
 u9  u2

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các 
Anh hùng liệt sĩ Đường Hồ Chí Minh trên biển
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 20.10.2021)

l Số ca trong ngày   16
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 472, Hoài Nhơn: 147, 
Hoài Ân: 98, An Nhơn: 178,  
Phù Cát: 358, Phù Mỹ: 37, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 21, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 98, 
các khu cách ly tập trung: 98)

l Số điều trị khỏi   1.339
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   160
l Cách ly tập trung    663

1.516
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SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ NĂM 2015:

Hỗ trợ sinh kế cho 
nạn nhân bom mìn 

Kết nối nguồn lực 
thúc đẩy khởi nghiệp
sáng tạo

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP

Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, nhiều hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… ở TP Quy Nhơn đã trở lại sau thời gian dài phải tạm dừng. Tuy nhiên, những 

bước đi của Quy Nhơn vẫn rất thận trọng với mục tiêu “mở nhưng phải đảm bảo an toàn”.  

Khách đến mua hàng tại lô bán giày dép của bà Nguyễn Thị Tuyết ở Trung tâm thương mại An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn (ảnh chụp sáng 20.10). Ảnh: HOÀI THU

Quy Nhơn bắt nhịp 
bình thường mới

Tạo cơ sở pháp lý, phục vụ 
chỉ đạo và điều hành
phát triển đất nước

Cần xử lý nghiêm, 
dứt điểm

LẤN CHIẾM ĐẤT RỪNG ĐỂ TRỒNG KEO 
TRÁI PHÉP TẠI LÀNG CANH TIẾN:

Khai mạc trọng thể 
kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
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BÍ THƯ TỈNH ỦY HỒ QUỐC DŨNG LÀM VIỆC 
VỚI TP QUY NHƠN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH COVID-19:
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Tập trung tiêm 
vắc xin ngừa 
Covid-19 toàn dân 
trong thời gian 
nhanh nhất
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Bình Định

(BĐ) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại 
buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện 
thí điểm vận tải hành khách bằng đường 
bộ, đường sắt và đường hàng không trên 
địa bàn tỉnh, chiều 20.10.

Theo Sở GTVT, trong thời gian thí 
điểm (từ ngày 10 - 20.10), hoạt động vận 
tải hành khách đường hàng không có số 
lượng người di chuyển nhiều nhất. Từ 
ngày 13 - 19.10, Cảng hàng không Phù 
Cát đón 20 chuyến bay khứ hồi TP Hồ 
Chí Minh - Bình Định; trong đó khách 
về Bình Định là 779 người, khách đi TP 
Hồ Chí Minh 233 người. 

Về đường sắt, ga Diêu Trì đón 21 
lượt tàu dừng trả đón khách; số khách 
xuống tại ga là 341 người, khách lên tàu 
là 299 người. 

Về đường bộ, hiện Sở GTVT thí điểm 
hoạt động vận tải hành khách cố định 
liên tỉnh từ Bình Định đến 7 tỉnh, thành 
phố. Đến nay, chỉ có 3 tuyến từ Bình 
Định đến TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, 
Phú Yên hoạt động với 15 đơn vị kinh 
doanh vận tải hành khách tham gia, vận 
chuyển 586 hành khách. Các tuyến liên 
tỉnh còn lại từ Bình Định đi Gia Lai, Kon 
Tum, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, do đơn 
vị kinh doanh vận tải, lái xe, nhân viên 
phục vụ trên xe và hành khách chưa đáp 
ứng được các điều kiện phòng, chống 
dịch Covid-19 nên chưa mở tuyến.

Sở GTVT đánh giá, hoạt động vận 
tải hành khách trong thời gian thí điểm 
cơ bản thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, 
hướng dẫn của các bộ, ngành, UBND 
tỉnh và các địa phương liên quan; cơ bản 
giải quyết nhu cầu đi lại cấp bách của 
người dân trong tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong quá 
trình thí điểm, công tác phối hợp giữa 

các đơn vị, sở, ngành liên quan chặt chẽ, 
đảm bảo các điều kiện quy định phòng, 
chống dịch. 

Tuy nhiên, hoạt động vận tải hành 
khách trở lại còn có nhiều điểm vướng 
như: DN vận tải hành khách liên tỉnh 
bằng ô tô chưa chấp hành đúng quy 
định đón trả khách; nhiều tài xế, phụ 
xe của các DN vận tải chưa tiêm đủ 2 
mũi vắc xin nên chưa thực hiện việc mở 
tuyến; nhiều tỉnh, thành phố chưa phản 
hồi phương án vận tải hành khách liên 
tỉnh; hành khách đi máy bay chưa đáp 
ứng được các điều kiện về “hộ chiếu vắc 
xin”; vướng quy định thực hiện điểm 
xét nghiệm nhanh tại khu vực nhà ga, 
sân bay…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, chỉ đạo Sở GTVT phải chủ động 
xây dựng phương án vận tải trong tình 
hình mới, chú trọng phương án mới 
sau thời gian thí điểm để đáp ứng nhu 
cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của 
người dân. 

Sở phải chủ động tuyên truyền sâu 
rộng thông tin về vận tải hành khách 
trên các kênh để người dân nắm bắt đầy 
đủ các điều kiện đi lại; phối hợp với 
các đơn vị vận tải, đơn vị kinh doanh 
nhà ga, bến bãi rà soát lại các điều kiện 
để thực hiện phương án vận tải hành 
khách trong tình hình mới phù hợp. Sở 
GTVT cập nhật đầy đủ các đề xuất, kiến 
nghị, vướng mắc tại cuộc họp, nhanh 
chóng hoàn thiện báo cáo tham mưu 
UBND tỉnh xem xét chỉ đạo những 
nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh; 
đồng thời tham mưu tỉnh kiến nghị Bộ 
GTVT xem xét việc bỏ điểm xét nghiệm 
nhanh tại Cảng hàng không Phù Cát và 
ga Diêu Trì.                              THU DỊU

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 60 
năm Ngày mở Đường Hồ Chí 
Minh trên biển (23.10.1961- 
23.10.2021), sáng 20.10, Bộ 
CHQS tỉnh phối hợp với Bộ Tư 
lệnh Vùng 3 Hải quân (Quân 
chủng Hải quân) và UBND TX 
Hoài Nhơn tổ chức lễ dâng 
hoa, dâng hương tưởng niệm 
các Anh hùng liệt sĩ tại Đài 
tưởng niệm Di tích bãi biển Lộ 
Diêu- nơi cập bến “tàu không 
số” (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, 
TX Hoài Nhơn). 

Tham dự buổi lễ có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
chuẩn đô đốc Mai Trọng Định- 
Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 
Hải quân; các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
lãnh đạo một số ngành, địa 
phương trong tỉnh; các CCB 
“tàu không số”.

Tại buổi lễ, các đại biểu 
cùng nhau ôn lại lịch sử hình 
thành Đường Hồ Chí Minh 
trên biển với điểm nhấn là hình 
ảnh “Đoàn tàu không số” cùng 
những chiến công lẫy lừng của 
Đoàn Vận tải biển 759 (năm 
1964 đổi tên thành Đoàn 125). 

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ 
Đường Hồ Chí Minh trên biển

Đoàn đại biểu của tỉnh 
dâng hoa lên Đài tưởng niệm 
Di tích bãi biển Lộ Diêu - 
nơi cập bến “tàu không số”. 
Ảnh: HỒNG PHÚC

Tập trung tiêm vắc xin ngừa Covid-19 
toàn dân trong thời gian nhanh nhất

(BĐ) - Chiều 20.10, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng làm việc với Thành ủy, 
UBND TP Quy Nhơn về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Cùng tham dự có 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long; 
Giám đốc Sở Y tế, Sở GD&ĐT và các 
đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của TP Quy Nhơn, từ 
12.9 - 20.10, thành phố có 381 ca bệnh 
Covid-19, trong đó 215 ca cộng đồng. 
Đáng chú ý, ổ dịch mới nhất ghi nhận 
tại phường Lê Lợi bắt nguồn từ một 
ca đã lây nhiễm từ lâu và lây thứ phát 
ra nhiều trường học ở Quy Nhơn, Phù 
Cát. Địa bàn TP Quy Nhơn tiềm ẩn 
nguy cơ xuất hiện F0 trong cộng đồng 
rất cao do dân cư đông đúc, nhiều công 
ty, DN đang hoạt động có lượng công 
nhân đông, số lượng người đến/về từ 
các vùng dịch tương đối nhiều. Riêng 
với các trường học trên địa bàn thành 
phố, việc dạy học trực tiếp gây không 
ít lo lắng trong phụ huynh và xã hội. 

Từ thực trạng trên, TP Quy Nhơn đề 
nghị Sở Y tế phân bổ đầy đủ vắc xin và 
hỗ trợ nhân lực để thành phố thực hiện 
tiêm chủng toàn dân. Riêng với việc 
dạy học, ngành GD&ĐT TP Quy Nhơn 
đề xuất cho học sinh các khối lớp 1, 2, 
3 trong nội thành dừng đến trường, các 
khối lớp 4, 5 và cấp THCS sẽ tính toán 
tổ chức dạy trực tuyến.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của 
lãnh đạo TP Quy Nhơn cùng ý kiến 
của Giám đốc Sở Y tế, Sở GD&ĐT và 
một số đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu lãnh đạo TP 
Quy Nhơn phải xác định trách nhiệm 

của từng người tham gia “cuộc chiến” 
chống đại dịch. Địa phương nào, cấp 
nào lơ là trong chống dịch thì phải xử 
lý thật nghiêm, kể cả lãnh đạo. Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Quy Nhơn 
vẫn phải thực hiện biện pháp tầm soát 
mà cơ sở pháp lý là Kế hoạch số 94/KH-
UBND của UBND tỉnh, đặc biệt phải 
làm nghiêm tại những địa phương, 
khu vực có nguy cơ cao. Về việc tiêm 
vắc xin, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo TP Quy 
Nhơn phải tập trung làm xong trong 
thời gian nhanh nhất có thể, xem đây 
là nhiệm vụ chính trị. Sở Y tế phải hỗ 
trợ đủ lực lượng cho thành phố. 

Về việc dạy học, ngoài những chỉ 
đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Bí thư 
Tỉnh ủy yêu cầu TP Quy Nhơn tạm thời 
cho các trường học có ghi nhận ca F0 
dừng việc dạy và học; từ ngày 21.10, đối 
với khu vực nội thành, cho học sinh lớp 
1, 2, 3 dừng đến trường, tính toán việc 
dạy trực tuyến cho học sinh các khối 
lớp 4, 5 và cấp THCS. Với những học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường 
có thể tính toán đến phương án cho các 
em lên trường học trực tiếp. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng cũng đề nghị TP Quy Nhơn kiểm 
tra lại việc chấp hành quy định hoạt 
động của các cơ sở kinh doanh. Yêu cầu 
các phường tiến hành kiểm tra đột xuất, 
nếu cơ sở nào không làm đúng thì đình 
chỉ hoạt động, niêm phong cơ sở. Ngoài 
ra, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến 
quá phức tạp thì xem xét tiếp tục cho 
dừng một số dịch vụ không cần thiết.

NGỌC TÚ

BÍ THƯ TỈNH ỦY HỒ QUỐC DŨNG LÀM VIỆC VỚI TP QUY NHƠN VỀ CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải 
phù hợp tình hình mới

Trong suốt 14 năm làm nhiệm 
vụ vận tải chiến lược quân sự 
trên biển (1961 - 1975), Đoàn 
125 đã huy động 1.879 lượt 
tàu, thuyền, vận chuyển gần 
153 nghìn tấn vũ khí, trang bị 
kỹ thuật, thuốc chữa bệnh… 
kịp thời chi viện sức người, sức 
của, vũ khí, trang bị cho chiến 
trường miền Nam kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước.

Tại Bình Định, vào ngày 
1.11.1964, Tàu 401 chở hơn 30 

tấn vũ khí cập bến Lộ Diêu 
(xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) 
an toàn. Số vũ khí tiếp nhận 
được đã trang bị cho các trung 
đoàn chủ lực của Quân khu 5 
và LLVT tỉnh, góp phần quan 
trọng vào các chiến thắng 
trong chiến dịch Đông Xuân 
1964 - 1965 như: An Lão, Đèo 
Nhông - Dương Liễu, Đồi 
Mười, Gò Bồi… 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng 

định: Đường Hồ Chí Minh trên 
biển là một trong những chiến 
công hiển hách của quân và 
dân ta trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. Với việc 
tổ chức thành công Đường Hồ 
Chí Minh trên biển, quân và 
dân ta đã viết nên bản hùng ca 
về ý chí, sức sáng tạo của con 
người Việt Nam thời đại Hồ 
Chí Minh, góp phần quan trọng 
vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc 
trong cuộc chiến đấu chống lại 

đế quốc Mỹ. 
Trong không khí trang 

nghiêm, các đại biểu dâng hoa, 
dâng hương trước Đài tưởng 
niệm Di tích bãi biển Lộ Diêu 
- nơi cập bến “tàu không số”, 
thành kính tưởng nhớ các lực 
lượng mở đường vận tải chiến 
lược mang tên Bác trên biển 
đã chiến đấu dũng cảm, kiên 
cường và hy sinh vì sự nghiệp 
giải phóng dân tộc.

Dịp này, các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng 3 
Hải quân, Bộ CHQS tỉnh và 
TX Hoài Nhơn tặng quà cho 
các CCB “tàu không số” ở TX 
Hoài Nhơn: CCB Lê Văn Nốt 
(ở xã Hoài Mỹ), Đinh Hoàng 
Thiều (xã Hoài Hương), Trần 
Đạo (phường Tam Quan Bắc); 
CCB Nguyễn Dậu (phường Hải 
Cảng, TP Quy Nhơn). 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 
cũng đến thắp hương và trao 
quà cho các gia đình liệt sĩ 
“Đoàn tàu không số”: Liệt sĩ 
Nguyễn Hấn (ở xã Nhơn Hải, 
TP Quy Nhơn), liệt sĩ Phan Văn 
Rãi (phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn), liệt sĩ Trần Nhợ (xã Cát 
Khánh, huyện Phù Cát) và liệt 
sĩ Đoàn Văn Nhi (xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước). 

HỒNG PHÚC
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Bình Định

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

Quy Nhơn bắt nhịp 
bình thường mới

Hàng quán, dịch vụ trở lại 
Khảo sát tại TP Quy Nhơn 

cho thấy, từ ngày 15.10, khi 
UBND tỉnh cho phép mở lại 
có điều kiện một số hoạt động, 
dịch vụ, các cơ sở kinh doanh 
ăn uống bắt nhịp trở lại đều và 
nhanh nhất. 

Anh Minh Khoa, nhà ở 
phường Nguyễn Văn Cừ, TP 
Quy Nhơn, cho biết: “Tối 16.10, 
tôi và 4 người bạn thân đến Nhà 
hàng 05 - 07 Trần Phú. Chúng 
tôi muốn gặp nhau và cũng 
muốn góp phần cho thấy Quy 
Nhơn an toàn, các cơ sở dịch vụ 
phải từng bước hồi phục hoạt 
động thì người dân mới có việc 
làm, thu nhập. Đến nơi thấy 
yên tâm khi khoảng cách giữa 
các bàn đúng theo quy định, 
nhân viên phục vụ đeo khẩu 
trang, yêu cầu khách quét mã 
QR khai báo y yế... Khách hàng 
cũng khá là đông!”.  

Nhiều quán ăn, cà phê khác 
trên địa bàn thành phố cũng 
mở cửa và dần đông khách.

Ngày 15.10.2021 là một 
ngày “đáng nhớ” đối với chị 
Nguyễn Thị Thu Huyền, bởi 
sau 5 tháng rưỡi khai trương, 
nay CLB VVTD Jet Martial Arts 
&Fitness (đường Trần Hưng 
Đạo) phục vụ mọi người luyện 
tập võ tự do, rèn luyện sức 
khỏe, mới có thể chính thức 
hoạt động. Chị Huyền đầu tư 
khoảng 300 triệu đồng cho cơ 
sở vật chất, thiết bị tập luyện; 
đặt cọc 20 triệu đồng cho chủ 
mặt bằng, trả trước 3 tháng 
tiền thuê (7 triệu đồng/tháng). 
Điều an ủi là 3 tháng vừa qua 
chị được chủ nhà giảm 30% 
tiền thuê mặt bằng. Chị Huyền 
chia sẻ: “Chúng tôi tuân thủ 
nghiêm túc các quy định 
phòng, chống dịch Covid-19 
nhưng nhiều người vẫn còn e 
ngại dịch bệnh Covid-19. Do 
đó, trong 5 ngày qua mới chỉ 
có chừng chục người đến tập. 
Tôi hy vọng thời gian tới mọi 
thứ sẽ tốt hơn để CLB duy trì 

Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, nhiều hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ… ở TP Quy Nhơn đã trở lại sau thời gian dài phải tạm dừng. Tuy nhiên, những bước đi của Quy Nhơn 
vẫn rất thận trọng với mục tiêu “mở nhưng phải đảm bảo an toàn”.  

hoạt động ổn định”.
Trung tâm thương mại An 

Phú Thịnh hoạt động trở lại 
từ ngày 20.10. Thời điểm 10 
giờ sáng 20.10, hầu hết các hộ 
kinh doanh ở tầng 1 vẫn chưa 
mở bán lại; tầng 2 tập trung 
các hộ bán quần áo, vải, chỉ có 
khoảng vài chục khách; tầng 
3 tập trung các hộ kinh doanh 
giày dép, mỹ phẩm..., khoảng 
70% số lô sạp đã hoạt động 
trở lại nhưng cũng ít khách. 
Tuy vậy, hầu hết các chủ sạp 
cho biết, phải mở bán trở lại 
để người tiêu dùng quen dần, 
đến tết mới có đông khách. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết, chủ 2 
lô bán giày dép, chia sẻ: “Tôi đã 
nghỉ bán gần 3 tháng. Sau mấy 
ngày thông báo cho bạn hàng, 

nay tôi mới bán lại nhưng chỉ 
có 1 khách quen đến mua ủng 
hộ mở hàng và 2 khách vãng 
lai. Chúng tôi tuân thủ nghiêm 
túc quy định phòng, chống 
dịch để bảo vệ mình và khách, 
hầu hết mọi người ở đây đã 
được tiêm 1 mũi vắc xin... Ban 
Quản lý Trung tâm thương mại 
An Phú Thịnh cũng hỗ trợ để 
tiểu thương có thể “gượng 
dậy” sau thời gian nhiều khó 
khăn. Hy vọng từ đây đến tết 
mọi thứ sẽ tốt hơn!”.  

Nhà hàng, khách sạn 
còn e dè

Đối với các resort, khách 
sạn, nhà nghỉ... muốn hoạt 
động lại theo quy định phải 
đảm bảo lại nhiều điều kiện 

phòng, chống dịch hơn so với 
các loại hình kinh doanh khác. 
Bên cạnh đó, đây cũng là giai 
đoạn chưa có khách của du lịch 
Bình Định, nên vẫn chỉ có một 
số rất ít cơ sở lưu trú đảm bảo 
đủ điều kiện, phục vụ người 
cách ly y tế (có thu phí) phòng, 
chống dịch Covid-19 thì mới 
hoạt động.  

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, 
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình 
Định, Giám đốc Công ty CP 
Khách sạn Hoàng Yến, cho 
biết: Phần lớn các khách sạn 
ở Quy Nhơn vẫn chưa hoạt 
động, bởi quy định phòng, 
chống dịch dù đã mở hơn 
những vẫn còn giới hạn về 
đối tượng và số lượng khách, 
chưa có thể tổ chức hoạt động 
phục vụ đông khách như tiệc 
cưới, hội nghị... Đồng thời, 
lực lượng lao động ở khách 
sạn thời gian qua đã nghỉ khá 
lâu, giờ muốn gọi lại, chủ cơ 
sở phải duy trì hoạt động ở 
tần suất cao thì mới đủ tạo 
việc làm ổn định cho họ. Hiện 
nhiều khách sạn vẫn đóng cửa, 
chờ điều kiện thuận lợi hơn khi 
kiểm soát tốt dịch bệnh.  

Các khu di tích, danh lam 
thắng cảnh, điểm tham quan 
du lịch cũng chưa có khách. 
Sáng 20.10, tại di tích Tháp Đôi 
(Quy Nhơn), chỉ có 2 người 
dân địa phương vào chụp 
hình, trong khi hằng năm dịp 
20.10 thường có nhiều đoàn 
khách trong và ngoài tỉnh đến 
đây tham quan. Theo thống kê 
5 ngày qua, điểm di tích này 
chưa có khách.         

HOÀI THU 

TP Quy Nhơn là trung tâm KT-XH của tỉnh, được 
ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 với số lượng lớn 
để nhanh chóng trở về trạng thái bình thường mới, 
làm động lực hồi phục chung cho cả tỉnh. 

Bác sĩ Bành Quang Khải, Phó Giám đốc TTYT 
TP Quy Nhơn, chia sẻ: Khi vắc xin về nhiều, tiêm 
chủng diện rộng, ban tổ chức đã bố trí các đội 
tiêm chủng về tận phường, xã; có phường địa bàn 
rộng phải tổ chức 3 - 4 điểm tiêm/phường, cũng 
có khi phải dùng xe tiêm lưu động cho các vùng 
sâu, vùng xa. Những ngày cao điểm, thành phố có 

12 điểm/43 bàn tiêm với số người được tiêm ngày 
cao nhất là trên 13.000 người.

Chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn 
thành phố diễn ra từ ngày 24.9 - 10.10, tỷ lệ người 
18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 
đạt 94,8% (tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi 
đạt 12,2%). Từ ngày 20 - 22.10, thành phố tiếp 
tục tiêm vắc xin cho những người trên 70 tuổi chưa 
tiêm mũi 1, phụ nữ có thai, những người đã được 
tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna hoặc Pfizer.

THẢO KHUY 

Các chợ truyền thống, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch 
bệnh Covid-19, vẫn chưa “mở thoáng” mà tiếp tục kiểm soát chặt 
theo quy định chung của UNND TP Quy Nhơn từ tháng 8.2021 
đến nay. Các hộ kinh doanh tại chợ luân phiên buôn bán 3 ngày/lượt 
và phải có giấy test nhanh SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ, 
tuân thủ các quy định phòng, chống dịch... 

Quán cà phê Marina The Garden phục vụ khách từ sáng 15.10.                   Ảnh: HOÀI THU

Ghi nhận F0 trong
giáo viên và học sinh,
nhiều trường tạm
dừng dạy và học 

(BĐ) - Tối 20.10, Phó Chủ 
tịch UBND TP Quy Nhơn 
Nguyễn Phương Nam cho hay 
đã chỉ đạo khẩn Phòng GD&ĐT 
thành phố tiếp tục cho trường 
mầm non nghỉ học cho đến khi 
có thông báo mới.

Các trường tiểu học, THCS 
thuộc 4 xã: Nhơn Lý, Nhơn 
Hải, Nhơn Hội, Nhơn Châu 
tiếp tục tổ chức hoạt động dạy 
và học bình thường; lưu ý việc 
tổ chức hoạt động dạy và học 
cần tuân thủ nguyên tắc 5K và 
các quy định phòng, chống dịch 
Covid-19.

Đối với các trường tiểu học, 
THCS thuộc địa bàn 16 phường 
còn lại và xã Phước Mỹ: Học 
sinh nghỉ học từ ngày 21 đến hết 
ngày 24.10. Các trường tổ chức 
hoạt động dạy và học trở lại từ 
ngày 25.10 với hình thức cụ thể: 
Đối với học sinh các khối lớp 1, 
2 và 3, giáo viên chủ nhiệm, giáo 
viên bộ môn thông qua phụ 
huynh hướng dẫn học sinh học 
tập, ôn tập và gửi bài tập qua 
zalo của từng lớp. Đối với học 
sinh các khối lớp 4, 5 và các khối 
lớp 6, 7, 8, 9, tổ chức dạy học 
bằng hình thức trực tuyến.

UBND TP Quy Nhơn cho 
biết, ổ dịch tại phường Lê Lợi 
liên quan ca bệnh ở thôn Xuân 
An, xã Cát Minh (huyện Phù Cát), 
đến ngày 20.10 đã xác định 5 ca 
F0 tại 4 trường học trên địa bàn 
thành phố, gồm: Trường Tiểu 
học Lê Lợi (2 ca), Trường THCS 
Ngô Mây (1 ca),  Trường THCS 
Lương Thế Vinh (1 ca), Trường 
Tiểu học Lý Thường Kiệt (1 ca). 

Kết quả test nhanh SARS-
CoV-2 các trường hợp F1, F2 
và giáo viên, học sinh liên quan 
tại 4 trường học trên đã và đang 
được tiến hành, đến ngày 20.10 
đều có kết quả âm tính. Công tác 
test nhanh tầm soát vẫn đang 
được tiếp tục. 

Ngành Y tế đã phun khử 
khuẩn toàn bộ các trường học.

T.HIỀN

 Ngày 20.10, LĐLĐ TX Hoài 
Nhơn tổ chức bàn giao nhà Mái 
ấm Công đoàn cho gia đình 
chị Nguyễn Thị Chi, ở khu phố 
Thái Lai, phường Hoài Xuân, 
là đoàn viên công đoàn cơ sở 
phường Hoài Xuân, có hoàn 
cảnh khó khăn. Ngôi nhà xây 
mới có diện tích 100 m2, được 
LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí 30 
triệu đồng, trích từ quỹ Mái ấm 
Công đoàn. HUỲNH THÀNH
 41 phần quà đã được 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Vĩnh Thạnh trao cho các hộ 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
ở các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh 
Hiệp, Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh 
Thạnh, ngày 20.10. Mỗi phần quà 
trị giá 400 nghìn đồng, gồm gạo, 
mì tôm, bánh tráng, dầu, đường, 
nước nắm… NGỌC ÁNH

TIN VẮN

TP QUY NHƠN:
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Bình Định

(BĐ) - Trong khuôn khổ 
ngày làm việc đầu tiên của kỳ 
họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 
(họp trực tuyến), chiều 20.10, 
Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định 
đã thảo luận tại tổ, đóng góp 
ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ luật 
Tố tụng hình sự (TTHS) và Dự 
án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thống kê. Đồng 
chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định - 
chủ trì thảo luận.

Góp ý vào Dự án Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Bộ luật TTHS, các đại biểu cơ 
bản tán thành với sự cần thiết 
ban hành và phạm vi sửa đổi 
luật này, nhằm đảm bảo đúng 
lộ trình thực hiện cam kết của 
Việt Nam trong Hiệp định Đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) và 
để giải quyết những vấn đề cấp 
bách phát sinh trong thực tiễn 
do thiên tai, dịch bệnh gây ra; 
phù hợp với chủ trương đưa 
CA chính quy về xã.

Về tên gọi của dự thảo Luật, 
các đại biểu cho rằng nội dung 
của dự thảo Luật không chỉ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Bộ 
luật TTHS (tại Điều 1) mà còn 
sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 
44 Luật Tổ chức cơ quan điều 
tra hình sự (tại Điều 2). Như 
vậy, dự thảo Luật không thuộc 
loại văn bản sửa đổi, bổ sung 
một văn bản mà thuộc loại văn 
bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn 
bản. Tại khoản 2, Điều 28 Nghị 
quyết số 351/2017/UBTVQH14 
của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, quy định về thể thức và 
kỹ thuật trình bày văn bản quy 
phạm pháp luật của Quốc hội, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch nước, có quy định: 
“Tùy theo nội dung được sửa 
đổi, bổ sung, tên của văn bản 
sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản 
gồm có tên loại văn bản kèm 
theo cụm từ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của văn bản được 
sửa đổi, bổ sung có cùng nội 
dung sửa đổi, bổ sung liên quan 
được khái quát, hoặc liệt kê cụ 
thể tên các văn bản được sửa 
đổi, bổ sung”. Vì vậy, đại biểu 
đề nghị Ban soạn thảo nghiên 
cứu, chỉnh sửa tên của dự thảo 
Luật thành “Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật 
TTHS và Luật Tổ chức cơ quan 

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định góp ý  
một số dự án luật

Đại biểu Đoàn Bình Định thảo luận tại tổ.                                                                  Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 91 năm 
Ngày thành lập Hội LHPN Việt 
Nam (20.10.1930 - 20.10.2021), 
chiều 20.10, Thường trực Tỉnh 
ủy tổ chức gặp mặt 39 nữ cán 
bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
MTTQ, các đoàn thể và địa 
phương trong tỉnh. Tham dự 
gặp mặt có các đồng chí: Hồ 
Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn 
Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn 
Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  
Việt Nam tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chúc 
mừng các nữ cán bộ lãnh đạo 
nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 
20.10, chúc các chị em sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công. Đồng 
chí bày tỏ sự vui mừng khi 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 9/9 ứng 
cử viên nữ đều trúng cử và tỷ 
lệ nữ trúng cử vào Ban Chấp 
hành cao nhất từ trước đến nay 
là một thành công lớn về công 

tác cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ 
nữ của tỉnh ngày càng trưởng 
thành, phát triển cả về số lượng 
và chất lượng. Hiện tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức nữ của 
tỉnh chiếm tỷ lệ 64,25%; cán bộ 
nữ giữ chức vụ lãnh đạo chủ 
chốt các sở, ban, ngành, đoàn 
thể cấp tỉnh chiếm 15,86%.

Thay mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy ghi nhận và biểu dương sự 
cống hiến, đóng góp của đội 
ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản 
lý trong mỗi bước phát triển của 
tỉnh và khẳng định tỉnh luôn 
quan tâm, tạo điều kiện thuận 
lợi để phụ nữ có điều kiện phát 
triển về mọi mặt. 

Đại diện các nữ cán bộ lãnh 
đạo, đồng chí Nguyễn Thị 
Phong Vũ trân trọng cảm ơn 
sự đánh giá cao và ghi nhận 
của lãnh đạo tỉnh đối với đội 
ngũ cán bộ nữ trong tỉnh và 
hứa trong thời gian đến, ở từng 
cương vị, cán bộ nữ sẽ cố gắng 
phấn đấu, rèn luyện, học tập, 
cống hiến, vượt qua những rào 
cản về giới để đáp ứng sự tin 
tưởng, kỳ vọng của các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh.

NGỌC QUỲNH

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, 
chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ lãnh đạo nữ. 
                                                                                                                                                         Ảnh: NGỌC TÚ

(BĐ) - Sáng 20.10, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 
chương trình tọa đàm về 
“Giải pháp phát triển tổ chức 
Đoàn, Hội trong DN ngoài 
Nhà nước”. Tham dự chương 
trình có đại diện lãnh đạo 
Đảng ủy Khối DN tỉnh, Ban 
quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hội 
Doanh nhân trẻ tỉnh và các tổ 
chức đoàn, hội trong DN ngoài  
Nhà nước.

Qua đánh giá thực trạng 
công tác phát triển tổ chức Đoàn, 
Hội trong DN ngoài Nhà nước 
thời gian qua, các đại biểu dự 
tọa đàm đã nêu lên những khó 
khăn, tồn tại và hạn chế trong 
công tác này tại các đơn vị. Bên 
cạnh đó, đại biểu cũng chia sẻ 
những mô hình hay, cách làm 
sáng tạo mà địa phương, đơn vị 
đã triển khai và bước đầu mang 
lại hiệu quả, giúp cải thiện tỷ lệ 
tập hợp thanh niên vào tổ chức, 

Bàn giải pháp phát triển tổ chức Đoàn, Hội  
trong DN ngoài Nhà nước

Quang cảnh tại buổi tọa đàm.                                                                            Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Liên quan đến ca bệnh 
Covid-19 ghi nhận là học sinh 
Trường THPT số 2 Phù Cát, 
huyện Phù Cát đã tạm thời cho 
học sinh các trường trên địa bàn 
xã Cát Minh và Cát Tài nghỉ học 
từ ngày 20.10 cho đến khi có 
thông báo mới. 

Phòng GD&ĐT huyện yêu 
cầu hiệu trưởng các trường mẫu 
giáo, tiểu học, THCS thuộc xã 
Cát Minh (4 trường) và Cát Tài  
(3 trường) chỉ đạo cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và học sinh 
(tổng cộng hơn 3.700 em) thực 
hiện nghiêm công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. 
Tùy theo tình hình diễn biến 
của dịch bệnh trên địa bàn, 
phòng GD&ĐT sẽ tham mưu 
cho UBND huyện điều chỉnh 
thời gian cho phù hợp. 

Thông tin với phóng viên vào 
tối 20.10, Giám đốc Sở GD&ĐT 
Đào Đức Tuấn cũng cho biết, đã 
cho Trường THPT số 2 Phù Cát 
tạm dừng hoạt động dạy học để 
tiến hành khoanh vùng, truy vết, 
xét nghiệm. 

Theo UBND huyện Phù Cát, 

liên quan đến ca mắc Covid-19 
trên địa bàn huyện, địa phương 
đã truy vết các trường hợp F1, 
F2, đến ngày 20.10 ghi nhận một 
số ca dương tính là học sinh 
Trường THPT số 2 Phù Cát (ở 
huyện Phù Cát và ở xã Mỹ Cát, 
huyện Phù Mỹ).
 Liên quan đến các ca bệnh 

Covid-19 trên, ngày 20.10, Chủ 
tịch UBND huyện Phù Cát đã 
ký quyết định tạm thời áp dụng 
biện pháp cách ly y tế vùng đối 
với 2 xóm Xuân Mỹ (92 hộ/336 
người) và Xuân Thành (57 
hộ/234 người), thuộc thôn Xuân 
An, xã Cát Minh. Thời gian thực 
hiện: Từ 8 giờ ngày 20.10 cho 
đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Phù Mỹ cũng 
ban hành quyết định phong tỏa 
tạm thời 100 hộ dân xóm Nam 
An Thượng và 120 hộ dân xóm 
Nam An Hạ (thôn An Mỹ, xã 
Mỹ Cát) để phòng, chống dịch 
Covid-19. Thời gian thực hiện: 
Từ 20 giờ ngày 19.10 đến khi có 
thông báo mới. 

T.HIỀN - TRƯỜNG GIANG - 
BẢO NGÂN

Phù Cát: Học sinh xã Cát Minh, Cát 
Tài tạm nghỉ học  để phòng dịch

điều tra”.
Liên quan đến việc sửa đổi 

khoản 1, Điều 155, khoản 8, 
Điều 157 của Bộ luật TTHS để 
bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới 
khoản 1, Điều 226 của Bộ luật 
Hình sự về hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp, các 
đại biểu cho rằng: Qua nghiên 
cứu, đối chiếu với các điều 
khoản của Bộ luật TTHS hiện 
hành và các điều khoản liên 
quan của Hiệp định CPTPP, 
cho thấy quy định tại khoản 1, 
Điều 155, khoản 8, Điều 157 của 
Bộ luật TTHS hiện hành chưa 
tương thích với điểm g, khoản 
6, Điều 18.77 Hiệp định CPTPP. 
Vì vậy, các đại biểu đồng tình 
việc sửa đổi khoản 1, Điều 155, 
khoản 8, Điều 157 của Bộ luật 
TTHS. 

Đối với dự án Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật 
Thống kê, các đại biểu cho rằng 
việc ban hành Luật nhằm thể 
chế hóa đường lối, chủ trương, 
chính sách pháp luật của Đảng 
và Nhà nước về công tác thống 
kê; tạo cơ sở pháp lý để thực 
hiện kịp thời việc thu thập, tổng 
hợp và đảm bảo số liệu thống 
kê phản ánh khách quan, chính 
xác, kịp thời, đầy đủ, thống 
nhất phục vụ công tác hoạch 
định, đường lối, chính sách và 
điều hành phát triển KT-XH 
của đất nước. Tuy nhiên, các 
đại biểu cũng cho rằng, dự thảo 
Luật cần bổ sung quy định rõ 
ràng hơn, chi tiết hơn về danh 
mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 
ban hành kèm theo dự án Luật, 
nhằm thể hiện bao quát tình 
hình phát triển của đất nước và 
của từng địa phương. Đề nghị 
trong quá trình tổ chức thực 
hiện Luật, Chính phủ cần có kế 
hoạch, lộ trình đổi mới công tác 
thống kê, đảm bảo cung cấp số 
liệu thông tin chính xác, khách 
quan, kịp thời.

NGUYỄN HÂN 

góp phần nâng cao chất lượng 
hoạt động Đoàn, Hội trong DN 
ngoài Nhà nước; đề xuất, kiến 
nghị với cấp ủy, chính quyền, 
đoàn cấp trên một số giải pháp 
nhằm phát triển, thành lập 
được nhiều hơn nữa các tổ chức 
của thanh niên.

Nhân dịp này, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn trao quyết định 

thành lập Chi đoàn Công ty 
TNHH Đầu tư xây dựng An 
Viên An Lộc Phát trực thuộc 
Đoàn khối DN tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn cũng trao bằng khen 
cho 7 chi đoàn DN ngoài Nhà 
nước có thành tích xuất sắc 
trong công tác xây dựng tổ chức 
Đoàn năm 2021.  CHƯƠNG HIẾU



5KINH TẾTHỨ NĂM, 21.10.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

  Là cơ quan thực hiện chức 
năng tổ chức, điều phối các hoạt 
động thống kê theo chương trình 
công tác của Tổng cục Thống kê 
và tham mưu, giúp UBND cấp 
tỉnh quản lý nhà nước về hoạt 
động thống kê trên địa bàn tỉnh, 
xin bà cho biết những kết quả 
nổi bật sau 5 năm thực hiện Luật 
Thống kê năm 2015 tại tỉnh ta? 

- Luật Thống kê 2015 được 
Quốc hội khóa XIII thông qua 
tại kỳ họp thứ 10 (có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 1.7.2016) 
cùng các văn bản dưới luật đã 
được Cục Thống kê tỉnh tuyên 
truyền, phổ biến sâu rộng đến 
các sở, ngành, địa phương, 
cộng đồng DN và người dân 
trong tỉnh. 

Cùng với đó, Cục Thống 
kê tỉnh đã ký kết quy chế phối 
hợp, chia sẻ thông tin thống kê 
với các sở, ngành của tỉnh và 
địa phương, góp phần bảo đảm 
tính thống nhất giữa số liệu 
của ngành Thống kê và số liệu 
của các đơn vị, từ đó nâng cao 
hiệu quả, chất lượng số liệu, dữ 
liệu thống kê. Chúng tôi cũng 
đã tổ chức điều tra, tổng điều 
tra trên nhiều lĩnh vực và đạt 
kết quả tích cực. 

Chẳng hạn năm 2016, chúng 
tôi đã tổ chức Tổng điều tra 
nông thôn, nông nghiệp và 
thủy sản trên phạm vi toàn 

Cách đây 3 năm, nhận thấy tiềm 
năng phát triển kinh tế từ cây hoa sen, 
anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, ở khu 
phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh, 
TX Hoài Nhơn) mạnh dạn cải tạo bàu 
sen khoảng 4,5 ha, đầu tư theo hướng 
lấy hạt. Giống sen anh Xong chọn phát 
triển là giống sen tự nhiên mọc ở đây 
đã nhiều năm, hạt to, thơm ngon hơn 
hẳn nhiều giống sen khác.                 

Đến mỗi mùa thu hoạch, từ cuối 
tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, anh 
Xong thường phải thuê thêm khoảng 4 
lao động mới kịp việc. Mỗi vụ như vậy 
anh Xong thu khoảng 7 tấn hạt sen tươi, 
bán với giá 25.000 - 40.000 đồng/kg; hạt 
sen phơi khô chế biến thành bột sen thì 
bán giá 300 nghìn đồng/kg. Ngoài ra 
anh còn bán trà sen, ngó sen và hoa sen. 

Anh Xong chia sẻ: Trồng sen không 
mất nhiều công chăm sóc nhưng công 

 Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 
TP Hồ Chí Minh vừa công bố tài trợ 
2,96 triệu USD cho Công ty AMI AC 
Renewables thực hiện dự án thí điểm phát 
triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại 
Việt Nam. Hệ thống này sẽ kết nối với nhà 
máy điện năng lượng mặt trời công suất 
50 MW của Công ty AMI AC Renewables 
tại tỉnh Khánh Hòa; góp phần giảm tổn 
thất năng lượng và giúp Việt Nam tích 
hợp nhiều năng lượng tái tạo hơn vào hệ 
thống năng lượng quốc gia. 

(Theo Báo Công Thương)
 Từ ngày 19 - 29.10, Cục Thương 

mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công 
Thương) phối hợp với sàn thương mại điện 
tử Sendo tổ chức Tuần lễ Nông sản Việt 
trực tuyến với các loại trái cây của các tỉnh, 
thành phố phía Nam. Đây là hoạt động 
nhằm đẩy mạnh tiêu thụ nông sản các 
vùng miền, hỗ trợ người nông dân phục 
hồi kinh tế sau dịch Covid-19. (Theo HNM)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ NĂM 2015:

Tạo cơ sở pháp lý, phục vụ chỉ đạo 
và điều hành phát triển đất nước

tỉnh; năm 2019 tiếp tục thực 
hiện đợt Tổng điều tra dân số 
và nhà ở; năm 2020 thực hiện 
điều tra nông nghiệp, nông 
thôn giữa kỳ và năm 2021 tiến 
hành Tổng điều tra kinh tế. Đặc 
biệt, Cục Thống kê tỉnh gia tăng 
ứng dụng công nghệ thông tin 
và đổi mới phương pháp điều 
tra, thu thập thông tin, đảm bảo 
yêu cầu về tiến độ, tăng chất 
lượng và độ tin cậy số liệu, dữ 
liệu thống kê. 

Thông tin, dữ liệu thống kê 
của ngành Thống kê đã giúp 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
đánh giá tình hình KT-XH, đề 
ra các chiến lược, kế hoạch, 
chương trình hành động phát 
triển KT-XH của tỉnh. 
  Theo đánh giá của các 

chuyên gia, hiện nhiều danh 

mục, chỉ tiêu của Luật Thống 
kê quốc gia năm 2015 chưa được 
cập nhật, phản ánh, đánh giá 
một số chính sách pháp luật, 
mục tiêu đường lối đổi mới, định 
hướng phát triển KT-XH của 
đất nước và các quy định mới 
của các tổ chức quốc tế mà nước 
ta mới tham gia, ký kết trong 5 
năm trở lại đây. Ý kiến của bà 
về vấn này như thế nào? 

- Đó cũng là chuyện bình 
thường thôi! Khi đất nước phát 
triển, nhiều vấn đề mới nảy 
sinh; hơn nữa trên bình diện 
quốc tế, khi trở thành thành 
viên của nhiều tổ chức, tham 
gia ký kết các hiệp định, thỏa 
ước… ta cũng phải bổ sung, 
điều chỉnh cho phù hợp. Chẳng 
hạn như các vấn đề về môi 
trường, biến đổi khí hậu; dịch 

bệnh; giới, bình đẳng giới và 
các nhóm yếu thế trong xã hội; 
tăng trưởng xanh, phát triển 
bền vững; cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng 
KHCN; công nghiệp hóa; đô 
thị hóa; phát triển khu vực 
tư nhân; khoảng cách về phát 
triển xã hội giữa các vùng miền. 
Ngoài ra, một số khái niệm, 
phương pháp tính, nguồn số 
liệu, cơ quan chịu trách nhiệm 
thu thập, tổng hợp… cũng 
không còn phù hợp với tình 
hình phát triển của đất nước 
và quốc tế. 
 Dự kiến Dự thảo Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thống kê năm 2015 được 
trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội 
khóa XV. Xin bà cho biết, những 
điểm mới nổi bật của Dự thảo?

Chiều qua (20.10), tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê năm 2015. Việc sửa đổi, bổ sung Luật nhằm tạo 
cơ sở pháp lý cho việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê khách quan, chính xác, 
kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách 
và điều hành phát triển KT-XH. Phóng viên Báo Bình Định đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị 
Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, xung quanh vấn đề này. 

Bà NGUYỄN THỊ MỸ

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh và của TP Quy Nhơn giám sát công tác thu thập thông tin tại một 
cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ở phường Ngô Mây.                                                                                                                         Ảnh: TIẾN SỸ  

Phát triển kinh tế từ cây hoa sen           

thu hoạch lại cao hơn rất nhiều, lại rất 
nhọc nhằn. Bù lại, toàn bộ các sản phẩm, 
từ hạt sen, ngó sen đến hoa sen đều 
được nhiều người ưa chuộng, dễ bán. 

So với trồng lúa, mức lãi 
tăng lên gấp rưỡi mà việc 
làm thì lai rai có hoài.                 

Sau khi thu hoạch xong, 
anh Xong dọn vệ sinh, cải 
tạo lại bàu sen, gieo hạt ở 
những nơi sen thưa, sen 
chết để chuẩn bị cho vụ 
mới. Trong thời gian tới, 
anh dự định đăng ký sản 
phẩm OCOP cho sản phẩm 
bột và trà sen do mình làm 
ra, lấy tên thương hiệu là 
Năm Xong. Cùng với đó, 
anh sẽ đầu tư thêm máy 
móc chế biến để sản phẩm 
của mình đạt chất lượng tốt 

hơn. Theo tiết lộ của anh Xong, tới đây 
nếu đủ điều kiện anh sẽ phát triển bàu 
sen thành một điểm du lịch sinh thái.                

HUỲNH THÀNH

Anh Xong thu hoạch hạt sen.                                                     Ảnh: NVCC   

- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Thống kê năm 2015 có khá 
nhiều điểm mới. Cụ thể, đối 
với nhóm chỉ tiêu, có 3 nhóm đã 
được sửa tên, trong đó nhóm 7 
“Tiền tệ và bảo hiểm” sửa thành 
“Tiền tệ, bảo hiểm và chứng 
khoán”; nhóm 11 “Giá cả” sửa 
thành “Chỉ số giá”; nhóm 13 
“Công nghệ thông tin và truyền 
thông” sửa thành “Công nghệ 
thông tin, bưu chính, viễn 
thông và truyền thông”. 

Về chỉ tiêu thống kê, có 129 
chỉ tiêu của Luật Thống kê năm 
2015 được giữ nguyên vì vẫn 
còn phù hợp với tình hình thực 
tế, bảo đảm tính khả thi và bảo 
đảm phản ánh được tình hình 
KT-XH trong giai đoạn mới, 
đồng thời sửa tên 46 chỉ tiêu 
và bỏ 11 chỉ tiêu thống kê do 
không còn phù hợp với thực tế. 

Dự thảo có bổ sung 47 chỉ 
tiêu thống kê để phản ánh, 
đánh giá một số chính sách 
pháp luật, mục tiêu đường 
lối đổi mới, định hướng phát 
triển KT-XH của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ được ban hành 
trong thời gian gần đây. Cùng 
với đó, Chính phủ trình Quốc 
hội xem xét, quyết định sửa 
đổi, bổ sung quy định về việc 
giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ 
trì, phối hợp với bộ, ngành và 
địa phương trình Chính phủ 
ban hành quy trình biên soạn 
Tổng sản phẩm trong nước và 
Tổng sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; bổ sung quy định 
về việc định kỳ 5 năm rà soát 
việc đánh giá lại quy mô tổng 
sản phẩm trong nước báo cáo 
Chính phủ trình Quốc hội; sửa 
đổi, bổ sung quy định về thẩm 
quyền công bố thông tin của 
người đứng đầu cơ quan thống 
kê cấp tỉnh... 
 Xin cảm ơn bà!

PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

TIN VẮN
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Đầu tháng 10 vừa qua, 
chương trình tuyển chọn và 
ươm tạo các ý tưởng khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) năm 2021 đã khởi 
động, thu hút sự tham gia của 
nhiều thành tố trong hệ sinh 
thái khởi nghiệp như: Nhà đầu 
tư, vườn ươm, DN, cơ sở giáo 
dục... Điểm nhấn năm nay, 
ngoài hỗ trợ ươm tạo, gọi vốn 
cho DN khởi nghiệp (startup), 
chương trình còn hướng tới 
việc kết nối các thành tố trong 
hệ sinh thái khởi nghiệp, hình 
thành mạng lưới chuyên gia, 
đội ngũ cán bộ làm công tác tư 
vấn về khởi nghiệp.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, 
đại diện Ban Tổ chức chương 
trình, chia sẻ: Hệ sinh thái khởi 
nghiệp tại tỉnh còn ở giai đoạn 
bắt đầu. Việc triển khai các 
hoạt động khởi nghiệp trong 
tỉnh còn rời rạc, chưa đồng 
bộ. Chính vì thế, chương trình 
ươm tạo năm nay chú trọng 
đến vấn đề kết nối. Đó là sự 
kết nối giữa các startup, giữa 
startup với các nhà cố vấn, 
giữa startup với các cơ 
sở giáo dục - đào tạo, giữa 
startup với các nhà đầu tư, quỹ 
đầu tư trong nước và quốc tế... 
Chúng tôi cũng quan tâm đến 
vấn đề đào tạo và hình thành 
mạng lưới HLV khởi nghiệp 
có năng lực. Họ chính là lực 
lượng truyền đạt kiến thức 
khởi nghiệp cho các bạn trẻ; 

Kết nối nguồn lực  
thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo

Xây dựng mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp; tăng cường liên kết giữa các thành tố của hệ sinh thái khởi 
nghiệp là những hoạt động trọng tâm được Sở KH&CN đẩy mạnh triển khai trong năm 2021 nhằm đưa phong trào 
khởi nghiệp đi vào chiều sâu.

đồng hành xây dựng, hỗ trợ 
phát triển một hệ sinh thái khởi 
nghiệp năng động. Bản thân các 
startup cũng có thể là nhà đầu 
tư, nhà tư vấn, giảng viên các 
khóa học khởi nghiệp.

Chị Đặng Thị Cẩm Lai, ở 
xã Ân Hữu Đông, huyện Hoài 
Ân, người khởi nghiệp từ trà 
nụ hoa hòe, chia sẻ: Chương 
trình ươm tạo mang lại cho 
tôi nhiều kỹ năng mềm kinh 
doanh, nhất là kinh doanh qua 
mạng và sàn thương mại điện 
tử. Từ chương trình, tôi còn có 
cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu 
tư như: Quỹ đầu tư mạo hiểm 

Expara Singapore, Chương 
trình hỗ trợ khởi nghiệp của 
Chính phủ Thụy Sĩ (Swiss EP).

Cùng với chương trình 
ươm tạo, năm nay, Sở KH&CN 
tiếp tục tổ chức cuộc thi khởi 
nghiệp ĐMST. Đây là 2 hoạt 
động trọng tâm của năm 2021, 
được kỳ vọng sẽ lan tỏa sâu 
rộng phong trào khởi nghiệp 
ĐMST trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động khởi nghiệp 
của tỉnh bắt đầu triển khai 
từ năm 2017, hướng đến mục 
tiêu tạo lập hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST năng động và 
hình thành các loại hình DN có 

khả năng tăng trưởng nhanh 
dựa trên khai thác tài sản trí 
tuệ, công nghệ... Đến nay, hoạt 
động đã đạt được nhiều kết quả  
khả quan. 

Nhờ sự tham gia của các sở, 
ngành, hội, đoàn thể, cơ sở giáo 
dục, hệ sinh thái khởi nghiệp 
của tỉnh cơ bản đã được hình 
thành. Hệ thống pháp lý hỗ trợ, 
thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST 
tương đối đầy đủ. Nhiều sự 
kiện khởi nghiệp được tổ chức 
thành công, trở thành hoạt 
động thường niên. Ông Trần 
Đình Chương, Phó Giám đốc 
Sở KH&CN, cho biết: “Để hoạt 

Các DN khởi 
nghiệp đều 
mong muốn 
nhận được 
khoản đầu tư tốt 
để phát triển ý 
tưởng và công 
việc kinh doanh.                                                                                                                                           
      Ảnh: HỒNG HÀ

Chiều 18.10, tại Hội thảo 
trực tuyến “Tiềm năng kinh 
tế số Việt Nam” do Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC 
(Bộ KH&ĐT) phối hợp với Tập 
đoàn AlphaBet (công ty mẹ của 
Google và những công ty khác 
trước đây được sở hữu hay 
ràng buộc bởi Google) tổ chức, 
nhằm đánh giá tổng quan về 
thực trạng kinh tế số Việt Nam 
hiện nay, khả năng phát triển 
trong tương lai.

Tại Hội thảo, ông Jacques 
Morisset - Kinh tế trưởng, Quản 
lý Chương trình Kinh tế vĩ mô, 
thương mại và đầu tư (Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam), 
nhấn mạnh: “Để hướng tới nền 
kinh tế không cần tiếp xúc và 
trở thành nền kinh tế bậc cao, 
Việt Nam cần tập trung 3 ưu 
tiên để khai thác chuyển đổi số: 
Nâng cấp kỹ năng số cho người 
lao động, khuyến khích các DN 
đổi mới sáng tạo và tăng cường 
khả năng tiếp cận và chất lượng 
thông tin”.

Ông Jacques Morisset cũng 
phân tích về những điểm sáng 

trong bối cảnh dịch Covid-19 
mà Việt Nam đã vượt qua khó 
khăn và đạt được, như: 60% 
DN sử dụng các nền tảng và 
công cụ trực tuyến; chính phủ 
điện tử cung cấp trên 2.000 
thủ tục trực tuyến đã làm đẩy 
nhanh tốc độ chuyển đổi số ở 
Việt Nam...

Báo cáo “Tiềm năng kinh tế 
số Việt Nam” của AlphaBet cho 
thấy, nếu được tận dụng tối đa 
trong nền kinh tế, công nghệ số 
có thể đem lại hơn 1,733 triệu 
tỷ đồng (74 tỷ USD) cho Việt 
Nam vào năm 2030, khoản tiền 
này tương đương 27% GDP của 
Việt Nam trong năm 2020. Dự 
kiến, các lĩnh vực được hưởng 
lợi nhiều nhất là sản xuất, nông 
nghiệp và thực phẩm, giáo dục 
và đào tạo.

Báo cáo của AlphaBet ghi 
rõ, lợi thế của Việt Nam trong 
phát triển kinh tế số là dân số 
trẻ, có học thức và am hiểu 
công nghệ tại Việt Nam chiếm 
70% công dân dưới 35 tuổi, tỷ 
lệ biết đọc và viết ở nhóm 15 - 
35 tuổi trên 98% (cao hơn tỷ 

lệ trung bình toàn cầu là 91%) 
và khoảng hơn 70% dân số sử 
dụng điện thoại thông minh. 
Đồng thời, Việt Nam có nền 
kinh tế internet tăng trưởng 
nhanh thứ hai Đông Nam Á, 
chỉ sau Indonesia.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần 
Duy Đông cho rằng, trong bối 
cảnh bị tác động nghiêm trọng 
bởi đại dịch Covid-19, Việt 
Nam đã đẩy nhanh quá trình 
phát triển kinh tế số trên nền 
tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo 
nhằm nâng cao năng suất, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế. 

Thông qua các chương trình, 
quan hệ đối tác và sản phẩm của 
mình, Tập đoàn AlphaBet - mà 
trực tiếp là Google, đang đóng 
góp đáng kể vào tiến trình thúc 
đẩy chuyển đổi số của Việt Nam 
bằng việc cung cấp các công cụ 
số như nền tảng đám mây của 
Google và các chương trình hỗ 
trợ các DN đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp dựa trên công  
nghệ số.

                             (Theo LĐO)

Công nghệ số có thể đem lại 74 tỷ USD cho Việt Nam 

động khởi nghiệp dần ổn định 
và đi vào chiều sâu, UBND 
tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo 
hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; đồng 
thời, giao Sở KH&CN chuẩn 
bị mọi điều kiện để xây dựng 
Trung tâm Khám phá khoa học 
làm trung tâm ĐMST của tỉnh, 
thành lập hội đồng tư vấn có 
sự tham gia của nhiều chuyên 
gia, doanh nhân, nhà đầu tư 
uy tín”. 

Tuy vậy, do mới phát triển 
trong vài năm gần đây, hoạt 
động khởi nghiệp ĐMST của 
tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất 
là thiếu nguồn vốn hỗ trợ DN 
khởi nghiệp trong việc triển 
khai ý tưởng, ứng dụng công 
nghệ mới, khai thác tài sản 
trí tuệ... Ngoài ra, theo ông 
Lê Phương, Phó Chủ tịch Hội 
Doanh nhân trẻ Bình Định, “dù 
đã có những bước phát triển 
khá tốt, song hoạt động khởi 
nghiệp tại tỉnh đang bị chững 
lại do dịch Covid-19”. 

Trong tình hình dịch bệnh, 
nhiều hoạt động khởi nghiệp 
sáng tạo của tỉnh vẫn được 
tái khởi động. Song, để hoạt 
động khởi nghiệp ĐMST đi 
vào chiều sâu thì vẫn còn nhiều 
việc phải làm. Ngoài cơ chế 
chính sách, cần nhanh chóng 
hình thành mạng lưới nhà đầu 
tư, tư vấn khởi nghiệp; nâng 
tầm chất lượng các cuộc thi 
khởi nghiệp ĐMST; đẩy mạnh 
công tác truyền thông để nâng 
cao nhận thức xã hội về khởi 
nghiệp và cũng thông qua đó 
huy động mọi nguồn lực đầu 
tư, hỗ trợ DN khởi nghiệp.      

                                HỒNG HÀ

(BĐ) - Ngày 20.10, Sở 
KH&CN họp Hội đồng tuyển 
chọn giao đơn vị chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN đối với 
đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo trong việc dự 
báo nguy cơ, hỗ trợ chẩn đoán 
và tư vấn dự phòng, điều trị 
bệnh rám má tại Bình Định”. 
Cuộc họp do TS Lê Công 
Nhường, Giám đốc Sở KH&CN 
chủ trì.

Trước đó, Sở KH&CN tiếp 
nhận 1 hồ sơ của Bệnh viện 
Phong - Da liễu Trung ương 
Quy Hòa đề nghị thực hiện đề 
tài. Tại cuộc họp, thuyết minh 
đề tài của Bệnh viện đã đưa ra 
được những đánh giá cơ bản 
về thực trạng bệnh rám má tại 
Bình Định cũng như mục tiêu 
và định hướng trong việc dự 
báo, chẩn đoán, điều trị bệnh. 

Theo đó, mỗi năm, Bệnh viện 
Phong - Da liễu Trung ương 

Quy Hòa tiếp nhận tư vấn, điều 
trị cho hơn 25.000 bệnh nhân bị 
các rối loạn sắc tố da thẩm mỹ, 
trong đó có bệnh rám má. Theo 
đánh giá của Bệnh viện, một 
trong những nguyên nhân gây 
nên tình trạng rám má nặng, 
kháng trị là do bệnh nhân thiếu 
thông tin hỗ trợ chẩn đoán cũng 
như điều trị kịp thời. Vì vậy, 
Bệnh viện dự kiến sẽ xây dựng 
hệ thống phần mềm để dự báo 
nguy cơ, hỗ trợ chẩn đoán và 
tư vấn dự phòng, điều trị bệnh 
rám má tại Bình Định.

Hội đồng thảo luận và nhất 
trí giao Bệnh viện Phong - Da 
liễu Trung ương Quy Hòa chủ 
trì thực hiện đề tài, đồng thời 
đề nghị đơn vị chỉnh sửa bổ 
sung, làm rõ hơn một số nội 
dung đã góp ý để hoàn thiện 
thuyết minh trình UBND tỉnh 
phê duyệt thực hiện.

THÁI HÀ

Nghiên cứu ứng dụng  
trí tuệ nhân tạo  
điều trị bệnh rám má



7XÃ HỘITHỨ NĂM, 21.10.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Theo Sở LĐ-TB&XH, có 200 
người trong tổng số 1.072 nạn 
nhân bom mìn toàn tỉnh được 
xét nhận hỗ trợ sinh kế đợt này, 
gồm 135 con bò giống, 64 con 
heo giống và 3.300 con gà. Đối 
tượng nhận hỗ trợ là người 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn, chưa 
từng nhận hỗ trợ sinh kế trước 
đó, có đủ điều kiện về cơ sở hạ 
tầng chăn nuôi, thức ăn chăn 
nuôi và cam kết thực hiện theo 
yêu cầu của dự án, đối ứng nếu 
chọn con giống mà kinh phí 
nhiều hơn mức dự án hỗ trợ. 

Qua khảo sát thực tế, Sở 
LĐ-TB&XH phân bổ số sinh 
kế này về huyện Phù Mỹ  
(200 suất), TX Hoài Nhơn (79 
suất) và huyện An Lão (1 suất). 
Mức hỗ trợ bao gồm: 15,5 triệu 
đồng/con bò, 12.000 đồng/con 
gà và 3,5 triệu đồng/con heo. 
Cùng với việc nhận con giống, 
trong khuôn khổ Dự án, nạn 
nhân bom mìn trong diện thụ 
hưởng còn được cấp thức ăn 
chăn nuôi, tiêm phòng cho con 
giống và tập huấn kỹ thuật 
chăn nuôi bền vững. 

Tại huyện Phù Mỹ, những 
người được nhận sinh kế đều 
bày tỏ sự vui mừng và quyết 
tâm sử dụng hiệu quả nguồn 
hỗ trợ để phát triển kinh tế gia 
đình. Ông Trần Văn Diệu (ở xã 
Mỹ Cát) tâm sự, lâu nay con 
bò cái già của gia đình rất khó 
thụ thai, lại đẻ con còi cọc, nuôi 
không lớn. Chỉ vào con bò cái 
tơ đang nhai cỏ trong chuồng, 
ông bảo nhờ số tiền hỗ trợ, vợ 
chồng mạnh dạn thêm một số 
tiền nữa, mua con này. “Nhiều 
người đã nuôi nói với tôi giống 
này đẻ năm một, bê con sinh 

Từ đầu năm đến nay, Hội Người 
mù tỉnh thường xuyên liên hệ, phối 
hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai 
các phong trào, cuộc vận động như: 5 
không 3 sạch, Phẩm chất của phụ nữ 
trong thời đại mới, An toàn thực phẩm, 
An toàn cho phụ nữ và trẻ em… Nhờ 
đó, nữ hội viên được trang bị nhiều 
kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, 
chăm sóc gia đình. Hội còn phối hợp 
với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh 
phổ biến đến chị em một số luật như: 
Bình đẳng giới, Hôn nhân gia đình; 
mời Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
đến hướng dẫn chị em cách chăm sóc 
sức khỏe cho bản thân, gia đình. Ngày 
8.3.2021, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài do 
Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội 
phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh tặng 100 suất quà cho chị 
em, mỗi suất gồm 1 bộ áo dài và phần 
quà trị giá 400 nghìn đồng. Lần đầu 
tiên được khoác bộ áo dài truyền thống 
trong dịp lễ đặc biệt, chị Văn Thị Sang 
ở huyện Tây Sơn vui ra mặt: “Tôi đã 

Hỗ trợ sinh kế 
cho nạn nhân bom mìn 

Tháng 10 này, Sở LĐ-TB&XH tổ chức trao hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ học nghề, dụng cụ học tập cho nạn nhân bom mìn 
trên địa bàn tỉnh nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, thích ứng với đại dịch. Những hoạt động này 
nằm trong khuôn khổ Dự án “Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” (KOICA).  

ra mạnh khỏe và nhanh lớn 
lắm. Năm ngoái, tôi đã được 
tham dự lớp tập huấn về cách 
chăn nuôi, tiêu thụ nông sản 
hiệu quả rồi, hy vọng giờ có bò 
sẽ thực hành đạt kết quả như 
mong muốn”, ông Diệu hồ hởi.

Cùng với hoạt động hỗ trợ 
sinh kế, từ đầu năm đến nay, 
Sở LĐ-TB&XH đã tiếp tục phối 
hợp với KOICA xây dựng kế 
hoạch triển khai hoạt động hỗ 
trợ học nghề cho 2 nạn nhân 
bom mìn, hỗ trợ dụng cụ học 
tập cho 3 nạn nhân. Sở xây 
dựng kế hoạch, đề xuất Ban 
Quản lý dự án khảo sát tại 
Trung tâm Công tác xã hội 
và Bảo trợ xã hội tỉnh; rà soát 
danh mục dụng cụ phục hồi 
chức năng, dụng cụ thiết lập và 
vận hành đường dây nóng hỗ 
trợ nạn nhân bom mìn để tiến 

hành thủ tục đấu thầu và cung 
cấp dụng cụ cho Trung tâm. 
Kết quả, Dự án đã hỗ trợ cho 
Trung tâm 97 dụng cụ vật lý trị 
liệu (thuộc 31 danh mục), góp 
phần phục vụ hoạt động phục 
hồi chức năng cho đối tượng 
bảo trợ xã hội tại đây.

Thời gian qua, Sở đã hoàn 
thành công tác lập hồ sơ quản 
lý trường hợp và hoàn chỉnh 
dữ liệu trên hệ thống phần 
mềm cho 1.072 nạn nhân bom 
mìn. Tích cực phối hợp với địa 
phương thực hiện đánh giá 
phần mềm đăng ký và quản lý 
thông tin người khuyết tật, nạn 
nhân bom mìn thực hiện trên 
mẫu phiếu trực tuyến (online). 
Tuần trước, Sở cũng đã phối 
hợp với Cục Bảo trợ xã hội (Bộ 
LĐ-TB&XH) tiếp tục mở khóa 
đào tạo cán bộ quản lý công 

tác xã hội đối với người khuyết 
tật và nạn nhân bom mìn cho  
40 cán bộ, công  chức công tác 
tại các huyện, thị xã, thành phố 
và các cơ sở trợ giúp xã hội trên 
địa bàn tỉnh. 

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-
TB&XH Nguyễn Văn Hùng, 
cùng với nỗ lực rà phá bom 
mìn tại các địa phương, công 
tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn 
có cuộc sống tốt hơn luôn được 
tỉnh phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức triển khai hiệu quả trên 
địa bàn. “Hy vọng rằng, những 
hoạt động thiết thực dành cho 
đối tượng này còn tiếp tục, 
giúp số đối tượng khó khăn, 
nhất là khó khăn do đại dịch 
Covid-19 gây ra, ổn định cuộc 
sống và hòa nhập cộng đồng”, 
ông Hùng bày tỏ.

NGỌC TÚ

Ông Trần Văn Diệu (xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ) với con bò cái mới mua từ nguồn hỗ trợ sinh kế của Dự án khắc phục hậu quả 
bom mìn sau chiến tranh.                                                                                                                                                                                         Ảnh: N.T

Phụ nữ khiếm thị nỗ lực vươn lên, hòa nhập cộng đồng

luôn ao ước điều này nên thấy tự hào 
và hạnh phúc quá”.

Năm 2020, 20 hội viên nữ tham gia 
các lớp học cắm hoa tươi, đến nay đều 
cắm hoa rất thành thục. Thi thoảng ghé 
thăm Văn phòng Hội, các chị mang theo 
tặng một bình hoa tươi thật đẹp do 
mình tự cắm, rồi hào hứng kể chuyện 
hàng xóm sang nhờ hướng dẫn cách 

cắm hoa. Không còn 
ngại ngần, nhút nhát, 
từ đầu năm đến nay, 
chị em hăng hái tham 
gia lớp hướng dẫn sử 
dụng điện thoại thông 
minh, lớp tập huấn sử 
dụng gậy định hướng 
di chuyển, lớp xoa bóp 
bấm huyệt, lớp dạy chữ 
Braille. “Học đến đâu, 
họ thực hành ngay đến 
đó. Làm được thấy 
thích lắm, thấy thế giới 
mở ra trước mắt mình”, 
chị Võ Thị Kim Loan (ở 

TP Quy Nhơn) tâm tình. 
Cùng với hoạt động hỗ trợ chị em 

trang bị kiến thức, kỹ năng, Hội Người 
mù tỉnh luôn quan tâm giúp đỡ số nữ 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc 
biệt là các chị làm mẹ đơn thân. Theo 
thống kê, trong quý II/2021, Hội đã 
vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 181 triệu 
đồng giúp 2 hội viên có hoàn cảnh đặc 

biệt xây, sửa nhà, gửi tiết kiệm, có vốn 
sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội 
còn vận động nhóm thiện nguyện Ước 
mơ hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình chị 
Trương Thị Hiền (ở Phù Mỹ) 34,5 triệu 
đồng để chữa bệnh cho chồng. Năm 
2020 và 9 tháng năm 2021, Hội đã vận 
động và cấp phát 4.385 suất quà với 
tổng trị giá 1,552 tỷ đồng cho hội viên 
nữ và trẻ em mù. Riêng trong đợt dịch 
Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Hội đã 
vận động hơn 418 triệu đồng tặng 1.421 
lượt người mù, trong đó có nhiều hội 
viên nữ. 

Bà Mai Thị Bích Thu, Phó Chủ tịch 
Hội Người mù tỉnh, cho biết, Hội đã 
có trên 20 cặp vợ chồng đều là người 
mù, trong đó 5 cặp mở cơ sở xoa bóp 
bấm huyện riêng, thu nhập ổn định. 
“Họ gặp nhau trong quá trình học tập, 
sinh hoạt tại Hội, chị em đều tự tin, tạo 
cơ hội cho mình tìm kiếm hạnh phúc 
riêng, giống như bao chị em sáng mắt”, 
bà Thu cho biết.                      

  NGỌC NGA

Hội Người mù tổ chức gặp mặt hội viên, phụ nữ tiêu biểu nhân ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20.10.

l UBND tỉnh đã giao CA 
tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 
LĐ-TB&XH, Sở Y tế, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và 
các cơ quan, đơn vị liên quan 
hướng dẫn, chỉ đạo các lực 
lượng chức năng tăng cường 
rà soát, thu dung người lang 
thang cơ nhỡ trên địa bàn để tổ 
chức quản lý và thực hiện các 
chính sách an ninh xã hội, đảm 
bảo quy định phòng, chống 
dịch Covid-19. 

l Tối 19.10, Hội LHPN xã 
Phước An (huyện Tuy Phước) 
phối hợp với Trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp Công đoàn 
Bình Định khai giảng lớp sơ cấp 
nghề Nghiệp vụ nhà hàng. 27 
học viên tham gia lớp sẽ học 
trong 3 tháng.                          N.T

TIN VẮN

Đỡ đầu thiếu nhi 
có hoàn cảnh 
khó khăn

(BĐ) - Chiều 20.10, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn phối 
hợp với Hội đồng Đội TP Quy 
Nhơn, Đoàn khối DN tỉnh tổ 
chức chương trình Kết nối yêu 
thương - Cùng em vượt khó. 

Tại chương trình, Chi 
đoàn Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn và Chi 
đoàn Ngân hàng BIDV - Chi 
nhánh Quy Nhơn nhận đỡ 
đầu 2 em là V.Đ.H. (SN 2009) 
và V.Đ.H. (SN 2013), cùng ở 
KV 8, phường Ngô Mây (TP 
Quy Nhơn) có hoàn cảnh khó 
khăn, bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19, với mức hỗ 
trợ tối thiểu 500 nghìn đồng/
tháng/em từ nay cho đến khi 
các em đủ 18 tuổi.

Cũng trong dịp này, Tỉnh 
đoàn tặng góc học tập với 
tổng trị giá 6 triệu đồng; Hội 
đồng Đội TP Quy Nhơn trao 
học bổng 2 triệu đồng cho 
các em; phường Ngô Mây 
tặng 3 triệu đồng, hỗ trợ gia 
đình các em vượt qua khó 
khăn trong mùa dịch.

CHƯƠNG HIẾU
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Bình Định

Thời gian gần đây, tại làng 
Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện 
Vân Canh) xảy ra tình trạng 
người dân tự ý lấn chiếm đất 
rừng do Nhà nước quản lý, sau 
đó đốt dọn thực bì để trồng keo 
trái phép. Khu vực rừng bị lấn 
chiếm thuộc khoảnh 5a, tiểu khu 
338 (làng Canh Tiến). Hiện số 
cây keo do người dân trồng trái 
phép tại khu vực này đã lên cao 
khoảng 50 - 60 cm.

Đại diện Trạm quản lý bảo 
vệ rừng Canh Tiến - Hồ Núi 
Một, thuộc Ban quản lý rừng 
phòng hộ huyện Vân Canh xác 
nhận: Người lấn chiếm đất rừng 
để trồng keo là ông Diệp Đăng 
Dũng (ở làng Canh Tiến), diện 
tích bị xâm hại khoảng 1.900 m2. 
Diện tích này trước đây được 
quy hoạch chức năng phòng 
hộ, nhưng theo điều chỉnh 3 
loại rừng mới đây của UBND 
tỉnh, toàn bộ diện tích này được 
đưa vào chức năng đất rừng sản 
xuất. Ban quản lý rừng phòng 
hộ huyện Vân Canh đang lập 
các thủ tục, hồ sơ giao lại cho 
UBND xã Canh Liên quản lý, 
sử dụng theo đúng quy định 
pháp luật.

Ông Đoàn Văn Tây, Giám 
đốc Ban quản lý rừng phòng hộ 
huyện Vân Canh, cho biết: Sau 
khi phát hiện hành vi của ông 
Dũng, đơn vị đã kiểm tra, làm 

LẤN CHIẾM ĐẤT RỪNG ĐỂ TRỒNG KEO TRÁI PHÉP TẠI LÀNG CANH TIẾN:

Cần xử lý nghiêm, dứt điểm

Diện tích đất rừng ông Dũng lấn chiếm, trồng keo trái phép tại khoảnh 5a, tiểu khu 338.                        Ảnh: C.LUẬN

Theo báo cáo tình hình thi 
hành pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng (PCTN) trên địa bàn 
tỉnh từ năm 2020- 2021, qua thực 
hiện 74 cuộc thanh tra, kiểm tra 
trách nhiệm người đứng đầu 
trong việc thực hiện các quy định 
về công khai, minh bạch trong tổ 
chức và hoạt động tại 84 cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, chưa phát hiện 
trường hợp vi phạm.

Việc công khai, minh bạch 
về tổ chức và hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị là một 
trong các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng. Theo đó, UBND 
tỉnh và tất cả các ngành, địa 
phương đã nghiêm túc thực hiện 

theo quy định của Luật PCTN 
năm 2018 và các quy định pháp 
luật khác có liên quan, gắn với 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở, trách nhiệm giải trình trong 
việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ được giao, nhất là trên các 
lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh 
tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Cụ thể, UBND tỉnh và các 
ngành, địa phương đã công 
khai đầy đủ trên cổng, trang 
thông tin điện tử các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản 
chỉ đạo, điều hành có nội dung 
liên quan đến quyền, lợi ích của 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; công khai các 

lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch, 
quản lý, sử dụng đất đai, khai 
thác tài nguyên, khoáng sản, 
quản lý tài chính và ngân sách 
nhà nước, đầu tư xây dựng, 
mua sắm, quản lý, sử dụng 
tài sản công, công tác tổ chức 
cán bộ, tiếp công dân, các thủ 
tục hành chính và những vấn 
đề liên quan khác; duy trì thực 
hiện chế độ phát ngôn, cung cấp 
thông tin chính thức cho các cơ 
quan báo chí về tình hình KT-
XH và những vấn đề dư luận, 
công luận quan tâm.

UBND các cấp thực hiện việc 
báo cáo công khai, giải trình kịp 
thời các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri tại các kỳ họp của HĐND 
cùng cấp về tình hình thực hiện 
kế hoạch phát triển KT-XH; 
quyết toán, dự toán ngân sách 
nhà nước; danh mục các dự 
án và việc phân bổ vốn đầu tư 
công; quy hoạch, kế hoạch quản 
lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, 
khoáng sản; việc phân bổ chỉ 
tiêu biên chế các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập, việc ban hành các chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức, chính 
sách phát triển KT-XH; kết 
quả thực hiện công tác PCTN 
thường kỳ theo quy định của 
pháp luật và những vấn đề khác 
liên quan.                SAO LY

Bắt giữ người trái 
pháp luật để đòi nợ

Ngày 20.10, CA TP Quy 
Nhơn tiếp tục củng cố hồ sơ 
để xử lý 3 đối tượng ở huyện 
Tuy Phước là: Lê Xuân Hiếu (29 
tuổi, xã Phước An), Trần Công 
Nguyên (25 tuổi, xã Phước Sơn) 
và Trần Văn Trường (20 tuổi, xã 
Phước Thuận) về hành vi bắt 
giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng nói trên khai 
nhận, trong hai ngày 7 - 8.10 
đã bắt giữ Bùi Hồng Khoa (30 
tuổi) và Đinh Văn Minh (37 
tuổi), cùng ở TP Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa và nhốt tại ngôi nhà 
trên đường Hoàng Văn Thụ, TP 
Quy Nhơn. Theo lời khai, do cờ 
bạc bằng hình thức cá độ bóng 
đá qua mạng và Khoa có hành 
vi lừa đảo chiếm đoạt gần 228 
triệu đồng của Hiếu và Nguyên 
nên các đối tượng này đã truy 
tìm bắt giữ để đòi nợ. Trong khi 
bắt giữ, chúng đã ép Khoa viết 
giấy nợ 350 triệu đồng. 

D. NHÂN

Bắt 2 đối tượng
đột nhập cửa hàng 
điện thoại di động

Ngày 20.10, CA huyện Vân 
Canh tạm giữ hình sự 2 đối 
tượng Nguyễn Ngọc Quang 
Vinh (18 tuổi) và Lê Văn T. (16 
tuổi), cùng ở thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh để điều tra về 
hành vi trộm cắp.

Vinh và T. khai nhận, khuya 
19.10 đã rủ nhau đột nhập tiệm 
điện thoại di động Thanh Trà, ở 
khu phố Thịnh Văn, thị trấn Vân 
Canh lấy 4 điện thoại hiệu Vivo, 
tổng trị giá hơn 13 triệu đồng. 
Sau khi lấy trộm, cả hai mang 
bán 2 chiếc, còn lại chia nhau 
mỗi người 1 chiếc sử dụng. 

CA huyện Vân Canh đã thu 
hồi tang vật, củng cố hồ sơ để 
xử lý.                      TẤN TÀI

việc và lập biên bản vi phạm. 
Tới đây, Ban phối hợp với chính 
quyền địa phương và ngành 
chức năng có liên quan nhổ bỏ 
toàn bộ số cây keo ông Dũng 
đã trồng trái phép. Đồng thời, 
hoàn tất hồ sơ chuyển cho đơn 
vị chức năng liên quan tiếp tục 
xử lý theo đúng quy định.

Ngoài ra, thời gian qua, một 
số người dân tại làng Canh 
Tiến và ở địa phương khác còn 
lén vào rừng khai thác gỗ. Vào 
đầu tháng 10.2021, Trạm quản 
lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ 

Núi Một phối hợp với lực lượng 
kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm 
huyện Vân Canh phát hiện, bắt 
giữ hơn 0,4 m3 gỗ các loại được 
khai thác, vận chuyển trái phép.

Theo ông Tây, Trạm quản 
lý bảo vệ rừng Canh Tiến - Hồ 
Núi Một đặt tại làng Canh Tiến 
thường xuyên túc trực, phối hợp 
với lực lượng kiểm lâm địa bàn 
tuần tra để kịp thời phát hiện, 
xử lý, bắt giữ các đối tượng khai 
thác, vận chuyển lâm sản trái 
phép. Tuy nhiên, các đối tượng 
lâm tặc thường có thủ đoạn 

tinh vi và manh động, sẵn sàng 
chống trả lực lượng làm nhiệm 
vụ. Đơn cử, đầu tháng 5.2021, 
một số đối tượng đã hành hung 
lực lượng bảo vệ rừng và đốt 
lán trại tại điểm chốt chặn kiểm 
soát bảo vệ rừng bên trong hồ 
Núi Một (xã Nhơn Tân, TX An 
Nhơn). Trong khi đó, lực lượng 
làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ 
rừng của Ban số lượng có hạn, 
phương tiện hỗ trợ khi làm 
nhiệm vụ không có nên gặp 
nhiều khó khăn trong thực thi 
công việc.     CÔNG LUẬN

THANH, KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG:

Chưa phát hiện vi phạm

Gần đây, một số hộ dân ở 
xóm 19, thôn Vinh Quang 2, xả 
cống thoát lũ đê Đông Phước 
Sơn (huyện Tuy Phước) ngang 
nhiên lấn chiếm dòng chảy hạ 
lưu cống thoát lũ đê Đông (tục 
danh là cống Đồng Ông Ba), 
bơm cát, nâng nền để xây nhà ở 
trái phép. Tình trạng này không 
những làm thu hẹp dòng chảy, 
gây ngập úng mà còn khiến 
dòng chảy đổi hướng, nguy cơ 
vỡ đê.

Ngày 8.10 vừa qua, UBND 
xã Phước Sơn đã lập đoàn kiểm 
tra và xác thực đúng như người 

3 cá nhân lấn chiếm mặt nước, cản trở dòng chảy 
cống thoát lũ đê Đông

dân phản ánh. Trong đó, diện 
tích lấn chiếm đã tạo mặt bằng 

của ông Hồ Văn Lực là 228 m2, 
của ông Hồ Văn Thương là 242,2 

m2. Còn ông Nguyễn Đại Tài đã 
đặt 40 bi bộng bao quanh diện 
tích mặt nước chưa bơm cát là 
348 m2. Đoàn đã lập biên bản 
vi phạm hành chính, buộc 3 cá 
nhân trên phải tháo dỡ trả lại 
hiện trạng ban đầu trong vòng 7 
ngày (từ ngày 8.10 - 15.10.2021).

Tuy nhiên đến ngày 
19.10.2021, tức quá thời hạn 4 
ngày, 3 hộ vi phạm vẫn chưa 
thực hiện tháo dỡ trả lại hiện 
trạng ban đầu; trong khi đó, hộ 
ông Hồ Văn Thương vẫn tiếp tục 
xây hàng rào trên đất lấn chiếm.

LÊ THỤC

Hạ lưu cống Đồng Ông Ba, bị một số hộ dân lấn chiếm mặt nước làm thu hẹp 
dòng chảy.                                                  Ảnh: L.T

Trộm điện thoại 
của chủ tiệm tóc,
nhận 6 tháng tù

Chiều 19.10, TAND huyện 
Tuy Phước đã mở phiên tòa xét 
xử sơ thẩm vụ án hình sự và 
tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị 
Ngọc Hạnh (36 tuổi, ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) 6 
tháng tù về tội trộm cắp tài 
sản; Trần Văn Lộc (23 tuổi) và 
Nguyễn Tố Anh (22 tuổi, cùng 
ở TP Quy Nhơn) mỗi người 12 
tháng cải tạo không giam giữ 
về tội tiêu thụ tài sản do người 
khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, vào khoảng 
15 giờ 30 phút ngày 13.12.2020, 
trong lúc đi làm đẹp tại tiệm 
tóc Út Kin, ở thôn Quảng Vân, 
xã Phước Thuận, huyện Tuy 
Phước, lợi dụng sự sơ hở của 
chủ tiệm là bà Đỗ Thị Hương, 
Hạnh đã lấy trộm điện thoại 
Iphone 11 Pro Max của bà 
Hương đang sạc pin, sau đó 
đem bán cho Lộc và Anh, thu 
lợi bất chính 10 triệu đồng.

THIÊN KHÁNH



Dự báo 
THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 21.10.2021
I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến 

nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có 
mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông Bắc 
cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 
29 - 310C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến 
nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có 
mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao 
nhất từ 29 - 310C, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C. 

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

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

9TRONG NƯỚCTHỨ NĂM, 21.10.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Buổi sáng, trước khi Quốc hội họp 
phiên trù bị, các ĐBQH dự họp tại điểm 
cầu Nhà Quốc hội đặt vòng hoa và vào 
Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc hội họp phiên trù bị, thảo luận, 
biểu quyết thông qua chương trình kỳ 
họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Sau lễ chào cờ, ĐBQH và các vị 
khách quý dành một phút mặc niệm 
đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy 
sinh do dịch Covid-19. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
đã phát biểu khai mạc kỳ họp. Phiên 
khai mạc có sự tham dự của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
MTTQ Việt Nam…

Dưới sự điều hành của Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh 
Mẫn, Quốc hội đã nghe: Báo cáo kết 
quả thực hiện kế hoạch phát triển  
KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch 
phát triển KT-XH năm 2022 và các báo 
cáo thẩm tra nội dung này; Báo cáo 
thẩm tra về công tác phòng, chống 
Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị 
quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ 
nhất, Quốc hội khóa XV; Báo cáo tổng 
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc 
hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, ngày 20.10.2021.

Khai mạc trọng thể kỳ họp 
thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ngày 20.10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu 
tiên theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Buổi chiều, dưới sự điều hành của 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức 
Hải, Quốc hội đã nghe: Báo cáo đánh 
giá tình hình thực hiện ngân sách nhà 
nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà 
nước, phương án phân bổ ngân sách 
Trung ương năm 2022 và Kế hoạch 
tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 
2022 - 2024 và báo cáo thẩm tra các 

nội dung này; Tờ trình về dự án Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 
luật Tố tụng hình sự và báo cáo thẩm 
tra dự án luật này; Tờ trình về dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thống kê và báo cáo thẩm tra dự 
án luật  này.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 
dự án luật nói trên. 

(Theo quochoi.vn)

Ngày 20.10, Công ty CP Đầu tư 
phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức 
thông xe và thu phí dự án đường 319 
nối dài và nút giao với đường cao tốc TP 
Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án nói trên có tổng vốn đầu tư 
hơn 960 tỷ đồng, khởi công vào tháng 
7.2017.

Đường có chiều dài hơn 9 km, gồm 
tuyến chính và các nhánh rẽ. Đường 319 
nối dài và nút giao có điểm đầu tại ngã 
ba Bến Cam (huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai) và điểm cuối tại nút giao với 
đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long 
Thành - Dầu Giây thuộc huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trên tuyến đường có 4 cầu được xây 
mới và các hạng mục phụ trợ gồm trạm 
thu phí và nhà điều hành. 

Tuyến đường này có ý nghĩa rất 
quan trọng với Đồng Nai và các tỉnh, 
thành khác, giúp rút ngắn hành trình 
từ TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, đồng thời góp phần 
giảm tải cho QL 51. Tuyến đường mang 
ý nghĩa rất lớn trong phát triển logistics 
của Đồng Nai, rút ngắn thời gian lưu 
thông, giảm chi phí vận chuyển hàng 
hóa cho các DN.                        (Theo TTXVN)

Thông xe đường 319 nối 
cao tốc TP Hồ Chí Minh - 
Long Thành - Dầu Giây

Ngày 20.10, thông tin từ Vietnam 
Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, 
Pacific Airlines và VASCO) cho biết, 
đơn vị sẽ nỗ lực khôi phục gần như 
hoàn toàn mạng bay nội địa sau ngày 
20.10. Vé các đường bay cũng được mở 
bán từ ngày 20.10.

Theo đó, từ ngày 21.10 - 30.11, 
Vietnam Airlines Group dự kiến khai 
thác gần 40 đường bay trên cả nước, 
xấp xỉ tổng số đường bay trước khi dịch 
Covid-19 bùng phát trong năm 2021. So 
với giai đoạn thí điểm, nhiều đường bay 
được mở lại kết nối tới các điểm đến 
mới như Côn Đảo, Ðiện Biên, Buôn Ma 
Thuột, Pleiku, Lâm Đồng...

Tần suất các đường bay cũng được 
bố trí tăng dần qua từng giai đoạn để 
đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự kiến 
Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 

Dự kiến từ ngày 21.10, Vietnam Airlines Group sẽ 
khôi phục hơn 40 đường bay.

Sau ngày 20.10, Vietnam Airlines Group khôi phục 
gần như hoàn toàn mạng bay nội địa

hơn 90 chuyến/ngày từ ngày 21.10, sau 
đó tăng lên gần 120 chuyến/ngày từ 
cuối tháng 10 đến tháng 11.

Trên các đường bay trục giữa Hà Nội, 
TP HCM và Đà Nẵng, Vietnam Airlines 
có kế hoạch khai thác 2 chuyến/ngày, 
Pacific Airlines khai thác 1 chuyến/ngày.

Đối với các đường bay kết nối Hà 

Nội, TP HCM với các địa phương khác, 
Vietnam Airlines dự kiến khai thác 
25 đường bay với tần suất tối thiểu  
1 chuyến/ngày, sau đó có thể tiếp tục 
tăng lên 2 chuyến/ngày với một số 
đường bay có dự báo dung lượng khách 
lớn. Pacific Airlines cũng dự kiến nối 
lại các đường bay giữa TP HCM và Hải 
Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Quy Nhơn, 
Huế, Phú Quốc, Chu Lai, Đồng Hới.

Với các đường bay địa phương khác, 
Vietnam Airlines có kế hoạch mở lại 5 
đường bay giữa Đà Nẵng và Hải Phòng, 
Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Cần 
Thơ từ giữa tháng 11. Các đường bay 
còn lại sẽ do hãng hàng không VASCO 
khai thác, dự kiến bao gồm các đường 
giữa Hà Nội và Điện Biên; giữa TP HCM 
và Côn Đảo, Cà Mau, Rạch Giá; giữa 
Cần Thơ và Côn Đảo.      (Theo cand.vn)

Đề nghị Chính phủ bổ 
sung 30.000 tỷ xây nhà ở 
xã hội, nhà ở công nhân

Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính 
phủ bổ sung vào đề án phục hồi kinh 
tế giai đoạn 2022 - 2023 gói tín dụng 
30.000 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã 
hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, 
khu chế xuất.

Gói tín dụng này được sử dụng để 
tái cấp vốn cho các chủ đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội, nhà ở công nhân các khu 
công nghiệp.

Theo Bộ Xây dựng, việc bổ sung 
gói tín dụng cho phát triển nhà ở xã 
hội, nhà ở công nhân sẽ góp phần 
thực hiện mục tiêu kép Chính phủ 
đã đề ra, vừa bảo đảm an sinh xã hội 
thông qua xây dựng nhà ở cho các đối 
tượng yếu thế là người thu nhập thấp, 
công nhân; vừa thúc đẩy phục hồi và 
phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn 
cho DN, gắn với hỗ trợ phát triển thị 
trường nhà ở và bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề 
nghị các địa phương khi phê duyệt quy 
hoạch các khu công nghiệp, khu chế 
xuất thời gian tới phải bố trí quỹ đất xây 
nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Để thúc đẩy phát triển nhà ở cho 
công nhân trong thời gian tới, Cục 
Quản lý nhà và thị trường bất động 
sản (Bộ Xây dựng) vừa đề xuất một 
loạt cơ chế ưu đãi cho các dự án nhà ở 
công nhân. 

Về nguồn vốn phát triển nhà công 
nhân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ 
báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội, 
trong đó có nhà ở công nhân khu công 
nghiệp vào danh mục đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng 
thời, xem xét, bổ sung kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai đoạn  
2021 - 2025 để thực hiện chính sách nhà 
ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công 
nhân các khu công nghiệp.                 

(Theo TTO)

Thủ tướng Chính phủ đã có các 
quyết định thi hành kỷ luật đối với 
với nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Dương và 3 nguyên Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình 
thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 
đối với ông Trần Thanh Liêm, do đã có 
những vi phạm, khuyết điểm nghiêm 
trọng trong công tác và Ban Bí thư đã 
thi hành kỷ luật về Đảng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức 

khiển trách đối với bà Vũ Thị Thu 
Thủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông 
Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 
2016 - 2021; ông Đặng Huy Hậu, nguyên 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Lý 
do kỷ luật là các cán bộ này đã có những 
vi phạm, khuyết điểm trong công tác 
và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng 
Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

 (Theo Chinhphu.vn)

Kỷ luật 4 nguyên Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
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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.

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

DỊCH VỤ DỌN VỆ SINH THÔNG THƯỜNG 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD & PTQĐ  
THÔNG BÁO DI DỜI MỒ MẢ

Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 10.9.2020 của UBND tỉnh Bình 
Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: 
Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây 
đầm Thị Nại;

Căn cứ hồ sơ tuyến của dự án, phạm vi ảnh hưởng có liên quan đến mồ 
mả thuộc: 

* Xã Phước Hưng
+ Khu đất Gò Múm thuộc thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng. 
* Xã Phước Quang
- Thôn Phục Thiện:
+ Khu đất Gò Bộ 3; Gò Ông Thất; Gò Hầm Mạch; Gò Cửu Bản; Gò Đình; Gò 

Bờ Đen.
- Thôn Lộc Ngãi:
 + Khu đất Gò Cây Duối; Gò Chan Thợ Bạc.
- Thôn Định Thiện Tây:
+ Khu đất Gò Cát.
* Xã Phước Hiệp
+ Khu đất Gò Ông Hùng thuộc thôn Lục Lễ.
+ Khu đất Gò dưới nhà Cẩn thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp; 
+ Khu đất Gò Bờ Thư thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp; 
* Xã Phước Sơn
+ Khu đất Gò Dũng Bà Liễn thuộc thôn Mỹ Cang;
+ Khu đất Gò Xuân thuộc thôn Mỹ Cang;
+ Khu đất Gò sau xóm nhà ông Hồ Xuân Cẩn (xóm 10), thuộc thôn 

Lộc Thượng;
+ Khu đất Gò Mã Vôi thuộc thôn Lộc Thượng.
Để thực công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiến hành đúng theo 

quy định, Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện kính thông báo cho hộ gia 
đình, cá nhân có thân nhân được mai táng trong các khu đất nêu trên đến tại 
Trụ sở UBND xã hoặc Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện để tiến hành 
kê khai mồ mả trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong thời gian 
30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu hộ gia đình, cá nhân không đến kê khai 
thì Ban quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện sẽ phối hợp cùng các ngành chức 
năng tiến hành kiểm kê và cải táng theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ tại Ban quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện số  
381 Nguyễn Huệ - thị trấn Tuy Phước - huyện Tuy Phước hoặc qua số điện 
thoại: 0256.3634991.                                                                      

   
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 43/2021 
từ ngày 26.10.2021 đến ngày 1.11.2021

THỨ BA, NGÀY 26.10.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Dân cư Bông 
Hồng. H. Phù Cát: 7h40-10h10: TBA Tân Tiến. TX Hoài Nhơn: 7h45-9h: Khu phố 
5 - phường Bồng Sơn. 7h15-10h45: Khu phố Tân Thành 2 - phường Tam Quan Bắc. 
8h15-9h45: Khu phố Thiện Chánh 2 - phường Tam Quan Bắc. 13h45-15h45: Khu 
phố 6, 7 - phường Tam Quan. H. Tây Sơn: 7h-9h30: TBA Kiên Thạnh, Vĩnh Lộc và 
Vĩnh Lộc 2 - xã Bình Hòa. 

THỨ TƯ, NGÀY 27.10.2021: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Bệnh viện C13. 
TX An Nhơn: 7h-11h30: Thôn Tân Dân - xã Nhơn An. H. Phù Cát: 13h20-16h30: TBA 
Cát Tiến 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-08h45: Thôn Túy Sơn - xã Hoài Sơn. H. Hoài Ân: 
8h30-14h: TBA Kim Khánh - xã Ân Hảo Tây. H. Tây Sơn: 7h30-14h: Khu vực CCN Phú 
An, Đồng Sim, Làng Cam và Khu Kinh tế mới A&B, Điện mặt trời Solar Hà Nội, Điện 
mặt trời Hà Nội 1, Điện mặt trời Hà Nội 2, Điện mặt trời Hà Nội 3, Điện mặt trời Tầm 
nhìn Vàng, Điện mặt trời Năng lượng xanh Đông Dương, Điện mặt trời Đông Dương, 
Điện mặt trời Hoàng Thái, Điện mặt trời Hoàng Huy, Điện mặt trời Thịnh Long - xã 
Tây Xuân. 7h45-10h15: TBA Kon Giang - xã Vĩnh An. H. Vĩnh Thạnh: 7h45-14h: Khu 
vực TBA Điện mặt trời An Phước Lợi, Điện mặt trời Lucim, Điện mặt trời Thanh Thúy, 
Điện mặt trời Minh Nhật, Hà Nhe 1, Hà Nhe 2 - xã Vĩnh Hòa. 

THỨ NĂM, NGÀY 28.10.2021: H. Tuy Phước: 7h45-9h45: Khu vực thôn An Sơn - xã 
Phước An. TX An Nhơn: 7h-11h30: Khu vực Tiên Hội  - phường Nhơn Thành. H. Phù 
Cát: 7h50-9h40: TBA Chánh Lạc. 10h20-12h10: TBA Long Hậu. H. Phù Mỹ: 7h25-
8h05: Lộ Đông TBA Vạn Thiết và lộ Tây TBA Mỹ Trang - xã Mỹ Châu. 13h55-14h35: Lộ 
Nam TBA Gia Hội và lộ Bắc TBA Gia Hội - xã Mỹ Phong. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: 
Khu phố Ngọc An Trung - phường Hoài Thanh. H. Hoài Ân: 8h30-14h: TBA Trại heo 
Bảo Châu, Điện mặt trời TĐH Đà Nẵng - xã Ân Đức. 8h-9h40: TBA Trại chăn nuôi Trần 
Thị Tuyết - xã Ân Tường Đông. H. Tây Sơn: 7h30-14h00: TBA Điện mặt trời Hà My, 
Điện mặt trời Hà My 2, Điện mặt trời Phan Linh, Điện mặt trời Đông An, M6-1, M6-2, 
Thuận Ninh, xóm Chài và Hồ Thuận Ninh - xã Bình Tân. 

THỨ SÁU, NGÀY 29.10.2021: TX An Nhơn: 7h-11h30: Khu vực thôn Thanh Liêm - xã 
Nhơn An. TX Hoài Nhơn: 7h-13h: Khu phố Tấn Thạnh, Tấn Thạnh 2 - phường Hoài 
Hảo. 7h-17h45: Thôn Cự Tài, thôn Mỹ Bình - xã Hoài Phú. 7h45-9h: Khu phố Gò 
Quyền - phường Hoài Thanh. H. Hoài Ân: 8h30-14h: TBA Công ty May Hoài Ân, Điện 
mặt trời Cty CP invest Solar NBC. H. An Lão: 8h-9h10: TBA trung tâm xã An Trung. 
9h15-10h20: TBA TĐC Đồng Mít 1-1 - xã An Dũng. 10h25-11h30: TBA TĐC Đồng 
Mít 1-2 - xã An Dũng. 11h40-12h50: TBA TĐC Đồng Mít 2 - xã An Dũng. H. Tây Sơn: 
7h15-9h30: Lộ 2 TBA Phú An 4 và lộ 3 TBA Phú An 2 - xã Tây Xuân. 7h30-14h: Khu vực 
các TBA Nam Giang, Cầu Tràn, Nam Giang 1, Đồng Tràm, xóm 3, Điện mặt trời Quảng 
Nam, Điện mặt trời Tự động hóa Đà Nẵng, Điện mặt trời KTĐ Việt Nam, Vật liệu xây 
dựng Tâm Tín và Gạch ngói Xuân Hải - xã Tây Giang. 7h30-9h40: TBA Bơm Cây Da. 
13h30-15h45: TBA Bình Nghi 3. 15h30-17h10: TBA Đồng Cẩm Trên. 

THỨ BẢY, NGÀY 30.10.2021: H. Phù Cát: 7h50-10h10: Xã Cát Trinh, Cát Tường. 
H. An Lão: 8h-11h50: Các TBA Thanh Sơn 1, 2 - xã An Tân. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 31.10.2021: TP Quy Nhơn: 8h30-15h: Các TBA Điện mặt trời 
Công nghệ Việt, Điện mặt trời Đông Phong, Điện mặt trời Đức Tín, Điện mặt trời GBT, 
Điện mặt trời Ngân Hà 2, Trường Thịnh 2, Trường Thịnh 630 - phường Bùi Thị Xuân. 
9h-15h: Đường Trung tâm KCN Phú Tài từ Công ty Đức Minh đến Công ty O Lam. 

THỨ HAI, NGÀY 1.11.2021: TX An Nhơn: 7h-11h30: Thôn Nam Tân - xã Nhơn 
Hậu. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: TBA Lê Lợi 3 - TT Phù Mỹ. 

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

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình 

Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện bán đấu giá tài sản bảo đảm của 
khách hàng là Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nhựa – Cao 
su non Hoàng Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin tài sản bán đấu giá
Toàn bộ các hạng mục công trình được xây dựng, lắp đặt trên khu đất thuộc 

tờ bản đồ số: 05,17; Địa chỉ: Lô B, Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định; Diện tích đất: 29.630 m2; Mục đích sử dụng: Đất cụm 
công nghiệp 1 (xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa); Thời hạn sử dụng đất: đến 
ngày 28.10.2058; Nguồn gốc sử dụng: Thuê đất trả tiền hàng năm của Công ty CP 
xây lắp điện Tuy Phước - Bình Định. Cụ thể: Nhà ăn diện tích 336 m2; Khu nhà ở 
nhân viên diện tích 96,25 m2; Nhà xưởng sản xuất  2 diện tích 3.347 m2; Văn phòng 
làm việc diện tích 366,52 m2 (công trình chưa hoàn thiện); Khu tiểu cảnh diện tích  
19,11 m2 (công trình chưa hoàn thiện); Nhà xe diện tích 81,6 m2, nhà bảo vệ diện tích  
17,9 m2; Tường rào, cổng ngõ; Sân bê tông diện tích 4.208,06 m2, mương thoát nước 
dài 232 m; Hệ thống xử lý nước thải (công trình chưa hoàn thiện); Nhà vệ sinh diện 
tích 18,04 m2 (công trình chưa hoàn thiện).

2. Giá khởi điểm bán đấu giá
Bằng số: 6.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ 

hành chính từ ngày 19.10.2021 đến 16 giờ ngày 08.11.2021 tại Trung tâm Dịch vụ 
đấu giá tài sản Bình Định, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản: Từ ngày 
19.10.2021 đến ngày 11.11.2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định hoặc 
Agribank chi nhánh Bình Định; xem thực trạng tài sản tại Lô B, Cụm công nghiệp Tà 
Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 11.11.2021, tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá vui lòng liên hệ:
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3822216
- Agribank chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3525647, số Fax: 0256.3525635.



11THỨ NĂM 21.10.2021 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 66 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư sau Trường 

THCS Nhơn Thành, khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành; 56 lô đất ở tại 
điểm, khu quy hoạch dân cư thuộc xã Nhơn Phúc; 35 lô đất ở tại khu dân cư 
thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân; 09 lô đất ở tại điểm quy hoạch dân cư, khu 
dân cư thuộc phường Nhơn Hòa; 03 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư thôn 
Trung Lý, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 96m2/lô 
đến 329,5m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 191.230.000 đồng/lô đến 1.749.660.000 
đồng/lô. Ký hiệu, vị trí, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước 
và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: Theo Thông báo đấu 
giá tài sản số 347/TBĐGTS-ĐD ngày 11.10.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An Nhơn
Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán riêng từng lô đất.
4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 

ngày tổ chức cuộc đấu giá. 
5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 07.11.2021 (gồm: Từ lô số 1 

đến lô số 20 của khu dân cư thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân; 14 lô khu B, 10 
lô khu C của khu quy hoạch dân cư sau Trường THCS Nhơn Thành, khu vực Tiên 
Hội, phường Nhơn Thành), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ ngày 04.11.2021;
+ Tại Nhà thi đấu đa năng TX An Nhơn (đường Lê Hồng Phong nối dài, 

phường Bình Định): Từ 07 giờ 30 phút ngày 03.11.2021 đến 16 giờ ngày 
04.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 04.11.2021; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
+ Tại Nhà văn hóa xã Nhơn Tân: Bắt đầu lúc 07 giờ ngày 07.11.2021 đối với 

các lô đất thuộc xã Nhơn Tân; 
+ Tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Đập Đá: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 

phút ngày 07.11.2021 đối với các lô đất thuộc phường Nhơn Thành. 
6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 14.11.2021 (gồm: Từ lô 

số 21 đến lô số 35 của khu dân cư thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân; 09 lô 
tại điểm quy hoạch dân cư, khu dân cư thuộc phường Nhơn Hòa; từ lô số 
A01 đến lô số A14 của điểm quy hoạch dân cư thôn Mỹ Thạnh, 14 lô khu 
A của khu quy hoạch dân cư tại sân vận động cũ thôn An Thái thuộc xã  
Nhơn Phúc), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ ngày 11.11.2021;
+ Tại Nhà thi đấu đa năng TX An Nhơn (đường Lê Hồng Phong nối dài, 

phường Bình Định): Từ 07 giờ 30 phút ngày 10.11.2021 đến 16 giờ ngày 
11.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 11.11.2021; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
+ Tại Nhà văn hóa xã Nhơn Tân: Bắt đầu lúc 07 giờ ngày 14.11.2021 đối với 

các lô đất thuộc xã Nhơn Tân và phường Nhơn Hòa; 
+ Tại Nhà văn hóa xã Nhơn Phúc: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 

14.11.2021 đối với các lô đất thuộc xã Nhơn Phúc. 
7. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 21.11.2021 (gồm: 21 lô khu A 

của khu quy hoạch dân cư sau Trường THCS Nhơn Thành, khu vực Tiên Hội, 
phường Nhơn Thành; 03 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư thôn Trung Lý, xã 

Nhơn Phong; từ lô số A15 đến lô số A31 của điểm quy hoạch dân cư thôn Mỹ 
Thạnh, 11 lô khu B của khu quy hoạch dân cư tại sân vận động cũ thôn An 
Thái thuộc xã Nhơn Phúc), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ ngày 18.11.2021;
+ Tại Nhà thi đấu đa năng TX An Nhơn (đường Lê Hồng Phong nối dài, 

phường Bình Định): Từ 07 giờ 30 phút ngày 17.11.2021 đến 16 giờ ngày 
18.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 18.11.2021; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
+ Tại Nhà văn hóa xã Nhơn Phúc: Bắt đầu lúc 07 giờ ngày 21.11.2021 đối 

với các lô đất thuộc xã Nhơn Phúc; 
+ Tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Đập Đá: Bắt đầu lúc 13 giờ 

30 phút ngày 21.11.2021 đối với các lô đất thuộc phường Nhơn Thành và xã 
Nhơn Phong. 

8. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 28.11.2021 (gồm: 21 lô khu 
D của khu quy hoạch dân cư sau Trường THCS Nhơn Thành, khu vực Tiên 
Hội, phường Nhơn Thành; tất cả các lô đất còn lại do không có người tham 
gia đấu giá hoặc không đủ điều kiện đấu giá của các cuộc đấu giá trước ngày 
28.11.2021), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 15 giờ ngày 25.11.2021;
+ Tại Nhà thi đấu đa năng TX An Nhơn (đường Lê Hồng Phong nối dài, 

phường Bình Định): Từ 07 giờ 30 phút ngày 24.11.2021 đến 16 giờ ngày 
25.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày 25.11.2021; 
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 07 

giờ ngày 28.11.2021 tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Đập Đá. 
9. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày Chủ nhật hằng tuần sau 

ngày 28.11.2021 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc 
không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ ngày thứ Năm hằng tuần tại Nhà thi đấu đa năng TX An Nhơn 
(đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Bình Định); 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ ngày thứ Năm hằng 
tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 07 
giờ ngày Chủ nhật hằng tuần tại Nhà thi đấu đa năng TX An Nhơn (đường Lê 
Hồng Phong nối dài, phường Bình Định).

10. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

11. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất đấu 

giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-98002-TS; Công dụng: Khai thác thủy 
sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Mẫu thiết kế: MDG; Cơ quan 
thiết kế: XN đóng tàu Tam Quan; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 19,50; Ltk,m: 17,67; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 5,90; Btk,m: 5,76; 
- Chiều cao mạn D,m: 2,80; Chiều chìm d,m: 2,29; Mạn khô f,m: 0,51; 
- Vật liệu vỏ: Gỗ; Tổng dung tích: 67,60; 
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 9,10; 
- Máy chính: 
+ MITSUBISHI (S6A2); Số máy: 3408; Công suất: 450; Nơi chế tạo: Nhật Bản.
+ CUMMINS (NTA855M); Số máy: 11335462; Công suất: 355; Nơi chế tạo: Mỹ.
Cảng đăng ký: Tam Quan Bắc.
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục thủy sản Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.114.351.110 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 200.000.000 

đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước giá 20.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục kể từ 
ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 12.11.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 
12.11.2021, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức 
cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 9 
giờ ngày 15.11.2021 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

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

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

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
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Bình Định

TIN VẮN

Trao đổi với báo giới ngày 20.10, 
nhà chức trách Ấn Độ cho biết tại bang 
miền Bắc Uttarakhand, 46 người đã thiệt 
mạng và 11 người vẫn đang mất tích, 
trong khi số người thiệt mạng tại bang 
miền Nam Kerala là 39 người.

Trước đó một ngày, Cơ quan Khí 
tượng Ấn Độ đã gia hạn và nâng mức độ 
cảnh báo về thời tiết nguy hiểm, đồng 
thời dự báo mưa lớn tiếp diễn trong 
những ngày tới. Một số khu vực đã bị 
ngập sau khi ghi nhận lượng mưa hơn 
400 mm vào ngày 18.10 vừa qua, gây lở 
đất và lũ lụt trên diện rộng.

Nhà chức trách bang Uttarakhand 
đã ra lệnh đóng cửa các trường học và 
cấm tất cả hoạt động tôn giáo, du lịch 
trên toàn bang. Hình ảnh đăng tải trên 
truyền hình và truyền thông xã hội cho 
thấy mưa lớn gây ngập đến 40 cm ở khu 
vực gần hồ Nainital, một địa danh du 
lịch nổi tiếng ở Ấn Độ, và đoạn sông 
Hằng chảy qua TP Rishikesh đã tràn bờ. 
Hơn 100 khách du lịch đã bị mắc kẹt tại 
một khu nghỉ mát. Tháng 2 vừa qua, lũ 
lụt tại bang Uttarakhand cũng đã cướp 
đi sinh mạng của khoảng 200 người.

Trong khi đó, tại Nepal, cơ quan 
quản lý thiên tai nước này cho biết 31 
người đã thiệt mạng do mưa lớn gây 
lũ lụt và sạt lở đất, trong khi 43 người 

Ít nhất 170 người thiệt mạng, 
mất tích do mưa lũ, lở đất ở Ấn Độ, Nepal

bị mất tích. Nhà chức trách cho biết số 
người thiệt mạng có thể còn gia tăng 
do mưa vẫn xối xả trút xuống nhiều 
khu vực. 

Giới chuyên gia cho rằng ngoài tình 

trạng ấm lên toàn cầu khiến băng tan 
nhiều hơn, việc xây dựng hồ thủy điện 
và nạn phá rừng cũng là nguyên nhân 
gây ra lũ lụt và sạt lở đất.  

 (Theo TTXVN)

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ chuyển thi thể một nạn nhân trong đợt mưa lũ ở Thodupuzha, bang Kerala. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký 
LHQ - ông Farhan Haq cho biết, tổ chức 
này quan ngại trước các báo cáo về vụ 
phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên 
và một lần nữa kêu gọi Triều Tiên thực 
hiện đúng các nghĩa vụ quốc tế trong 
khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng 
bảo an LHQ.

Phát biểu trước báo giới, ông Farhan 
Haq kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên xây 
dựng các chính sách nhằm nhanh chóng 
nối lại các nỗ lực ngoại giao hướng tới mục 
tiêu hòa bình bền vững và phi hạt nhân 
hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó vào sáng sớm 20.10, hãng 
thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) 
đã đưa tin thừa nhận Viện Khoa học Quốc 
phòng Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng 
thử tên lửa từ tàu ngầm thế hệ mới vào 
hôm 19.10. Theo KCNA, loại tên lửa mới 
sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa 
công nghệ quốc phòng của Triều Tiên lên 
một tầm cao mới và nâng cao năng lực 
tác chiến dưới nước của Lực lượng Hải 
quân Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của 
Triều Tiên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi các 
Đặc phái viên của Mỹ và Hàn Quốc có 
cuộc hội đàm tại Washington để thảo luận 
về vấn đề phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

(Theo VOV.VN)

LHQ lên tiếng 
về vụ Triều Tiên 
phóng tên lửa

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ 
(SFRC) ngày 19.10 đã thông qua dự luật 
trừng phạt các cá nhân và thực thể Trung 
Quốc liên quan đến hành động phi pháp ở 
các vùng biển tranh chấp trên biển Đông 
và biển Hoa Đông.

“Tại cuộc họp hôm 19.10, SFRC đã 
thông qua S.1657 - Dự luật Trừng phạt ở 
biển Đông và biển Hoa Đông 2021. Dự 
luật này sẽ được chuyển đến Thượng 
viện” - Chủ tịch SFRC Bob Menendez 
thông báo trên mạng xã hội Twitter.

Ủy ban Thượng viện Mỹ mở lối trừng phạt Trung Quốc 
về biển Đông

Dự luật này được thông qua giữa lúc 
căng thẳng Washington - Bắc Kinh chưa có 
dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là về biển Đông.

Trước đó, ngày 7.10, Hải quân Mỹ thông 
báo tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut 
đã va vào một vật thể dưới nước ở vùng 
biển quốc tế thuộc biển Đông. Vụ việc xảy 
ra trong lúc USS Connecticut di chuyển về 
vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Mặc dù không có người thiệt mạng, vụ 
việc có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ - 
Trung, nhất là sau khi Mỹ quyết định chia 

sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc 
theo khuôn khổ của hiệp ước an ninh mới 
AUKUS - chuyên gia Marc Finaud của 
Trung tâm Chính sách An ninh Geneva 
(Thụy Sĩ) nhận xét với Sputnik.

Bắc Kinh đã chỉ trích điều họ khẳng 
định là “hướng tiếp cận vô trách nhiệm 
và mờ ám” liên quan đến cách giải 
quyết sự cố nêu trên, đồng thời hối thúc 
Washington cung cấp thông tin chi tiết 
về địa điểm cũng như bản chất của vụ 
va chạm.                                 (Theo NLĐO)

Ngày 20.10, núi lửa Aso ở phía Tây 
Nam Nhật Bản đã hoạt động trở lại, phun 
cột tro bụi cao tới 3.500 m lên không 
trung, khiến nhiều du khách phải vội vã 
rời khỏi địa danh du lịch nổi tiếng này.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong 
cũng như thiệt hại trong lần phun trào này. 
Hình ảnh do hệ thống camera giám sát ghi 
lại cho thấy núi lửa Aso đã phun ra một 
lượng lớn tro bụi, đất đá và hơi nóng sau 
một vụ nổ mạnh. Nhà chức trách Nhật Bản 
cảnh báo không đến gần khu vực núi lửa. 

Phát biểu tại cuộc họp báo được phát 
sóng trên truyền hình, đại diện Cơ quan 
Khí tượng Nhật Bản (JMA) - ông Tomoaki 
Ozaki, khuyến cáo người dân sống gần 
khu vực núi lửa Aso cảnh giác với mối 
nguy hiểm do đất đá có thể văng xa và 
dung nham núi lửa.

Núi lửa Aso cao 1.592 m, thuộc tỉnh 
Kumamoto. Lần gần đây nhất JMA đưa 
ra mức cảnh báo tương tự đối với núi lửa 
này là vào năm 2016 sau 19 năm không 
hoạt động.                        (Theo Báo Tin Tức)

Ngày 19.10, một máy bay tư nhân chở 
21 người đã bị rơi và bốc cháy trong lúc 
cất cánh từ một sân bay gần TP Houston, 
bang Texas, Mỹ. Tuy nhiên, điều kỳ diệu 
là chỉ có 2 người được báo cáo bị thương 
trong vụ rơi máy bay này.

Người phát ngôn của Cục Hàng không 
Liên bang Mỹ Elizabeth Cory cho biết, 
máy bay MD-87 hai động cơ đã trượt qua 
hàng rào và bốc cháy trên cánh đồng tại 
sân bay Houston ở Brookshire, cách TP 
Houston khoảng 28 km.

18 hành khách trên máy bay đang 
trong hành trình bay đến TP Boston để 
xem đội Houston Astros đấu với đội 
Red Sox trong trận thứ tư của giải MLB’s 
American League Championship Series, 
cảnh sát trưởng TP Waller thông tin.

Tất cả 18 hành khách và 3 thành viên 
phi hành đoàn đã sơ tán an toàn khỏi 

 Truyền thông Syria cho biết, 
một vụ đánh bom kép nhằm vào một 
chiếc xe buýt quân sự ở Damascus 
sáng 20.10 khiến ít nhất 14 người 
thiệt mạng và nhiều người thương 
vong. Đây là vụ đánh bom khủng bố 
bằng hai thiết bị nổ. Trong khi đó, một 
quả bom thứ ba đã được tháo dỡ gần 
nơi xảy ra vụ nổ trên. 

(Theo baoquocte.vn)
 Trung Quốc hôm 19.10 tuyên 

bố thử nghiệm thành công động cơ 
tên lửa nhiên liệu rắn nguyên khối 
có sức đẩy lớn nhất thế giới. Động cơ 
thử nghiệm có lực đẩy lên tới 500 tấn, 
đường kính 3,5 m. (Theo VOV.VN)
 Một cuộc biểu tình diễn ra ngày 

19.10 đã biến thành bạo loạn tại thủ đô 
Guatemala City của Guatemala khi một 
nhóm biểu tình quá khích tràn vào tòa 
nhà Quốc hội của nước này và phóng 
hỏa đốt cháy nhiều phương tiện tại đây. 

(Theo TTXVN)

Nhật Bản: 
Núi lửa Aso 
phun cột tro bụi 
cao tới 3.500 m

Núi lửa Aso nhả khói và phun tro bụi.
 Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVNMáy bay rơi và bốc cháy ở Mỹ, 

21 người sống sót thần kỳ 

Máy bay bốc cháy trên cánh đồng gần sân bay 
Houston ở Brookshire.              Ảnh: FOX 26 Houston

máy bay, trong đó có 2 người bị thương. 
Những người này sau đó đã được đưa 
đến bệnh viện để điều trị.

Đoạn video quay từ một chiếc trực 
thăng do đài KPRC-TV phát cho thấy, 
phần thân máy bay bị cháy, đuôi và hai 
động cơ vẫn còn nguyên vẹn sau khi máy 
bay rơi xuống đất.                   (Theo VTV.VN)


