điều 229 và khoản 
1 Điều 247 Luật Tố tụng hình 
sự nhằm mục đích giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc cấp 
bách từ thực tiễn, đáp ứng yêu 

cầu công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm. 

Phó Trưởng đoàn chuyên 
trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết 
Hạnh đánh giá cao các ý kiến 
đóng góp của các đại biểu. Đoàn 
sẽ ghi nhận, tiếp thu tất cả các 
ý kiến, góp ý và tổng hợp, làm 
tư liệu để các đại biểu tham gia 
góp ý tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội 
khóa XV.                MĨ HẰNG

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Bộ luật Tố tụng hình sự
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Bình Định

Giải quyết tồn tại, 
khắc phục khó khăn 

Theo đánh giá chung của 
UBND tỉnh và các sở, ngành 
địa phương liên quan, vấn đề 
nổi cộm còn tồn tại là quản 
lý hoạt động của tàu cá Bình 
Định khai thác vùng lộng, 
nhất là quản lý các tàu di 
chuyển ngư trường hoạt động 
ở các tỉnh phía Nam có nguy 
cơ vi phạm đánh bắt ở vùng 
biển nước ngoài gặp nhiều 
khó khăn. Xử lý tàu cá bị cảnh 
báo hoạt động ngoài vùng tự 
do đánh bắt còn hạn chế. 

Nguyên nhân theo các đơn 
vị chức năng, địa phương là 
đa số các tàu cá này hoạt động 
xuất bến, về bến ngoài tỉnh...  
Bên cạnh đó, tình hình tàu cá 
mất tín hiệu kết nối (bị gián 
đoạn tin nhắn báo cáo vị trí 
tàu về hệ thống giám sát tàu 
cá) còn nhiều, gây khó khăn 
cho công tác quản lý và thực 
hiện chính sách của ngư dân.

Việc tăng cường phối hợp 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
các quy định và xử lý vi phạm; 
đồng thời theo dõi, nắm tình 
hình, triển khai đồng bộ các 
giải pháp dân vận, động viên 
cộng đồng ngư dân không vi 
phạm pháp luật, đề cao tinh 
thần ngăn chặn, tố giác các 
hành vi vi phạm có nhiều 
chuyển biến tích cực, nhưng 
vẫn cần có thêm tính đột phá 
để làm thay đổi sâu sắc nhận 
thức của ngư dân. 

Để duy trì và phát huy kết 
quả đã đạt được, UBND tỉnh 
chỉ đạo Sở NN&PTNT kiểm 
tra, giám sát toàn bộ quy trình 
tiếp nhận thông tin, xử lý dữ 

Bình Định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU
Trong triển khai Luật Thủy sản 2017 và các 
giải pháp khắc phục tình trạng khai thác 
bất hợp pháp, không báo cáo, không theo 
quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, bên cạnh 
nhiều kết quả tích cực, thì vẫn còn những 
khó khăn, hạn chế tồn tại cần có thêm giải 
pháp khắc phục đặc biệt là về quản lý tàu 
cá và đầu tư cho các cảng cá.  

Tàu cập Cảng 
cá Quy Nhơn 
bốc dỡ cá, 
vận chuyển đi 
tiêu thụ vào 
tháng 9.2021.                                                                                                                                          
 Ảnh: HOÀI THU

Ngư dân làm thủ tục tại Cảng cá Tam Quan.                                               Ảnh: HOÀI THU BĐBP tỉnh kiểm tra, tuyên truyền ngư dân chấp hành các quy định.  Ảnh: NGỌC NHUẬN

liệu giám sát hành trình đối 
với tàu cá; phối hợp xác minh 
để xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp phát hiện vi phạm. 
Đồng thời, phối hợp với Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh, CA tỉnh 
thống kê, lập danh sách tàu cá 
(hoạt động dài ngày trên biển, 
thường xuyên xuất, nhập bến 
tại các địa phương khác (nhất 
là các tỉnh ở phía Nam); các 
tàu cá bị cảnh báo, tắt thiết bị 
giám sát hành trình) có nguy 
cơ vi phạm vùng biển nước 
ngoài, thông báo cho các Đồn/
Trạm kiểm soát Biên phòng, 
các Ban quản lý cảng cá, Tổ 
IUU trong và ngoài tỉnh để 
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 
và xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Tại Hội nghị trực tuyến 
của Ban chỉ đạo quốc gia về 
phòng, chống khai thác IUU 
tổ chức giữa tháng 7.2021, 
UBND tỉnh đã kiến nghị: Bộ 
NN&PTNT xem xét, đề xuất 
bổ sung quy định đối với 
các tàu khai thác vùng lộng 
di chuyển ngư trường phải 
được tỉnh có ngư trường chấp 
thuận và quản lý (do hạn 
ngạch khai thác vùng lộng 
theo quy định do UBND tỉnh 

có ngư trường công bố).
Đặc biệt  đề nghị  Bộ 

NN&PTNT chỉ đạo Tổng cục 
Thủy sản xem xét, tổ chức 
kiểm tra, đánh giá lại phầm 
mềm Hệ thống giám sát tàu cá 
tại Tổng cục Thủy sản và các 
thiết bị giám sát hành trình 
của các đơn vị cung cấp để có 
kết luận chính thức về vấn đề 
quá nhiều tàu cá mất tín hiệu 
kết nối mà đến nay nguyên 
nhân vẫn chưa rõ ràng. 

Đồng thời, đề nghị UBND 
các tỉnh ven biển phối hợp, hỗ 
trợ tỉnh Bình Định quản lý các 
tàu cá của Bình Định thường 
xuyên đánh bắt và cập bến tại 
các cảng cá phía Nam, nhất 
là các tàu cá có chiều dài từ  
12 m đến dưới 15 m hoạt động 
ở vùng lộng không lắp đặt 
thiết bị giám sát hành trình, 
nhằm ngăn chặn tình trạng 
vi phạm khai thác vùng biển 
nước ngoài.

Đầu từ nâng cấp cảng cá
EC đã rút từ khuyến nghị 

“thẻ vàng” thủy sản đối với 
Việt Nam từ 9 xuống còn 4 
khuyến nghị, trong đó có 
khuyến nghị: Kiểm soát, giám 
sát tàu cá, giám sát thủy sản 

qua cảng, cải thiện quy trình 
truy xuất nguồn gốc thủy 
sản, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
quốc gia về nghề cá. Trong 
Luật Thủy sản cũng quy định 
quyền và nghĩa vụ của tổ chức 
quản lý cảng cá: Thực hiện 
thống kê sản lượng thủy sản 
qua cảng, xác nhận nguồn gốc 
thủy sản khai thác theo quy 
định, thu nhận nhật ký, báo 
cáo khai thác thủy sản của tàu 
cá vào cảng...  

Ở tỉnh Bình Định, hiện 
Cảng cá Quy Nhơn và Cảng 
cá Đề Gi đạt loại II, đủ điều 
kiện xác nhận nguồn gốc thủy 
sản từ khai thác, nhưng cơ sở 
hạ tầng đang xuống cấp... cần 
được đầu tư thêm để phục vụ 
tốt hơn chống khai thác IUU. 
Cảng cá Tam Quan chỉ đạt 
loại III nên chưa đủ điều kiện 
xác nhận nguồn gốc thủy sản 
từ khai thác, đang được đầu 
tư từ UBND tỉnh, UBND TX 
Hoài Nhơn đầu tư thêm để 
nâng cấp lên cảng cá loại II. 
Bên cạnh đó, việc thiếu kinh 
phí cũng ảnh hưởng nhiều đến 
việc hoàn thành nhiệm vụ của 
đơn vị trong công tác này. 

Ông Đào Xuân Thiện, 
Giám đốc Ban quản lý cảng 

cá tỉnh, cho biết: Các cảng cá 
phải giám sát 100% tàu cá cập 
bến, lên cá, đòi hỏi nguồn 
nhân lực rất lớn. Tuy nhiên, 
Ban quản lý cảng cá tỉnh là 
đơn vị sự nghiệp, cơ chế tự 
thu, tự chi, nhưng nguồn thu 
được hằng năm của 2 Cảng 
cá Quy Nhơn, Đề Gi đến nay 
vẫn đang hạn chế.  Do đó, 
khó hợp đồng thuê nhiều 
lao động thực hiện, dẫn đến 
chưa giám sát tốt được số 
lượng của toàn bộ tàu thuyền 
cập cảng... 

Để góp phần giải quyết 
vấn đề trên, có thể ứng dụng 
khoa học và công nghệ  phù 
hợp thực tế cảng cá, như tỉnh 
Khánh Hòa đang quan tâm 
triển khai  qua đề tài khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh năm 
2022: “Nghiên cứu, thiết kế và 
xây dựng hệ thống điều khiển 
tàu cá ra, vào cảng và giám 
sát sản lượng khai thác thủy 
sản thông qua các cảng cá tại 
tỉnh Khánh Hòa”. Đáng chú 
ý hơn nữa, đơn vị thực hiện 
đề tài này lại là Viện Nghiên 
cứu Ứng dụng Khoa học và 
Công nghệ thuộc Trường ĐH 
Quy Nhơn; một trong những 
ủy viên của Hội đồng chuyên 
ngành tư vấn, đánh giá đề tài 
là TS Trần Văn Vinh, Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Thủy sản 
Bình Định. 

“Việc thực hiện các nội 
dung nghiên cứu của đề tài 
này sẽ giúp cải thiện, đổi mới 
quy trình kỹ thuật và phương 
thức quản lý nghề cá phù hợp 
với yêu cầu hiện đại hóa nghề 
cá Việt Nam. Qua đó, chuyên 
môn hóa công tác quản lý 
giảm sát tàu cá ra vào các 
cảng cá; danh sách tàu cá khai 
thác thủy sản bất hợp pháp; 
xác nhận nguyên liệu, chứng 
nhận nguồn gốc thủy sản 
khai thác theo quy định...”, 
TS Vinh cho biết. 

HOÀI THU - NGỌC NHUẬN 

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

Chúng tôi dạo quanh các 
vườn cúc từ vùng ven sông 
đoạn gần cầu Huỳnh Tấn Phát 
cho đến khu vực kế bên Khu 
đô thị Đại Phú Gia, những 
ngày này ở đâu cũng thấy thợ 
đang say sưa cắm cọc tre cho 
cúc. Ông Nguyễn Văn, 43 tuổi, 
ở phường Thị Nại kể: Tôi làm 
nghề chăm cúc được 4 năm 
nay. Mỗi vụ hoa, các chủ vườn 
thuê tôi cắm cây, tạo dáng 3 
lần vào tháng 10, tháng 11 và 
tháng Chạp âm lịch. Mỗi ngày 
tôi cắm khoảng 50 - 80 chậu, 
chủ vườn bao ăn, tiền công  
250 nghìn đồng/ngày. 

Nếu chỉ lướt qua như tôi, sẽ 
nghĩ nghề trồng cúc bán Tết nhẹ 
nhàng lắm, thật ra không phải 
vậy. Từ ngày xuống giống đến 
lúc có 1 chậu cúc hoàn chỉnh 
sẵn sàng ra chợ bán mất ít nhất 
5 tháng trời ròng rã, bắt đầu từ 
tầm tháng 6 - 7 làm đất, tháng 8 
bắt đầu xuống giống. Cúc được 
chừng 1 tuần tuổi là lúc bắt đầu 
vô nước, vô phân chăm sóc. 
Tới 20 ngày tuổi thì bấm ngọn, 
chong đèn kéo dài đến tháng 
11 âm lịch nhằm giúp cây sinh 
trưởng, phát triển nhanh, thẳng 
cành... Từ lúc cúc vươn cành 
thợ chăm cúc săm soi từng chậu 
mỗi ngày, lo trừ sâu bọ, canh 
thời tiết để phòng ngừa nấm 
bệnh. Cúc đạt độ cao cần thiết 
là bắt đầu cắm cọc dẫn cành để 
chậu cúc đơm vun ra thật đều. 
Tầm giữa tháng 11 âm lịch, cúc 
đơm nụ, các nhà vườn dặm cây 
con, cắm cọc tre để sửa cây cho 
chậu cúc đầy đặn, chỉnh sửa 
hoàn thiện, tưới nước, vô phân 
đầy đủ để cây phát triển và nở 
hoa đúng Tết. Phải đến quãng 
giữa tháng Chạp mới dám tin 
có cúc bán hay không. 

Theo các nhà vườn, 2 - 3 
năm gần đây hoa cúc Tết 

Ngày 13.10, UBND tỉnh cho 
phép từ 0 giờ ngày 15.10, mở lại 
một số hoạt động có điều kiện 
trên địa bàn tỉnh. Ngay lập tức 
nhiều hộ kinh doanh ở TX Hoài 
Nhơn, đặc biệt là ở phường Bồng 
Sơn đã vui như chuẩn bị đón Tết.

Từ tối 13.10, chủ quán Cafe 
135 ở khu phố 4, phường Bồng 
Sơn đã liên lạc với nhân viên 
để từ sáng sớm 14.10 tổ chức 
dọn vệ sinh khuôn viên quán, 
chuẩn bị vật dụng mở bán trong 
sáng 15.10. 

Hào hứng khi được đi làm 
việc trở lại chị Võ Thị Bích 
Hương, nhân viên của quán ở 
phường Bồng Sơn cho biết: 3 
tháng qua tụi em ở nhà không 
có việc làm vừa buồn vừa chật 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng vừa 
ký quyết định phê duyệt chủ 
trương đầu tư xây dựng Dự 
án “Nâng cấp mở rộng tuyến 
ĐT 636, đoạn qua xã Phước 
Hòa, Phước Hưng, huyện  
Tuy Phước”.

Tuyến ĐT 636 được nâng 
cấp chia làm 2 đoạn: Đoạn 
1 (xã Phước Hòa), điểm đầu 
tại giao tuyến ĐT 636 (cầu 
Gò Bồi), điểm cuối tại Ngã 
3 chùa Ông, chiều dài đoạn 
tuyến khoảng 1.800 m; đoạn 2  
(xã Phước Hưng), điểm đầu tại 
cầu Quảng Nghiệp, điểm cuối 
tại giao QL 1A (tuyến tránh), 
chiều dài đoạn tuyến khoảng 
1.400 m. Dự án thuộc nhóm C, 
với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng 
từ nguồn vốn đầu tư công do 
tỉnh quản lý; thời gian thực 
hiện đầu tư năm 2022 - 2024.          

THÙY TRANG

UBND tỉnh vừa chấp thuận 
chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng chợ tại khu đất B1-62 
thuộc Khu đô thị mới An Phú 
Thịnh, phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn với hình thức 
lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá 
quyền sử dụng đất.

Theo đó, chợ được xây dựng 
trên khu đất rộng hơn 3.700 m2 

với tổng mức đầu tư khoảng  
17 tỷ đồng. Công trình có 
quy mô hạng 3, đảm bảo hoạt 
động đa ngành đáp ứng nhu 
cầu giao thương, trao đổi hàng 
hóa, tham quan mua sắm của 
người dân của cư dân Khu đô 
thị mới An Phú Thịnh và vùng 
lân cận. Thời gian hoàn thành 
toàn bộ dự án không quá 24 
tháng kể từ ngày ký hợp đồng 
thực hiện dự án có thời hạn 
hoạt động, khai thác là 50 năm.   
                                  CÔNG HIẾU 

Gieo hy vọng 
vào mùa hoa Tết
Chỉ có chừng 40 hộ nhưng làng cúc Tết ở khu Bắc Hà Thanh (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) khá nổi tiếng 

do chuyên cung cấp những chậu cúc đẹp, đặc biệt là những chậu có kích cỡ ngoại hạng. Mùa hoa năm nay, một 
số hộ không xuống giống vì lo khó bán được hàng. Nhưng vẫn có những người xuống giống cùng niềm hy vọng 
vào những chậu cúc Tết này...

Ông Huỳnh Tấn Lễ, người trồng hoa cúc đang chăm sóc vườn hoa với hy vọng trúng vụ Tết.                                       Ảnh: HẢI YẾN

Bồng Sơn trở lại trong nhịp bình thường mới

vật lắm nên khi nghe tỉnh cho 
mở cửa dịch vụ trở lại ai cũng 
vui. Được chính quyền thị xã tạo 
điều kiện, những người làm việc 

ở ngành dịch vụ như tụi em đã 
được tiêm từ 1 đến 2 mũi vắc 
xin phòng Covid-19 nên khá yên 
tâm đi làm trở lại.

Toàn TX Hoài Nhơn có 
khoảng 4.150 cơ sở kinh doanh 
thương mại dịch vụ, ngay khi 
tỉnh có chủ trương, thị xã đã phổ 
biến để các xã, phường nhanh 
chóng  hướng dẫn nhân dân 
thực hiện. Nhờ đã qua nhiều 
đợt tuyên truyền nên chủ các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ đều  
nắm chắc cách thức thực hiện 
quy tắc an toàn phòng dịch. 
Ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ cơ 
sở kinh doanh dịch vụ billiards 
Thành Long ở khu phố Liêm 
Bình, phường Bồng Sơn nói: 
Vợ chồng tôi rất mừng khi tỉnh 
có công văn để các cơ sở hoạt 
động TDTT như của tôi được 
phép hoạt động, chúng tôi sẽ 
chấp hành nghiêm các quy định 

Nhân viên quán Cafe 135 dọn vệ sinh bàn ghế chuẩn bị đón khách.         Ảnh: A.N

Nâng cấp 
mở rộng 
tuyến ĐT 636

Xây dựng chợ tại 
Khu đô thị mới 
An Phú Thịnh

mang nhãn hiệu Bắc Hà Thanh 
được nhiều người tín nhiệm 
vì chất lượng cao, đóa to đều, 
lá xanh, bản dày cứng cáp, 
nở bền. Vì vậy thương lái các 
tỉnh Tây Nguyên và Phú Yên, 
Khánh Hòa cũng tìm đến  
đặt hàng.

Ông Huỳnh Tấn Lễ,  
35 tuổi, phường Nhơn Bình, TP 
Quy Nhơn cho biết: “Năm nay, 
trồng hoa cúc gặp nhiều khó 
khăn. Nhiều người tìm nghề 
khác để sống. Thời tiết diễn 
biến bất thường và giá nhiều 
loại vật tư đầu vào phục vụ 
trồng hoa tăng rất cao. 1 thiên 
cây giống giá 230 nghìn đồng, 
cao hơn mọi năm 40.000 - 50.000  
đồng. Phân bón tăng thêm hơn 
40%. Nhưng điều người trồng 
hoa lo lắng nhất là ảnh hưởng 
dịch Covid-19 khiến khó bán 

được hoa. Tôi và nhiều hộ dân 
trồng hoa cúc ở đây đều giảm 
số lượng. Mọi năm tôi trồng 
cả 1.000 chậu thì nay chỉ còn 
400 chậu hoa cúc đủ loại cúc: 
Đại đóa, pha lê, kim cương,  
mâm xôi... 

Ông Phan Mạnh Quỳnh, 
51 tuổi, phường Đống Đa cho 
biết: Tôi trồng cúc ở đây đã 
hơn 20 năm chưa năm nào 
thấy hồi hộp như năm nay. Tôi 
nghĩ năm nay giá hoa khó tăng 
cao, cho dù chi phí đầu vào đã 
tăng thêm từ 30 - 40% so với 
năm ngoái. Ngặt nỗi nghề của 
mình là trồng cúc mà đến vụ 
lại bỏ không! Thành ra cũng lụi 
cụi xuống giống nhưng giảm 
đi nhiều, hơn nữa tôi cũng 
như nhiều bà con đã tính tới 
chuyện nếu làm ăn với thương 
lái không được thuận lợi thì 

mình rủ nhau mang hoa ra bán  
tận chợ. 

Dù chưa biết tới đây sẽ như 
thế nào nhưng sáng 14.10 khi 
nghe tin, toàn tỉnh gỡ bỏ giãn 
cách, triển khai “bình thường 
mới” cho phép nhiều hoạt động 
kinh doanh, mua bán, dịch vụ 
trở lại vào ngày 15.10, các nhà 
vườn mừng rỡ. Bởi nhiều tháng 
qua, họ lo giãn cách kéo dài thì 
việc sửa soạn, sắm chậu hoa cúc 
chưng ngày Tết khó khăn hơn. 

Ông Phan Tấn Vũ, Chủ tịch 
UBND phường Đống Đa cho 
hay: “Mọi năm đến tầm này bà 
con đã phải chạy 1 - 2 trận lụt, 
bão to chưa có chứ gió lớn cũng 
đón 5 - 7 phen, năm nay về cơ 
bản coi như chưa có gì. Nếu 
mọi thứ cứ ổn như thế này thì 
tốt cho bà con trồng hoa lắm”.   

HẢI YẾN 

phòng, chống dịch như hướng 
dẫn để vừa giữ địa phương 
là vùng xanh vừa có thể kinh 
doanh hoạt động lâu dài.

Ông Nguyễn Lương, Phó 
Chủ tịch UBND phường Bồng 
Sơn cho hay: Chúng tôi đã thông 
báo trên đài truyền thanh của 
phường ngay đồng thời hướng 
dẫn chi tiết cho trưởng các khu 
phố thông báo đến dân. Bên 
cạnh đó, ngoài các đối tượng 
đã được tiêm vắc xin trong các 
đợt trước, ngày 14.10 chúng tôi 
đã triển khai tiêm diện rộng cho 
người dân từ 18 - 60 tuổi, được 
tiêm vắc xin để tăng thêm độ an 
toàn phòng dịch khi đi làm bà 
con ai cũng phấn khởi.

ÁNH NGUYỆT - QUANG HẢI
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13 giờ ngày 11.10, có mặt tại 
chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch trên tuyến QL 19 đoạn qua 
thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận 
(huyện Tây Sơn) giáp ranh với 
TX An Khê (tỉnh Gia Lai), chúng 
tôi đã ghi lại những khoảnh 
khắc, hình ảnh đẹp về công tác 
hỗ trợ của lực lượng ĐVTN, tình 
nguyện viên, CA và quân đội 
làm nhiệm vụ tại đây đối với 
nhân dân đi qua và về tỉnh. 

Tại chốt kiểm soát, hàng 
chục tốp người đi bộ, hàng 
trăm người dân đi xe máy dừng 
chân nghỉ ngơi. Các ĐVTN, 
tình nguyện viên đã chuẩn bị 
giường xếp, võng... cùng các loại 
đồ ăn nhanh, nước uống, sữa… 
tiếp sức cho bà con. Với những 
người quá khó khăn, lực lượng 
hỗ trợ test nhanh kháng nguyên  
SARS-CoV-2 miễn phí và cấp 
giấy xác nhận để mọi người yên 
tâm đi đường, thuận tiện qua các 
chốt kiểm soát. Người nào có xe 
máy hư hỏng cần sửa chữa, thay 
nhớt, đổ xăng… đã có đội tình 
nguyện kiểm tra, sửa chữa miễn 
phí, để ai cũng có thể tiếp tục 
hành trình trở về nhà an toàn.

Anh L.C.T. cho biết, hai vợ 
chồng anh vào Bình Dương làm 
công nhân. Gần 3 tháng nay,  
tình hình dịch bệnh phức tạp, 
nhà máy dừng sản xuất, mất 
việc làm, cuộc sống của 2 vợ 
chồng và 2 con nhỏ gặp vô vàn 

Dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền 
thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956- 
15.10.2021), chị Huỳnh Thị Bích Trang - 
Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt 
Nam TX Hoài Nhơn đã được Trung ương 
Hội LHTN Việt Nam tặng Giải thưởng 
15.10 vì có thành tích xuất sắc trong công 
tác Hội và phong trào thanh niên.

Nhận thức được vai trò của một thủ 
lĩnh thanh niên, những năm qua, chị 
Trang luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp 
trên, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động 
sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên, thanh 
niên tham gia, như: Tuyên truyền, giáo 
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 
sống cho thanh thiếu niên nhân những 
ngày lễ lớn, chú trọng các hoạt động 
“về nguồn” thăm các “địa chỉ đỏ”; chỉ 
đạo các cơ sở Hội tích cực hưởng ứng 
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Thường xuyên tổ chức các hoạt động 
giao lưu, sinh hoạt và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các CLB, đội, nhóm 
theo sở thích nhằm đa dạng các sân chơi, 
góp phần thu hút thanh niên tham gia 
các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội…

Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh 
tại TX Hoài Nhơn, phát huy tính năng 
động, sáng tạo của tuổi trẻ, chị Trang 
đã đề ra sáng kiến “Phát huy vai trò 

 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(9.11), Ban Thường vụ Huyện đoàn phối 
hợp với Phòng Tư pháp huyện Phù Mỹ tổ 
chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp 
luật với chủ đề “Tuổi trẻ với pháp luật” 
năm 2021. Nội dung thi gồm tìm hiểu 
các kiến thức về Luật Thanh niên, Luật 
An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật BHXH, 
BHYT, Luật phòng chống tác hại của 
ma túy, Luật phòng, chống tác hại rượu 
bia, Luật Cư trú, Luật Cảnh sát biển, các 
nghị định của Chính phủ về quy định 
xử phạt vi phạm trong phòng, chống 
dịch Covid-19... Cuộc thi bắt đầu từ ngày 
15.10 đến 5.11.2021. VĂN TỐ
 Sáng 15.10, Ủy ban Hội LHTN Việt 

Nam TX An Nhơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 
65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN 
Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021) và lễ 
tuyên dương các thanh niên tiêu biểu 
trên các lĩnh vực. Dịp này, Hội LHTN Việt 
Nam TX An Nhơn đã tuyên dương 16 
gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh 
vực; trao tặng 3 giải thưởng 15.10 và 4 
giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” của 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho cán bộ Hội, 
thanh niên tiêu biểu; tặng 40 suất quà 
cho thanh niên công nhân (300 nghìn 
đồng/suất); trao 120 suất ăn cho bệnh 
nhân đang điều trị tại TTYT thị xã. 

                                                       D. ĐĂNG

Xung kích tiếp sức người hồi hương
Chia sẻ với những khó khăn, 
vất vả của nhân dân các tỉnh 
phía Nam và Tây Nguyên về 
quê ngang qua địa bàn tỉnh, 
những ngày qua, ĐVTN Bình 
Định cùng với các hội, đoàn 
thể đã gửi những suất ăn, 
phần quà ấm áp nghĩa tình.

khó khăn. Vậy nên, vợ chồng 
quyết định đi xe máy về quê ở 
huyện Núi Thành (tỉnh Quảng 
Nam). “Về đến Bình Định, gia 
đình tôi được các ĐVTN hỗ trợ 
quà, lộ phí và đổ xăng miễn 
phí. Tôi rất cảm động và chân 
thành cảm ơn sự giúp đỡ ân 
cần, chu đáo này”, anh T. bộc 
bạch. Hay như trường hợp 
anh B.D.P., lên Đắk Nông làm 

thuê. Vì dịch bệnh nên không 
có việc làm và thu nhập. Anh 
đành chọn cách đi bộ từ huyện 
Đắk Song để về quê ở Quảng 
Ngãi. Tới chốt kiểm soát dịch, 
anh P. đã được hỗ trợ suất ăn 
nhẹ miễn phí, test nhanh tầm 
soát SARS-CoV-2 miễn phí và 
tiền để bắt xe về quê.

Chị Phạm Thị Bích Trinh, 
ĐVTN thị trấn Phú Phong, 

về thức ăn, nước uống, kinh phí 
từ nhiều tổ chức, nhà hảo tâm. 
“Trong quá trình tiếp đón người 
dân, lực lượng tại chốt luôn kết 
hợp tổ chức hướng dẫn, tuyên 
truyền thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch, giữ 
gìn ANTT, vệ sinh khu vực”, 
trung tá Rin cho hay.

Tại huyện Phù Cát, đoạn qua 
xã Cát Tân và Cát Hanh, nhiều 
đội thanh niên tình nguyện và 
các nhà hảo tâm cũng đã thành 
lập các điểm tiếp sức dọc tuyến 
QL 1A. Trong nhiều ngày, các 
ĐVTN đã trao hơn 300 phần quà 
thiết yếu và động viên, nhắc nhở 
mọi người lái xe an toàn khi 
tiếp tục hành trình. Phó Bí thư 
Huyện đoàn Phù Cát Huỳnh Võ 
Huy chia sẻ: “ĐVTN huyện Phù 
Cát đã có kế hoạch vận động tài 
trợ và chuẩn bị chu đáo việc tiếp 
sức cho người dân bằng nhiều 
hình thức khác nhau, giúp bà 
con phục hồi sức khỏe, về quê 
an toàn”.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hà 
Duy Trung, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn cũng đã chủ động chỉ đạo 
các huyện, thị, thành đoàn xây 
dựng các đội hình thanh niên 
tình nguyện và thiết lập 5 điểm 
tiếp sức tại các tuyến QL 1A và 
QL 19 trên địa bàn TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, Phù 
Cát và Tây Sơn. Các đội thanh 
niên tình nguyện đã phối hợp 
với lực lượng CA, quân đội, dân 
quân tự vệ các địa phương ngày 
đêm thay phiên túc trực giúp 
đỡ, hỗ trợ đồ ăn, thức uống, 
điểm dừng chân nghỉ ngơi… 
cho người dân từ TP Hồ Chí 
Minh và các tỉnh phía Nam về 
quê tránh dịch. Các hoạt động 
này đã thể hiện tinh thần “tương 
thân, tương ái”, xung kích, tình 
nguyện vì cộng đồng của tuổi 
trẻ trong tỉnh.            DUY ĐĂNG

Thanh niên tình nguyện xã Tây Thuận 
(huyện Tây Sơn) hỗ trợ các phần 
quà cho người dân dừng nghỉ chân 
tại chốt kiểm soát dịch trên QL 19.                                                                                                                                              
                                                           Ảnh: DUY ĐĂNG

Thanh niên Phù Cát hỗ trợ quà cho người dân trên đường trở về quê. 
                                                                                                                   Ảnh: Huyện đoàn Phù Cát

Thủ lĩnh thanh niên tâm huyết, năng động

xung kích của thanh niên Hoài Nhơn 
trong chung tay đẩy lùi dịch bệnh  
Covid-19”. Đặc biệt, trong thời gian 
nhiều xã, phường trên địa bàn thị xã thực 
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 
và 16, chị Trang đã chủ động thực hiện 
4 “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ nước uống, 
vật dụng y tế… tặng 17 chốt kiểm soát 
xã, phường, các khu cách ly tập trung với 
tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng. Ngoài 
ra, để giúp các hộ dân khó khăn trong 
vùng phong tỏa, chị đã thực hiện thành 
công mô hình “Tạp hóa di động” và vận 
động các DN, nhà hảo tâm đóng góp mua 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng 15.10 cấp Trung ương cho 
chị Huỳnh Thị Bích Trang.                                                     Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

huyện Tây Sơn, cho biết: “Hằng 
ngày, có rất nhiều đoàn từ các 
tỉnh phía Nam đi qua đây và 
dừng nghỉ nên việc phục vụ rất 
vất vả. Tuy vậy, chúng tôi tự 
động viên nhau cố gắng hỗ trợ 
bà con hết sức và cảm thấy rất 
vui vì bà con về quê thuận lợi, 
an toàn”.

Trung tá Võ Đắc Rin, Phó 
Trưởng CA xã Bình Hòa, Tổ 
trưởng Chốt kiểm soát dịch  
QL 19, cho biết, qua gần 1 tuần 
triển khai điểm tiếp sức, các lực 
lượng tại chốt đã đón hàng nghìn 
lượt bà con ghé nghỉ tạm. Để có 
nhiều nguồn lực hỗ trợ, tiếp sức 
cho bà con, chúng tôi đã kêu gọi 
và nhận được nhiều sự giúp đỡ 

3,8 tấn gạo; 19.000 khẩu 
trang y tế; hơn 2 tấn rau 
củ, nhu yếu phẩm với 
tổng kinh phí trên 131 
triệu đồng để thực hiện 
mô hình.

Chị còn cùng Ban 
Chấp hành Thị đoàn, 
Hội LHTN Việt Nam thị 
xã tích cực tuyên truyền, 
vận động ĐVTN tham 
gia các hoạt động tình 
nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng. Phối hợp hỗ 
trợ sửa chữa, xây dựng 
nhiều căn nhà tình nghĩa 
cho các hộ nghèo khó 

khăn; tặng gần 500 phần quà cho gia đình 
chính sách, đoàn viên, học sinh nghèo và 
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 
700 trường hợp khó khăn…

Anh Nguyễn Thành Trung - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh, nhận xét: “Đồng 
chí Trang là một cán bộ Đoàn năng nổ, 
nhiệt tình, có trách nhiệm trong công 
việc. Với vai trò thủ lĩnh thanh niên 
TX Hoài Nhơn, đồng chí Trang đã góp 
phần vào thành công của công tác Đoàn, 
Hội thị xã, được Đoàn cấp trên đánh giá  
cao…”.                                   CHƯƠNG HIẾU
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Bình Định

Phát sinh tội phạm mới
Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, 

từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm 
tăng hơn so với cùng kỳ, trong đó tội 
phạm về kinh tế, sở hữu tăng nhiều 
nhất. Cụ thể, ngành chức năng đã khởi 
tố mới 352 vụ/350 bị can, tăng 130 vụ/33 
bị can so với cùng kỳ, trong đó một số 
tội khởi tố nhiều như: Trộm cắp tài sản 
315 vụ/192 bị can; lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản 39 vụ/40 bị can; lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản 10 vụ/12 bị can; cưỡng 
đoạt tài sản 9 vụ/20 bị can … Bên cạnh đó, 
tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng có 
chiều hướng tăng với các hành vi vi phạm 
như lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 
khi thi hành công vụ; lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 
Đa phần là tội phạm lợi dụng lòng tin, 
sự chủ quan của đối tượng để gây án. 
Như vụ Võ Văn Thành, nhân viên một 
ngân hàng thương mại cổ phần tại Quy 
Nhơn lợi dụng nhiệm vụ được giao và 
việc thiếu kiểm tra của khách hàng, đã 
lừa đảo chiếm đoạt của nhiều khách 
hàng với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng để 
sử dụng vào mục đích đánh bạc.

Không chỉ vậy, tội phạm thuộc 
nhóm này gần đây thường tận dụng 
công nghệ để gây án, như thông qua 
quà tặng; vay tiền qua app, giả danh 
các cơ quan tố tụng, Sở GTVT để yêu 
cầu nạn nhân chuyển tiền. Với việc tiếp 
nhận hàng chục tin báo về hành vi với 
thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng từ 
các nạn nhân cho thấy sự tinh vi của 
tội phạm. Bên cạnh đó, tội phạm tham 
nhũng, chức vụ cũng đang có chiều 
hướng tăng với các hành vi như lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong khi 
thi hành công vụ; lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 
Như vụ tham ô tài sản xảy ra tại Ban 
quản lý cấp và thoát nước huyện Tây 
Sơn khi chi không có chứng từ, không 
qua sổ sách kế toán và thu tiền nước 

Tội phạm kinh tế, tham nhũng 
vẫn diễn biến phức tạp
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tội phạm kinh tế, sở hữu, tham nhũng, chức vụ trên địa bàn 

tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ðể phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, các 
cơ quan tiến hành tố tụng đã  chủ động điều tra, xét xử và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

của khách hàng nhưng không nộp vào 
quỹ đã làm thất thoát hơn 1 tỷ đồng. 

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trần 
Văn Sang nhìn nhận: Thủ đoạn của 
nhóm tội phạm này không có gì mới 
song tinh vi và hệ lụy gây ra lại nặng 
nề, bởi số tiền trong từng vụ án thường 
nhiều và kéo theo nhiều bị hại. Hành vi 
phổ biến của loại tội phạm này là đánh 
trúng vào tâm lý hám lợi, thiếu trách 
nhiệm trong quản lý phôi, giấy tờ. Song 
trong từng vụ án, thủ đoạn, phương 
thức lại khác nhau và khá tinh vi khiến 
nạn nhân dễ bị sập bẫy và công tác điều 
tra, kiểm tra, xử lý hết sức khó khăn vì 
phải xác minh qua nhiều kênh.

Kiên quyết xử lý
Theo đánh giá của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, nguyên nhân chủ yếu 
của tội phạm này là do một số người 
luôn đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. 
Bên cạnh đó, sự cả tin, hám lợi và 
thiếu kiểm tra, giám sát của bị hại, tổ 
chức, cơ quan, đơn vị chủ quản cũng 
chính là “mồi ngon” để tội phạm hoạt 
động. Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó 
Giám đốc CA tỉnh, cho biết: CA tỉnh 

đã triển khai đồng bộ các giải pháp; 
trong đó, tập trung điều tra cơ bản, rà 
soát, lập án đấu tranh mạnh với các 
loại tội phạm vi phạm trong lĩnh vực 
kinh tế, sở hữu, tội phạm tham nhũng, 
lạm dụng chức vụ... Bên cạnh đó, Ban 
giám đốc CA tỉnh cũng chỉ đạo các 
phòng nghiệp vụ, CA các địa phương 
tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, 
chính quyền địa phương tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 
kinh tế; huy động tối đa lực lượng nắm 
tình hình, xác định tuyến, địa bàn, lĩnh 
vực, đối tượng có nhiều nguy cơ tiềm 
ẩn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
kinh tế, tham nhũng, sở hữu để xây 
dựng chương trình, kế hoạch, phương 
án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả,  
phù hợp.

Cùng đó, “Viện KSND tỉnh cũng sẽ 
chủ động phối hợp với cơ quan điều 
tra cùng cấp kịp thời xử lý vụ việc 
ngay từ đầu, giám sát kỹ tiến độ vụ 
việc để kịp thời kiến nghị, yêu cầu, đề 
xuất nhằm tránh bỏ lọt tội phạm, tránh 
tình trạng bỏ trốn hay tẩu tán tài sản”,  
ông Sang cho biết thêm.        

KIỀU ANH

Nạn nhân một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Quy Nhơn trình bày vụ việc với cơ quan chức năng. 
Ảnh: KÔNG TUẤN

CA TP Quy Nhơn vừa khởi tố và tạm 
giam bị can Diệp Anh Tùng (SN 1981) và 
Nguyễn Đình Tài (SN 1988, cùng ở KV 
4, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) về 
hành vi chống người thi hành công vụ.

 Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 
30.9, tại chốt kiểm soát dịch Covid- 19 
Trần Bình Trọng - Bạch Đằng, Tùng điều 
khiển xe máy chở Tài vượt chốt đi về 
hướng đường Phan Chu Trinh. Khi tổ 
kiểm soát yêu cầu quay về, các đối tượng 
quay về nhưng vừa đi vừa chửi bới, la 
lối. Không dừng lại đó, sau khi đã về 
nhà, Tài đi bộ trở ra chốt và không mang 
khẩu trang, tiếp tục đòi vượt chốt và tiếp 
tục la hét, chửi bới, lăng mạ khi bị ngăn 
cản. Lúc này, Tùng ở gần đó cũng tới 
chửi bới phụ họa theo. CA phường Hải 
Cảng đã điều động thêm lực lượng đến 
hiện trường để giải quyết. Trước sự manh 
động lao vào tấn công các thành viên tổ 
kiểm soát của 2 đối tượng, CA phường đã 
khống chế hành vi của Tùng, Tài.

T.LONG

Khởi tố, bắt giam 
2 đối tượng vượt 
chốt kiểm dịch

(BĐ) - Ngày 14.10, TAND tỉnh đã mở 
phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị 
cáo Phạm Ngọc Ngân (SN 1996) 8 năm tù 
giam; Nguyễn Ngọc Hà (SN 2003) 5 năm 
tù giam; Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng 
ở TP Quy Nhơn) 18 tháng tù giam cùng 
về tội lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, thấy việc tiêu thụ tiền 
giả có lợi nhuận cao nên Ngân đã giúp 
Hà Thanh Phương (liên quan đến 1 vụ 
án khác được TAND TP Hồ Chí Minh xét 

xử) tại TP Hồ Chí Minh mua 1 lần 5 triệu 
tiền giả của đối tượng “Uy tín” rồi tiêu 
thụ tại TP Hồ Chí Minh, TP Quy Nhơn và 
huyện Tuy Phước; tự Ngân cũng mua 2 
lần tiền giả loại tiền mệnh giá 500 nghìn 
đồng. Trong vụ án này, Ngân là chủ mưu 
và rủ thêm Hà và Đạt đi tiêu thụ tiền giả. 
Cụ thể, Hà đã tiêu thụ giúp Ngân 5,5 
triệu tiền giả; Đạt cùng Hà đi tiêu thụ 4 
triệu tiền giả, Ngân tiêu thụ 11 triệu đồng 
tiền giả.                                                 K.A

Tiêu tiền giả, lãnh án thật

Hai đối tượng Tùng, Tài.                                        Ảnh: T.L

(BĐ) - Ngày 15.10, CA TP Quy Nhơn 
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối 
tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, 
phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), 
Trần Trung Hiếu (SN 2000, TX Hoài 
Nhơn) và Lê Minh Tú (SN 1995, ở tỉnh 
Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài 
sản. Trước đó, ngày 9.10, 3 đối tượng 
trên đã trộm xe máy biển số 77E1-170.69 
của anh Nguyễn Văn Siêu, phường 
Ghềnh Ráng. Qua đấu tranh mở rộng 
cho thấy, 3 đối tượng còn thực hiện 
nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên  
địa bàn tỉnh.                                 N.LINH

Bắt khẩn cấp 
3 đối tượng 
trộm cắp

(BĐ) - CA TP Quy Nhơn đã bắt 
tạm giam Hoàng Nguyễn Bình Yên 
(32 tuổi, phường Lý Thường Kiệt) về 
tội chứa chấp sử dụng trái phép chất  
ma túy.

Trước đó, ngày 13.7, Đội CSĐT tội 
phạm về ma túy, CA TP Quy Nhơn phối 
hợp CA phường Ghềnh Ráng tiến hành 
kiểm tra hành chính tại khánh sạn do 

Yên làm chủ trên đường Tống Phước 
Phổ. Tại đây, tổ công tác phát hiện, bắt 
quả tang tại 4 phòng nghỉ có 41 đối 
tượng đang tụ tập sử dụng trái phép 
chất ma túy bất chấp các quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19; qua test 
nhanh có 32 đối tượng dương tính với 
ma túy (trong đó có 14 nữ).

N.LINH

Bị bắt vì chứa chấp ma tuý

(BĐ) - Đến 17 giờ 20 phút, ngày 
15.10, đám cháy tại khu vực phun 
sơn thuộc Công ty TNHH Sản xuất 
và Thương mại Tây Phú (Khu công 
nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn) đã 
được lực lượng chữa cháy, Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH, CA tỉnh dập tắt  
hoàn toàn.

Trước đó, lúc 16 giờ 20 phút cùng 
ngày, tiếp nhận tin báo cháy từ Công ty, 
Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2 đã 
nhanh chóng bố trí cán bộ, phương tiện 
tiếp cận hiện trường. Tại hiện trường, 
đám cháy có dấu hiệu lan nhanh vì khu 
vực cháy chứa nhiều vậy dụng dễ cháy 
như sơn, gỗ thành phẩm. Tuy nhiên, 
với sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực 
lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp nên đám cháy 
được dập tắt và không gây thiệt hại  
về người. 

Nhanh chóng dập tắt đám cháy 
tại công ty gỗ

Hiện nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy 
đang được cơ quan chức năng điều tra, 
thống kê làm rõ.            QUỐC THÀNH

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CA 
tỉnh đang tiếp cận hiện trường để khống chế 
ngọn lửa.                                                                  Ảnh: K.A
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Bình Định

Vinh danh 16 tập thể, cá nhân 
nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021

Vinh danh các tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021.                 Ảnh: QDND.VN

Vinh danh 16 tập thể, cá nhân nhận 
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021

Năm nay, Giải thưởng Phụ nữ Việt 
Nam vinh danh 6 tập thể và 10 cá nhân 
tiêu biểu. Đó là những nữ cán bộ, viên 
chức, người lao động Bệnh viện Hùng 
Vương, TP Hồ Chí Minh; những cán bộ 
mẫn cán, tận tâm của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - 
đơn vị xuất sắc tiêu biểu nhiều năm liền 
trong phong trào phụ nữ và có nhiều 
sáng kiến hiệu quả trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh; 
là nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, một đời 
tâm huyết với việc truyền dạy, lưu giữ, 
bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hát 
Xoan. Hay người phụ nữ bình dị, bán 
vé số với thu nhập không cao nhưng đã 
truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ 
về tinh thần vì cộng đồng - chị đã nhiều 
năm dạy bơi miễn phí cho cả nghìn em 

nhỏ ở Đồng Tháp - đó là chị Kim Thia, 
người đã được Tạp chí Forbes bình chọn 

là một trong 20 phụ nữ truyền cảm hứng 
trên thế giới…             (Theo Nhân Dân)

Đà Nẵng công bố 
cấp độ thích ứng 
an toàn Covid-19

Chiều 15.10, UBND TP Đà Nẵng ban 
hành văn bản tạm thời áp dụng một số 
biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, thực 
hiện từ 0 giờ ngày 16.10. TP Đà Nẵng 
tạm thời xác định cấp độ dịch đối với 
56/56 phường, xã trên toàn địa bàn ở cấp  
độ 2 - nguy cơ trung bình.

Toàn TP Đà Nẵng nới lỏng các hoạt 
động hội họp, tập huấn, hội thảo… do 
cơ quan, đơn vị, DN, các cơ sở tôn giáo, 
thờ tự, tín ngưỡng tổ chức, yêu cầu tập 
trung không quá 40 người; trường hợp 
có từ 95% số người tham gia đã được 
tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 
hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng 
thì tập trung không quá 120 người. Tiệc 
đám hiếu, đám hỉ, liên hoan, tân gia... 
tổ chức tại nhà riêng yêu cầu tập trung 
không quá 30 người.

Hoạt động phục vụ khách ăn uống tại 
chỗ của các nhà hàng, kể cả nhà hàng tiệc 
cưới, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ ăn uống được phép phục vụ tối đa 
không quá 50% công suất. Trường hợp 
50% công suất của nhà hàng, quán ăn 
mà có trên 200 người thì cũng chỉ được 
phục vụ không quá 200 người cùng một 
thời điểm. Rạp/phòng chiếu phim hoạt 
động tối đa không quá 50% công suất.

Hoạt động tại cơ sở, địa điểm biểu 
diễn văn hóa, nghệ thuật; luyện tập, thi 
đấu thể dục, thể thao trong nhà tập trung 
không quá 40 người; tổ chức ngoài trời 
thì được tập trung không quá 100 người; 
trường hợp có từ 95% số người tham 
gia đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng 
Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 
tháng thì tập trung không quá 200 người 
đối với hoạt động trong nhà và không 
quá 300 người đối với hoạt động ngoài 
trời. Các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu 
phục vụ không quá 5 người cùng một 
thời điểm.

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng: 
Cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm đẹp (trừ 
cơ sở cắt tóc, gội đầu), karaoke, mát xa, 
quán bar, vũ trường, casino, điểm cung 
cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi 
điện tử…         (Theo NLĐ)

Bắt đối tượng hoạt 
động nhằm lật đổ 
chính quyền nhân dân

Ngày 15.10, Cơ quan An ninh điều 
tra, CA tỉnh Lâm Đồng phối hợp với CA 
TP HCM thi hành quyết định khởi tố bị 
can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám 
xét chỗ ở đối với Nguyễn Đoàn Quang 
Viên (39 tuổi, thường trú tại thị trấn Đinh 
Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, trú tại 
phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) về 
tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 
nhân dân” quy định tại Điều 109 Bộ Luật 
Hình sự năm 2015.

Theo điều tra, năm 2017, thông qua 
mạng xã hội internet, Viên đã biết và tìm 
hiểu về tổ chức khủng bố “Chính phủ 
quốc gia Việt Nam lâm thời” (đây là tổ 
chức khủng bố đã được Bộ CA công bố) 
do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau đó, Viên 
làm đơn xin tham gia và trở thành thành 
viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt 
Nam lâm thời”.

Khi trở thành thành viên của tổ chức, 
Viên đã nhận chỉ đạo và tự thực hiện 
nhiều nhiệm vụ do tổ chức giao nhằm 
chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

(Theo SGGP)

Đà Lạt mở cửa du lịch

Hồ Xuân Hương là điểm đến ưa thích của  
du khách.

Ngày 15.10, UBND tỉnh Lâm Đồng 
cho biết địa phương được xếp vào khu 
vực cấp 2 (nguy cơ trung bình - vùng 
vàng) theo tiêu chí đánh giá của Bộ Y 
tế. Lâm Đồng quyết định mở cửa hoạt 
động trở lại các cơ sở kinh doanh lưu 
trú, khu, điểm du lịch, lữ hành và vận 
chuyển du lịch.

Du khách đến từ các tỉnh, thành 
thuộc khu vực cấp 1, cấp 2 không phải 
cách ly tập trung nhưng phải thực hiện 
nghiêm 5K và các biện pháp phòng, 
chống dịch tại địa phương.

Đối với người từ các tỉnh, thành 

thuộc khu vực cấp 3, cấp 4 đã tiêm đủ 
liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 
thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 
lưu trú 7 ngày. Nếu tiêm chưa đủ liều  
vắc xin thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu 
trú 7 ngày và theo dõi sức khỏe 7 ngày 
tiếp theo. Nếu chưa tiêm vắc xin thì 
cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và 
tự theo dõi 14 ngày tiếp theo.

Đối với khách du lịch đi theo tour, 
mỗi đoàn không quá 25 người, hạn chế 
giao lưu giữa các đoàn. Đối với các đơn 
vị cung cấp dịch vụ du lịch, người làm 
việc tại các cơ sở kinh doanh đón du 

Trên 80% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp 
ở Đồng Nai đã hoạt động

Trong các khu công nghiệp tại Đồng 
Nai có hơn 1.700 DN đang hoạt động, 

khách phải tiêm đủ liều vắc xin hoặc 
đã khỏi bệnh Covid-19…     (Theo TPO)

do dịch Covid-19, những tháng gần đây, 
nhiều DN phải thu hẹp sản xuất, ngưng  
hoạt động.

Từ cuối tháng 9, hàng loạt DN trên 
địa bàn tỉnh bắt đầu hoạt động trở lại. 
Đến nay, có gần 1.400 DN đã tiến hành 
sản xuất, kinh doanh, đạt tỷ lệ 81%, với 
hơn 334.000 lao động trong tổng số trên 
615.000 lao động trở lại làm việc, đạt 
tỷ lệ 54%.

Trong số này có nhiều DN lớn, sử 
dụng trên dưới 30 nghìn lao động đã 
hoạt động trở lại, như: Tập đoàn Phong 
Thái, Công ty Changshin Việt Nam, 
Công ty Pousung Việt Nam, Công ty 

Teawang Vina.
Dự báo trong quý 4 này, DN tại Đồng 

Nai sẽ ổn định sản xuất, có thêm nhiều 
đơn hàng xuất khẩu.

Ông Lê Văn Danh, Phó Trưởng 
Ban quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh Đồng Nai, cho biết do thực hiện 
hiệu quả việc an sinh xã hội nên đến 
nay đa số lao động nhập cư vẫn gắn 
bó với Đồng Nai. Hầu hết DN trong 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
có tiềm lực tài chính vững vàng, việc 
phục hồi sản xuất sẽ diễn ra nhanh,  
thuận lợi.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Công nhân tại một nhà máy ở Đồng Nai.

Ngành giáo dục đã vận động được hơn 108 tỷ đồng, 
trên 12.000 máy tính bảng cho học sinh

Theo Bộ GD&ĐT, sau 1 tháng triển 
khai Chương trình “Máy tính cho em” 
trên toàn quốc, đến nay, có 52/63 Sở 
GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh, 
thành đã huy động được trên 36 tỷ đồng 
do cán bộ nhà giáo, người lao động tham 
gia ủng hộ; gần 46 tỷ đồng huy động 
được từ các nguồn hỗ trợ khác; 12.550 
máy tính và máy tính bảng; 16.234 
điện thoại thông minh và 74.559 thiết 
bị hỗ trợ học tập khác. Bên cạnh đó, các 
trường đại học, cao đẳng sư phạm và 
các đơn vị trực thuộc ngành, đóng góp 
về tài khoản Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam trên 7 tỷ đồng. 
Một số Sở GD&ĐT và Công đoàn 

Giáo dục tỉnh, thành phố đã triển khai 
cuộc vận động một cách hiệu quả như: 
Đồng Tháp (hơn 4 tỷ đồng), Bà Rịa - 
Vũng Tàu (gần 4 tỷ đồng), Bến Tre (2,5 
tỷ đồng), Tây Ninh (1,6 tỷ đồng), Ninh 
Thuận (1,25 tỷ đồng), Đắk Lắk (1,25 tỷ 
đồng), An Giang (1,15 tỷ đồng)…

Các trường đại học, cao đẳng sư 
phạm, đơn vị triển khai hiệu quả cuộc 
vận động như: ĐH Thái Nguyên (hơn 
1 tỷ đồng); ĐH Quốc gia Hà Nội (1 tỷ 
đồng); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

(500 triệu đồng); Viện KHGD VN (342 
triệu đồng); ĐH Đà Nẵng (350 triệu 
đồng); Trường ĐH Tài chính - Maketing 
(200 triệu đồng)…

Như vậy, tổng cộng sau hơn 1 tháng 
phát động, số lượng quyên góp được 
đã lên đến hơn 108 tỷ đồng, trên 12.000 
máy tính bảng. Số thiết bị đạt chuẩn sẽ 
được chuyển trực tiếp đến 3 đối tượng 
là con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ 
côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Số còn lại chuyển cho các em học sinh 
khó khăn khác.

(Theo SGGP)
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Bình ĐịnhTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

MỞ TÀI KHOẢN CHI TRẢ TRỢ CẤP 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

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

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

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

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

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

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

toàn tỉnh.

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.

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi 
mưa vừa và rải rác 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 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C .
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông. 

Gió Tây Nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc 
xoáy và gió giật mạnh.

   (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 16.10.2021
 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tài sản đấu giá: 05 lô phương tiện vi phạm hành chính (gồm 514 

phương tiện bao gồm xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, xe lôi ba 
bánh và xe ba gác máy) mà người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp 
không đến xử lý hoặc không xác định được nguồn gốc, chủ sở hữu 
hợp pháp của phương tiện (Hình thức bán: Bán nguyên lô, cắt sắt, 
đập bể lốc máy, bán phế liệu, không cho đăng ký sử dụng lại). (Chi 
tiết về tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian đấu giá, … 
khách hàng xem tại Thông báo số 41/TB-ĐGKV ngày 13.10.2021 
của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt).

Người có tài sản: Công an thành phố Quy Nhơn, địa chỉ: 144 Cần 
Vương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế. Khách hàng có 
trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi 
đăng ký tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, 
phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

Địa chỉ: Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 0256.350.2279 * Website: www.daugiakieuviet.com.vn

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, 

phóng giao; 01 lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập 
thùng; 01 máy cột dây CY-100; 01 xe nâng kẹp; 01 máy 
dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 01 máy 
cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 
máy bế + lô sóng 270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động 
làm bao bì carton; 01 dàn máy xeo giấy; 01 máy nghiền 
bột giấy; 01 máy cán màng. 

 Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty 
TNHH Hiệp Phát; địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường 
Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 2.324.372.776 đồng (Nộp 
khoản tiền đặt trước 450.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham 
gia đấu giá 500.000 đồng; bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự 
TP Quy Nhơn

Địa chỉ: số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn 
Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và 
nộp phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 
giờ 30 phút ngày 29.10.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 29.10.2021, tài 
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh  
Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày 
niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, 
địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 14 giờ ngày 01.10.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ 
phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. 

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
Người tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức, trừ các trường 
hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu 
giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc  
đấu giá. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - 

DĐ: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com
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MỞ CỬA HÀNG QUÁN, ĐI LẠI GIỮA CÁC TỈNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

với nhiều biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch.
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TIN VẮN

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3822279 n Quảng cáo: 0256.3812559 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ 
em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc 
bệnh Covid-19 nhẹ hơn so với người lớn. 
Vì vậy, việc tiêm chủng cho trẻ ít khẩn 
cấp hơn so với người lớn tuổi, người có 
bệnh mạn tính và nhân viên y tế.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, 
nhóm trẻ em được đánh giá là có xu 
hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người 
lớn. Tuy nhiên trong bối cảnh xuất 
hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, 
việc tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin ngừa 
Covid-19 có ý nghĩa quan trọng trong 
việc khống chế đại dịch. Do đó nhiều 
quốc gia bắt đầu đưa ra các quyết định 
tiêm vắc xin cho trẻ em. WHO cũng như 
giới chức y tế hàng đầu tại các quốc gia 
cũng ban hành một số khuyến nghị về 
việc tiêm vắc xin cho trẻ.

Nhà khoa học hàng đầu của WHO 
Soumya Swaminathan, cho biết: “Tất cả 
các loại vắc xin đang được thử nghiệm ở 
trẻ em để đảm bảo chúng an toàn cũng 
như hiệu quả, xác định liều lượng sử 
dụng. Và khi những vắc xin này được 
triển khai ở trẻ em, chúng tôi sẽ tiếp 
tục theo dõi tính an toàn thông qua các 
hệ thống báo cáo dữ liệu. Tất cả dữ liệu 
được gửi đến WHO từ các cơ quan quản 
lý, từ các hệ thống giám sát toàn cầu sẽ 

WHO và CDC các nước đưa ra khuyến nghị 
về tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

giúp chúng tôi đưa ra các khuyến nghị 
về an toàn và theo đó là một hướng dẫn 
chung về việc tiêm chủng”.

Nhóm Chuyên gia cố vấn chiến lược 
về tiêm chủng (SAGE) của WHO đã xác 
nhận vắc xin của Pfizer phù hợp để sử 
dụng cho những người từ 12 tuổi trở 
lên. Trẻ em từ 12 - 15 tuổi có nguy cơ 
cao có thể tiêm vắc xin này cùng với các 
nhóm ưu tiên khác.

CDC khuyến cáo trước khi đưa trẻ đi 
tiêm, người giám hộ nên tìm hiểu về cách 
hỗ trợ trẻ trước, trong và sau tiêm. Bên 
cạnh đó, cũng cần chia sẻ với trẻ về việc 
tiêm chủng; thông báo với bác sĩ về các 
loại dị ứng của trẻ (nếu có). Trong vòng 
15 - 30 phút sau tiêm, cần quan sát trẻ 
con có gặp phản ứng nghiêm trọng nào 
hay không. Các tác dụng phụ có thể sẽ 
qua trong một vài ngày.    (Theo VOV.VN)

Một em nhỏ 13 tuổi được tiêm vắc xin ở New York (Mỹ).                                                                           Ảnh: Reuters

Tối 14.10, Trung Quốc tuyên bố 
phóng thành công vệ tinh thăm dò Mặt 
Trời đầu tiên lên quỹ đạo, đánh dấu 
việc nước này chính thức bước vào kỷ 
nguyên thám hiểm Mặt Trời.

Vệ tinh có tên “Hy Hòa” đã được 
phóng lên vũ trụ cùng với 10 vệ tinh 
khác trong một lần phóng được thực 
hiện bởi tên lửa Trường Chinh-2D từ 
Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, 
tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc vào 
lúc 18 giờ 51 phút ngày 14.10 (giờ địa 
phương). Vệ tinh này sẽ hoạt động trên 
quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao  
517 km và mang theo kính viễn vọng 
Mặt Trời đặt ngoài không gian.  

Do được trang bị một máy quang 
phổ kế hình ảnh, đây sẽ là thiết bị đầu 
tiên trên thế giới thực hiện các quan sát 
hình ảnh quang phổ về dải H-alpha của 
Mặt Trời.

Dải H-alpha là một trong những 
vạch quang phổ tốt nhất để nghiên cứu 
hoạt động của Mặt Trời. Bằng cách phân 
tích dữ liệu của các vạch này, người ta 
có thể thu thập được những thay đổi 
của các đại lượng vật lý, như nhiệt độ 
và vận tốc khí quyển trong một vụ phun 
trào Mặt Trời, đồng thời nghiên cứu quá 
trình động học và cơ chế vật lý của các 
vụ phun trào này.              (Theo VOV.VN)

Trung Quốc phóng 
vệ tinh thăm dò 
Mặt Trời đầu tiên

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thăm dò 
Mặt Trời đầu tiên.                                    Ảnh: Chinanews

Bang New South Wales (Australia) 
ngày 15.10 thông tin, thủ phủ Sydney 
của bang sẽ mở cửa cho du khách nước 
ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ từ 
ngày 1.11 mà không cần cách ly.  

Theo Reuters, động thái này diễn ra 
khi bang New South Wales dự kiến   sẽ 
đạt tỷ lệ tiêm chủng liều đầu tiên 80% 
vào ngày 16.10 - vượt xa phần còn lại 
của Australia.

“Chúng ta cần tái gia nhập thế 
giới. Chúng ta không thể sống như 
vậy mãi. Chúng ta phải mở cửa”, Thủ 
hiến Dominica Perrottet của New South 
Wales nói.

Australia đã đóng cửa biên giới vào 
tháng 3.2020 để đối phó với đại dịch 

Sydney mở cửa cho du khách nước ngoài mà không cần cách ly

Covid-19, hầu như chỉ cho phép công 
dân và thường trú nhân nhập cảnh. 

Những người này đều phải cách ly 
trong hai tuần ở các khách sạn.

Tuy nhiên, việc này đã nhanh chóng 
bị Thủ tướng Scott Morrison phản đối. 
Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ kiên 
định với kế hoạch ưu tiên mở cửa biên 
giới cho công dân và thường trú nhân.

Thủ tướng Morrison nói với các 
phóng viên tại Sydney: “Cư dân và 
công dân Australia là những người 
được ưu tiên. Chính phủ Thịnh vượng 
chung không đưa ra quyết định cho 
phép những người có thị thực khác đến 
Australia theo những thỏa thuận này”.

Ông nói thêm, cha mẹ của công dân 
Australia sống ở nước ngoài có thể được 
phép đến đất nước này.           (Theo LĐO)

Thủ phủ Sydney của bang NSW (Australia) sẽ mở 
cửa cho du khách nước ngoài đã được tiêm chủng 
đầy đủ từ ngày 1.11 mà không cần cách ly. 

Ảnh: AFP

Tổ chức Di trú Quốc tế của LHQ 
(IOM) cho biết, hàng chục nghìn người 
đã phải di dời do giao tranh ác liệt ở 
tỉnh Marib của Yemen trong năm nay.

Trận chiến giành lại TP Marib, tỉnh 
Marib, thành trì cuối cùng ở phía Bắc 
của Chính phủ Yemen được quốc tế 
hậu thuẫn, có thể thay đổi tiến trình 
của một cuộc nội chiến, buộc hàng 
triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong 
suốt 7 năm qua.

Đại diện Tổ chức Di trú Quốc tế nói: 
“Từ ngày 1.1 đến ngày 30.9, IOM đã 
ghi nhận hơn 55.000 người phải sơ tán 
khỏi Marib, ở những khu vực mà các 
đội theo dõi di dời và phản ứng nhanh 
của chúng tôi có thể tiếp cận”.

Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn 

Bắt giữ các nghi 
phạm thuộc tổ chức 
tội phạm quốc tế phát 
tán mã độc tống tiền

Ngày 15.10, Cảnh sát quốc gia Hàn 
Quốc (KNPA) cho biết, lực lượng chức 
năng đã bắt giữ 4 thành viên của tổ chức 
tội phạm giấu tên, trong đó có kẻ cầm 
đầu hoạt động rửa tiền. Bốn đối tượng 
này, gồm 3 người Ukraine và 1 người 
nước ngoài mang quốc tịch khác, bị cáo 
buộc phát tán mã độc tống tiền Clop vào 
hệ thống máy tính của 4 trường đại học 
và DN Hàn Quốc vào tháng 2.2019. Vụ 
tấn công đã làm tê liệt khoảng 720 hệ 
thống máy tính chứa dữ liệu học tập và 
kinh doanh của các trường đại học và 
DN trên. Các tổ chức bị tấn công đã phải 
trả tổng cộng 65 đồng tiền kỹ thuật số 
Bitcoin, hiện được định giá khoảng 4,5 
tỷ won (3,8 triệu USD), để đổi lấy việc 
giải mã mạng máy tính.

Theo dữ liệu của Mỹ, các vụ tống 
tiền đã gây thiệt hại toàn cầu từ mức 321 
triệu USD trong năm 2015 lên 19,9 tỷ 
USD năm nay và dự kiến lên tới khoảng 
264 tỷ USD vào năm 2031. (Theo TTXVN)

l Tính đến sáng 15.10, có ít nhất  
46 người đã thiệt mạng và hơn 41 
người khác bị thương phải nhập viện sau 
một vụ cháy chung cư 13 tầng ở TP Cao 
Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) xảy ra vào 
hôm 14.10. (Theo VOV.VN)
l Ngày 15.10, các phương tiện 

truyền thông đưa tin một vụ nổ lớn 
đã làm rung chuyển TP Kandahar của 
Afghanistan. Theo trang mạng Aljazeera, 
vụ nổ xảy ra vào ngày cầu nguyện thứ 6 
tại một giáo đường Hồi giáo dòng Shiite 
ở Kandahar. Nguồn tin cho hay dường 
như có nhiều người thương vong trong 
vụ nổ này. (Theo Vietnam+)
l Ngày 14.10, quân đội Liban thông 

báo đã bắt giữ 9 người, trong đó có 
một công dân Syria, sau vụ bạo lực xảy 
ra trước đó cùng ngày tại thủ đô Beirut 
khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng 
chục người bị thương. (The TTXVN)

Hơn 55.000 người dân Yemen 
phải sơ tán vì chiến tranh ở Marib

Binh sĩ Yemen trong cuộc đụng độ với phiến quân 
Houthi trên chiến tuyến Kassara gần Marib. 

Ảnh: AP

đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn để 
chiếm Marib vào tháng 2 và sau một thời 
gian tạm lắng, họ đã tiếp tục chiến dịch 
của mình vào tháng 9.       (Theo VTV.VN)


