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THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 18.10.2021)

l Số ca trong ngày   15
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 445, 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: 98, 
các khu cách ly tập trung: 98)

l Số điều trị khỏi   1.319
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   154
l Cách ly tập trung    680
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Giảm học phí, 
bớt gánh lo 
đầu năm học 
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Triển khai thi hành Luật Bảo vệ 
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BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC:

Hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ

Phòng ngừa chủ động, 
ứng phó kịp thời với thiên tai

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn tất việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án; chủ 
động lực lượng và phương tiện; tiến hành huấn luyện bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án, 

bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống thiên tai xảy ra trong mùa mưa bão năm nay. u 7

Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện cho 
Đội PCTT&TKCN của LLVT tỉnh.   Ảnh: THÀNH PHÚC

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt 
đại diện lực lượng y tế tiêu biểu 
trong phòng, chống dịch

Chỉ dạy học trực tiếp 
khi dịch ở cấp độ 1, 2
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 18.10, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo 
quốc gia phòng, chống dịch 
Covid-19, chủ trì buổi gặp mặt 
trực tuyến với đại diện lực 
lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu 
trong công tác phòng, chống 
dịch của các địa phương trên 
cả nước. Tham dự tại điểm cầu 
Bình Định có Giám đốc Sở Y tế 
Lê Quang Hùng.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính cho rằng: Tuy dịch bệnh 
đã từng bước được kiểm soát, 
cuộc chiến vẫn còn rất nhiều 
khó khăn và thách thức. Gần 2 
năm qua, dịch bệnh Covid-19 
đã ảnh hưởng đến mọi mặt KT-
XH, chúng ta đã trải qua giai 
đoạn rất khó khăn. Vì dịch bệnh 
diễn biến nhanh và không có 
tiền lệ nên phải vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm, qua đó chúng ta 
dần trưởng thành về mặt khoa 
học, chuyên môn. Trong cuộc 

chiến với dịch bệnh, Đảng, Nhà 
nước, nhân dân ghi nhận, tri ân 
và chia sẻ những hy sinh mất 
mát của lực lượng y tế tuyến 
đầu. Có thể nói chưa bao giờ 
trong vòng 1 tuần mà có 400 - 
500 trạm xá lưu động được hình 
thành để thu dung điều trị bệnh 
nhân, chưa kể nhiều bệnh viện 
dã chiến hình thành trong thời 
gian ngắn. 

Thủ tướng Phạm Minh 
Chính nhấn mạnh: “Chúng ta 
đã đi qua dịch bệnh một cách 
kiên cường và dịch bệnh đã 
cơ bản được kiểm soát. Bây 
giờ, chúng ta thực hiện giai 
đoạn thích ứng an toàn, khôi 
phục phát triển KT-XH. Giai 
đoạn này, vai trò của lực lượng 
tuyến đầu vẫn còn rất nặng nề, 
tôi mong muốn lực lượng y tế 
tuyến đầu tiếp tục cống hiến 
cho công tác phòng, chống 
dịch và chăm sóc sức khỏe  
người dân”. 

Thủ tướng Chính phủ khẳng 

định lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
đánh giá cao những cống hiến 
của lực lượng tuyến đầu và 
đang xây dựng cơ chế chính 
sách để hỗ trợ lực lượng tuyến 
đầu chống dịch, đặc biệt là đội 
ngũ y tế. Thủ tướng cũng gửi 
lời cảm ơn gia đình của các thầy 
thuốc đã động viên, làm hậu 
phương vững chắc để các thầy 
thuốc yên tâm tham gia công tác 
phòng, chống dịch. 

Dịp này, 138 cá nhân được 
nhận bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ vì đã có thành tích 
tiêu biểu xuất sắc trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
trong đợt dịch lần thứ 4, góp 
phần vào sự nghiệp chăm sóc 
sức khỏe nhân dân (ảnh).

Tại Bình Định, tỉnh đang rà 
soát danh sách lực lượng y tế có 
thành tích xuất sắc trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
để trình Thủ tướng Chính phủ 
tiếp tục khen thưởng.

ĐỖ THẢO

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt  
đại diện lực lượng y tế tiêu biểu 
trong phòng, chống dịch

(BĐ) - Sáng 18.10, Ủy ban 
Kiểm tra (UBKT) Trung ương 
tổ chức hội nghị trực tuyến toàn 
quốc sơ kết công tác kiểm tra, 
giám sát (KTGS) và thi hành kỷ 
luật của Đảng 9 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ, giải pháp 
3 tháng cuối năm 2021. Đồng 
chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung 
ương - chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có đồng chí Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; lãnh đạo UBKT 
Tỉnh ủy; UBKT các huyện ủy, 
thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực 
thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị đánh giá, ngay từ 
đầu năm công tác KTGS và thi 
hành kỷ luật của Đảng tiếp tục 
được Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị thực hiện 
toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, 
hiệu quả theo Điều lệ Đảng, 
với tinh thần quyết liệt, “không 
dừng, không nghỉ”, “không 
chùng xuống”, góp phần khẳng 
định trách nhiệm, quyết tâm 
trong công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng.

UBKT Trung ương đã thành 
lập 59 đoàn KTGS, trong đó có 
18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm của các tổ chức đảng. 
Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ 
luật 12 tổ chức đảng, 74 đảng 
viên, trong đó có 11 đảng viên 
là cán bộ diện Trung ương quản 

lý. UBKT các cấp chủ động tham 
mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban 
hành và tổ chức thực hiện quy 
chế làm việc, quy chế phối hợp 
với các đơn vị có liên quan. 
Công tác giám sát được quan 
tâm, thực hiện tốt, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tác 
dụng phòng ngừa, chấn chỉnh, 
khắc phục, sửa chữa các khuyết 
điểm, vi phạm một cách kịp thời. 
Việc thi hành kỷ luật đảm bảo 
chặt chẽ, đúng quy định, dân 
chủ, khách quan, công tâm…

Phát biểu kết luận hội nghị, 
Chủ nhiệm UBKT Trung ương 
Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh 
giá cao những kết quả đạt 
được trong lãnh đạo, chỉ đạo 
và triển khai thực hiện nhiệm 
vụ công tác KTGS và thi hành 
kỷ luật của Đảng trong thời 
gian qua. Đồng thời đồng chí 
chỉ rõ những hạn chế, khuyết 
điểm cần khắc phục của UBKT 
các cấp để làm tốt hơn nữa công 
tác KTGS thời gian tới.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối 
năm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề 
nghị các cấp ủy đảng, tổ chức 
đảng và UBKT các cấp cần quán 
triệt, tổ chức thực hiện nghiêm 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XIII); Quy định thi hành Điều 
lệ Đảng; Quy định những điều 
đảng viên không được làm và 
Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 
28.7.2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương về công tác KTGS 
và kỷ luật của Đảng. 

NGUYỄN HÂN

Sơ kết công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật 
của Đảng

(BĐ) - Với 4 kịch bản, giải 
pháp tổ chức dạy - học ứng phó 
theo 4 cấp độ dịch Covid-19, do 
Sở GD&ĐT xây dựng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
nhấn mạnh chỉ tổ chức dạy học 
trực tiếp đối với các địa phương 
an toàn, tình hình dịch ở cấp 
độ 1 và cấp độ 2 và áp dụng 
quyết liệt các biện pháp phòng,  
chống dịch.

Yêu cầu trên được Phó Chủ 
tịch tỉnh Lâm Hải Giang đưa ra 
tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ 
chức dạy và học đảm bảo thích 
ứng với tình hình dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh, diễn ra trực 
tuyến giữa UBND tỉnh và 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, sáng 18.10.

Theo dự thảo kế hoạch của 
Sở GD&ĐT, các phương thức 
tổ chức dạy học được thực 
hiện theo 4 cấp độ dịch: Đối 
với cấp độ 1 -  nguy cơ thấp 
(bình thường mới) tương ứng 
với màu xanh, tổ chức dạy và 
học trực tiếp. Cấp độ 2 - nguy cơ 
trung bình, tương ứng với màu 

vàng, phương án dạy học trực 
tiếp vẫn là chủ đạo, tùy tình 
hình tổ chức dạy học trực tuyến 
một số tiết ở lớp 8, lớp 9 và lớp 
12 (chỉ chọn một số môn học).

Với cấp độ 3 - nguy cơ 
cao, tương ứng với màu cam 
và cấp độ 4 - nguy cơ rất cao, 
tương ứng với màu đỏ, tính 
đến phương án dạy học kết 
hợp trực tiếp và trực tuyến, 
riêng học sinh mầm non không  
đến trường.

Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang 
lưu ý đối với các địa phương ở 
cấp độ 3 và cấp độ 4, kết hợp 
dạy học trực tiếp và trực tuyến  
tùy theo điều kiện cụ thể của 
từng trường; trong đó ưu tiên 
dạy học trực tiếp cho lớp cuối 
cấp, đặc biệt lớp 9 và lớp 12. 
Điều chỉnh chương trình dạy 
học theo chương trình tinh giản; 
tập trung kiến thức cốt lõi.

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chủ động xây dựng 
kế hoạch, phương án tổ chức 
dạy học trực tuyến. Các sở, 
ngành, địa phương, DN viễn 

thông có kế hoạch, biện pháp 
hỗ trợ học sinh diện hộ nghèo, 
cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn 
do tác động dịch Covid-19 đảm 
bảo điều kiện về thiết bị, đường 
truyền học trực tuyến. Các 
cấp, ngành phát động ủng hộ 
chương trình “Sóng và máy tính 
cho em”… 

Tình hình dịch Covid-19 
được kiểm soát, đến ngày 18.10 
các địa phương đã tổ chức dạy 
và học trực tiếp, trừ bậc học 
mầm non của TP Quy Nhơn 
lùi đến ngày 25.10. Các trường 
triển khai dạy bù cho học sinh. 
“Tuy nhiên, phải tổ chức dạy bù 
hết sức khoa học, hợp lý, không 
tạo áp lực quá lớn lên học sinh”, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Sở Y tế, Sở GD&ĐT, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
phối hợp chặt chẽ trong nắm 
bắt tình hình dịch, triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch 
trong trường học, bảo đảm mục 
tiêu chất lượng dạy và học năm 
học 2021 - 2022…

                                MAI HOÀNG

Chỉ dạy học trực tiếp khi dịch ở cấp độ 1, 2
(BĐ) - Chiều 18.10, Hội 

LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị 
biểu dương cán bộ hội cơ sở giỏi 
nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ 
tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị 
Thu Thủy khẳng định, trong 
nhiệm kỳ qua, hội viên, phụ 
nữ các cấp luôn nỗ lực phấn 
đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo 
đức, không ngừng học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, kỹ 
năng công tác, nhiệt tình, năng 
động, sáng tạo, tổ chức nhiều 
hoạt động, đa dạng hóa các 
hình thức thực hiện, có nhiều 
cách làm hay, mô hình hiệu quả 
phù hợp tình hình thực tế của 
địa phương. Các phong trào, 
cuộc vận động thu hút đông 
đảo chị em tham gia, trong đó 
cuộc vận động “Xây dựng gia 
đình 5 không 3 sạch” gắn với 
xây dựng nông thôn mới đã 
góp phần thay đổi diện mạo 
của nông thôn, xây dựng đô 
thị văn minh xanh - sạch - đẹp, 
được cấp ủy, chính quyền địa 
phương đánh giá cao. Nhiều 
mô hình, hoạt động tương thân 
tương ái đã giúp đỡ hơn 19.000 
hội viên, phụ nữ khó khăn ổn 
định cuộc sống, vươn lên thoát 

nghèo. Hội đã trao 125 mái ấm 
tình thương, hỗ trợ 787 phụ 
nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh 
doanh… Riêng năm 2021, trong 
khó khăn do dịch bệnh, các cấp 
hội phụ nữ đã thích ứng, tham 
gia tích cực vào công tác phòng, 
chống dịch.

Tại Hội nghị, Ban Thường 
vụ Hội LHPN tỉnh biểu dương 
57 cán bộ hội cơ sở có thành tích 
xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, 
trong đó 4 chị được Hội LHPN 
Việt Nam tặng bằng khen, 6 
chị được UBND tỉnh khen và 
47 chị được Ban Thường vụ Hội 
LHPN tỉnh khen.

Nhân dịp này, Hội LHPN 
tỉnh kêu gọi hưởng ứng chương 
trình “Triệu phần quà san sẻ 
yêu thương” do Trung ương 
Hội phát động nhằm giúp phụ 
nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, 
chiến thắng dịch bệnh, thiên tai. 
Tham dự Hội nghị, bà Đồng Thị 
Ánh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh 
nhân tỉnh, đã trao tặng 200 
phần quà san sẻ yêu thương, 
Ngân hàng TMCP Bưu điện 
Liên Việt - chi nhánh Bình Định 
tặng 15 phần; mỗi phần quà trị 
giá 300 nghìn đồng.

NGỌC TÚ

Biểu dương 57 cán bộ hội phụ nữ 
cơ sở giỏi

                                                                                                                                                                                                                               Ảnh: chinhphu.vn
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Bình Định

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

Giảm học phí,  
bớt gánh lo đầu năm học 

Nhằm hỗ trợ phụ huynh, học sinh bớt gánh lo trong khó khăn do dịch Covid-19, Sở GD&ĐT 
có tờ trình kiến nghị UBND tỉnh xem xét không thu 50% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022. 

Ông Đào Đức Tuấn, Giám 
đốc Sở GD&ĐT, cho hay Sở đã 
có tờ trình đề xuất không thu 
50% học phí học kỳ I (từ tháng 
9.2021 - 12.2021) đối với học 
sinh trong các cơ sở giáo dục, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân vùng dịch an 
tâm cho con em đến trường, 
không vì khó khăn do dịch 
bệnh Covid-19 mà để con bỏ 
học giữa chừng. Theo tờ trình, 
có 3 nhóm đối tượng học sinh 
được đề xuất hưởng chính sách 
không thu 50% học phí học kỳ I, 
thuộc diện được quy định và từ 
các gói hỗ trợ của nhà nước do 
ảnh hưởng dịch Covid-19. Cụ 
thể: Đối tượng không thu học 
phí theo Nghị định số 81/2021/
NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về cơ chế thu, quản lý học 
phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch 
vụ trong lĩnh vực GD&ĐT. Đối  
tượng  không  thu  học  phí  
theo  Nghị  quyết  số  68/NQ-CP  
ngày 1.7.2021 của Chính phủ về 
một số chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19. Đối tượng không thu 
học phí theo Quyết  định số 
46/2021/QĐ-UBND của UBND 
tỉnh Bình Định ban hành chính 
sách hỗ trợ  người lao động 
không có giao kết hợp đồng lao 
động (lao động tự do) và một 
số đối tượng đặc thù khác gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất này cũng được sự 
thống nhất của Sở LĐ-TB&XH 
và Sở Tài chính. Theo ông 

Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám 
đốc Sở Tài chính, dịch Covid-19 
khiến nhiều người lao đao vì 
bị mất việc làm, không có thu 
nhập, nên Sở Tài chính thống 
nhất với đề xuất hỗ trợ học phí 
học kỳ I năm học này đối với 
học sinh do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19. 

Anh Lê Thanh Công, ở 
thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy 
Phước) có hai con học lớp 9 và 
lớp 11, cho hay gia đình anh 
vừa được nhận hỗ trợ của tỉnh 
theo diện lao động tự do bị ảnh 
hưởng dịch bệnh Covid-19. Sau 
thông tin tỉnh giữ nguyên mức 
học phí như năm học trước 
trong quyết định hồi tháng 
8.2021, giờ nghe nói có thể 
được giảm học phí nữa, khiến 
gia đình anh rất mong chờ để 
nhẹ bớt gánh lo đầu năm học 
mới. “Dịch bệnh khiến lao động 
tự do không làm gì được. Do 
đó, nhà nước có chính sách hỗ 
trợ, bớt được khoản nào cũng 
tốt, nhất là với những gia đình 
có nhiều con đang ở độ tuổi đi 
học”, anh Công chia sẻ.

Còn chị Hoàng Thị Thanh 
Như, ở xã Cát Trinh (huyện Phù 
Cát), có con học mầm non, bày 
tỏ: Vợ chồng tôi làm nghề kinh 
doanh tự do, thời điểm chưa 
có dịch, tổng thu nhập của hai 
vợ chồng khoảng 5 triệu đồng/
tháng, nhưng năm nay ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 nên 
công việc bấp bênh. Hiện tôi 
đang nghỉ thai sản con thứ hai, 
chồng mới đi làm trở lại được 
tháng nay nên hoàn cảnh gia 
đình khá khó khăn. Nếu như tới 
đây tỉnh có chính sách miễn giảm 
học phí cho học sinh, trong đó trẻ 
mầm non như con tôi thì chúng 

tôi rất mừng. Đỡ được đồng 
nào mừng đồng ấy, chứ dịch 
thế này chưa biết khi nào mới  
hết khó!

Theo ông Nguyễn Tấn 
Hưng, Trưởng Phòng GD&ĐT 
huyện Phù Cát, địa phương 
có 9.622 học sinh trong diện 
không thu 50% học phí học kỳ 
I theo đề xuất. Mỗi học kỳ vài 
trăm nghìn đồng học phí cho 
một học sinh, số tiền đó đối với 
những gia đình khó khăn là cả 
một vấn đề. Nên việc tính toán 
hỗ trợ học phí rất cần thiết, sẽ 
có tác dụng động viên tinh thần 
rất lớn với những gia đình khó 
khăn, cũng là động lực để các 
em học sinh nỗ lực vượt khó, 
yên tâm học tập. 

Theo ông Mai Anh Dũng, 
Hiệu trưởng Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, nhà 
trường đã rà soát 89 học sinh 
nằm trong nhóm đối tượng 
được đề xuất hỗ trợ học phí học 
kỳ I này. “Bình Định cũng gánh 
chịu nhiều tổn thất trong đợt 
bùng phát dịch này, nhưng đã 
đưa ra nhiều gói hỗ trợ người 
dân có hoàn cảnh khó khăn, 
nay thêm một “gói” để chăm lo 
cho việc học của con em là việc 
làm thiết thực”, ông Dũng nói. 

Ngoài đề xuất không thu 
50% học phí, ông Đào Đức Tuấn 
cho biết thêm, Sở GD&ĐT đã 
chỉ đạo các phòng GD&ĐT, 
trường THPT và đơn vị trực 
thuộc không thu các khoản thu 
ngoài quy định. Các trường đều 
phải có cam kết và nghiêm túc 
thực hiện việc này. Đơn vị quản 
lý không được ra văn bản bắt 
buộc đóng góp, không được 
giao chỉ tiêu huy động…          

                              THU HIỀN

Huyện Phù Cát có 9.622 học sinh thuộc diện được đề xuất giảm học phí học kỳ I. 
- Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Cát Trinh (xã Cát Trinh) bước vào năm học mới.                                                                  Ảnh: T. HIỀN

(BĐ) - Ngày 18.10, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - làm 
việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy 
về tình hình, kết quả công tác 
nội chính, phòng, chống tham 
nhũng và cải cách tư pháp quý 
III, nhiệm vụ quý IV/2021.

Tại buổi làm việc, đồng 
chí Trần Cang - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Nội chính Tỉnh ủy - cho 
biết: Trong quý III, tình hình 
an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ 
bản ổn định và được giữ vững. 
Các cơ quan nội chính tỉnh đã 
kịp thời phổ biến, quán triệt, 
triển khai thực hiện có hiệu quả 
các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác nội chính 
và phòng, chống tham nhũng; 
nắm chắc tình hình, triển khai 
thực hiện đồng bộ các biện pháp 
đảm bảo an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, kịp thời tham  
mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương giải quyết tốt các 
vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở...

Kết luận buổi làm việc, Bí 
thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
đánh giá cao và biểu dương 
những kết quả đạt được của các 
ngành, cơ quan nội chính trong 
quý III/2021. Bên cạnh tham 
gia công tác phòng, chống dịch 
kết hợp phát triển KT-XH, các 
ngành, đơn vị thuộc khối nội 
chính còn đảm bảo giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trong điều kiện hết sức khó 
khăn. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 

Dũng cũng chỉ ra những tồn tại, 
hạn chế và lưu ý các ngành nội 
chính phải tập trung khắc phục 
trong thời gian đến. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
nhấn mạnh: Các cơ quan nội 
chính cần tăng cường công 
tác phối hợp với các ngành, 
địa phương kiểm soát chặt 
chẽ nguy cơ dịch bệnh, xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm 
quy định phòng, chống dịch; 
tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn 
thành nhiệm vụ quân sự, quốc 
phòng năm 2021, nhất là công 
tác tuyển quân; chủ động các 
phương án phòng, chống bão 
lũ; tăng cường nắm tình hình 
an ninh, nhất là an ninh nông 
thôn, tuyến núi, tuyến biển, tôn 
giáo, an ninh kinh tế, an ninh 
mạng, việc lợi dụng tình hình 
dịch bệnh diễn biến phức tạp 
để nói xấu Đảng, Nhà nước. Các 
cơ quan tư pháp cần đẩy nhanh 
tiến độ xử lý các vụ án, đặc biệt 
là các vụ án được dư luận xã 
hội quan tâm, các vụ phá rừng 
ở Tây Sơn, Phù Mỹ; chỉ đạo tập 
trung giải quyết dứt điểm các 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản 
ánh, kiến nghị liên quan hoạt 
động tư pháp và thi hành án, 
không để kéo dài, gây bức xúc, 
làm giảm lòng tin của nhân dân. 
Tăng cường chỉ đạo thực hiện 
việc kiểm tra, giám sát, đôn 
đốc công tác nội chính, phòng 
chống tham nhũng; chỉ đạo 
thực hiện hoàn thành chương 
trình, kế hoạch công tác cải cách 
tư pháp năm 2021. 

NGỌC QUỲNH

Giao ban công tác nội chính, 
phòng, chống tham nhũng 
và cải cách tư pháp

Chiều 18.10, tại TP Quy 
Nhơn, Cụm thi đua 4 tỉnh, 
thành phố phía Bắc Quân khu 
5 (Bộ CHQS tỉnh Bình Định, 
Quảng Ngãi, Quảng Nam và 
TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng (TĐKT) và phong trào 
thi đua quyết thắng (TĐQT) 
năm 2021. Thiếu tướng Trương 
Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân 
khu 5, chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, công tác 
TĐKT và phong trào TĐQT 
của LLVT 4 tỉnh, thành phố 
phía Bắc Quân khu 5 tiếp tục 
có bước phát triển đồng bộ, có 
chiều sâu. Đảng ủy - Bộ CHQS 
các tỉnh, thành phố đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển 
khai thực hiện và hoàn thành 
toàn diện các nội dung, chỉ tiêu 
thi đua trên tất cả các mặt công 
tác, góp phần hoàn thành tốt 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 
địa phương. Nổi bật là các địa 
phương đã chủ động tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương triển khai đồng bộ, 

củng cố các tiềm lực trong khu 
vực phòng thủ. Đặc biệt, trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, LLVT các địa phương 
là lực lượng nòng cốt, xông pha 
nơi tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, 
thiếu tướng Trương Thiên Tô 
biểu dương kết quả đạt được 
trong công tác TĐKT và phong 
trào TĐQT của các đơn vị trong 
năm qua. Đồng thời yêu cầu 
trong thời gian tới, Bộ CHQS 
các tỉnh, thành phố tiếp tục 
quán triệt, thực hiện nghiêm 
nghị quyết, chỉ thị của các cấp 
về công tác TĐKT và phong 
trào TĐQT. Tập trung đột phá 
vào xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp mẫu mực, trách nhiệm 
cao, hành động hiệu quả. Nâng 
cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; 
tích cực tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương, 
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 
lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm 
vụ quân sự, quốc phòng ở  
địa phương.               

                        THÀNH PHÚC

CỤM THI ĐUA 4 TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA BẮC QUÂN KHU 5:

Phong trào thi đua năm 2021  
tiếp tục phát triển đồng bộ,  
có chiều sâu
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Bình Định

Vỉa hè tuyến đường 
Long Vân - Long Mỹ 
bị băm nát 

Tuyến đường Long Vân - Long Mỹ 
đi qua hai phường Trần Quang Diệu và 
Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) được đưa 
vào sử dụng ngày 31.3.2020, đến nay 
mới một năm rưỡi nhưng nhiều hạng 
mục đã xuống cấp, hư hỏng. Đặc biệt 
nhiều đoạn vỉa hè bị xe tải “cày” nát, 
gạch đá vỡ vụn. 

Một số hộ dân sống trên tuyến đường 
này cho biết: Nhiều xe tải, xe container 
thường xuyên đậu đỗ tại các khu đất 
trống dọc tuyến đường này, do không 
có lối ra vào nên xe cứ leo lên vỉa hè để 
vào chỗ đậu đỗ, làm gạch trên hè vỡ vụn. 

Theo lãnh đạo phường Bùi Thị 
Xuân, phường cũng đã nhiều lần kiểm 
tra, nhắc nhở lái xe không được đậu đỗ 
xe trên vỉa hè, nhưng do đoạn đường 
này là điểm trung chuyển hàng hóa của 
TP Quy Nhơn, nên lái xe xuống hàng 
xong là chạy thẳng vào khu đất trống 
để đậu, làm hư hỏng vỉa hè. Mặc khác, 
do phường không có thẩm quyền xử lý 
nên sẽ kiến nghị lên UBND thành phố 
chỉ đạo các ngành chức năng xử lý.

Trao đổi với phóng viên, trung 
tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội 
CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh (CA 
TP Quy Nhơn), cho biết: Do dịch bệnh 
nên chủ trương của lãnh đạo thành phố 
là tạo điều kiện cho xe tải chở hàng vào 
TP Quy Nhơn được phép đậu đỗ tại khu 
vực trên. Tuy nhiên, việc một số xe tải 
tự ý vào đậu đỗ ở các lô đất trống 2 bên 
đường, làm hư hỏng vỉa hè là không 
được. “Nếu đúng như báo chí phản 
ánh, chúng tôi sẽ có ý kiến tham mưu 
cho lãnh đạo thành phố để xử lý, đồng 
thời phối hợp với Phòng Quản lý đô thị 
thành phố tiến hành kiểm tra, yêu cầu 
chủ phương tiện phải bồi thường theo 
quy định”, trung tá Điểm nói.   VĂN LƯU

Vỉa hè trên đường Long Vân - Long Mỹ (đoạn cầu 
Lò gạch) bị hư nát.                                     Ảnh: VĂN LƯU

Một ngày cuối tháng 9, chúng tôi 
theo chân bà Phan Thị Thu Hà, một 
tình nguyện viên của xã Cát Tân 
(huyện Phù Cát) đến nhà cụ Nguyễn 
Thị Chiêm, 92 tuổi ở thôn Hòa Dõng 
để trao gạo tình thương. Cụ Chiêm 
đã lẫn, mắt không nhìn thấy được gì, 
sớm hôm thui thủi một mình trong 
căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. 
Nghe có tiếng bước chân đến gần, cụ 
Chiêm cất tiếng hỏi rồi móm mém 
cười hiền. Lúc bà Hà đặt bao gạo kế 
bên, bà Chiêm tỏ ra xúc động: “Tháng 
nào cô Hà cũng đến cho gạo, tôi chỉ 
việc nhờ đứa cháu ngoại nấu cho chén 
cơm mỗi bữa. Hôm nào khó ở trong 
người thì húp chén cháo trắng, vậy là 
xong bữa”.

Từ đầu tháng 9 đến nay, chị Nguyễn 
Ngọc Linh Đa, Trưởng nhóm Thiện 
tâm tùy duyên trao tặng hàng trăm 
suất gạo cho người dân khó khăn ở  
TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước. 
Cũng giống như chị Đa, chị Đỗ Hoàn 
Mỹ (Phòng khám Đông y Lê Đình 
Kiên, TP Quy Nhơn) thường xuyên 
đi về các địa phương bị phong tỏa do 
dịch để hỗ trợ gạo cho người già neo 
đơn, bệnh tật, trẻ mồ côi. Hôm trao 
gạo cho người dân phường Hải Cảng 
(Quy Nhơn), trong đó có người già, 
chị dặn dò kỹ lưỡng: “Cụ đừng đi đâu 
nhé, ở yên trong nhà, cần gì thì nhắn 
nhờ người thân quen mua giúp, cần 
gạo thì nhắn người gọi cho con”.

Bình quân mỗi tháng, đa số hội, 
nhóm thiện nguyện trao khoảng  
60 - 70 suất gạo tình thương. Dù vậy, 
tháng qua, họ đã nhận và trao gấp đôi, 
gấp ba số lượng này. Ngoài ra, nghe 
người dân ở đâu cần gạo, họ lại vận 
động, mua chở cả tấn gạo đến trao 
tặng cho dân cả thôn, xóm.  

Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh, cho biết, số lượng 
người nhận gạo tình thương do Hội 
vận động nhà tài trợ tháng 9 vừa 
qua cũng tăng lên hàng chục người, 

Hạt gạo ấm lòng mùa Covid
Trong tháng 9 và đầu tháng 10, hoạt động trao gạo tình thương của một số hội, đoàn thể, nhóm thiện 

nguyện trong tỉnh đã tăng “đột biến” về số lượng. Thời điểm phát gạo, dịch giã vẫn diễn biến phức tạp 
nhưng hằng ngày, nhà hảo tâm, tình nguyện viên vẫn đến tận nhà, trao tận tay từng người khó khăn 
những phần gạo ấm áp. 

đến nay có tổng cộng 567 người già 
neo đơn và 229 người nghèo, trẻ mồ 
côi. Riêng các chi hội và nhóm thiện 
nguyện tăng, thêm đến con số hàng 
trăm. “Quỹ Hạt gạo tình thương TP 
Hồ Chí Minh là đơn vị tài trợ gạo 
thường xuyên của Hội cũng đã quyết 
định tăng thêm 20 suất từ tháng 9, 
nâng tổng số cụ nhận gạo của Quỹ 
từ 80 lên 100 người. Ngoài gạo, Hội 
và các chi hội còn kêu gọi, tặng thêm 
cho mỗi người một suất quà trị giá 
200 nghìn đồng, chủ yếu là nhu yếu 
phẩm”, ông Ký thông tin thêm. 

Từ đầu tháng 10 đến nay, tình 
nguyện viên các xã, phường thường 
là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, tình 
nguyện viên CTĐ hay có khi chỉ là 
người dân địa phương nhận lãnh 
trách nhiệm trao gạo tình thương, đã 
len lỏi khắp các xóm, thôn, chở theo 
hàng chục bao gạo đến nhà người dân 
khó khăn. Chị Ngô Thị Kim Anh, Chủ 

tịch Hội CTĐ huyện Hoài Ân, cho 
biết, tuần tới Hội sẽ nhờ tình nguyện 
viên trao 100 suất gạo tình thương 
đến người già bệnh tật. “Người vận 
động, người nhận lãnh trách nhiệm 
giao tặng, cứ vậy mà gạo tình thương 
“đi xuyên” những tháng dịch, kịp thời 
làm ấm lòng người khó khăn”, chị Kim 
Anh chia sẻ. 

Sáng 16.10, khệ nệ xách bao gạo và 
túi nhu yếu phẩm do Hội LHPN TX 
An Nhơn vừa trao tặng, bà Nguyễn 
Thị Mai, 65 tuổi, ở thôn Thuận Ngọc 
(xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn), vui vẻ: 
“Vậy là thùng gạo trong nhà lại thêm 
đầy rồi. Tôi và người chị ruột 70 tuổi 
bị bệnh nặng ở với nhau, chưa bị thiếu 
đồ ăn nước uống ngày nào, nhất là gạo 
suốt mấy tháng dịch giã vừa qua. Nào 
chính quyền, hội, đoàn thể, rồi nhóm 
thiện nguyện, nhà hảo tâm. Cảm ơn 
mọi người rất nhiều”.                          

NGỌC TÚ

Số lượng người khó khăn nhận gạo tình thương của một số chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tăng lên gấp 
đôi, gấp ba trong tháng 9.

Nhằm chủ động trong công tác 
phòng, chống thiên tai, UBND huyện 
Tuy Phước đã chỉ đạo các đơn vị và 
địa phương khẩn trương rà soát, triển 
khai phương án phòng, chống thiên tai 
tại các công trình xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật, thủy lợi, giao thông nội đồng 
trên địa bàn. Huyện yêu cầu các xã, 
thị trấn và Ban Quản lý Dự án đầu tư 
xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
phối hợp với các đơn vị liên quan theo 
dõi, đôn đốc các đơn vị thi công xây 
dựng cụ thể kế hoạch và phương án 
phòng, chống thiên tai trong mùa mưa 
bão năm 2021, khẩn trương tháo dỡ các 
vật cản dòng chảy, chuẩn bị nhân lực, 
máy móc thiết bị để khơi thông dòng 
chảy, bồi đắp xói lở.

Năm 2021, huyện Tuy Phước đầu 
tư xây dựng các công trình thủy lợi 
đê, kè xung yếu trên địa bàn, gia cố 
4.159 m đê sông. Đến nay, đã có một 

số công trình hoàn thành đưa vào sử 
dụng. Còn lại một số công trình, Ban 
Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất huyện phối hợp 
với các địa phương đôn đốc đơn vị 
thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 
vượt lũ.

Các xã, thị trấn cũng đầu tư sửa 
chữa, gia cố, kiên cố các đoạn đê sông 
bị xâm thực sạt lở do ảnh hưởng của các 
đợt bão, lũ của năm 2020 và các công 
trình thủy lợi đê, kè xung yếu trên địa 
bàn, với tổng chiều dài 1.326 m. Đến 
thời điểm hiện tại, các địa phương đã 
thi công xong, đảm bảo an toàn trong 
mùa mưa nay.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND huyện 
Tuy Phước, hiện tại trên địa bàn huyện 
có 4 hồ chứa nước (Đá Vàng, Cây Thích, 
Cây Da thuộc xã Phước Thành và hồ 
Hóc Ké thuộc xã Phước An). Để đảm 

bảo an toàn cho các công trình hồ chứa 
nước trên trong mùa mưa lũ, UBND 
huyện đã ban hành quyết định thành 
lập ban chỉ huy PCTT&TKCN năm 2021 
tại các công trình hồ chứa nước; đồng 
thời chỉ đạo UBND xã Phước Thành 
và Phước An phối hợp với Xí nghiệp 
Thủy lợi IV (đơn vị quản lý hồ chứa) 
chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực ứng 
cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với 
công trình.

Song song với đó, huyện đã thành 
lập, kiện toàn Ban chỉ đạo PCTT&TKCN 
từ huyện đến cơ sở, phân công trách 
nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong 
ban. Đồng thời hoàn thiện phương án 
PCTT&TKCN các cấp, các ngành theo 
phương châm 4 tại chỗ và đảm bảo yêu 
cầu phòng, chống dịch Covid-19, phù 
hợp với đặc điểm, điều kiện của từng 
địa phương. 

TẤN HÙNG

Tuy Phước chủ động triển khai 
công tác phòng, chống bão lụt

TIN VẮN

l Huyện Tuy Phước đang phong 
tỏa tạm thời một số khu vực để 
phòng, chống dịch, gồm: Một phần 
xóm 4, thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn 
với 62 hộ/258 nhân khẩu, từ 7 giờ ngày 
18.10 đến khi có thông báo mới; một 
phần xóm 1, thôn Luật Chánh (trong đó, 
vùng lõi có 6 hộ/21 người và vùng mở 
rộng 17 hộ/97 người), một phần đội 3, 
thôn Tú Thủy, xã Phước Hiệp (trong đó, 
vùng lõi có 6 hộ/22 người và vùng mở 
rộng 22 hộ/79 người), từ 18 giờ ngày 
17.10 cho đến khi có thông báo mới.        

XUÂN VINH

l Đã tìm thấy thi thể hai thanh 
niên rơi xuống biển khi đang câu cá. 
Ông Lê Văn Diêu, Chủ tịch UBND xã Cát 
Hải (huyện Phù Cát), xác nhận: Sáng 
18.10, người dân địa phương đã tìm được 
thi thể của hai thanh niên Huỳnh Tấn Kh. 
(25 tuổi) và Phan Văn H. (29 tuổi), đều ở 
khu phố Phương Phi, thị trấn Cát Tiến 
bị sóng cuốn trôi ở vùng biển thôn Tân 
Thanh, xã Cát Hải vào sáng 17.10.             

HỒNG PHÚC
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Bình Định

Theo bà Hà Thị Thanh Hương, Phó 
Giám đốc Sở TN&MT, Luật Bảo vệ môi 
trường (BVMT) năm 2020 nhằm hoàn 
thiện các quy định pháp luật về BVMT; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về BVMT, đáp ứng 
yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát 
triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển  
KT-XH bền vững. Sở TN&MT đã tham 
mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 73/KH-UBND ngày 22.6.2021 về việc 
triển khai thi hành Luật BVMT, trong đó 
phân công trách nhiệm cụ thể của các sở, 
ban, ngành, địa phương và các tổ chức 
chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT đã cập nhật các điểm mới 
cơ bản của Luật BVMT năm 2020, như: 
Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được 
quy định là một chủ thể trong công tác 
BVMT. Thay đổi phương thức quản lý 
môi trường đối với dự án đầu tư theo các 
tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ 
dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi 
trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm 
đối với các dự án có công nghệ tiên tiến 
và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ 
tục hành chính (TTHC). Thúc đẩy phân 
loại rác thải tại nguồn; định hướng cách 
thức quản lý, ứng xử với chất thải…

Thời gian qua, việc thực hiện song 
song thủ tục cấp giấy phép, giấy xác nhận 
về môi trường (cơ quan quản lý nhà nước 
về BVMT thực hiện) với cấp phép xả nước 
thải vào công trình thủy lợi (cơ quan quản 
lý nhà nước về công trình thủy lợi thực 
hiện) đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế; 
cùng một đối tượng là nước thải của DN 
xả thải vào công trình thủy lợi tiếp tục 
phải thực hiện 2 TTHC có nhiều nội dung 
tương đồng; không bảo đảm nguyên tắc 
quản lý tổng hợp về tài nguyên nước; 
phân tán chức năng quản lý nhà nước. 
Để khắc phục, Luật BVMT năm 2020 đã 

Theo Văn phòng Điều phối Dự án 
Rau an toàn Bình Định, năm 2021, Dự 
án phối hợp với Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh triển khai thử nghiệm 4 mô hình 
trồng 2 giống rau mới là cải bó xôi và 
súp lơ cho nông dân các HTX, nhóm 
cùng sở thích ở huyện Tuy Phước, Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh, TX Hoài Nhơn. Mục 
tiêu của chương trình là khảo nghiệm 
giống mới để chuyển giao, góp phần 
làm đa dạng danh mục cây trồng cho 
sản phẩm rau an toàn Bình Định - nhãn 
hiệu Lá Lành.

Tháng 6.2021, Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh triển khai mô hình ở các địa 
phương. Theo bà Đào Thị Dĩ, hộ nông 
dân được chọn khảo nghiệm giống rau 
mới tại HTXNN Thuận Nghĩa (thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn): “Giống rau 
mới phát triển tốt, quá trình làm, tôi thấy 
rõ 2 giống rau súp lơ và cải bó xôi chịu khí 
hậu địa phương. Đợt thử nghiệm giúp tôi 
điều chỉnh được lượng nước tưới, nắm rõ 
kỹ thuật chăm sóc, kết quả thu hoạch vụ 
rau thử nghiệm thành công. Gia đình tôi 
đang trồng 3 sào rau đạt chuẩn VietGAP, 
vụ tết này tôi xuống giống rau súp lơ, cải 
bó xôi, ớt và rau gia vị”.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Xuân 
Quang - nhóm cùng sở thích sản xuất 

Triển khai thi hành 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022) hiệu 
quả, kịp thời và đồng bộ, Sở TN&MT đã rà soát, tổng hợp, giới thiệu một số nội dung cơ bản, một số điểm 
mới để có thể đưa luật mau chóng đi vào đời sống.

bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước, xả nước thải vào công 
trình thủy lợi mà lồng ghép nội dung này 
trong giấy phép môi trường nhằm thống 
nhất trách nhiệm, thẩm quyền và nguyên 
tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, chính sách thúc đẩy tăng 
trưởng xanh, phát triển nền kinh tế tuần 
hoàn, hướng tới phát triển bền vững cũng 
đã được ban hành nhưng còn thiếu cơ 
sở pháp lý tạo nền tảng cho thúc đẩy 
các mô hình kinh tế này. Với mô hình 
tăng trưởng trước đây, mới chỉ tập trung 
tích lũy nhanh vốn vật chất, tài chính 
và con người mà thiếu sự quan tâm tới 
sự suy giảm, cạn kiệt của vốn tự nhiên 
(tài nguyên đất, nước, rừng, thủy sản, 
khoáng sản…) do quá trình sản xuất và 
tiêu dùng. Luật BVMT năm 2020 đã bổ 
sung một chương về các công cụ kinh tế 
và nguồn lực cho BVMT. Trong đó, đã bổ 
sung các chính sách về phát triển ngành 

công nghiệp môi trường, dịch vụ môi 
trường, sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi 
trường; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng 
và phát triển vốn tự nhiên.

Hiện nay tỷ lệ chôn lấp rác thải ở nước 
ta nói chung và ở tỉnh ta nói riêng còn cao, 
một trong các nguyên nhân chính là do 
rác thải chưa được phân loại dẫn đến khó 
khăn trong xử lý. Để khắc phục tình trạng 
này, Luật BVMT năm 2020 đã quy định 
việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng 
hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân 
theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện 
nay. Cơ chế thu phí mới sẽ góp phần thúc 
đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác 
thải phát sinh tại nguồn. Còn nếu không 
thực hiện việc này thì chi phí xử lý rác 
thải phải nộp sẽ cao, thông qua quy định 
rác thải sinh hoạt phải được phân làm 
3 loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử 
dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất 
thải rắn sinh hoạt khác.   ĐÌNH PHƯƠNG

Luật BVMT năm 2020 quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác thải. 
- Trong ảnh: Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Hoài Đức (TX Hoài Nhơn).         Ảnh: Đ.PHƯƠNG

Thêm giống rau mới cho dịp tết 

rau an toàn Định Bình (HTXNN và kinh 
doanh dịch vụ Định Bình, ở thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh), cho hay, 
giống súp lơ vàng thử nghiệm phát triển 
tốt, năng suất cao; sản phẩm bán thử 
được người tiêu dùng đón nhận. Từ kết 
quả này, vụ rau Tết tới đây, gia đình ông 
mở rộng diện tích trồng rau súp lơ vàng.

Qua tổng kết 2 mô hình ở huyện Tây 
Sơn và Vĩnh Thạnh bước đầu cho kết quả 
khả quan. Giống súp lơ vàng chịu nhiệt 

và cải bó xôi sinh trưởng 
phát triển tốt tại Bình Định. 
Trực tiếp hỗ trợ nông dân 
triển khai mô hình, ông 
Nguyễn Cường, cán bộ kỹ 
thuật Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, cho hay, các chỉ 
tiêu về đặc tính giống súp 
lơ vàng chịu nhiệt cho thấy: 
Thời gian từ trồng và thu 
hoạch ngắn, từ 54 - 60 ngày, 
từ đó có thể bố trí luân canh 
với các giống rau khác, làm 
đa dạng sản phẩm rau; tỷ lệ 
cho bông là 99,5%; thời gian 
thu hoạch kéo dài tới 7 ngày, 
do đó giúp nông dân giảm 
áp lực thu hoạch, tránh 
hiện tượng hàng dồn dập 

ra thị trường. Năng suất súp lơ vàng đạt  
450 kg/sào, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. 
Cải bó xôi cũng phát triển đồng đều; phù 
hợp chuyển giao cho nông dân sản xuất.

Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết, 
sau khi hoàn thành khảo nghiệm giống 
mới, Trung tâm phối hợp với Văn phòng 
Dự án Rau an toàn Bình Định chuyển 
giao kỹ thuật trồng giống rau mới cho 
nông dân dự án.                           THU DỊU

Mô hình trồng rau súp lơ chịu nhiệt tại của hộ bà Đào Thị Dĩ tại 
HTXNN Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.  

Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Những ngày nay, dọc hai bên bờ soi 
sông Côn của xã Tây Giang, huyện Tây 
Sơn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông 
dân đang tập trung thu hoạch cây bắp 
vụ Thu Đông, đảm bảo đúng lịch thời 
vụ của năm. 

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội 
Nông dân xã Tây Giang, cho biết: Xác 
định cây bắp là loại hoa màu chủ lực 
trong vụ Thu Đông, nên xã tập trung 
hướng dẫn nông dân sản xuất 2 loại 
giống cho năng suất cao. Trong đó, 50% 
diện tích trồng bắp lai giống 369 và 
50% diện tích trồng bắp nếp giống 602. 
Vụ nay, toàn xã sản xuất gần 30 ha cây 
bắp, hiện nông dân đang thu hoạch 
khoảng 70% diện tích, năng suất ước đạt  
40 tạ/ha đối với bắp lai, còn bắp nếp 
bán theo trái tươi.

Bà Đỗ Thị Minh Nhật, ở thôn Thượng 
Giang 2, xã Tây Giang, chia sẻ: Tôi trồng 
2 sào bắp lai và 1 sào bắp nếp, thương 
lái đến tận ruộng mua với giá 1.500 - 
2.000/trái bắp nếp tươi, với giá này tôi 
lãi gần 2 triệu đồng/sào. Bắp lai cũng 
cho mức lãi tương tự.

Ước tính vụ bắp này toàn xã Tây 
Giang thu hoạch gần 600 tấn bắp các 
loại; sản phẩm được nông dân bán cho 
thương lái một phần, một phần giữ lại 
để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, 
gia cầm trong mùa mưa.                

                                                            TÍN TRỌNG

Tây Giang tập trung 
thu hoạch cây bắp 
vụ Thu Đông 

Gia đình bà Đỗ Thị Minh Nhật ở thôn Thượng 
Giang 2, xã Tây Giang thu hoạch bắp. 
                                                                   Ảnh: TÍN TRỌNG

(BĐ) - Ngày 15.10, ông Nguyễn Đẩu, 
Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho hay, qua 
công tác phối hợp, hỗ trợ từ các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, bước 
đầu Cục Thuế tỉnh đã thu thập, xác 
định được 150 bảng sao kê giao dịch 
của nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, 
kinh doanh thương mại điện tử với tổng 
số tiền giao dịch là 861 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh đã phân loại và 
chuyển bảng sao kê cùng danh sách 
tổ chức, cá nhân có giao dịch, nhận 
tiền từ các trang mạng xã hội Google, 
Facebook, Youtube chi trả; hộ gia đình, 
cá nhân kinh doanh thương mại điện 
tử; công ty nước ngoài đang cung ứng 
dịch vụ đặt phòng trực tuyến tại Bình 
Định cho các Chi cục Thuế quản lý, thu 
thuế theo quy định.

TIẾN SỸ

Thu thập, xác định 
150 bảng sao kê 
giao dịch kinh doanh 
trên nền tảng số 
để thu thuế
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Bình Định

Cú huých mạnh từ sự 
hỗ trợ của Nhà nước

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 
Đinh Văn Lung cho hay: Trong 
giai đoạn từ năm 2016 đến 
2020, Ban đã trao tặng 119 
bộ cồng chiêng cho 119 làng, 
thôn đồng bào dân tộc thiểu 
số (DTTS); 14 bộ cồng, chiêng 
cho 13 trường phổ thông dân 
tộc nội trú, bán trú trong tỉnh. 
Khởi công xây dựng 43 công 
trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt 
cộng đồng và 7 công trình phù 
hợp phong tục tập quán, văn 
hóa cộng đồng. Đặc biệt, hỗ trợ 
dạy nghề dệt thổ cẩm cho 150 
hộ đồng bào DTTS tại làng Hà 
Văn Trên, xã Canh Thuận (Vân 
Canh) và làng Hà Ri, xã Vĩnh 
Hiệp (Vĩnh Thạnh); chuyển 
giao cho làng Hà Ri 40 khung 
dệt cải tiến, qua đó từng bước 
giúp đồng bào tăng năng suất 
và chất lượng sản phẩm dệt.

Đi đôi với công tác này, Ban 
Dân tộc tỉnh đã phối hợp với 
Sở VH&TT, chính quyền các 
địa phương tổ chức nhiều lễ 
hội, nhằm duy trì, kết nối các 
giá trị văn hóa của các dân tộc 
đồng bào thiểu số, như lễ hội 
mừng cồng chiêng mới; các hoạt 
động nghệ thuật chuyên nghiệp 
phục vụ đồng bào DTTS, ngày 
hội văn hóa, thể thao các DTTS 
miền núi tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ 
xây dựng chương trình nghệ 
thuật cho các đoàn văn hóa, 
văn nghệ của đồng bào DTTS 
tham gia các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ do Bộ VH-TT&DL tổ 
chức. Từ đó, góp phần tích cực 
vào việc bảo tồn và phát huy các 

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bài 
chòi Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn, cậu bé 
Hoài Tâm (SN 1981, tên thật Phạm Văn 
Rõ) sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Trong 
một lần Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định 
về địa phương tuyển diễn viên, Hoài 
Tâm đã mạnh dạn đăng ký và trúng 
tuyển, được gửi vào lớp diễn viên Ca 
kịch bài chòi khóa V, Trường Trung học 
Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. 

Đến năm thứ ba của khóa học, Hoài 
Tâm đã được thầy cô tin tưởng giao vai 
chính - Pơ Rim trong vở Chuyện tình 
nàng Si Ta. Nhờ có NSƯT Hoài Huệ 
hướng dẫn, chỉ dạy cộng với sự nỗ lực 
tập luyện của bản thân, Hoài Tâm đã 
thể hiện tốt vai diễn đầu tiên trong sự 
nghiệp của mình.

Năm 2005, anh công tác tại Đoàn Ca 
kịch bài chòi Bình Định. Tại đây, khả 
năng diễn xuất của Hoài Tâm trong môi 
trường nghệ thuật chuyên nghiệp có 
thêm điều kiện thăng hoa. Với giọng 
hát vang, ấm và ngọt, khuôn mặt sáng 
sân khấu, thể hình cân đối, lại có tố 
chất thông minh, nắm bắt nhanh ý đồ 
của đạo diễn nên anh dần được giao 
đảm trách nhiều vai diễn chính trong 
chương trình kịch mục của Đoàn. Và 
anh đã “sưu tập” cho mình nhiều tấm 

BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC:

Hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ
Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát triển văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã 

đạt nhiều kết quả. Các thiết chế văn hóa được tăng cường đầu tư phát huy tác dụng; đồng bào các dân tộc 
thiểu số được hưởng thụ nhiều giá trị văn hóa, tinh thần phong phú. Kết quả này có được nhờ vào sự phối hợp 
nhịp nhàng giữa Sở VH&TT với Ban Dân tộc tỉnh cùng chính quyền các địa phương.

Trên địa bàn tỉnh có  
39 DTTS (chủ yếu là dân tộc 
Bana, Chăm H’roi và H’rê) sinh 
sống ở 33 xã, thị trấn thuộc 
6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, 
Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn, 
Phù Cát. Toàn tỉnh có 15 di tích 
liên quan đến vùng các DTTS 
đã được xếp hạng, trong đó có 
3 di tích cấp quốc gia. Ngoài 
ra, còn có hàng trăm hiện vật 
(vòng đeo tay bằng đồng, tẩu 
thuốc, gùi, dụng cụ sinh hoạt 
và đựng thực phẩm, nhạc cụ 
truyền thống) được bảo tồn, 
phát huy hiệu quả. Nghề dệt 
vải, đan lát truyền thống đã trở 
lại trong sinh hoạt hằng ngày ở 
một số hộ gia đình của đồng 
bào DTTS. 

Nhà bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Bana Kriêm ở K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.                                                                 Ảnh: T.L

giá trị văn hóa truyền thống các 
dân tộc.

Đơn cử vào giữa tháng 
10.2020, từ nguồn vốn hỗ trợ 
theo Nghị quyết 30a của Chính 
phủ và vốn hỗ trợ của tỉnh, 
UBND xã Vĩnh Thuận (huyện 
Vĩnh Thạnh) đã đầu tư, khánh 
thành và đưa vào sử dụng nhà 
rông văn hóa làng 4, diện tích 
gần 210 m2. Đây là nơi để bà 
con sinh hoạt cộng đồng, góp 
phần giữ gìn nét đặc trưng 
trong văn hóa truyền thống của 
đồng bào Bana ở địa phương.

Khi chính sách đi vào 
thực tế đời sống

Ông Đinh Khánh, Chủ 
tịch UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh 
Thạnh), cho biết: Năm 2019, 

Ban Dân tộc tỉnh trao tặng 6 bộ 
cồng chiêng cho 6 thôn của xã. 
Nhờ đó, bà con ở các thôn duy 
trì được việc tập luyện, bảo 
tồn, phát huy di sản văn hóa 
phi vật thể này, đáp ứng nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa tinh 
thần. Riêng ở làng K8 đã có nhà 
bảo tồn bản sắc văn hóa của 
đồng bào dân tộc Bana Kriêm 
để trưng bày, lưu giữ các đạo 
cụ, nhạc cụ, trang phục truyền 
thống (cồng chiêng, đàn tơ 
rưng, đàn pơ-lơn-khơng, váy 
áo…), góp phần giữ gìn nét 
đặc trưng trong văn hóa truyền 
thống của làng.

Từ khi được cấp 1 bộ cồng 
chiêng cho đến nay, bà con Bana 
ở 3 thôn của xã An Toàn (huyện 
An Lão) có điều kiện duy trì 

đều đặn các buổi sinh hoạt CLB 
cồng chiêng. Trong những dịp 
sinh hoạt CLB hay hội làng, lễ, 
Tết, mọi người luôn cảm nhận 
được không khí nhộn nhịp, vui 
tươi lan tỏa khắp nơi này. 

Ông Đinh Văn Đang, 
Chủ tịch UBND xã An Toàn 
(huyện An Lão), cho biết thêm: 
“Những năm qua, Đảng bộ, 
chính quyền xã đặc biệt quan 
tâm tới việc giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa tốt đẹp 
của đồng bào DTTS. Nhiều 
hoạt động bảo tồn thiết thực 
như: Truyền dạy tiếng nói, chữ 
viết của đồng bào Bana, H’rê, 
phục dựng một số nghi lễ đặc 
trưng (lễ cưới Bana, cúng mừng 
lúa mới) hay truyền dạy các bài 
chiêng... Những hoạt động, 

nghi lễ này được coi là sợi dây 
liên kết cộng đồng người Bana, 
H’rê tạo nên sức mạnh để tồn 
tại và phát triển”.

Để làm tốt hơn nữa công tác 
bảo tồn và phát huy nét đẹp 
truyền thống của đồng bào 
DTTS, ông Đinh Văn Lung cho 
hay: Thời gian tới, Ban phối hợp 
với ngành văn hóa, chính quyền 
các địa phương tập trung thực 
hiện các giải pháp phù hợp điều 
kiện thực tế và từng giai đoạn. 
Cụ thể, khuyến khích và tạo 
điều kiện cho tổ chức, cá nhân 
tham gia vào công tác bảo tồn 
văn hóa gắn với phát triển du 
lịch cộng đồng; khôi phục các 
loại hình văn hóa phi vật thể 
đặc sắc đang có nguy cơ mai 
một. Tổ chức tập huấn, nâng 
cao trình độ cho cán bộ quản 
lý văn hóa; từng bước thực 
hiện việc tư liệu hóa và số hóa 
các di sản.                  TRỌNG LỢI

Anh kép đa năng trên sân khấu bài chòi

Nghệ sĩ Hoài Tâm vai vua Gia Long (giữa) trong vở Chói rạng sơn hà.

huy chương quý giá như: HCV tại Liên 
hoan Sân khấu Dân ca kịch bài chòi 
chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011 với 
vai Hà trong vở Huyền thoại về tiếng hát; 
HCB tại Cuộc thi nghệ thuật sân khấu 
tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp 
toàn quốc năm 2013 với vai Trần Quang 
Diệu trong vở Khúc ca bi tráng. 

Năm 2014, Đoàn thiếu hụt diễn viên 
ở diễn tuyến phản diện, từ tuyến chính 
diện Hoài Tâm xung phong chuyển 
sang đóng dạng vai này. Và những năm 
sau đó, tài năng của anh đã được khẳng 
định bằng việc liên tục gặt hái thành 

công ở những vai phản 
diện như: 2 HCB các vai: 
Đạt trong vở Hồn tháp 
tại Cuộc thi nghệ thuật 
sân khấu tuồng và dân 
ca kịch chuyên nghiệp 
toàn quốc năm 2016, Du 
trong vở Chuyện tình 
làng Võ tại Liên hoan 
sân khấu tuồng và dân 
ca kịch chuyên nghiệp 
toàn quốc năm 2018. 
Đặc biệt là tấm HCV vai 
vua Gia Long trong vở 
Chói rạng sơn hà tại Hội 
diễn sân khấu tuồng và 

dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 
năm 2019. Đây là tấm HCV cho vai phản 
diện đầu tiên mà sau hơn 55 năm thành 
lập, Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định 
mới có được. 

Sau hơn 15 năm miệt mài cống hiến 
cho nghệ thuật sân khấu bài chòi, Hoài 
Tâm vinh dự được Hội đồng cơ sở xét 
tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10 - năm 
2021, trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét, 
đề nghị Nhà nước phong tặng danh 
hiệu NSƯT. Đó là phần thưởng xứng 
đáng cho anh kép đa năng trên sân khấu 
bài chòi.                                 THÚY HƯỜNG

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ 
NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

Bình Định có 4 tiết 
mục đoạt huy chương 

(BĐ) - Tin từ Trung tâm Văn hóa - 
Điện ảnh (Sở VH&TT), tại Hội thi tuyên 
truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ 
chức, đã có 4 tiết mục do Trung tâm Văn 
hóa - Điện ảnh tỉnh xây dựng, tham dự 
đoạt giải, trong đó có 2 tiết mục giành 
HCV và 2 tiết mục giành HCB.

Cụ thể, 2 HCV cho tiết mục múa 
Ngọt tình chợ nón Gò Găng và tiết mục 
kịch thông tin Đời ta có Đảng. 2 HCB cho 
tiết mục văn nghệ Nước non huy hoàng 
và Đất nước bên bờ sóng.

Hội thi thu hút sự tham gia của các 
trung tâm văn hóa, văn hóa - điện ảnh, 
văn hóa nghệ thuật ở 24 tỉnh, thành 
phố với các thể loại: Phim phóng sự, 
kịch thông tin, văn nghệ. Kết quả, Ban 
tổ chức trao thưởng 6 HCV, 12 HCB 
chương trình cho thể loại kịch thông 
tin; 6 HCV, 14 HCB chương trình cho thể 
loại phim phóng sự; 25 HCV, 40 HCB 
tiết mục cho thể loại văn nghệ.

ĐẠI NAM
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Để thực hiện hiệu quả công 
tác phòng chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 
trong năm nay, Bộ CHQS tỉnh 
đề ra phương châm: “Chủ động 
phòng tránh, ứng phó kịp thời, 
khắc phục khó khăn, khẩn 
trương và hiệu quả; trong đó 
lấy phòng, tránh là chính; chung 
sống là quy luật, phòng chống 
như đánh giặc, lấy “4 tại chỗ” 
là phương thức, nâng cao khả 
năng ứng phó là trọng tâm”. 

Phương án cụ thể, 
huấn luyện sát thực tế

Với phương châm này, Bộ 
CHQS tỉnh đã kiện toàn 5 phân 
đội PCTT&TKCN và Trung đội 
xung kích PCTT&TKCN của cơ 
quan Bộ CHQS tỉnh, sẵn sàng 
cơ động khi có tình huống trên 
các hướng trọng điểm bão lũ 
của tỉnh; chỉ đạo kiện toàn 
11 đại đội dự bị động viên ở 
huyện, 159 trung đội dân quân 
cơ động ở cấp xã. Mới đây, Bộ 
CHQS tỉnh cũng đã tổ chức huấn 
luyện công tác PCTT&TKCN cho 
Đội PCTT&TKCN của LLVT 
tỉnh và lực lượng xung kích 
PCTT&TKCN của các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc. 

Trên cơ sở các phương án 
được xây dựng, công tác tập 
huấn, huấn luyện lực lượng được 
triển khai đồng loạt ở các đơn 
vị. Chế độ trực chỉ huy, trực sẵn 
sàng chiến đấu duy trì thường 

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 
huyện Phù Mỹ mang mật danh “PM - 21” 
có đề mục: Chuyển LLVT vào các trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào 
các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn 
bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ 
vững chắc KVPT huyện.

Diễn tập KVPT là dịp để sát hạch về khả 
năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính 
quyền; về vai trò tham mưu của các ban, ngành 
và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp 
đồng giữa các lực lượng trong KVPT đối với 
nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong một nhiệm 
kỳ. “Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn 
thể quán triệt, xác định rõ nhiệm vụ và chuẩn 
bị chu đáo về mọi mặt. Trong đó, huyện tổ 
chức tập huấn về nội dung, phương pháp 
soạn thảo các văn kiện và trình tự các bước 
chuẩn bị, thực hành diễn tập cho khung tập 
của huyện. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ 
thuật được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ diễn tập”, Bí thư Huyện ủy 

Ban CHQS TP Quy Nhơn vừa 
tổ chức tặng bò giống cho 2 hộ 
nghèo ở phường Nhơn Phú là gia 
đình bà Huỳnh Thị Sanh và gia 
đình bà Lê Thị Ánh Tuyết. Mỗi 
hộ được  tặng 1 con bò giống trị 
giá 8 triệu đồng, trích từ quỹ tăng 
gia sản xuất của đơn vị. 

Các năm qua, Ban CHQS 
thành phố đã có nhiều hoạt động 
hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình khó 
khăn trên địa bàn phát triển kinh 
tế, giảm nghèo. Trong đó, việc 
tặng giống cây trồng, vật nuôi, 
sửa chữa nhà ở và thực hiện các 
mô hình tạo sinh kế cho người 
dân được LLVT thành phố thực 
hiện thường xuyên trong phong 
trào LLVT tỉnh chung sức xây 
dựng nông thôn mới.  

ĐỨC DŨNG

Phòng ngừa chủ động, 
ứng phó kịp thời với thiên tai

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn tất việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch, phương án; chủ động lực 
lượng và phương tiện; tiến hành huấn luyện bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm sẵn sàng cơ 
động xử lý các tình huống thiên tai xảy ra trong mùa mưa bão năm nay.

xuyên. Theo thiếu tá Trần Văn 
Lục, Chính trị viên Đại đội Thiết 
giáp 74: Những mùa mưa bão 
trước, tại một số khu vực trong 
tỉnh xảy ra ngập úng sâu, các 
phương tiện không thể qua lại 
được, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 
ngay lập tức lên đường để hỗ 
trợ, cứu giúp người dân ra khỏi 
khu vực nguy hiểm. “Việc chăm 
lo, bảo dưỡng vũ khí, trang bị 
kỹ thuật luôn được Đại đội chú 
trọng và duy trì nền nếp. Đặc 
biệt, các xe thiết giáp luôn trong 
tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng 
cơ động làm nhiệm vụ trong mọi 
tình huống, trong đó có nhiệm 

vụ PCTT&TKCN khi có lệnh”, 
thiếu tá Lục bày tỏ.

Thượng tá Trịnh Tiến Lực, 
Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS 
tỉnh, cho biết: Từng phương án 
PCTT&TKCN trong các trường 
hợp cháy nổ, cháy rừng; sự cố 
hóa chất độc hại, chất phóng xạ; 
mưa bão… đều được Bộ CHQS 
tỉnh xây dựng cụ thể, chi tiết, 
bảo đảm sát với nhiệm vụ của 
cơ quan, đơn vị và thực tế của 
địa phương. Đến thời điểm này, 
lực lượng thường trực và các loại 
phương tiện, vật chất phục vụ 
cho công tác PCTT&TKCN của 
LLVT đã sẵn sàng.

Chủ động trong mọi 
tình huống

Chủ động, lên phương án chặt 
chẽ ứng phó với các tình huống 
phát sinh trong mùa mưa bão là 
yêu cầu cấp thiết để hạn chế thấp 
nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. 
Nằm ở hạ lưu sông Côn nên vào 
mùa mưa lũ, TX An Nhơn thường 
bị ngập lụt và gánh chịu nhiều 
thiệt hại. Trung tá Nguyễn Văn 
Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 
TX An Nhơn, chia sẻ: “Chúng 
tôi đã chỉ đạo ban CHQS các xã, 
phường chủ động triển khai công 
tác ứng phó; nhất là khảo sát, 
lên danh sách các khu vực trọng 

điểm dễ bị tác động bởi thiên tai. 
Từ đó có phương án sử dụng 
lực lượng, phương tiện hợp lý, 
hạn chế thấp nhất thiệt hại do 
thiên tai gây ra. Ngoài ra, đơn vị 
cũng vừa tiếp nhận một xuồng 
ST-660 do Bộ CHQS tỉnh cấp để 
làm nhiệm vụ PCTT&TKCN”. 

UBND tỉnh đã ban hành 
phương án ứng phó thiên tai 
năm 2021. Trong đó, Bộ CHQS 
tỉnh có trách nhiệm hiệp đồng 
ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm 
cứu nạn với các đơn vị quân đội 
của Bộ, Quân khu đứng chân 
trên địa bàn. Ngoài đảm bảo an 
toàn tại đơn vị, khi thiên tai xảy 
ra, các đơn vị quân đội sẽ giúp 
dân chằng chống nhà cửa, sơ tán 
người, tài sản phương tiện đến 
nơi an toàn trong điều kiện đảm 
bảo các quy định phòng, chống 
dịch Covid-19; tham gia tìm kiếm 
cứu nạn, xử lý môi trường, phòng 
dịch bệnh cho đơn vị, nhân dân 
khi bão lũ qua…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 
này, đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó 
Chỉ huy trưởng, Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh - cho biết: 
Bộ CHQS tỉnh đã lên phương 
án sẵn sàng cơ động thực hiện 
nhiệm vụ. Khi có sự cố xảy ra, chỉ 
huy cùng lực lượng và phương 
tiện của Bộ CHQS tỉnh sẽ cơ động 
di chuyển theo 4 hướng về các địa 
phương để kịp thời tham gia cứu 
nạn và khắc phục hậu quả bão, 
lũ. Đồng thời, tăng cường giáo 
dục cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý 
thức trách nhiệm trong công tác 
PCTT&TKCN, sẵn sàng phương 
án “4 tại chỗ” không để bị động 
bất ngờ”.                   HỒNG PHÚC

Bộ CHQS tỉnh tổ chức huấn luyện cho Đội PCTT&TKCN của LLVT tỉnh.                                                                             ẢNH: THÀNH PHÚC

Xây dựng khu vực phòng thủ 
huyện Phù Mỹ ngày càng vững chắc

Trong 2 ngày 15 - 16.10, cuộc diễn tập khu vực 
phòng thủ huyện Phù Mỹ năm 2021 đã thành 
công tốt đẹp và được Ban Chỉ đạo diễn tập khu 
vực phòng thủ tỉnh đánh giá hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng cho biết.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập 

tỉnh, các lực lượng tham gia diễn tập của 
huyện Phù Mỹ đã linh hoạt, sáng tạo và nắm 
chắc nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ của 
từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, 
vận dụng vào thực tiễn của địa phương để 
giải quyết tốt các tình huống giả định được 
đặt ra trong quá trình thực hành diễn tập. 
Trong đó, đối với phần vận hành cơ chế, trong 
các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái 
quốc phòng khác nhau từ thấp lên cao, với 
nhiều cuộc họp quan trọng, các thành viên 
tham gia diễn tập đã có nhiều cố gắng, thể 

hiện tinh thần trách nhiệm cao, 
tác phong khẩn trương, nghiêm 
túc trong từng vai tập.

Chủ tịch UBND huyện Phù 
Mỹ Lê Văn Lịch bày tỏ: “Trong 
quá trình tổ chức diễn tập, thông 
qua công tác chỉ đạo, điều hành 
của chính quyền, các phòng, ban 
và LLVT huyện đã phát huy được 
chức năng, nhiệm vụ, thực hiện 
đầy đủ các bước quán triệt, triển 
khai nhiệm vụ trong từng giai 
đoạn; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, 
thông qua các kế hoạch của ngành 
mình. Tham mưu đề xuất những 
biện pháp tổ chức thực hiện sát 

với diễn biến tình hình, có tính khả thi cao”.
Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng 

Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đề nghị: Sau diễn 
tập, Huyện ủy, UBND huyện Phù Mỹ chỉ 
đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 
các thành phần tham gia diễn tập tổ chức rút 
kinh nghiệm toàn diện, nghiêm túc. Đồng 
thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện 
các cấp, các ngành trong quá trình xây dựng 
và hoạt động KVPT huyện, đáp ứng yêu cầu 
củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát 
triển KT-XH địa phương trong tình hình mới.  

XUÂN NHÂM

Kỳ họp HĐND chuyên đề “Ra nghị quyết chuyển địa phương vào 
trạng thái thời chiến” trong cuộc diễn tập KVPT huyện Phù Mỹ 
năm 2021.                                                                                     Ảnh: ĐỨC DŨNG

Tặng bò giống 
cho hộ khó khăn

Một hộ dân được tặng bò.    Ảnh: Đ.DŨNG
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Chạy quá tốc độ,  
tai nạn nhãn tiền

Lái xe không làm chủ tốc độ là một 
trong những nguyên nhân chủ yếu 
gây ra TNGT. Bởi khi lưu thông với 
tốc độ cao, khả năng xử lý các tình 
huống bất ngờ xảy ra trên đường  
của người điều khiển phương tiện sẽ  
hạn chế.

Theo Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm 
đến nay, TNGT trên địa bàn tỉnh giảm, 
song qua phân tích thì trên 95% số vụ có 
nguyên nhân từ sự chủ quan của người 
tham gia giao thông; trong đó, các vụ 
TNGT nghiêm trọng xảy ra do chạy quá 
tốc độ, không làm chủ tốc độ chiếm tỷ 
lệ không nhỏ. 

Đơn cử như vụ TNGT xảy ra tại  
km 1140+800, QL 1A, thuộc khu phố 
An Dưỡng 1, phường Hoài Tân, TX An 
Nhơn vào trung tuần tháng 10 vừa qua 
giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong và 
1 người bị thương nặng. Nguyên nhân 
của vụ TNGT bước đầu được cơ quan 
chức năng xác định, là do một bên điều 
khiển mô tô chuyển sang đường không 
đảm bảo an toàn và một bên điều khiển 
phương tiện với tốc độ không phù hợp 
khi vào khu vực có biển báo nguy hiểm. 

Thực tế cho thấy, chạy quá tốc độ thì 
khi xảy ra TNGT, nguy cơ tử vong trực 
tiếp đối với người tham gia giao thông 
là rất cao. Theo ngành chức năng, với 
vận tốc 70 km/giờ, sự va đập sẽ tăng 
gấp 2 lần so với 50 km/giờ; với vận tốc 
87 km/giờ, sự va đập tăng gấp 3 lần so 
với vận tốc 50 km/giờ; vận tốc 100 km/
giờ thì sự va đập tăng gấp 4 lần so với 
50 km/giờ. Khi tăng tốc độ trung bình 
5% thì TNGT tăng 10% và tai nạn chết 
người tăng 20%.

Nguy hiểm là vậy, nhưng không 
ít trường hợp vẫn vi phạm tốc độ quy 
định. Như mới đây, qua chưa đầy 1 giờ 
đồng hồ kiểm soát dọc tuyến QL 1A 
(đoạn từ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy 
Nhơn đến huyện Tuy Phước), CSGT đã 
phát hiện hơn chục trường hợp vi phạm 
về tốc độ, trong đó có 5 trường hợp vi 
phạm tốc độ quy định từ trên 20 đến 35 
km/giờ, 1 trường hợp vi phạm trên 35 

CSGT tăng cường tuần lưu và sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm các vi phạm về tốc độ, góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến. 
- Trong ảnh: Người vi phạm tốc độ sau khi bị dừng xe kiểm tra sẽ được CSGT thông báo hình ảnh vi phạm 
của mình.                                                                                                                                                                                Ảnh: K.A

km/giờ. Cụ thể, thông qua thiết bị kỹ 
thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT phát 
hiện một người điều khiển ô tô chạy 
quá tốc độ cho phép khi lưu thông trên 
QL 1A, đoạn qua km 1234+900 thuộc 
phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) 
nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. 
Thế nhưng tài xế này liên tục yêu cầu 
được xem trực tiếp hành vi vi phạm của 
mình qua máy kỹ thuật nghiệp vụ chứ 
không phải qua hình ảnh trên Ipad mà 
lực lượng chức năng cung cấp. Song, sau 
khi được phân tích, tài xế đã thừa nhận 
và ký biên bản vi phạm hành chính về 
hành vi chạy quá tốc độ. 

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó 
Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, 
Phòng CSGT, CA tỉnh, cho biết: “Phần 
lớn các vi phạm về tốc độ chủ yếu do 
tài xế chủ quan, tranh thủ tăng tốc khi 
qua những đoạn vắng. Do đó, chúng tôi 
đã và đang chú trọng kiểm tra xử lý có 
trọng tâm, trọng điểm, tại những địa bàn 

phức tạp và thực tế đã xử lý rất nhiều 
trường hợp chạy quá tốc độ quy định”.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực 
lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử 
lý trên 1.500 trường hợp vi phạm tốc độ. 
Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng 
Phòng CSGT, CA tỉnh, cho biết: “Hiện 
chúng tôi bố trí lực lượng trải khắp các 
cung đường trên địa bàn tỉnh, nhất là 
tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất 
ATGT để chủ động tình hình, vừa xử lý 
trực tiếp vừa kết hợp xử lý nguội. Đối 
với các phương tiện mà lực lượng CSGT 
chưa dừng ngay được, Phòng CSGT sẽ 
tra cứu, thông báo cho CA địa phương 
nơi cấp đăng ký xe lưu hồ sơ để làm 
chế tài xử lý; đồng thời đề nghị CSGT 
ở địa phương đó phối hợp với CA xã, 
phường, thị trấn nơi người vi phạm 
đăng ký thường trú, thông báo mời chủ 
sở hữu, người vi phạm đến xử lý hành 
vi vi phạm đã được ghi nhận”.

KIỀU ANH

Liên tiếp gây ra các vụ vi phạm pháp 
luật, Trần Thị Trúc Qui (20 tuổi, tạm trú 
ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) vừa bị 
CA TP Quy Nhơn bắt tạm giam về hành 
vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn, 
ngày 20.9, Trần Thị Trúc Qui tình cờ đi 
taxi do anh Nguyễn Anh T. (SN 1990, ở 
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) 
điều khiển; thấy anh T. có một Iphone 
11 ProMax, Qui liền làm quen và xin số 
điện thoại. Ngày 22.9, Qui gọi taxi anh 
T., nói là đi công việc nhưng thực chất 
là có âm mưu chiếm đoạt điện thoại của 
anh T. Do đã quen biết nên lần này 2 
người nói chuyện cởi mở hơn. Khi đến 
trước hẻm đường Võ Văn Dũng, TP Quy 
Nhơn, Qui viện cớ điện thoại của mình 
hết pin và mượn điện thoại Iphone 11 
ProMax của anh T., nói là vào bên trong 
gọi video cho người quen để chỉ chỗ lấy 
chìa khóa nhà. Anh T. tin lời cho mượn, 
Qui cầm điện thoại rồi nhanh chóng 

Đua đòi ăn chơi, vi phạm pháp luật

đi thẳng vào hẻm, trốn ra bằng đường 
khác. Sau khi lấy được điện thoại của 
anh T., Trần Thị Trúc Qui bán được 13,5 
triệu đồng, lấy tiền mua sắm, tiêu xài.

Trước đó, ngày 12.9, vì muốn bạn trai 
mới quen chở đi chơi, Trần Thị Trúc Qui 
đã bịa ra việc mình bị cướp điện thoại. 
Sau đó, bạn trai Qui đã chở “nạn nhân” 

đến thẳng cơ quan CA 
khai báo, khiến lực 
lượng chức năng phải 
vất vả xác minh vụ 
cướp giả. Được biết, 
Trần Thị Trúc Qui từng 
làm quen với nhiều bạn 
trai và nhờ họ mua 
điện thoại trả góp, sau 
đó Qui bán điện thoại 
lấy tiền tiêu xài.

Ăn chơi, đua đòi, 
nghỉ học sớm, Trần Thị 
Trúc Qui lang thang, 
làm quen với nhiều 

người, mục đích để mượn giấy tờ mua 
điện thoại trả góp rồi mang đi bán lấy 
tiền. Lần này, Qui bị bắt, âu cũng là cái 
giá phải trả cho những việc làm phạm 
pháp của mình. Hiện CA TP Quy Nhơn 
đã khởi tố vụ án, khởi tố Trần Thị Trúc 
Qui về hành vi lừa đảo chiếm đoạt  
tài sản.                                                T.LONG

Đối tượng Qui tại cơ quan CA.                                                                        Ảnh: T.L

TX An Nhơn: Tình hình 
ANTT được giữ ổn định

(BĐ) - Nhờ đẩy mạnh công tác tuần 
tra, tấn công, trấn áp tội phạm, tình hình 
ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn TX An 
Nhơn trong 9 tháng đầu năm 2021 được 
giữ ổn định. Đáng chú ý, lực lượng CA 
đã phát hiện, xử lý 37 vụ vi phạm pháp 
luật trên lĩnh vực kinh tế - môi trường, 
5 vụ vi phạm về ma túy.

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý 
các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT 
được tăng cường. Qua đó, CA thị xã đã 
xử lý 2.775 trường hợp vi phạm trật tự 
ATGT, phạt vi phạm hành chính trên 
1,35 tỷ đồng. CA TX An Nhơn cũng chỉ 
đạo, hướng dẫn CA cơ sở tuần tra, kiểm 
soát, phát hiện, xử lý 362 trường hợp 
vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 95 
triệu đồng.                         GIA KHƯƠNG

(BĐ) - TAND TP Quy Nhơn vừa mở 
phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo 
Võ Công Vương (SN 2003, ở TP Quy 
Nhơn) phạm tội vi phạm quy định về 
tham gia giao thông đường bộ, với tình 
tiết không có giấy phép lái xe theo quy 
định; Võ Yến Mi (SN 2000, ở huyện Tuy 
Phước) về tội giao cho người không đủ 
điều kiện điều khiển phương tiện tham 
gia giao thông đường bộ, với tình tiết 
làm chết người. 

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 
phút ngày 13.3.2021, tại trước số nhà 
486, đường Hùng Vương (TP Quy 
Nhơn), Vương điều khiển mô tô không 
tuân thủ quy định về tốc độ và không 
giữ khoảng cách an toàn nên va chạm 
vào mô tô do ông N.S.L. điều khiển 
chuyển hướng sang đường. Hậu quả 
ông L. bị thương và chết trên đường 
đi cấp cứu. Trong vụ án này, Vương là 
người trực tiếp gây ra TNGT, còn bị cáo 
Mi biết rõ Vương chưa có giấy phép lái 
xe theo quy định nhưng vẫn giao mô tô 
cho Vương điều khiển. 

Tại tòa, hội đồng xét xử đã dành 
phần lớn thời gian để phân tích, đánh 
giá hành vi phạm tội của 2 bị cáo, bởi 
cả 2 đều có nhân thân xấu. Cụ thể, ngày 
20.1, bị cáo Vương bị TAND TP Quy 
Nhơn tuyên phạt 4 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản; 
đến ngày 29.6, Vương lại phạm tội và 
tiếp tục bị tuyên phạt 12 tháng tù giam 
về tội trộm cắp tài sản. 

Với việc liên tục gây án, tổng hợp 
hình phạt lần này mà Vương phải thi 
hành là 40 tháng tù giam. Còn bị cáo Mi 
cũng đã bị xét xử 12 tháng tù giam cùng 
về hành vi trộm cắp tài sản chung với 
bị cáo Vương; tổng hợp hình phạt mà bị 
cáo Mi phải thi hành là 19 tháng tù giam.

                                                       Q.THÀNH

Án chồng án

(BĐ) - Ngày 18.10, CA huyện Phù 
Mỹ cho biết đang điều tra làm rõ vụ 
chết người xảy ra ngày 13.10 tại nhà ông 
Trần Văn Sáu (SN 1975, ở xã Mỹ Hiệp). 

Theo điều tra ban đầu, tối 13.10, 
ông Sáu tổ chức nhậu tại nhà cùng với 
anh ruột mình là ông Trần Xuân Ba 
(SN 1969, ở cùng địa phương) và một 
số người khác. Trong lúc nhậu, giữa ông 
Sáu và ông Ba xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 
Ông Sáu dùng tay xô đẩy làm ông Ba té 
xuống sàn nhà, chấn thương nặng ở đầu. 
Mặc dù được đưa đến bệnh viện nhưng 
ông Ba đã tử vong vào ngày 14.10. 

N.LINH

Án mạng  
sau cuộc nhậu



9TRONG NƯỚCTHỨ BA, 19.10.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Triển vọng tăng trưởng kinh tế phụ thuộc lớn 
vào tốc độ và quy mô tiêm vắc xin

Nhà nước đặt ưu tiên đẩy nhanh tiến độ và quy mô tiêm chủng về các địa phương. 

Sáng 18.10, Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) 
tổ chức buổi trao đổi trực tuyến với chủ 
đề “Đánh giá tình trạng kinh tế Việt 
Nam 2021 và dự báo những rủi ro trong 
năm 2022”.

Tại buổi trao đổi này, các chuyên gia 
nhận định, triển vọng tăng trưởng kinh 
tế phụ thuộc lớn vào tốc độ và quy mô 
tiêm vắc xin; hiệu quả, phản ứng phụ 
của các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh; hiệu quả thực chất của các gói 
hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng. Nợ xấu 
tiếp tục tích lũy và có thể tăng mạnh 
khi vượt ngưỡng chịu đựng của DN. 
Đây là nguyên nhân tiềm tàng gây ra 
rủi ro cho hệ thống tài chính trong thời 
gian sau dịch. Do vậy, cần chuẩn bị các 
tình huống cực đoan để chủ động đối 
phó, tránh rối loạn và bất nhất như thời 
gian qua.

Theo TS Nguyễn Đức Thành, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và 
Chiến lược Việt Nam, thời gian vừa qua, 
tốc độ tiêm chủng chậm khiến Việt Nam 
bị lỡ nhịp hồi phục trong năm 2021, có 
thể dẫn tới mất lợi thế tương đối. Mức 
độ tiêm phủ vắc xin của Việt Nam so với 
thế giới ở mức tương đối thấp. 

Hiện nay, sự bùng phát dịch lặp lại 
trong năm đã làm nền kinh tế bị đình 
trệ, đứt gãy chuỗi cung ứng, xáo trộn 
thị trường lao động, DN nội địa bị tổn 
thương rất nặng nề. Cùng với đó, các 
động thái địa chính trị và diễn biến kinh 
tế thế giới có thể tăng rủi ro cho yếu tố 
đầu vào của DN như giá nguyên liệu. 

Theo ông Nguyễn Đức Thành, dự báo 

tăng trưởng năm 2021, ở kịch bản cao 
GDP có thể đạt dưới 2%, khoảng 1,8%; 
tuy nhiên, ở kịch bản thấp, tăng trưởng 
GDP có thể chỉ ở mức 0,2%. 

Ông Nguyễn Đức Thành cho hay, để 
bảo đảm tăng trưởng ở kịch bản cao, 
Nhà nước đặt ưu tiên đẩy nhanh tiến 
độ và quy mô tiêm chủng về các địa 
phương; khai thông đi lại và lưu thông 
hàng hóa; thực hiện các gói tài khóa tập 
trung vào củng cố hạ tầng, trang thiết bị 
y tế, y, bác sĩ, đồng thời hỗ trợ người lao 
động mất việc đặc biệt trong khu vực 
phi chính thức. Đặc biệt, cần yêu cầu 
lãnh đạo tỉnh thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ tiếp nhận người lao động trở lại địa 
phương trên toàn quốc. Việc tiếp nhận 
trở lại địa phương là nghĩa vụ mà Việt 
Nam thực hiện rất tốt. 

Với các chính sách tiền tệ, có thể đáp 
ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế 
nhưng cần có biện pháp kiểm soát tăng 
trưởng cung tiền quanh mức 10%, đi kèm 
các biện pháp kiểm soát rủi ro ở mức 
vừa phải. Việc huy động nguồn lực xã 
hội cần thống nhất thực hiện thông qua 
công cụ lãi suất và các cơ chế đã có trên 
thị trường tài chính, mà đối tượng điều 
hành duy nhất là tiền đồng Việt Nam…

(Theo TTXVN)

Các chuyến bay 
nội địa có thể hoạt 
động bình thường 
từ tháng 12

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình 
Bộ GTVT kế hoạch tiếp tục triển khai 
các đường bay thường lệ giai đoạn từ 
ngày 21.10 - 30.11.2021. Đáng chú ý, cơ 
quan này đề xuất các hãng hàng không 
tổ chức khai thác bình thường từ tháng 
12.2021 nếu tình hình dịch bệnh tại các 
địa phương được kiểm soát tốt.

Cục Hàng không đề xuất, trên 3 
đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng, Hà 
Nội - TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - TP 
Hồ Chí Minh, tần suất trên từng đường 
bay đối với từng hãng hàng không không 
vượt quá 10% so với trung bình tuần 
đầu tiên tháng 4.2021 của hãng hàng 
không đó. Cụ thể, 6 chuyến/ngày cho mỗi 
đường bay (Vietnam Airlines 2 chuyến, 
Vietjet Air 2 chuyến, Bamboo Airways 1 
chuyến và Pacific Airlines 1 chuyến). Các 
đường bay khác mỗi ngày không quá 1 
chuyến khứ hồi trên mỗi đường bay đối 
với mỗi hãng hàng không.

Từ tháng 12.2021, nếu tình hình dịch 
bệnh tại các địa phương được kiểm soát 
tốt, các hãng hàng không tổ chức khai 
thác bình thường.

Sau giai đoạn thí điểm, Cục Hàng 
không Việt Nam đề xuất bỏ yêu cầu giãn 
cách ghế trên máy bay. 

Về điều kiện vận chuyển hành khách, 
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các 
chuyến bay xuất phát từ địa bàn có 
dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng 
(phong tỏa) giai đoạn hiện tại áp dụng 
các chuyến bay xuất phát từ Cảng hàng 
không quốc tế Tân Sơn Nhất theo thông 
báo tại địa chỉ: nguyco.antoancovid.
vn. Hành khách cần có kết quả xét 
nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 trong 
vòng 72 giờ trước thời điểm khởi hành  
chuyến bay.

Chuyến bay xuất phát từ các địa bàn 
khác, hành khách cần đáp ứng một trong 
ba điều kiện: Có chứng nhận đã tiêm đủ 
liều vắc xin; có giấy chứng nhận khỏi 
bệnh Covid-19; kết quả xét nghiệm âm 
tính với SARS-CoV-2.

(Theo CAND)

9 người chết và mất tích, hơn 80 xã, phường 
ở miền Trung bị ngập lụt

Ngập lụt ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 
Ảnh: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 18.10, Ban Chỉ đạo quốc gia về 
phòng chống thiên tai có công văn gửi các 
tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng 
Ngãi và khu vực Tây Nguyên chủ động 
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, từ ngày 15.10 đến nay, khu 
vực Trung bộ và Tây Nguyên đã có 
mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến  
300 - 600 mm, có nơi trên 700 mm, gây 
lũ lớn trên diện rộng. Một số sông lũ 
trên mức báo động 3 như: Sông Kiến 
Giang (Quảng Bình), sông Vu Gia, Thu 
Bồn (Quảng Nam) sông Đắk Bla (Kon 
Tum). Mưa lũ làm trên 80 xã, phường ở 

vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh 
miền Trung bị ngập lụt, chia cắt. Theo 

thống kê, có 3 người chết (Nghệ An: 2; 
Hòa Bình: 1) và 3 người mất tích (Quảng 
Bình: 2; Quảng Trị: 1).

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về 
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn cho biết có 1 người chết ở Quảng 
Ninh do sóng lớn gây chìm tàu và 2 người 
ở Thừa Thiên Huế mất tích khi đi đánh cá.

Về giao thông, mưa lũ đã làm ngập, 
sạt lở tại 112 điểm quốc lộ và tỉnh lộ và 
143 điểm đường giao thông nội tỉnh; 
2.035 ha lúa, hoa màu, cây cảnh bị ngập, 
cuốn trôi...

 (Theo TTO)

Quảng Ngãi: Phát hiện 5 cá thể voọc chà vá chân xám 
bị bắn chết

Ngày 18.10, ông Ngô Vĩnh Phong, 
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ba Tơ (tỉnh 
Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị cùng CA 
xã và trạm quản lý bảo vệ rừng vừa 
phát hiện 5 cá thể voọc chà vá chân 
xám bị một nhóm đi săn bắn chết tại 
khu vực Kon Căng, thôn Kon Dốc, xã 
Ba Trang (huyện Ba Tơ). Ngay sau khi 
phát hiện có tổ tuần tra, nhóm người 
được cho là đi săn đã bắn chết 5 cá 
thể voọc chà vá chân xám bỏ chạy 
vào rừng.

Tại hiện trường, tổ tuần tra thu giữ 
tang vật gồm 5 cá thể voọc chà vá chân 

xám đã chết, có trọng lượng từ 8 - 15kg/
cá thể, 1 xe máy, 1 bình hơi cay (dùng 
để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên 
đạn chì, 1 ống giảm thanh…

Hạt Kiểm lâm Ba Tơ đang phối hợp 
lực lượng chức năng truy vết nhóm 
người đi săn.

Voọc chà vá chân xám có tên khoa 
học là Pygathrix cinerea, thường sống ở 
rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum 
và Gia Lai, nằm trong Sách đỏ của Việt 
Nam và thế giới.

(Theo SGGP)

Khởi tố đối tượng 
làm lây lan dịch 
bệnh tại Cà Mau

Ngày 18.0, Viện KSND huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn lệnh 
khởi tố bị can đồng thời cấm đi khỏi nơi 
cư trú đối với Lâm Minh Hiệp (SN 1994, 
tạm trú khóm 8, phường 8, TP Cà Mau) 
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm cho người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 
vào ngày 23.8, Lâm Minh Hiệp có tiếp 
xúc gần và biết N. dương tính với  
SARS-CoV-2. Hiệp biết tại nơi ở của mình 
đang bị cách ly y tế để phòng, chống dịch 
nên đã cùng vợ về quê vợ tại ấp 1/5, xã 
Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Tuy 
nhiên, Hiệp đã không khai báo y tế theo 
quy định vì sợ bản thân bị đưa đi cách 
ly y tế tập trung.

Hậu quả, Hiệp đã làm lây lan dịch 
cho 5 người thân và trở thành chùm ca 
bệnh Covid-19 tại ấp 1/5. Có hàng trăm 
người là F1, F2, F3 liên quan đến chùm ca 
bệnh này và cơ quan chức năng đã phải 
phong tỏa cách ly y tế 2 ấp trên địa bàn 
xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

(Theo VOV.VN)

Voọc chà vá chân xám được xếp hạng bảo vệ ở 
mức cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ Việt Nam và 
thế giới.                   Ảnh: Dân Trí
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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

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 Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng 
xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C, 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. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C, nhiệt độ thấp nhất từ  
24 - 260C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa 
rào và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 
10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Trong mưa 
giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 19.10.2021
 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 THỦ KHO
 Yêu cầu có nghiệp vụ kế toán xuất / nhập kho, 

quản lý kho và sổ sách chứng từ (ưu tiên Nam 
giới, có kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực cơ 
khí giao nhận vật tư sắt thép phục vụ sản xuất).

* Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30 tháng 
11 năm 2021.

+ Chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh doanh 
Công ty, địa chỉ: Lô B6, KCN Phú Tài - TP Quy 
Nhơn, điện thoại: 0256.3841469 (gặp anh Bình).

LỜI CẢM TẠ
Chi nhánh dòng họ Nguyễn Đồng phía Nam và gia đình chúng tôi xin 

chân thành cảm ơn:
- Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN TP Quy Nhơn -  

Bình Định.
- Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Nhơn Phú - TP 

Quy Nhơn.
- Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN P. Bình Trị Đông B - quận Bình 

Tân - TP HCM.
- Đảng ủy - Lãnh đạo Cục an toàn và môi trường CN - Bộ Công 

Thương và các phòng ban trực thuộc cùng tập thể cán bộ công chức cục.
- Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trung tâm giảng viên Trường ĐH  

Đồng Nai.
- Cấp ủy - Ban điều hành - Hệ thống chính trị KP5 - P. Bình Trị Đông 

B - Q. Bình Tân, TP HCM.
- Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1+2 và các phòng ban, chi nhánh 

trực thuộc.
- Hội CCB và chi hội CCB KP6, Hội khuyến học P. Nhơn Phú - TP 

Quy Nhơn.
- Chi hội CCB KP5 - P.  Bình Trị Đông B - Q.  Bình Tân - TP HCM
- Ban lãnh đạo Vietcombank Bình Định
- Công ty in nhân dân Bình Định.
- Công đoàn trường và công đoàn bộ môn quản lý giáo dục Trường 

ĐH Đồng Nai.
- Các công ty nhà nước, TNHH, Công ty CP, Công ty gia đình là đối tác 

bạn bè của anh chị em trong gia đình.
- Dòng họ tộc Nguyễn Đồng, thôn Nhân Dục - P. Hiến Nam - TP Hưng 

Yên, T. Hưng Yên. 
- Dòng họ Nguyễn thôn Hòa Lạc - xã Bình Tường - H. Tây Sơn -  

Bình Định.
- Cùng toàn thể sui gia, bà con, hàng xóm, bạn bè hai bên nội ngoại 

gần xa, đã nhiệt tình chia buồn, dự lễ truy điệu và tiễn đưa cha, ông 
chúng tôi là ông Nguyễn Đồng Thiện, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, từ 
trần ngày 13.10.2021 nhằm ngày 08.09 năm Tân Sửu, hưởng thượng thọ 
94 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, có gì sơ sót xin được niệm tình, lượng thứ.
    Quy Nhơn, ngày 18.10.2021
	 	 	 	 T/M	chi	nhánh	dòng	họ	và	gia	đình
	 	 	 	 TRƯỞNG	NAM
	 	 	 	 NGUYỄN	ĐỒNG	HÀ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TÂN KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
02 kỹ sư xây dựng
Mức lương: Lương cơ bản + khoán sản phẩm; tham gia 

BHXH; BHYT; BHTN theo quy định.
Hồ sơ đăng ký liên hệ: Điện thoại: 0934 893 489 - Anh Hưng
Địa chỉ: 72 Hoàng Hoa Thám, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bệnh viện chúng tôi đang có nhu cầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tại bệnh viện 
trong thời gian 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, cụ thể:
1. Khu vực dọn vệ sinh

STT Khu vực dọn vệ sinh Thời gian làm việc
1 Khu nhà A tầng 1

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

hằng tuần

2 Khu nhà B tầng 1
3 Khu nhà B tầng 2
4 Khu nhà B tầng 3
5 Khu nhà A tầng 3

* Yêu cầu:
- Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp.
- Đảm bảo kéo dài tuổi thọ và độ thẩm mỹ trên các bề mặt vật liệu.
- Thu gom chất thải, rác theo quy định.
2. Thời gian khảo sát khối lượng công việc khu vực dọn vệ sinh và gởi báo 
giá: Từ ngày 18.10.2021 đến 28.10.2021.
3. Địa điểm khảo sát: Khu nhà A, B Bệnh viện Mắt Bình Định, 78 Trần Hưng 
Đạo - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định.
Bệnh viện Mắt thông báo đến các cá nhân, đơn vị có nhu cầu cung ứng dịch 
vụ vệ sinh đến khảo sát và gởi báo giá. 
Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, Bệnh viện 
Mắt (gặp cô Trang) để trao đổi, hướng dẫn.

CÔNG	TY	ĐẤU	GIÁ	HỢP	DANH	ĐÔNG	DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH 
THÔNG BÁO KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ 

DỊCH VỤ DỌN VỆ SINH THÔNG THƯỜNG 
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Bình Định

THÔNG BÁO
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬTVỀ ĐỀ TÀI: 
“CỰU CHIẾN BINH TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI”

Hướng tới Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh 
Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm khích lệ các văn nghệ sĩ 
chuyên và không chuyên sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá 
trị về nội dung và nghệ thuật, ca ngợi gương hội viên CCB, cựu quân nhân 
tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, đồng thời 
giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình 
mới; Hội CCB tỉnh và Hội VHNT tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức Cuộc thi 
sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài:

“Cựu chiến binh tỉnh Bình Định trong thời kỳ đổi mới”
1. Thể loại: Thơ, Bút ký, và Ca khúc
2. Nội dung 
 Các tác phẩm phản ánh trung thực, sinh động trong cuộc sống, lao động 

đời thường, giản dị của hội viên CCB, cựu quân nhân trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ưu tiên đối với các tác phẩm 
khắc họa đậm nét hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên các lĩnh vực lao động sản 
xuất, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ca ngợi gương điển hình của hội viên 
CCB, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, 
Cuộc thi hoan nghênh mọi tìm tòi, khám phá cả nội dung, hình thức; đặc 
biệt quan tâm những tác phẩm đề cao giá trị nhân văn trong “Học tập làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thiện hình 
ảnh cao đẹp truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

3. Đối tượng dự thi
- Các cây bút chuyên và không chuyên trong tỉnh và ngoài tỉnh.
- Cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trong và ngoài tỉnh.
- Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh Bình Định (quân sự, bộ đội biên phòng)
- Thành viên an Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký có thể gửi tác phẩm 

hưởng ứng nhưng không được tham gia Cuộc thi.
4. Quy cách tác phẩm dự thi
 - Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm mới, chưa in thành sách, 

chưa in trên báo và tạp chí chưa đăng tải trên các mạng xã hội và không có 
tranh chấp về bản quyền. 

 - Mỗi tác giả có thể tham gia các thể loại và không hạn chế tác phẩm 
dự thi; 

- Bản thảo vi tính trên (đối với Bút ký, Thơ) định dạng pdf hoặc in trên 
giấy (đối với ca khúc), ghi rõ họ tên tác giả kèm theo địa chỉ, số điện thoại, 
email của tác giả, trên đầu tác phẩm ghi rõ bài tham dự cuộc thi sáng tác 
văn học nghệ thuật về đề tài “Cựu chiến binh tỉnh Bình Định trong thời kỳ 
đổi mới”.

 - Bút ký không quá 4.000 từ (kèm ảnh minh họa).
 - Ca khúc tác giả có thể thu bằng đĩa DVD, CD, USB để báo cáo tác phẩm 

qua Ban giám khảo Cuộc thi, hoặc báo cáo trực tiếp cho Ban giám khảo để 
xét giải.

- Tác phẩm qua vòng sơ khảo sẽ được đăng trên tạp chí Văn nghệ 
Bình Định, tác giả giữ bản quyền và được hưởng nhuận bút theo chế 
độ hiện hành.

5. Địa chỉ nhận tác phẩm
 - Đối với cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân trong tỉnh, Hội CCB một 

số tỉnh, thành phố và cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Bình Định, gửi tác phẩm dự thi về: Hội CCB tỉnh Bình Định, theo địa chỉ 
số 176 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, email: nguyenbasinh226@gmail.
com điện thoại liên lạc: 02563811319, trong giờ hành chính. 

- Đối tượng khác: Gửi bài qua bưu điện theo địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ 
Bình Định, số 103 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc qua 
email cuocthisangtacvhntbd@gmail.com Điện thoại liên lạc: Phạm Kim 
Sơn, 0834 306090 hoặc 02563822187.

6. Thời gian nhận bài, sơ - tổng kết, trao giải thưởng
- Phát động Cuộc thi và nhận bài: Phát động từ ngày 17.9.2021, kết thúc 

nhận bài ngày 19.8.2022, theo dấu bưu điện hoặc lưu ngày gửi trên email. 
- Ban Tổ chức thông báo cho các tác giả, báo cáo tác phẩm sáng tác đã 

đạt giải vào dịp Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam (02.9.1945 - 02.9.2022). Trao giải thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại 
biểu Hội CCB tỉnh Bình Định, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7. Giải thưởng
* Bút ký: 01 giải Nhất (3.500.000 đồng); 02 giải Nhì (2.500.000 đồng/giải); 

03 giải Ba (1.500.000 đồng/giải) ; 04 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải)
* Thơ: 01 giải Nhất (2.500.000 đồng/giải); 02 giải Nhì (1.500.000 đồng/

giải); 03 giải Ba (1.000.000 đồng/giải); 04 giải Khuyến khích (800.000 
đồng/giải).

* Ca khúc: 01 giải Nhất (4.000.000 đồng/giải); 02 giải Nhì (3.000.000 
đồng/giải); 03 giải Ba (2.000.000 đồng/giải); 04 giải Khuyến khích (1.000.000 
đồng/giải)

Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác VHNT mong nhận được sự hưởng ứng 
tham gia nhiệt tình của các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, hội viên CCB, cựu quân 
nhân, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Định và quần chúng nhân dân trong và 
ngoài tỉnh để Cuộc thi sáng tác VHNT về đề tài: “Cựu chiến binh tỉnh Bình 
Định trong thời kỳ đổi mới” được thành công tốt đẹp.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH T&T BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

ở tại khu dân cư năm 2018 và năm 2019 xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. Quỹ đất do 
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Phù Mỹ quản lý.

1. Tổng số lô đất đưa ra tổ chức đấu giá: 65 lô; Tổng diện tích: 12.691,9 m2.
 2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 30.778.200.000 đồng. 
Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá 

của từng lô đất (cụ thể tại thông báo số 22/2021/TB-ĐGT&T ngày 19.10.2021 của 
Công ty Đấu giá Hợp danh T&T Bình Định). 

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

3. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ 
chức đấu giá: Chia làm 3 phiên đấu giá:
 Phiên đấu giá thứ 1: Gồm 22 lô thuộc thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (Khu A mặt hướng Đông QL 1A, từ lô 1 đến lô 8; 
Khu A mặt hướng Bắc đường quy hoạch lộ giới 16 m, từ lô 9 đến lô 13; Khu D mặt 
hướng Bắc, đường quy hoạch lộ giới 16 m, từ lô 1 đến lô 9) tổ chức đấu giá vào 
lúc 8 giờ ngày 19.11.2021 tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

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

yết đến 17 giờ ngày 15.11.2021.
+ Tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 7 giờ 30 phút đến 

16 giờ 30 ngày 16.11.2021.
 Phiên đấu giá thứ 2: Gồm 22 lô thuộc thôn Vạn Phước Đông, và thôn An 

Trinh xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thôn Vạn Phước Đông gồm: Khu 
D mặt hướng Bắc, đường quy hoạch lộ giới 16 m, từ lô 10 đến lô 22; thôn An Trinh 
gồm: Mặt hướng Bắc, đường bê tông lộ giới 7 m, từ lô 5 đến lô 8, mặt hướng Đông, 
đường quy hoạch lộ giới 5 m, từ lô 9 đến lô 13), tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ ngày 
26.11.2021 tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

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

yết đến 17 giờ ngày 22.11.2021.
+ Tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến 16 giờ 

30 phút ngày 23.11.2021.

 Phiên đấu giá thứ 3: Gồm 21 lô thuộc thôn An Trinh và thôn Bình Long, 
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thôn An Trinh gồm: Mặt hướng Nam, 
đường quy hoạch lộ giới 7 m, từ lô 14 đến lô 17; thôn Bình Long gồm: Mặt hướng 
Bắc, đường bê tông lộ giới 14 m, từ lô 1 đến lô 7, mặt hướng Nam, đường quy 
hoạch lộ giới 9 m, từ lô 2 đến lô 11), tổ chức đấu giá vào lúc 8 giờ ngày 3.12.2021 
tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

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

yết đến 17 giờ ngày 29.11.2021.
+ Tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ: Từ 8 giờ đến 16 giờ 

30 phút ngày 30.11.2021.
 Phiếu trả giá và chứng từ nộp tiền đặt trước được nộp đồng thời với hồ 

sơ đăng ký đấu giá.
 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng 

ký thì được tổ chức đấu giá vào các phiên tiếp theo. Kết thúc 3 phiên nêu trên 
nếu vẫn còn các lô không thành, thì sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu của các 
tuần tiếp theo tại Nhà thi đấu đa năng thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

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

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

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

Địa chỉ:  - Lô 03 khu BA1, Khu đô thị xanh Vũng Chua, phường Ghềnh Ráng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

     - Căn SH01.12 Chung cư Thịnh Phát, số 388 Nguyễn Thái Học,  
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

ĐT: 0935.300.368 - 0385.077.999
Hoặc người có tài sản đấu giá: 

 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PTQĐ HUYỆN PHÙ MỸ
Địa chỉ: Số 30 - 32 đường Thanh Niên, TT Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.



12 THỨ BA, 19.10.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình ĐịnhTHẾ GIỚI

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

Thống tướng Myanmar lên tiếng sau khi 
không được mời dự họp cấp cao ASEAN

Người biểu tình xuống đường ở TP Yangon, Myanmar để phản đối đảo chính quân sự.        Ảnh: Twitter

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trên 
truyền hình ngày 18.10, thống tướng Min 
Aung Hlaing nhắc lại kế hoạch gồm 5 
giai đoạn của riêng chính quyền quân sự 
Myanmar hướng tới khôi phục nền dân 
chủ ở quốc gia Đông Nam Á.

Ông nói Myanmar đang tìm cách khôi 
phục trật tự, nhưng những người phản 
đối lại có hành vi bạo lực. Đây là điều mà 
theo ông ASEAN cần lưu ý.

“Tình trạng bạo lực diễn ra nhiều hơn 
do sự khiêu khích của các nhóm khủng 
bố. Không ai quan tâm đến hành vi bạo 
lực của các nhóm này, mà chỉ yêu cầu 
chúng tôi giải quyết vấn đề. ASEAN nên 
quan tâm vấn đề này” - ông Min Aung 
Hlaing nói.

Ông nói một số yêu cầu mà đặc phái 
viên ASEAN đưa ra với Myanmar là 
“không thể thương lượng được”, nhưng 
không nêu chi tiết.

Đây là những bình luận đầu tiên của 
ông Min Aung Hlaing kể từ khi ASEAN 
quyết định không mời ông dự hội nghị cấp 
cao sắp tới của các nhà lãnh đạo ASEAN. 

Tại cuộc họp khẩn cấp hôm 15.10, các 
ngoại trưởng ASEAN thống nhất chỉ mời 
một “đại diện phi chính trị” của Myanmar, 
tức một người không đại diện cho bất cứ 
đảng phái chính trị nào dự hội nghị cấp 
cao của ASEAN từ ngày 26 - 28.10.

ASEAN đưa ra quyết định này sau 
khi chính quyền quân sự Myanmar từ 
chối yêu cầu cho đặc phái viên ASEAN 
gặp “tất cả các bên liên quan” trong cuộc 
khủng hoảng chính trị ở Myanmar.

Tuyên bố của ASEAN cho rằng 
Myanmar vẫn “chưa đạt đủ tiến bộ” trong 
việc thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm 
đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất 

trí thông qua hồi tháng 4 năm nay nhằm 
chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Myanmar 
sau cuộc chính biến xảy ra ngày 1.2.

Cũng trong ngày 18.10, ông Min Aung 
Hlaing cho biết Myanmar sẽ thả 5.636 
tù nhân, những người bị bắt vì có liên 
quan các cuộc biểu tình chống lại quân 
đội Myanmar trong năm nay.

(Theo TTO)

Indonesia, Malaysia 
tăng cường hợp tác 
ứng phó dịch Covid-19

Tiêm vắc xin Covid-19 của Moderna cho người dân 
tại Banda Aceh, Indonesia ngày 7.9.2021. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18.10, trong thông cáo chung 
cùng người đồng cấp Malaysia Saifuddin 
Abdullah, Ngoại trưởng Indonesia Retno 
Marsudi cho biết hai bên nhất trí rằng tất 
cả các loại vắc xin có tên trong danh sách 
sử dụng khẩn cấp (EUL) của Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) cần được đối xử bình 
đẳng và không phân biệt đối xử.

Do vậy, hai bên đã thảo luận về tầm 
quan trọng của việc công nhận chứng chỉ 
vắc xin của nhau. Trong khi đó, việc thiết 
lập các phòng xét nghiệm PCR nhằm giảm 
sai sót xét nghiệm cũng như nguy cơ lây 
lan Covid-19.

Về phần mình, Ngoại trưởng Abdullah 
cho biết hai nước đã nhất trí công nhận 
chứng chỉ tiêm chủng vắc xin ngừa 
Covid-19 của nhau thông qua việc đồng 
bộ hóa kho dữ liệu.

Theo ông Abdullah, cả hai bên đều 
nhất trí cần công nhận chứng chỉ tiêm 
chủng của nhau càng sớm càng tốt. Hiện 
đã có cơ sở cho việc này, ở Malaysia có 
ứng dụng MySejahtera, còn ở Indonesia là 
ứng dụng PeduliLindungi. (Theo TTXVN)

Campuchia ra mắt 
hệ thống “QR code - thẻ 
tiêm phòng điện tử”

Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia 
thông báo chính thức triển khai hệ thống 
“QR code - thẻ tiêm phòng điện tử” từ 
ngày 18.10. Hệ thống QR code này không 
chỉ hiển thị thông tin về tiêm chủng và 
sức khỏe của từng cá nhân, mà còn tạo 
điều kiện cho việc tìm kiếm các cá nhân 
có nguy cơ mắc Covid-19.

Theo Bộ Bưu chính và Viễn thông 
Campuchia, hệ thống này sẽ thể hiện thông 
tin tiêm chủng, hình ảnh và danh tính cá 
nhân bằng cách quét QR code tại cửa ra 
vào của các cơ quan nhà nước, địa điểm 
kinh doanh, vui chơi giải trí hoặc nơi tập 
trung đông người. Việc sử dụng hệ thống 
này sẽ cắt giảm thời gian kiểm tra hành 
chính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và người 
dân không còn phải lo lắng về việc quên 
hoặc mất thẻ tiêm phòng vắc xin Covid-19. 
Bên cạnh đó, hệ thống này cũng ngăn chặn 
việc gian lận dữ liệu thẻ.

Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia 
hy vọng rằng mọi người dân sẽ sử dụng 
hệ thống “QR code - thẻ tiêm phòng điện 
tử” này để góp phần ngăn chặn sự lây lan 
của dịch Covid-19, thúc đẩy quá trình 
giao thương và đi lại, đưa cuộc sống trở 
lại trạng thái bình thường mới. 

(Theo VOV.VN)

Singapore mở rộng hành lang đi lại 
thêm 8 nước

Sân bay quốc tế Changi ở Singapore ngày 
30.3.2020.                   Ảnh: Reuters

Từ ngày 19.10, Singapore miễn quy 
định cách ly đối với hành khách nhập 
cảnh từ 8 nước đã tiêm đủ liều vắc xin 
ngừa Covid-19, trong bối cảnh “đảo quốc 
Sư tử” từng bước dỡ bỏ các biện pháp hạn 
chế để sống chung an toàn với đại dịch.

Với hơn 80% dân số đã tiêm phòng 
Covid-19 đầy đủ, giữa tháng 9 vừa qua, 
Singapore đã chính thức nối lại hoạt động 
du lịch quốc tế cho hành khách đã tiêm 
chủng từ Đức và Brunei trong khuôn 
khổ chương trình “Vaccinated Travel 
Lane” (Hành lang đi lại cho người đã 
tiêm chủng). Từ ngày 19.10, chương trình 
này được mở rộng thêm 8 quốc gia gồm 
Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Italy, Hà 
Lan, Tây Ban Nha và Mỹ. Hành lang đi 
lại với Hàn Quốc dự kiến được triển khai 
từ ngày 15.11.

Trung Quốc bác tin bí mật thử vũ khí siêu vượt âm
Trung Quốc cho biết đang phát triển 

công nghệ tái sử dụng tàu vũ trụ, phủ 
nhận thông tin nước này thử đầu đạn siêu 
vượt âm thế hệ mới.

“Theo tôi hiểu, vụ phóng đó là cuộc 
thử nghiệm tàu vũ trụ bình thường, nhằm 
kiểm tra công nghệ tái sử dụng phương 
tiện không gian. Nó có thể mang tới 
phương án tiện lợi và rẻ tiền để con người 
sử dụng vũ trụ vì mục đích hòa bình”, 
phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên tại 
thủ đô Bắc Kinh hôm 18.10.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau 
khi tờ Financial Times dẫn lời 5 quan chức 
Mỹ giấu tên cho biết Trung Quốc đã phóng 

Theo chính sách này, hành khách sẽ 
không phải thực hiện cách ly nếu đã tiêm 
phòng Covid-19 đầy đủ và có kết quả xét 
nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 
trước khi khởi hành và khi đến Singapore.

(Theo Vietnam+)

Tên lửa Trường Chinh 2C rời bệ phóng tại Trung 
Quốc hồi tháng 6.2021.                       Ảnh: CASC

một tên lửa Trường Chinh 2C lên không 
gian hồi tháng 8, mang theo phương tiện 
lướt siêu vượt âm có thể trang bị đầu đạn 
hạt nhân.

Các quan chức Mỹ cho biết phương 
tiện lướt siêu vượt âm được Trung Quốc 
thử hồi tháng 8 có thể bay nhiều vòng 
quanh Trái Đất ở quỹ đạo thấp, sau đó trở 
lại khí quyển và lao xuống mục tiêu với 
tốc độ lớn. “Đầu đạn bắn trượt và rơi cách 
mục tiêu 30 km, nhưng tiến bộ của Trung 
Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm 
đã khiến tình báo Mỹ hoàn toàn bất ngờ”, 
một quan chức thừa nhận.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John 
Kirby hôm 17.10 không bình luận về thông 
tin, nhưng nhấn mạnh lo ngại của Mỹ về 
nỗ lực gia tăng sức mạnh của quân đội 
Trung Quốc.          

(Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
 Ngày 18.10, một quan chức quân 

sự hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi hợp tác 
không gian vũ trụ mạnh mẽ với Hàn Quốc, 
đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đối tác 
vững mạnh dựa trên “sự tin tưởng lẫn nhau 
và những giá trị chung” sẽ giúp tăng cường 
khả năng răn đe trong lĩnh vực an ninh 
đang chứng kiến những sự cạnh tranh gắt 
gao này. 

(Theo TTXVN)
 Giới chức Ấn Độ ngày 18.10 cho 

biết đã có ít nhất 22 người thiệt mạng sau 
khi mưa to trút xuống bang Kerala, miền 
Nam nước này hồi cuối tuần qua. 

(Theo Vietnam+)
 Công ty dầu khí quốc gia Kuwait 

(KNPC) cho biết một đám cháy bùng phát 
ngày 18.10 tại cơ sở khử lưu huỳnh của nhà 
máy lọc dầu Mina al-Ahmadi ở Kuwait, làm 
một số người bị thương, nhưng hoạt động 
lọc và xuất khẩu dầu không bị ảnh hưởng.

 (Theo VOV.VN)


