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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 22.10.2021)

l Số ca trong ngày   11
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 498, Hoài Nhơn: 147, 
Hoài Ân: 98, An Nhơn: 178,  
Phù Cát: 378, Phù Mỹ: 37, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 21, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 99, 
các khu cách ly tập trung: 98)

l Số điều trị khỏi   1.365
l Số tử vong  17
l Cách ly tại bệnh viện   181
l Cách ly tập trung    631

1.563

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

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
và Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Phi Long tặng quà 
cho các CCB tham gia mở 
đường vận tải chiến lược 
mang tên Bác trên biển. 

Ảnh: HỒNG PHÚC

 u2

u4
60 năm đã trôi qua, nhưng dấu ấn khai mở con đường kỳ tích như huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển như mới vừa hôm qua... 

Với riêng quân và dân Bình Định, sự hiện diện của “Đoàn tàu không số” ở Lộ Diêu sẽ luôn là niềm tự hào, động lực để phấn đấu xây dựng
quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với máu xương của nhiều cán bộ, thủy thủ đã tan vào biển cả.

Kết nghĩa với làng đồng bào 
dân tộc thiểu số
Thôn làng ta

sáng lên u7

Tập trung giám sát, kiểm tra việc thực hiện các 
quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
tiếp xúc cử tri TP Quy Nhơn  u2

Kỳ cuối:Khu đô thị ven sông 
Hà Thanh 

SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 
CÔNG NHẬN:

Sản xuất thuận lợi, 
sản phẩm vươn xa

TỘI PHẠM CHƯA THÀNH NIÊN: 

Vì đâu nên nỗi! . . . . .u8
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Bình Định

Tập trung giám sát, kiểm tra việc thực hiện 
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.          Ảnh: NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Chiều 22.10, Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh họp trực tuyến 
với Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 các huyện Tuy 
Phước, Phù Cát, TX An Nhơn, 
TP Quy Nhơn. Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
chủ trì cuộc họp. 

Từ ngày 16.10 đến ngày 
22.10, Bình Định phát hiện 102 
ca mắc mới, tăng 27 ca so với 
tuần trước. Trong đó có 77 ca 
ghi nhận tại cộng đồng. Đến 
nay, tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 
hơn 1.030.000 liều vắc xin và đã 
tổ chức tiêm 703.819 liều vắc 
xin cho 631.767 người dân trên 
địa bàn. 

Tại cuộc họp, UBND tỉnh 
trình Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh Tờ trình 109 
về việc xin ý kiến đánh giá, phân 
loại cấp độ dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh và ban hành Kế 
hoạch “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19” của tỉnh. Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 các 
huyện Tuy Phước, Phù Cát, TX 
An Nhơn, TP Quy Nhơn báo 
cáo công tác phòng, chống dịch 
đến thời điểm hiện nay và kiến 
nghị một số vấn đề. Lãnh đạo 
Sở GD&ĐT báo cáo tình hình 
tổ chức dạy và học, xây dựng 
kế hoạch học linh hoạt, đảm 
bảo an toàn; phương án xử lý 
đối với một số tình huống liên 
quan đến ca dịch tại trường học. 

Kết luận cuộc họp, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chỉ đạo 
ngành Y tế, các địa phương tập 
trung cho công tác dập dịch tại 
các ổ dịch mới. Ngành Y tế xây 
dựng kế hoạch xét nghiệm, tầm 
soát đối với đối tượng có nguy 
cơ cao, đối với nhóm nguy cơ để 
các địa phương có cơ sở tiếp tục 
triển khai tầm soát, giữ vững 
thành quả chống dịch. UBND 
tỉnh ủy quyền cho địa phương 
thực hiện công tác phong tỏa, 
dập dịch tại địa bàn. 

Các địa phương, các ngành 
tập trung cho công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn, khuyến 

cáo người dân về việc phòng, 
chống dịch, không chủ quan. 
Trước mắt, cán bộ, đảng viên 
phải gương mẫu, đi đầu trong 
thực hiện phòng, chống dịch. 
Các địa phương tập trung giám 
sát, kiểm tra việc thực hiện các 
quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19 của các cơ sở, 
cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, 
xử lý nghiêm các đơn vị, cơ sở  
vi phạm. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
thống nhất với Tờ trình về 
việc xin ý kiến đánh giá, phân 
loại cấp độ dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh và ban hành Kế 
hoạch “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19” của UBND tỉnh. Tỉnh 
ủy ủy quyền cho UBND tỉnh 
công bố đánh giá, phân loại cấp 
độ dịch Covid-19 trên địa bàn 
hằng tuần. Mặt khác, chỉ đạo 
UBND tỉnh có cuộc họp phổ 
biến cụ thể phương án, cách xử 
lý tình huống khi phát hiện ca 
dịch tại trường học.

NGUYỄN MUỘI 

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng 
tiếp xúc cử tri TP Quy Nhơn

(BĐ) - Ngày 22.10, tại Trung 
tâm hành chính thành phố, Ủy 
ban MTTQ TP Quy Nhơn tổ 
chức buổi tiếp xúc cử tri chuyên 
đề giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng với 
cử tri TP Quy Nhơn trước kỳ 
họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng 
tham gia tiếp xúc cử tri có đại 
biểu Huỳnh Thúy Vân - Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo 
các ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh 
và các sở, ngành liên quan. Buổi 
tiếp xúc được tổ chức bằng hình 
thức trực tuyến, kết nối với 21 
điểm cầu phường, xã thuộc TP 
Quy Nhơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu 
HĐND tỉnh thông báo với cử tri 
nội dung và thời gian dự kiến tổ 
chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 
khóa XIII; trả lời những ý kiến, 
kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 
thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII.

Cử tri 13 phường, xã có 
nhiều ý kiến, kiến nghị với Chủ 
tịch HĐND tỉnh liên quan đến 
các dự án phát triển KT-XH, 
đường sá, cầu cống, các công 
trình phục vụ dân sinh, vấn 
đề ô nhiễm môi trường, xử lý 
ngập úng ở một số khu vực dân 
cư... Đặc biệt, cử tri quan tâm 
tới tình hình dịch bệnh đang 
diễn biến phức tạp, việc mở cửa 
phát triển KT-XH là cần thiết 
nhưng yêu cầu chính quyền 
phải kiểm soát tốt, xử lý nghiêm 
những vi phạm trong phòng,  
chống dịch...

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ 
Quốc Dũng lần lượt trả lời từng 
kiến nghị của cử tri.

Đối với lo lắng của cử tri về 
việc kiểm soát dịch bệnh, Chủ 
tịch HĐND tỉnh cho biết, thời 
gian qua, các cấp, các ngành, các 
lực lượng đã rất nỗ lực và vẫn 
đang kiểm soát tốt, dù trong 
tỉnh liên tục xuất hiện những 
ổ dịch mới nguy hiểm. Tỉnh 
cũng đang nỗ lực bao phủ việc 
tiêm vắc xin cho toàn dân, đặc 
biệt ưu tiên cho TP Quy Nhơn 
và cũng đã có kế hoạch rất chi 
tiết phát triển KT-XH ứng với 
từng cấp độ “mở cửa” để linh 
hoạt, thích ứng với tình hình 
dịch bệnh, đồng thời sẽ tổ chức 
sơ kết việc thực hiện “nhiệm 
vụ kép” từ ngày 15.10 để có 
những giải pháp phù hợp, sát 
thực tiễn. Chủ tịch HĐND tỉnh 

cũng đề nghị các phường, xã 
nêu cao tinh thần trách nhiệm 
trong kiểm soát dịch bệnh; 
thành lập các tổ thường xuyên 
kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh kịp 
thời những hành vi vi phạm 
quy định phòng chống dịch, 
không được chủ quan lơ là để 
bảo vệ thành quả chống dịch 
của cả tỉnh.

Đối với bức xúc của cử tri 
về việc triển khai một số dự án 
còn chậm, Chủ tịch HĐND tỉnh 
cho rằng, vướng mắc chủ yếu 
từ khâu đền bù, giải phóng mặt 
bằng và một số quy định còn bất 
cập, tỉnh đang quan tâm xem 
xét, xử lý. Thời gian qua, tỉnh 
đã rất nỗ lực trong chỉnh trang 
đô thị TP Quy Nhơn cũng như 
triển khai các dự án giao thông 
lớn kết nối với trung tâm thành 
phố. Sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục 
đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kè 
chống ngập cho phường Nhơn 
Phú, Nhơn Bình; nâng cấp hệ 
thống tiêu thoát lũ cho TP Quy 
Nhơn và quan tâm nâng cấp 12 
hồ đập đang xuống cấp trong 
toàn tỉnh, giải quyết việc thiếu 
nước sạch cho một số khu vực 
dân cư.

Đối với kiến nghị của cử tri 
xã Nhơn Châu, Chủ tịch HĐND 
tỉnh cho biết sắp tới tỉnh sẽ đầu 
tư xây dựng con đường từ trung 
tâm xã lên trạm hải đăng; xây 
dựng nhà máy đốt rác và cầu 
cảng phía Tây xã đảo để nâng 
cao đời sống bà con và phát 
triển du lịch.

Đối với kiến nghị của cử tri 
về thực hiện chế độ chính sách 
đối với cán bộ bán chuyên trách, 
phụ cấp cho cán bộ Mặt trận, 
đoàn thể, khu vực, HĐND tỉnh 
rất quan tâm và đã từng bước 
cải thiện. Tuy nhiên, vấn đề này 
còn phụ thuộc vào khả năng cân 
đối ngân sách của tỉnh. Các sở, 
ngành liên quan và HĐND tỉnh 
sẽ tiếp tục xem xét về đề xuất 
bố trí thêm phó trưởng khu vực 
cho một số địa phương để đảm 
bảo hoạt động của cấp thôn, 
khu phố, nhất là trong điều kiện 
dịch bệnh diễn biến phức tạp...

Đối với những kiến nghị 
còn lại, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Hồ Quốc Dũng lắng nghe, tiếp 
nhận và giao cho các sở, ngành 
tổng hợp, xem xét, đề xuất 
hướng giải quyết cho cử tri.

NGỌC QUỲNH

Liên kết phát triển du lịch trong điều kiện 
an toàn thích ứng với dịch Covid-19

(BĐ) - Chiều 22.10, tại Quần 
thể FLC Quy Nhơn, UBND tỉnh 
tổ chức chương trình làm việc 
giữa UBND tỉnh Bình Định 
và UBND TP Hồ Chí Minh về 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và liên kết phát triển 
du lịch. Tham dự chương trình 
có Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Bình Định Nguyễn 
Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch 
UBND TP Hồ Chí Minh Phan 
Thị Thắng; cùng đại diện sở 
du lịch, hiệp hội du lịch, các 
DN du lịch của 2 địa phương.

Phát biểu tại chương trình, 
Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh cho biết: TP Hồ Chí 
Minh và tỉnh Bình Định đã 
có mối quan hệ hợp tác chặt 
chẽ trong phát triển KT-XH. 
Thời gian qua, 2 địa phương 
đã quyết tâm ngăn chặn, đẩy 
lùi dịch bệnh bằng tất cả các 

biện pháp; đồng thời cùng 
đồng hành, chia sẻ và quan 
tâm tháo gỡ những khó khăn 
của cộng đồng DN, các nhà 
đầu tư; trong đó, có hoạt động 
du lịch.

Do tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
vì vậy trong 2 năm qua ngành 
Du lịch Bình Định cũng như 
TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn, 
thiệt hại nặng nề. Hiện tình 
hình dịch bệnh trên cả nước 
đã từng bước được kiểm soát, 
nhằm từng bước khôi phục 
thị trường khách du lịch, khôi 
phục lại các hoạt động du lịch 
và các ngành kinh tế, dịch vụ 
có liên quan ở 2 địa phương. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ 
Chí Minh Phan Thị Thắng gửi 
lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh 
Bình Định và nhân dân Bình 
Định đã san sẻ yêu thương giúp 
TP Hồ Chí Minh trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 
Đồng thời nhấn mạnh việc triển 
khai chương trình liên kết du 
lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 
tỉnh Bình Định nhằm mục tiêu 
nhanh chóng khởi động lại các 
hoạt động du lịch trong bối 
cảnh mới.

Tại chương trình, ngành Du 
lịch Bình Định và TP Hồ Chí 
Minh cũng cung cấp thông tin 
giới thiệu, quảng bá du lịch 
Bình Định và TP Hồ Chí Minh; 
thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến 
về liên kết phát triển du lịch 
trong điều kiện thích ứng an 
toàn với dịch Covid-19…

Dịp này, UBND tỉnh Bình 
Định đã trao tặng quà lưu niệm 
cho UBND TP Hồ Chí Minh, 
đáp lại tình cảm UBND TP Hồ 
Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Bình 
Định 500 triệu đồng để phòng, 
chống dịch Covid-19.

NGỌC NHUẬN

 Đảng ủy khối Các cơ 
quan tỉnh tổ chức bế mạc lớp 
bồi dưỡng lý luận chính trị 
dành cho đảng viên mới, chiều 
22.10. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ 
ngày 15 - 22.10 theo hình thức 
trực tuyến. 80/80 học viên đủ 
điều kiện được cấp Giấy chứng 
nhận; trong đó xếp loại giỏi có 
10 học viên, khá có 45 học viên, 
trung bình có 25 học viên.

 M.LÂM
 Từ ngày 22 - 25.10, 

TX An Nhơn triển khai tiêm 
14.388 liều vắc xin Pfizer phòng 
Covid-19 đợt 15. Đợt này, thị xã 
sẽ tiêm cho các đối tượng đã 
tiêm phòng mũi 1 vắc xin Pfizer 

đã đến thời gian tiêm phòng 
mũi 2; 100% công dân trong độ 
tuổi từ 71 tuổi trở lên của các 
xã, phường; phụ nữ mang thai 
từ 13 tuần tuổi trở lên; các đối 
tượng nguy cơ cao khác theo 
quy định. THANH MINH
 Ngày 21.10, thông qua 

Phòng LĐ-TB&XH TX Hoài 
Nhơn, dự án Việt Nam - Hàn 
Quốc hợp tác khắc phục hậu 
quả bom mìn tỉnh Bình Định 
năm 2021 đã hỗ trợ sinh kế cho 
16 hộ gia đình trên địa bàn thị 
xã có người bị tai nạn bom mìn, 
mỗi hộ 100 con gà và 262 kg 
cám cùng vắc xin phòng bệnh 
cho gà. VĂN VỸ

TIN VẮN
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Bình Định

Sâu sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của cử tri, 
giải quyết thấu đáo, đúng quy định

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi 
tiếp xúc cử tri.                                 Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Sáng 22.10, các đại 
biểu HĐND tỉnh khóa XIII: 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
Đoàn Văn Phi - Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh cùng 
các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị 
TX An Nhơn có buổi tiếp xúc 
với cử tri trên địa bàn trước kỳ 
họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Buổi tiếp 
xúc được tổ chức bằng hình thức 
trực tuyến, kết nối đến cử tri 15 
xã, phường trên địa bàn thị xã.

Sau khi đại biểu HĐND tỉnh 
thông tin dự kiến nội dung, 
chương trình của kỳ họp thứ 4 
sắp tới và trả lời các kiến nghị 
của cử tri trong các đợt tiếp xúc 
trước, đã có 12 lượt ý kiến của 
cử tri tại 15 điểm cầu xã, phường 
gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Các kiến nghị của cử tri trên 
địa bàn TX An Nhơn tập trung 
vào các vấn đề như: Một số 
đoạn đê trên địa bàn xã Nhơn 
Phúc chưa được kiên cố, thường 
gây sạt lở, ảnh hưởng đến việc 
sản xuất và cuộc sống của người 
dân, nhất là mùa mưa lũ; chế 
độ đãi ngộ cho cán bộ cấp phó 
đoàn thể, Mặt trận ở cấp cơ sở 
còn thấp; chế độ, chính sách cho 
người lao động gặp khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh 
còn bất cập, nhất là việc hướng 
dẫn đối tượng thụ hưởng chưa 
rõ ràng, gây khó khăn cho cơ sở 
cũng như đảm bảo công bằng xã 
hội. Cử tri cũng đề nghị tỉnh cần 
có cơ chế đặc thù để hỗ trợ các 
địa phương trong quá trình tổ 
chức xây dựng nông thôn mới 
nâng cao; cần sớm triển khai 

thực hiện dự án đường QL 19C 
đi qua địa bàn xã Nhơn Tân và 
đầu tư phát triển điểm du lịch 
Hồ Núi Một để thúc đẩy phát 
triển KT-XH địa phương; đầu tư 
cơ sở hạ tầng và thu hút DN mở 
các cơ sở sản xuất ở vùng nông 
thôn để giải bài toán ly nông mà 
không ly hương…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử 
tri, đại biểu Nguyễn Phi Long 
giành nhiều thời gian chia sẻ về 
việc thực hiện “nhiệm vụ kép” 
phát triển KT-XH và phòng, 
chống dịch hiệu quả; chính 
sách hỗ trợ người lao động gặp 
khó khăn do ảnh hưởng của  
dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, 
tỉnh đã triển khai nhiều giải 
pháp quyết liệt phù hợp với tình 
hình thực tế địa phương để đảm 
bảo việc phát triển KT-XH cũng 
như ổn định đời sống người dân 
trong thời điểm dịch bệnh kéo 
dài. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu 
năm, tất cả các lĩnh vực đều có 
sự tăng trưởng dương, không 

có lĩnh vực nào tăng trưởng âm.
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng 

đã chỉ đạo các ngành, đơn vị 
kết nối với các tỉnh phía Nam 
để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, 
thông tin đến người lao động có 
nguyện vọng quay trở lại nơi 
làm việc tại các tỉnh, thành phố; 
xây dựng kế hoạch đào tạo hoặc 
chuyển đổi nghề cho 3 nhóm 
đối tượng: Người lao động tại 
tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch; 
người lao động mới tốt nghiệp 
ra trường và người lao động trở 
về từ vùng dịch.

Người đứng đầu chính 
quyền tỉnh cũng yêu cầu Thị 
ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TX An Nhơn chỉ đạo và 
cùng với các xã, phường sâu sát 
cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng của cử tri và giải quyết 
thấu đáo, đảm bảo đúng quy 
định ngay tại cơ sở. Đây cũng 
là cách để củng cố niềm tin của 
cử tri vào bộ máy chính quyền 
các cấp, không để phát sinh tạo 
điểm nóng.            HỒNG PHÚC

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA, KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV:

Cần quy định rõ trách nhiệm 
trong xử lý vi phạm trên lĩnh vực 
BHYT và BHXH

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, 
ngày 22.10, Quốc hội thảo luận 
ở tổ với các nội dung: Dự thảo 
Nghị quyết về một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển của 
các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, 
Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa 
Thiên Huế; tình hình thực hiện 
chính sách, chế độ BHXH, quản 
lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 
2020; việc quản lý và sử dụng 
Quỹ BHYT năm 2020 và thực 
hiện Nghị quyết số 68/2013/
QH13 về đẩy mạnh thực hiện 
chính sách, pháp luật về BHYT, 
tiến tới BHYT toàn dân trong 2 
năm 2019 - 2020.

Tham gia thảo luận tại tổ, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim 
Toàn nhất trí về việc Quốc hội 
ban hành Nghị quyết về thí điểm 
một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển TP Hải Phòng và 
các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, 
Thừa Thiên Huế để thể chế hóa 
các Nghị quyết của Bộ Chính trị, 
nhằm tạo cơ chế huy động nguồn 
lực, góp phần thúc đẩy phát triển 
KT-XH cho các địa phương này.

Về vấn đề thẩm quyền phê 
duyệt chuyển đổi đất trồng lúa 
từ 500 ha trở lên và đất rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ từ 50 ha trở 
lên, theo quy định của pháp luật 
hiện hành là thuộc thẩm quyền 
của Quốc hội. Tuy nhiên, để đảm 
bảo tính kịp thời trong thực hiện 
Nghị quyết thí điểm đối với 4 địa 
phương trên, đại biểu Lê Kim 
Toàn đề xuất nên giao cho Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định. Đồng thời, cân nhắc lại 
thời gian thực hiện Nghị quyết 
này bắt đầu từ ngày 1.1.2022 

đến 31.12.2025 (thuộc nhiệm kỳ 
Quốc hội khóa XV). Trên cơ sở 
đó, Quốc hội tiến hành đánh giá 
lại kết quả thực hiện chính sách 
để điều chỉnh; từ đó để Quốc 
hội nhiệm kỳ mới có quyết sách 
hợp lý hơn.

Tham gia thảo luận tổ về thực 
hiện chính sách, chế độ BHXH, 
quản lý và sử dụng Quỹ BHXH 
năm 2020 và thực hiện Nghị 
quyết số 68/2013/QH13 về đẩy 
mạnh thực hiện chính sách, pháp 
luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn 
dân trong 2 năm 2019 - 2020, các 
đại biểu đề nghị cùng với việc 
tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, Chính phủ và Quốc 
hội cần quy định rõ hơn trách 
nhiệm của các cơ quan hữu quan 
trong xử lý vi phạm trên lĩnh vực 
này. Cần xem xét cho phép các 
tổ chức công đoàn có thể khởi 
kiện các đơn vị, DN khi vi phạm 
việc đóng BHXH, BHYT, nhằm 
đảm bảo quyền lợi chính đáng 
cho người lao động, công nhân.

Bên cạnh đó, cần nghiên 
cứu mức đóng BHYT phù hợp 
hơn trong thời gian tới dựa trên 
mức lương cơ sở, bởi mức đóng 
hiện tại còn thấp. Các đại biểu 
cũng đề nghị Quốc hội, Chính 
phủ cần có chương trình đầu 
tư, nâng cấp toàn diện các cơ sở 
y tế, để đáp nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe của người dân trong 
điều kiện bình thường và trong 
điều kiện khi có dịch bệnh xảy 
ra. Cùng với đó, cần rà soát, 
đánh gia lại các tiêu chí, định 
mức liên quan đến ngành Y tế, 
nhất là việc bố trí lực lượng y, 
bác sĩ phù hợp hơn.

NGUYỄN HÂN

Xây dựng phương án khai thác thủy sản thích ứng 
phòng, chống dịch Covid-19

(BĐ) -  Đó là chỉ đạo của Thứ 
trưởng Bộ NN&PTNT Phùng 
Đức Tiến tại hội nghị trực tuyến 
“Tổ chức khai thác thủy sản thích 
ứng phòng, chống dịch Covid-19, 
quý IV/2021”, sáng 22.10.

Nhận định của Tổng cục 
Thủy sản (Bộ NN&PTNT), 2 
tháng cuối năm nhu cầu tiêu 
thụ thủy sản tăng mạnh, đây 
là cơ hội cho ngành thủy sản 
Việt Nam phục hồi sau đại dịch 
Covid-19. Để bắt nhịp hoạt động 
sản xuất thích ứng với dịch bệnh, 
ngành Thủy sản cần phải xây 
dựng được phương án khai thác 
phù hợp, vừa đáp ứng được mục 
tiêu kép vừa đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, 
dù chịu tác động của dịch bệnh 
Covid-19, cùng với đó là biến 
động giá nhiên liệu, song tổng 

lượng khai thác thủy sản trên cả 
nước tăng, ước đạt gần 3 triệu 
tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ 
năm 2020. Ngành Thủy sản đặt 
mục tiêu năm 2021 khai thác 
khoảng 3,6 triệu tấn, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD; trong 
quý IV/2021, ngành Thủy sản xây 
dựng phương án khai thác thích 
ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19 để 
đảm bảo an toàn, đưa chuỗi hoạt 
động khai thác thủy sản ở các địa 
phương trở lại trạng thái bình  
thường mới. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ 
trưởng Phùng Đức Tiến đánh 
giá, sau khi dịch bệnh được kiểm 
soát mở ra cơ hội cho ngành 
Thủy sản bứt phát. Cơ hội luôn 
đi cùng với thách thức, do đó, 
Bộ, ngành và các địa phương với 
tinh thần quyết tâm cao nhất xây 

dựng phương án khai thác thủy 
sản trong tình hình mới thích 
ứng và an toàn. Trong 2 tháng 
còn lại, việc khai thác thủy sản 
gặp khó khăn (vừa đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
vừa đảm bảo an toàn mùa mưa 
bão), Bộ yêu cầu các địa phương 
quản lý tốt tàu cá và hoạt động 
khai thác gồm: Truy xuất nguồn 
sản phẩm, kiểm soát tình hình 
thực thi pháp luật trên biển; đảm 
bảo thông tin trong mùa mưa 
bão để ngư dân yên tâm bám 
biển; hỗ trợ chuyển đổi nghề cá 
phù hợp… Đồng thời, các địa 
phương quan tâm nâng cấp hạ 
tầng phục vụ nghề cá, nghiêm 
chỉnh thực hiện các biện pháp 
phòng chống khai thác thủy sản 
bất hợp pháp IUU và tháo gỡ thẻ 
vàng của EC.

THU DỊU

Chủ động chuyển sang dạy học 
trực tuyến hoặc qua truyền hình 
nếu không an toàn

(BĐ) - Ngày 21.10, UBND tỉnh 
có Văn bản 6222 về việc tổ chức 
dạy và học linh hoạt, thích ứng 
an toàn với dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở GD&ĐT chủ trì, 
phối hợp với Sở Y tế và UBND 
cấp huyện thường xuyên đánh 
giá nguy cơ, tình hình dịch trên 
địa bàn và tại cơ sở giáo dục để 
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
linh hoạt hình thức tổ chức dạy 
học, chủ động chuyển sang dạy 
học trực tuyến hoặc dạy học qua 
truyền hình hoặc hình thức dạy 
học khác nếu không bảo đảm an 
toàn. Hướng dẫn tổ chức dạy 
trực tuyến cho học sinh không 
thể đến trường do dịch bệnh, 
không nhất thiết phải tổ chức 
dạy học theo lớp. Kết hợp tổ chức 
dạy học trực tiếp và dạy học trực 
tuyến phù hợp điều kiện cụ thể; 
ưu tiên dạy trực tiếp khối lớp 12. 
Có phương án và biện pháp phù 
hợp, khả thi để học sinh chưa có 
thiết bị học trực tuyến có điều 
kiện tham gia đầy đủ các nội 
dung học tập trực tuyến. Chủ 

động điều chỉnh kế hoạch giảng 
dạy theo chương trình đã được 
Bộ GD&ĐT giảm tải.

Sở Y tế hướng dẫn xét nghiệm 
tầm soát, cách ly y tế phù hợp với 
học sinh; xử lý các tình huống 
dịch xuất hiện trong cơ sở giáo 
dục. Phối hợp với Sở GD&ĐT 
xây dựng tiêu chí đánh giá mức 
độ nguy cơ dịch bệnh trong cơ sở 
giáo dục và các biện pháp phòng, 
chống dịch tương ứng với mức 
độ nguy cơ, bảo đảm yêu cầu 
phòng, chống dịch.

Sở TT&TT phối hợp, hỗ trợ 
Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện 
vận động, kêu gọi hỗ trợ máy 
tính cho học sinh để thực hiện 
Chương trình “sóng và máy tính 
cho em”. Các địa phương tuyên 
truyền và tổ chức biện pháp đảm 
bảo an toàn phòng, chống dịch 
khi tổ chức dạy học trực tiếp; 
chủ động, linh hoạt tổ chức dạy 
học trực tuyến tùy diễn biến tình 
hình dịch; có biện pháp hỗ trợ 
phương tiện học tập cho học sinh 
thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn 
cảnh khó khăn…   MAI HOÀNG

Va chạm với xe đầu kéo, 2 người đi xe đạp điện tử vong
(BĐ) - Khoảng 10 giờ 30 phút, 

ngày 22.10, tại nút giao thông 
ngã 5 Đống Đa (TP Quy Nhơn, 
đoạn thuộc km2+100 QL 19) xảy 
ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 
người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, 
ô tô 77H-007.16 kéo theo rơ-
móoc biển kiểm soát 77R-033.83 

do Trần Nam Bình (SN 1985, ở 
huyện Tuy Phước) điều khiển 
lưu thông theo hướng từ Cảng 
Quy Nhơn về cầu Bà Di (huyện 
Tuy Phước) va chạm với xe đạp 
điện chở theo hai người. Vụ tai 
nạn khiến em Hoàng Gia Châu 
(SN 2007, ở  KV 2, phường Nhơn 
Bình, TP Quy Nhơn) tử vong tại 

chỗ. Một người khác đi cùng 
trên xe đạp điện tử vong tại 
bệnh viện. Tại hiện trường, xe 
đạp điện nát vụn, nhiều mảnh 
vỡ văng khắp nơi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang 
được các cơ quan chức năng tiếp 
tục điều tra, làm rõ.

K.A
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Lộ Diêu - điểm son 
của “Đường Hồ Chí Minh
trên biển”

Kể từ khi con tàu đầu tiên 
chở vũ khí vào Nam, đến nay đã 
qua 6 thập kỷ. Nhân chứng sống 
của tàu không số 401 cập bến 
Lộ Diêu, trung úy Lê Văn Nốt 
(87 tuổi, hiện ở thôn Lộ Diêu, 
xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn) 
tự nhận mình may mắn hơn 
các đồng đội đã mãi hóa thân 
vào biển. Thỉnh thoảng, ông 
ghé ra bãi biển Lộ Diêu ở gần 
nhà, nhìn biển, nhìn ghềnh đá 
năm xưa và nhớ về những năm 
tháng “đạp sóng” Biển Đông 
cùng đồng đội.

Gặp chúng tôi, những năm 
tháng thanh xuân hừng hực sức 
trẻ cống hiến chợt ùa về trong 
dòng hồi ức của người thủy thủ 
năm xưa. Ông Nốt kể: Sau khi 
khảo sát và tính toán kỹ lưỡng, 
cấp trên đã chọn Lộ Diêu làm 
bến đón chuyến hàng đầu tiên 
cho khu V. Sở dĩ bến Lộ Diêu 
được chọn vì có địa thế biệt lập 
với 1 mặt biển và 3 mặt núi, hai 
đầu thôn có đèo Lộ Diêu và đèo 
Hà Ra. Đồng thời, lúc bấy giờ 
đây là vùng giải phóng, tổ chức 
Đảng và các đoàn thể, đội du 
kích kiên cường bám trụ nên 
địch chưa thể khống chế được”. 

Tháng 7.1963, ông Lê Văn 
Nốt tham gia tổ công tác đặc 
biệt của Tỉnh ủy thành lập, do 
đồng chí Nguyễn Phi Khanh 
làm trưởng đoàn, ra Bắc báo 
cáo cho Trung ương về công tác 
chuẩn bị của tỉnh. Sau đó, Trung 
ương chỉ thị cho tỉnh thành lập 
bộ phận chuyên trách (gọi là 
HB15) chuẩn bị các mặt để đón 
tàu vào. 

Đến ngày 20.6.1964, đội tàu 
401 được thành lập và ngày 
14.9.1964 nhận lệnh, lên đường 
vào khu V. Tàu 401 được đóng 
theo dạng tàu đánh cá miền 
Nam, chở hơn 30 tấn vũ khí; tàu 
có 12 người, thuyền trưởng là 
đồng chí Phạm Vạn (quê Quảng 
Ngãi). Sau các lần phải quay lại 
hoặc tránh trú do gặp phải bão, 
sóng to, gió lớn và vượt qua sự 
theo dõi, truy đuổi của địch, 
hơn 4 giờ sáng 1.11.1964, tàu 401 
đến được bến Lộ Diêu. 

Ông Trần Nguyên Đích (75 
tuổi, hiện ở thôn Lộ Diêu) - 

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (23.10.1961 - 23.10.2021)

Vang mãi thiên hùng ca trên biển
60 năm đã trôi qua, nhưng dấu ấn khai mở con đường kỳ tích như huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh trên biển như 

mới vừa hôm qua... Với riêng quân và dân Bình Định, sự hiện diện của “Đoàn tàu không số” ở Lộ Diêu sẽ luôn là niềm 
tự hào, động lực để phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với máu xương của nhiều cán bộ, 
thủy thủ đã tan vào biển cả.

người tham gia vận chuyển vũ 
khí lên bờ, nhớ lại: “Quân ta cho 
gác 2 đầu đèo không để người 
vào ra, tổ chức bảo vệ tàu, huy 
động toàn bộ lực lượng đào bãi 
cát để chôn giấu vũ khí. Đến 8 
giờ sáng đã chôn xong hơn 30 
tấn vũ khí. Vì tàu 401 bị mắc cạn 
và hư hỏng nặng không thể khắc 
phục được, chỉ huy tàu đã quyết 
định đặt kíp nổ đốt hủy tàu để 
xóa dấu vết. Đồng thời cho loan 
tin tàu cá của dân bị sóng đánh 
dạt vào bờ bốc cháy”.

Tiếp theo chuyến đi của tàu 
401, những “Đoàn tàu không 
số” khác lại kế tiếp nhau lên 
đường. Vẫn biết là sóng to, gió 
cả; là đồn bốt địch ken dày, 
tàu địch giăng khắp trên biển, 
nhưng “Đoàn tàu không số” 
vẫn hoàn thành sứ mệnh, vận 
chuyển trên 150 nghìn tấn vũ 
khí, đạn dược, thuốc men và 
hàng nghìn lượt cán bộ chi viện 
cho chiến trường miền Nam…
Góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ 
đại của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước.

Lộ Diêu và những 
điều mới mẻ

“Biển xanh cát trắng nắng 
vàng/ Ai ơi có nhớ cô nàng Lộ Diêu/ 
Lộ Diêu một biển ba đèo/ Gian nan 
đã vượt, khó nghèo đã qua… Từ 
trên cao nhìn xuống, Lộ Diêu 

như một cánh cung khổng lồ với 
lưng dựa vào núi, mặt nhìn ra 
biển. Gành đá Lộ Diêu lúc ẩn, 
lúc hiện với đủ kiểu hình dáng 
hòa quyện với bãi cát vàng, sóng 
bạc tạo nên bức tranh đá nước 
mây trời kỳ vĩ, đẹp yên bình và 
thơ mộng. Con người nơi đây 
cũng rất chân chất, thật thà.

Về Lộ Diêu hôm nay, chúng 
tôi cảm nhận được nhiều mới 
mẻ. Cái thời của một thôn cách 
trở, khổ cực đã lùi xa. Ông Võ 
Xuân Mạo, Trưởng thôn Lộ 
Diêu, hào hứng khoe: Toàn thôn 
có hơn 520 hộ dân. 100% người 
dân trong thôn đều được sử 
dụng điện, mạng internet phủ 
sóng rộng khắp, nhà nhà có xe 
máy, ti vi, tủ lạnh, trường học 
đã được kiên cố, chuẩn hóa... 

Nhiều hộ dân được tạo điều 
kiện vay vốn đóng mới, cải hoán 
tàu thuyền, đầu tư phát triển 
kinh tế. Cuộc sống của bà con đã 
được nâng lên đáng kể...

Cùng chung niềm phấn 
khởi, ông Nguyễn Lê Anh 
Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch UBND xã Hoài Mỹ, nói: 
Không chỉ là vựa lúa của TX 
Hoài Nhơn, Hoài Mỹ hôm nay 
còn biết phát triển kinh tế biển, 
nuôi tôm xuất khẩu. Đặc biệt, 
người dân rất vui mừng khi Đài 
tưởng niệm Di tích bãi biển Lộ 
Diêu - nơi cập bến tàu không 
số, đã được khánh thành vào 
năm 2019. Đây vừa là “địa chỉ 
đỏ” giáo dục truyền thống cách 
mạng cũng là tiềm năng phát 
triển du lịch kết nối với di tích 
Trạm Phẫu và dùng sản vật địa 
phương, nhất là trứng vịt lộn - 
sản phẩm đã được Cục Sở hữu 
Trí tuệ cấp giấy chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể.

Phát huy lợi thế kinh tế 
biển, gắn với đảm bảo 
quốc phòng - an ninh

Mảnh đất Lộ Diêu nhỏ bé 
đang mang trong mình quá 
khứ đầy tự hào và thực tiễn giàu 
tiềm năng của một thị xã anh 
hùng. Hoài Nhơn hôm nay như 
con tàu đang băng băng ra biển 

lớn với “trụ cột” kinh tế biển. 
Trong đó, thị xã đặt ra mục 

tiêu phấn đấu đến năm 2025, 
đạt ít nhất 70% tiêu chí đô thị 
loại III và đến năm 2035, Hoài 
Nhơn trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh. Bí thư Thị ủy, 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
Phạm Trương, chia sẻ: “Để hoàn 
thành mục tiêu này, thị xã sẽ 
tập trung quy hoạch, xây dựng 
đô thị, đầu tư các dự án công 
trình trọng điểm, mở hướng 
phát triển đô thị về phía biển 
theo mô hình “Một trục - hai 
cánh - bốn trung tâm”. Đồng 
thời, tập trung phát triển trung 
tâm thương mại, dịch vụ, phát 
triển kinh tế biển theo hướng 
bền vững”.

Thực tiễn chỉ ra rằng, qua 
quá trình thực hiện Nghị quyết 
số 09-NQ/TW ngày 9.2.2007 của 
Ban Chấp hành Trung ương 
Ðảng khóa X về “Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020” 
và Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 22.10.2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) về “Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045”, tỉnh ta đã xây dựng 
được khu vực kinh tế biển phát 
triển khá toàn diện, gắn chặt với 
đảm bảo quốc phòng - an ninh. 
Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng 
xác định phát triển kinh tế biển 
là một trong những đột phá cho 
tăng trưởng và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của tỉnh. 

Dịp kỷ niệm 60 năm ngày 
mở đường Hồ Chí Minh trên 
biển (23.10.1961-23.10.2021), 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long bày tỏ: Tình hình KT-
XH khu vực biển, đảo của tỉnh 
ngày càng phát triển, các hoạt 
động kinh tế biển, đảo được 
quan tâm chỉ đạo, đầu tư; đời 
sống người dân được cải thiện. 
Có được kết quả đó là nhờ tỉnh 
đã cụ thể hóa bằng nhiều dự án, 
đề án để khai thác tiềm năng, 
thế mạnh vùng biển, đảo và ven 
biển trên địa bàn, với những 
giải pháp phù hợp thực tế 
từng địa phương; thế trận lòng 
dân, nền quốc phòng toàn dân 
gắn với thế trận an ninh nhân 
dân được xây dựng và củng cố 
vững chắc.             HỒNG PHÚC

Những chiến công lẫy 
lừng của “Đoàn tàu không số” 
trên biển đã trở thành biểu 
tượng của ý chí giành độc 
lập, tự do. Bởi không một hoạt 
động tác chiến nào mà giữa 
“cái sống, cái chết” lại mong 
manh như khi thực hiện nhiệm 
vụ trên “Đoàn tàu không số”. 
Chỉ những con người có ý chí 
quyết tâm cao, sẵn sàng hy 
sinh vì Tổ quốc mới dám nhận 
và hoàn thành nhiệm vụ đầy 
khó khăn này”.   
Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

“

Ngày 22.10, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức hành 
trình “Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển” 
với lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh 
hùng liệt sĩ đoàn tàu không số tại Đài tưởng niệm 
di tích ở bãi biển Lộ Diêu. Các cán bộ, ĐVTN tham 
gia tọa đàm, giao lưu với CCB Lê Văn Nốt - nguyên 
là thủy thủ của Đoàn tàu không số năm xưa (ảnh). 
Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng quà tri ân CCB Lê Văn 
Nốt và 2 gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác 
tại vùng biên giới biển của Tổ quốc tại xã Hoài 
Châu và phường Tam Quan Nam. ÁNH NGUYỆT

Đại biểu lãnh đạo tỉnh, địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ các lực lượng 
tham gia mở đường vận tải chiến lược mang tên Bác trên biển tại Đài tưởng niệm Di tích bãi biển Lộ Diêu - nơi cập bến 
tàu không số.                                          Ảnh: HỒNG PHÚC

Chuẩn đô đốc 
Mai Trọng 
Định, Chính 
ủy Bộ Tư lệnh 
Vùng 3 Hải 
Quân tặng quà 
cho ông Lê Văn 
Nốt (nguyên 
thuyền viên 
tàu không số 
401 cập bến 
Lộ Diêu).
Ảnh: HỒNG PHÚC



Cơ quan Xúc tiến thương 
mại và đầu tư Hàn Quốc tại 
Hà Nội (KOTRA Hanoi) đã hỗ 
trợ 26 DN mua hàng Việt Nam 
và 19 nhà cung cấp đến từ tỉnh 
Jeollanam-do, Hàn Quốc kết nối 
giao thương trực tuyến, trong 
ngày 21.10 vừa qua.

Tham dự sự kiện giao 
thương trực tuyến, các DN  
Jeollanam-do đã mang đến đa 
dạng những sản phẩm, gồm: Mỹ 
phẩm, thực phẩm, công nghiệp 
và năng lượng. Hơn 50 cuộc giao 
thương liên tục giữa DN hai nước 
tập trung vào các nội dung: Vận 
chuyển hàng mẫu từ Hàn Quốc 
về Việt Nam để thử nghiệm, 
các yêu cầu về chứng nhận chất 
lượng tiêu chuẩn Hàn Quốc/quốc 

45 DN Việt Nam - Hàn Quốc 
kết nối giao thương thành công

tế của sản phẩm, các điều kiện 
làm nhà phân phối. Đặc biệt, các 
phương thức hỗ trợ từ Hàn Quốc 
thông qua giá ưu đãi sản phẩm 
và phí vận tải đã được đề xuất 
và đi đến thống nhất trong giai 
đoạn còn khó khăn do dịch bệnh. 

Theo KOTRA 
Hanoi, bất kỳ DN 
Việt Nam nào muốn 
tìm kiếm các nhà 
cung cấp Hàn Quốc 
uy tín, sắp xếp lịch 
làm việc trực tuyến, 
hỗ trợ phiên dịch 
Việt - Hàn, tư vấn 
quy trình xuất nhập 
khẩu đều được 
KOTRA Hanoi hỗ trợ 
kịp thời và miễn phí. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, 
KOTRA Hanoi đã kết nối hiệu 
quả cho gần 600 DN Việt Nam 
với hơn 800 nhà cung cấp Hàn 
Quốc thông qua hơn 1.500 cuộc 
làm việc trực tuyến. 

(Theo Báo Công Thương) 

45 DN Việt Nam- Hàn Quốc kết nối giao thương 
thành công.
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Bình Định

Sau thành công với chuỗi 
liên kết sản xuất và tiêu thụ 
lúa giống, sau một thời gian 
tích lũy kinh nghiệm, thăm 
dò thị trường, HTXNN Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước mạnh 
dạn mở rộng kinh doanh gạo 
do chính mình sản xuất. Để 
thực hiện việc này, HTX xây 
dựng vùng nguyên liệu phục 
vụ chế biến gạo, đăng ký nhãn 
hiệu đồng thời đăng ký xây 
dựng sản phẩm OCOP “Gạo 
quê Phước Hưng”, đầu tư hệ 
thống chế biến lúa sau thu 
hoạch, khép kín quy trình sản  
xuất - thu hoạch - chế biến - 
tiêu thụ sản phẩm chất lượng 
cao. Theo kết quả đánh giá, sản 
phẩm Gạo quê Phước Hưng 
được xếp hạng 3 sao.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, 
Phó Giám đốc HTXNN Phước 
Hưng, phân tích: Chúng tôi 
có lợi thế rất lớn, đó là chủ 
động được vùng nguyên liệu, 
hơn nữa tất cả các thành viên 
đều muốn phát triển nông sản 
sau thu hoạch, cụ thể ở đây là 
gạo. Toàn bộ “Gạo quê Phước 
Hưng” đều lấy từ ruộng lúa 
của thành viên HTX, nhờ đó 
việc truy xuất nguồn gốc, 
minh bạch thông tin xuất xứ 
dễ dàng. Gạo có nguồn gốc, 
xuất xứ, quy trình canh tác 
rõ ràng là cơ sở quan trọng 
để phát triển nhãn hiệu. Vì 
vậy chúng tôi tổ chức giám 
sát toàn bộ quá trình từ canh 
tác, thu hoạch đến chế biến, 
đóng gói, đưa ra thị trường và 
lắng nghe phản hồi của người 
tiêu dùng. Thêm vào đó việc 

Với lợi thế vùng nguyên liệu, HTXNN Phước Hưng mạnh dạn 
đầu tư phát triển lúa gạo thương phẩm, đến nay HTX cho ra 
mắt sản phẩm Gạo quê Phước Hưng tham gia Chương trình 
OCOP năm 2021. 
- Trong ảnh: Thu hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2021 của HTXNN Phước 
Hưng và sản phẩm Gạo quê Phước Hưng.   Ảnh: NGUYỄN NGỌC THÀNH

Từ đầu tháng 10.2021 đến 
nay, nông dân xã Tây Giang, 
huyện Tây Sơn đã tập trung 
xuống giống ớt vụ Đông Xuân 
2021 - 2022, hướng tới nhu cầu 
tiêu dùng, thị trường cuối năm 
(ảnh).

Trong hoạt động xuất khẩu nông sản, chứng nhận OCOP góp phần giúp DN thu 
hút được nhiều đối tác nước ngoài. 
- Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Hưng Thịnh Đạt - DN sản 
xuất nước mắm truyền thống đầu tiên tại Bình Định xuất khẩu được sản phẩm ra  
nước ngoài.                                                                                                                       Ảnh: THU DỊU

trình OCOP của huyện gắn 
với đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, phát triển các 
sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, 
huyện bố trí vốn hỗ trợ theo 
từng giai đoạn triển khai từ 
sản xuất, làm thương hiệu, kết 
nối tiêu thụ sản phẩm!”.

Sản phẩm nước mắm Bếp 
Xưa - nhãn hàng nước mắm cao 
cấp của Công ty TNHH Hưng 
Thịnh Đạt, ở phường Hoài 
Hảo, TX Hoài Nhơn được hội 
đồng địa phương đánh giá xếp 
hạng 5 sao, trình UBND tỉnh 
công nhận. Nói về điều này, 
ông Hồ Văn Hưng, Giám đốc 
Công ty TNHH Hưng Thịnh 
Đạt, ở phường Hoài Hảo, TX 
Hoài Nhơn, cho biết: Khi đưa 
sản phẩm nước mắm xuất  
khẩu - chúng tôi không chỉ trình 
bày với đối tác về chất lượng 
sản phẩm mà còn có những giới 
thiệu về yếu tố lịch sử văn hóa, 
con người, vùng miền của sản 
phẩm. Các đối tác nước ngoài 
quan tâm nhiều đến câu chuyện 
đi kèm, sản phẩm càng có tính 
đặc trưng địa phương cao, mức 
độ gắn kết giữa DN với cộng 
đồng dân cư địa phương lớn 

thì càng dễ thu hút đối tác. Các 
đối tác nước ngoài, đặc biệt ở 
thị trường các nước phát triển 
rất quan tâm tới việc DN tạo 
ra giá trị xã hội, tham gia phục 
vụ cộng đồng (an sinh xã hội, 
phúc lợi người lao động, đóng 
góp cộng đồng)… Khi chúng tôi 
thuyết minh với đối tác rằng - 
sản phẩm này là sản phẩm đã 
được địa phương chứng nhận 
hợp chuẩn OCOP, có sự tham 
gia liên kết sản xuất của những 
người làm nghề chế biến nước 
mắm thủ công truyền thống 
ở TX Hoài Nhơn - tất cả các 
đối tác đều đánh giá cao đặc  
điểm này.  

Theo ông Phan Thành 
Giản, Quyền Chi cục trưởng 
Chi cục phát triển nông thôn 
Bình Định, đến nay Chi cục 
đã hoàn thiện hồ sơ đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP 
lần 1 năm 2021 trình UBND 
tỉnh công nhận. Chi cục tiếp 
tục hỗ trợ các chủ thể OCOP 
của tỉnh tham gia các buổi kết 
nối, quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm; ưu tiên bố trí vốn hỗ 
trợ các địa phương, các chủ thể 
sản xuất OCOP trong quá trình 
phát triển.                  THU DỊU

Nông dân Tây Giang 
xuống giống ớt vụ Đông Xuân 

Ông Nguyễn Ngọc Anh, 
Chủ tịch UBND xã cho hay: 
Đến thời điểm này, toàn xã 
có trên 70 hộ trồng khoảng 15 
ha ớt, chủ yếu tại thôn Nam 
Giang. Trong tháng 11 tới, bà 
con sẽ tiếp tục xuống giống 
trồng thêm khoảng 15 ha đất 
soi bãi dọc sông Côn. Để đảm 
bảo năng suất cho cây ớt, xã đã 
tuyên truyền bà con áp dụng 
các tiến bộ KHKT để chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh, hạn chế 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 
Đồng thời, tiến hành tu sửa, 
nạo vét các kênh mương đảm 
bảo đủ nước tưới, giúp nông 
dân có thu nhập ổn định từ 
cây ớt.

TÍN TRỌNG

Trong tháng 10.2021, UBND tỉnh đánh giá kết quả, xếp loại 
cho 51 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2021. Cùng với đó, 
UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương có kế hoạch hỗ trợ 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP có thêm điều 
kiện sản xuất, mở rộng thị trường.

Sản xuất thuận lợi, 
sản phẩm vươn xa

đăng ký tham gia đánh giá sản 
phẩm OCOP sẽ tạo điều kiện 
để “Gạo quê Phước Hưng” có 
thêm độ tin cậy đối với người 
tiêu dùng. 

Năm 2021, huyện Hoài Ân 
có 4 sản phẩm đăng ký OCOP 
cấp tỉnh gồm: Sản phẩm Bún 
khô KICAFOODS của hộ kinh 
doanh Lê Thị Cảnh ở xã Ân 
Hảo Đông; Trà nụ hoa hòe của 
Công ty TNHH DULAH ở xã 
Ân Hảo Đông; Trầm hương của 
ông Nguyễn Bá Toàn ở xã Ân 
Mỹ; Mật ong dú của ông Tô Vũ 
Thành Tín ở xã Ân Tín. Ngành 
nông nghiệp huyện Hoài Ân 
tích cực hỗ trợ các cá nhân, đơn 
vị phát triển sản xuất, đồng 
thời kết hợp đưa sản phẩm giới 

thiệu ở các hội chợ xúc tiến; 
lồng ghép vào các chương 
trình hỗ trợ vốn phát triển. 

Chia sẻ về điều này ông 
Võ Duy Tín, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Hoài Ân, 
cho biết: “Đến nay, Hoài Ân 
có 6 sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP cấp huyện. Chương 

SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN:



6 ĐỜI SỐNG - ĐÔ THỊ THỨ BẢY, 23.10.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Theo ông Trần Viết Bảo, 
Giám đốc Sở Xây dựng, tuyến 
QL 19 mới đoạn từ cầu Thị 
Nại đến cầu Gành (xã Phước 
Lộc, huyện Tuy Phước) dài 
khoảng 13 km là tuyến đường 
cấp I đồng bằng, có khả năng 
kết nối với tuyến giao thông 
theo các hướng Bắc, Nam và 
lên Tây Nguyên. Từ năm 2016, 
UBND tỉnh đã phê duyệt đồ 
án Quy hoạch phân khu tỷ 
lệ 1/2.000 Quỹ đất dọc QL 19 
mới đoạn từ TP Quy Nhơn 
đến huyện Tuy Phước. Qua 
đó, phát huy tối đa tiềm năng, 
giá trị sử dụng đất của khu 
vực sông nước ven đầm Thị 
Nại, đồng thời chi tiết hóa 
quy hoạch xây dựng khu vực 
xung quanh đầm Thị Nại. 
Nhiều người đã nói vui nhưng 
cũng không xa sự thật là mấy,  
13 km kể trên thật sự là “cung 
đường vàng”. 

Nhờ sớm có quy hoạch 
phân khu kể trên, nay các dự án 
trên khu vực này có điều kiện 
thuận lợi để triển khai, có thể 
kể đến: Quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị, Tổ 
hợp vui chơi giải trí, công viên 
phục vụ công cộng và biệt thự 
sinh thái đầm Thị Nại thuộc 
huyện Tuy Phước (177 ha); Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 khu du lịch cộng đồng 
Làng Sông, xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước (7,1 ha); Quy 
hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị 
chợ Góc, phường Nhơn Bình,  
TP Quy Nhơn (62 ha); Khu đô 
thị thương mại Bắc sông Hà 
Thanh (39,43 ha)…

Khu đô thị ven sông Hà Thanh 
Hàng loạt dự án khu đô 
thị du lịch sinh thái ven 
sông Hà Thanh đã được phê 
duyệt, trong đó chủ đầu tư 
nhiều dự án đã sớm triển 
khai xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật với quy hoạch theo 
hướng sinh thái. 

Phối cảnh của dự án Khu đô thị, Tổ hợp vui chơi giải trí, công viên phục vụ công cộng và biệt thự sinh thái đầm Thị Nại 
thuộc huyện Tuy Phước.

Các nhà đầu tư sẽ đánh giá cao tiềm năng phát triển giao 
thông, du lịch đường sông vô cùng phong phú và hấp dẫn, mới mẻ 
kết nối giữa nông thôn, thành thị và ngược lại từ khu vực ven sông 
Hà Thanh. Tôi nghĩ việc thực hiện các dự án đô thị, du lịch ven sông 
có tính khả thi cao, hình thành khu đô thị mới, các dự án bất động 
sản mới có thể phát triển nhanh hơn và thu hút cộng đồng dân cư 
mới; các dự án du lịch khu vực ven đầm Thị Nại sẽ sớm phát triển”.  

Phó Giáo sư Tiến sĩ, Kiến trúc sư LÊ QUÂN, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

“
Để tạo điều kiện ban đầu 

thuận lợi cho các dự án vừa 
kể, UBND tỉnh đầu tư xây 
dựng bờ kè và nạo vét khơi 
thông dòng chảy sông Hà 
Thanh, đoạn chảy qua xã 
Phước Thuận (huyện Tuy 
Phước) và phường Nhơn Bình 
(TP Quy Nhơn). 

Ông Phan Thế Khoa, Chủ 
tịch UBND xã Phước Thuận, 
cho biết: Theo quy hoạch các 

khu đô thị, du lịch mà UBND 
tỉnh đã cấp phép thì cảnh quan 
sông nước ven đầm Thị Nại tại 
các thôn Diêm Vân, Quảng Vân 
sẽ được phát huy tối đa giá trị, 
tới đây sẽ có thêm các khu dân 
cư mới, khu dịch vụ công cộng, 
giáo dục, các công trình dịch 
vụ du lịch, vui chơi giải trí, biệt 
thự sinh thái, công viên sinh 
thái rừng ngập mặn... Điểm 
thuận lợi rất lớn là từ một nơi 

yên tĩnh, gần rừng ngập mặn, 
gần nhiều điểm tham quan, có 
thể nhanh chóng về TP Quy 
Nhơn, ra sân bay, ga tàu cũng 
rất tiện. 

Nhiều tháng qua, khu vực 
rộng lớn trên “cung đường 
vàng” như một đại công trình, 
ngày ngày cả trăm chiếc xe chở 
đất đá qua lại, máy móc thiết 
bị ì ầm vận hành, hàng nghìn 
công nhân miệt mài thi công hạ 
tầng kỹ thuật các dự án. 

Bà Võ Thị Sửu, 62 tuổi, ở 
xóm Thanh Vân, thôn Quảng 
Vân, huyện Tuy Phước, cho 
biết những năm gần đây, khu 
vực này phát triển rất nhanh, 
đường sá mở rộng, đi lại sầm 
uất. Bà Sửu cũng như nhiều 
người dân ở khu vực này đều 
mong các công trình xây dựng 
sớm hoàn thành để vùng quê 
Phước Thuận sớm thành khu 
đô thị sinh thái hiện đại. 

HẢI YẾN  

Bố trí 602,8 ha 
quỹ đất phát triển 
cụm công nghiệp, 
khu chế biến

(BĐ) - UBND tỉnh vừa 
ban hành Quyết định 
4180, ngày 15.10.2021 về 
việc phê duyệt Đề án Bố 
trí quỹ đất để hình thành, 
phát tr iển cụm công 
nghiệp (CCN); khu chế 
biến nông, lâm, thủy, hải 
sản tập trung cho DN nhỏ 
và vừa tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2020 - 2025. 

Cụ thể, bố trí 602,8 ha 
đất công nghiệp để tập 
trung đầu tư xây dựng  
41 CCN trong giai đoạn 
2020 - 2025 (gồm: 40 CCN 
được Chính phủ phê duyệt 
tại Nghị quyết số 98/NQ-CP 
ngày 27.7.2018 và CCN 
Bình An được HĐND tỉnh 
thông qua tại Nghị quyết 
số 23/2020/NQ-HĐND 
ngày 6.12.2020). UBND 
tỉnh ưu tiên bố trí 335,5 ha 
đất phục vụ chế biến nông, 
lâm, thủy, hải sản trong 
CCN, trong đó có 27,8 ha 
đất phục vụ chế biến nông, 
lâm, thủy, hải sản trong  
2 khu tập trung đã quy 
hoạch nhưng chưa sử 
dụng gồm: 11,5 ha thuộc 
Khu chế biến thủy sản dọc  
QL 19 mới (huyện Tuy 
Phước); Khu hệ thống cảng 
cá, khu neo đậu tránh trú 
bão cho tàu cá và dịch vụ 
hậu cần nghề cá Tam Quan 
(TX Hoài Nhơn): 16,3 ha đều 
được HĐND tỉnh thông qua 
tại Nghị quyết số 23/2020/
NQ-HĐND ngày 6.12.2020. 

Được biết, theo Quy 
hoạch phát triển CCN tỉnh 
Bình Định đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2035, 
trên địa bàn tỉnh có 61 CCN 
với diện tích 1.885,9 ha, 
trong đó diện tích đất công 
nghiệp 1.321,3 ha. 

CÔNG HIẾU 

Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh 
Covid-19 công tác vệ sinh môi trường 
càng được chú trọng hơn để đảm bảo 
an toàn cho cộng đồng. Những ngày 
dịch bệnh, trong khi người dân được 
khuyến cáo hạn chế ra đường thì công 
nhân vệ sinh môi trường của Công ty 
vẫn cần mẫn có mặt trên mọi nẻo đường 
giữ cho thành phố sạch đẹp. Công việc 
dọn dẹp vệ sinh tưởng chừng đơn giản 
nhưng trong mùa dịch bệnh đã ẩn chứa 
nhiều nguy hiểm. 

Bà Phạm Thị Hòa, Tổ trưởng Tổ Môi 
trường, phường Trần Phú chia sẻ: Gần 
10 năm gắn bó với nghề, chưa khi nào 
chúng tôi thấy lo lắng như từ khi có 
dịch Covid-19. Do bà con ở nhà nhiều, 
lượng rác thải tăng cao, chúng tôi phải 
làm việc thường xuyên hơn để tránh 
ùn ứ rác. Nhưng lo nhất là nguy cơ lây 
nhiễm Covid-19. Chính vì vậy khi công 
nhân môi trường được quan tâm, ưu 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH: 

An toàn cho công nhân, đảm bảo vệ sinh môi trường

tiên tiêm vắc xin trước chúng tôi dần 
yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Nói về vấn đề thực hiện nhiệm vụ 

trong điều kiện đảm 
bảo an toàn phòng 
dịch, ông Nguyễn Tấn 
Nghĩa, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty 
CP Môi trường Bình 
Định, chia sẻ: Công ty 
với chức năng, nhiệm 
vụ chính là vệ sinh môi 
trường, xử lý chất thải 
rắn; vận hành hệ thống 
thoát nước, xử lý nước 
thải; quản lý nghĩa 
trang và dịch vụ mai 

táng... là ngành dịch vụ 
thiết yếu. Do đó, ngay 
trong đợt dịch bệnh 
Covid-19, kể cả lúc căng 
thẳng nhất công nhân 

của chúng tôi vẫn phải làm việc bình 
thường. Được sự quan tâm của UBND 
TP Quy Nhơn đến nay nhiều công nhân 

của Công ty đã được tiêm đủ 2 mũi  
vắc xin, nhờ vậy anh chị em thêm an tâm 
công tác. Chúng tôi động viên nhau tiếp 
tục nỗ lực giữ gìn cho thành phố luôn 
sạch đẹp, khang trang. Đồng thời, quyết 
tâm bảo vệ sức khỏe của mọi công nhân, 
nhất là trước diễn biến ngày càng phức 
tạp của dịch bệnh như hiện nay.

Là những người trực tiếp làm việc 
tại hiện trường, bà Hồ Thị Kim Chi, 
Đội trưởng Đội Môi trường số 2, cho 
biết: Đội có 132 công nhân thực hiện 
công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn  
4 phường: Lê Lợi, Trần Phú, Hải Cảng, 
Lý Thường Kiệt. Chúng tôi hiểu việc 
đảm bảo vệ sinh môi trường ở mức 
độ cao sẽ góp phần giúp kiểm soát tốt 
dịch bệnh. Nay thành phố đã mở lại 
các hoạt động trong bình thường mới 
nhưng chúng tôi còn bảo nhau - phải 
tập trung hơn nữa, không chủ quan vì 
nguy cơ vẫn còn đó.           NGỌC PHƯỚC

Việc đảm bảo vệ sinh môi trường ở mức độ cao sẽ góp phần giúp kiểm 
soát tốt dịch bệnh. 
- Trong ảnh: Công nhân của Công ty CP Môi trường Bình Định đang thu 
gom rác.                                                                                                                                     Ảnh: N.P



Đèn sáng, nhà văn hóa 
thêm tiện nghi

Bên cạnh các suất quà nhu 
yếu phẩm hỗ trợ cho dân làng, 
các cơ quan, DN đã chung sức  
hỗ trợ làng đồng bào DTTS về 
cơ sở vật chất. 

Từ năm 2019 đến nay, Sở 
Tài chính và Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị y tế Bình Định 
(Bidiphar) đã triển khai nhiều 
hoạt động hỗ trợ thôn O10, 
xã Đắk Mang (huyện Hoài 
Ân). Hai đơn vị đã xây dựng  
350 m2 sân bê tông cho Trường 
Tiểu học Đắk Mang với tổng 
kinh phí 30 triệu đồng. Nhiều 
công trình thanh niên được 
triển khai như xây dựng khu 
vui chơi cho học sinh, “Thắp 
sáng đường quê” (dài 700 m 
từ nhà văn hóa đến cổng chào 
thôn O10); tổ chức phiên chợ 0 
đồng… đã được Đoàn Thanh 
niên của hai đơn vị phối hợp 
với Đoàn Khối chính quyền 
huyện Hoài Ân thực hiện. Sự 
hợp lực, chung sức này đã 
mang đến màu sắc mới cho 
thôn O10. 

Triển khai lắp 6 trụ đèn 
chiếu sáng công cộng cho thôn 
Tmang Gheng (xã An Trung, 
huyện An Lão), lắp máy lọc 
nước cho trường mẫu giáo 
của thôn, Sở KH&CN và DN 
tư nhân An Kiều đã góp phần 
đưa một số mong mỏi thiết 
yếu của người dân thôn thành 
hiện thực. Ông Đinh Văn Dâm, 
Trưởng thôn Tmang Gheng (xã 
An Trung, huyện An Lão) kể: 
“Ngày trước, buổi tối, thôn 
buồn lắm vì không có điện 
công cộng. Từ năm 2020, với 
6 trụ đèn năng lượng mặt trời 
do đơn vị kết nghĩa lắp, trẻ 
con có thể vui chơi buổi tối; 
người lớn thì an tâm hơn về 
ANTT. Có điện, kẻ xấu cũng 
e ngại bớt. Tôi đi đâu xa về, 
buổi tối đã có thể nhìn thấy 
làng mình sáng đèn từ xa, yên 
tâm hẳn”. 

Nhà rông, nhà văn hóa 
thôn - nơi biểu hiện rõ nét đặc 
trưng văn hóa, truyền thống 
lịch sử và tầm vóc của làng, 
thôn DTTS - cũng được các cơ 
quan, đơn vị, DN quan tâm, 
hỗ trợ. Theo đó, các tổ chức đã 
hỗ trợ các phương tiện truyền 

Kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số
Tận dụng năng lực, điều kiện 
sẵn có, nỗ lực vận động và 
sáng tạo, các cơ quan, đơn 
vị, đoàn thể, LLVT và DN thực 
hiện kết nghĩa đã chú trọng 
các mô hình thay đổi diện 
mạo làng đồng bào DTTS, 
góp phần giảm nghèo bền 
vững. Đây là dấu ấn nổi bật 
của công tác kết nghĩa với 
thôn, làng đồng bào DTTS 
sau gần 3 năm triển khai. 

Ông Đinh Văn Lung, 
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho 
biết: Thời gian đến, các đơn vị 
kết nghĩa cần có sự phối hợp 
với địa phương gắn kết giữa 
việc tuyên truyền, hướng dẫn 
KHKT trong sản xuất, tiêu thụ, 
chế biến sản phẩm cây trồng, 
vật nuôi; đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm… cho vùng 
đồng bào DTTS. Bên cạnh 
đó, cần chú trọng nghiên cứu, 
nắm vững đặc điểm tâm lý, 
phong tục tập quán và diễn 
biến tình hình vùng đồng bào 
DTTS để xây dựng kế hoạch 
kết nghĩa, nội dung sinh hoạt 
đa dạng, phong phú, phù hợp 
với từng dân tộc, từng thời 
điểm; phát huy vai trò già 
làng, trưởng thôn, người có 
uy tín; có biện pháp giúp đỡ, 
hỗ trợ hiệu quả và tập trung 
tháo gỡ những vấn đề đang 
khó khăn của thôn…

thanh, truyền hình; biểu tượng 
búa liềm, cờ đỏ - sao vàng, 
tượng Bác Hồ, ti vi, âm ly, 
micro, quạt, bàn ghế… cho các 
nhà văn hóa cộng đồng, trường 
học, trạm y tế tại các thôn, làng. 
Năm 2021, Ban Quản lý Dự án 
Giao thông tỉnh và DN đã có 
kế hoạch ủng hộ, xây dựng 
nhà rông thôn 3, xã An Hưng 
(huyện An Lão) ước tính kinh 
phí khoảng 250 triệu đồng. 

Từng bước hỗ trợ sinh kế
Các làng đồng bào DTTS 

phần lớn nằm ở vùng sâu, vùng 
xa, giao thông cách trở. Trình 
độ dân trí của đồng bào DTTS 
nhìn chung còn thấp, chưa 
nhanh nhạy trong phát triển 
kinh tế, giảm nghèo bền vững. 
Trăn trở về việc làm thế nào để 
đưa làng đồng bào đi lên, giảm 
khoảng cách giữa đồng bằng 
và miền núi, một số đơn vị kết 
nghĩa đã từng bước hỗ trợ sinh 
kế, chuyển giao KHKT.

Kết nghĩa với làng K3, xã 
Vĩnh Sơn, Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh đã tích cực vận động các 
hộ gia đình tham gia nhận 
khoán bảo vệ rừng. Bình quân, 
mỗi hộ nhận khoán hơn 11 ha, 
mức khoán 400 nghìn đồng/ha.  
Chi cục Kiểm lâm tỉnh hướng 
dẫn người dân làng K3 về kỹ 

thuật, kinh nghiệm trong việc 
trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng 
và PCCC rừng, các hình thức 
sản xuất phù hợp với thực tiễn 
địa phương để sản xuất, phát 
triển vốn rừng, tăng thu nhập, 
cải thiện đời sống. 

Năm 2020, Trung tâm 
Thông tin - Ứng dụng KH&CN 
(Sở KH&CN) cũng đã khảo 

sát và chọn hộ ông Đinh Văn 
Khánh, ông Đinh Ách (thôn 3, 
xã An Trung, huyện An Lão) 
để xây dựng mô hình nấm bào 
ngư. Đại diện Trung tâm cho 
biết: Sắp tới, Trung tâm sẽ đánh 
giá hiệu quả của mô hình và 
có phương án để tiếp tục phát 
triển mô hình. 

Giữa năm 2021, Công ty CP 
Cảng Thị Nại đã tặng 13 con bê 
giống (tổng trị giá là 221 triệu 
đồng) cho 13 hộ khó khăn của 
làng 6 (xã Vĩnh Thuận, huyện 
Vĩnh Thạnh). Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 
2 nhà Đại đoàn kết với mức  
40 triệu đồng/nhà. Tỉnh đoàn 
hỗ trợ Công trình thanh niên - 
sân bóng chuyền - với số tiền 
20 triệu đồng.

Ông Đinh Gleng, 71 tuổi, 
người làng 6, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thạnh, là một 
người khuyết tật - một trong 
13 người được hỗ trợ bê giống, 
hồ hởi: “Chắc là tôi không thả 
bò được vì sức khỏe không đủ. 
Việc này sẽ giao cho bà nhà tôi. 
Tôi sẽ cho nó ăn, uống nước khi 
nó ở nhà. Vợ chồng tôi coi con 

bò của quý cơ quan hỗ trợ như 
một thành viên mới trong gia 
đình, là của để dành”. 

Năm 2019, khi hoạt động 
kết nghĩa vừa được triển khai, 
làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện 
Vĩnh Thạnh được đơn vị kết 
nghĩa - Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh chọn để xây dựng 
mô hình điểm “Khu dân cư 
bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu”của huyện. 
Đến nay, làng phát huy hiệu 
quả của mô hình để xây dựng 
làng xanh, sạch, đẹp. Ông 
Đinh Bơ, Bí thư Chi bộ kiêm 
Trưởng ban Công tác Mặt trận 
làng 6, chia sẻ: “Chương trình 
kết nghĩa giữa làng 6, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh và Công 
ty CP Cảng Thị Nại đã từng 
bước đưa làng 6 phát triển, 
đi lên. Diện mạo của làng 6 
khác trước bởi thông qua 
các hoạt động tuyên truyền 
của hai đơn vị. Với các con 
bê giống, nhà ở được hỗ trợ, 
người dân làng 6 vẫn đang nỗ 
lực chăm sóc, phát huy hiệu 
quả các công trình tài trợ để 
phấn đấu giảm nghèo, thêm 
hộ thoát nghèo”.     

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, cho rằng: “Đối với 
làng kết nghĩa như làng 6, xã 
Vĩnh Thuận, vai trò của các cơ 
quan, DN kết nghĩa như chất 
xúc tác, tạo động lực, khơi dậy 
ý chí, khát vọng vươn lên, tạo 
điều kiện về cơ sở vật chất, 
cây con giống, các điều kiện 
để dân làng xây dựng và phát 
triển. Hiệu quả lâu dài của 
hoạt động kết nghĩa sẽ phải 
nhìn vào sự đổi thay lâu dài 
của khu dân cư DTTS”.              

 NGUYỄN MUỘI

Kỳ cuối: Thôn làng ta sáng lên
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Bình Định

Bộ CHQS tỉnh ký kết chương trình phối hợp chung sức xây dựng nông thôn mới với xã An Trung, huyện An Lão.     Ảnh: HỒNG PHÚC

Công ty CP Cảng Thị Nại và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bê giống cho hộ khó 
khăn tại làng đồng bào DTTS kết nghĩa - làng 6 (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh). 

Ảnh: NGUYỄN MUỘI

Sở KH&CN và 
DN tư nhân 
An Kiều lắp 
điện chiếu 
sáng công 

cộng cho 
thôn Tmang 

Gheng (xã 
An Trung, 

huyện  
An Lão). 

Ảnh: Sở 
KH&CN
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Bình Định

Thiếu giám sát từ gia đình
Trong số 3 bị cáo của vụ án 

lưu hành tiền giả mà TAND 
tỉnh xét xử mới đây, có 2 bị cáo 
là người chưa thành niên. Và 
đáng buồn hơn, anh trai Phạm 
Ngọc Ngân (SN 1996, TP Quy 
Nhơn) - chủ mưu của vụ án - lại 
là người dẫn dắt em trai mình là 
Nguyễn Ngọc Hà (SN 2003) vào 
con đường phạm tội. Hà khai: 
Khi được anh trai đưa tiền giả 
cho xem thì thấy tiền giả khá 
giống thật nên cũng muốn tiêu 
thử và cứ thế thực hiện. Còn 
Ngân thì thừa nhận: Sau những 
lần lên mạng xã hội facebook, 
biết việc mua bán tiền giả nên 
liên hệ mua thử và sau khi lấy 1 
tờ mệnh giá 500 nghìn đồng mua 
trái cây thấy quá thuận lợi, nên 
đã rủ em trai cùng đi tiêu thụ. 

Dự tòa với vai trò là người 
giám hộ của bị cáo Hà, bà N.T.E. 
cho rằng, do gia cảnh khó khăn, 
bản thân lo làm ăn nên thiếu sự 
sát sao để con phạm tội. “Thằng 
Ngân đã có công ăn việc làm, 
thằng Hà cũng đã lớn, nên tôi 
cứ nghĩ hai đứa biết suy nghĩ, 
nên có phần chủ quan không chỉ 
dạy con chu đáo. Xảy ra chuyện 
hôm nay, lỗi một phần do tôi bỏ 
bê con cái mà ra…”, bà E. rấm rứt 
nói trước hội đồng xét xử. 

Ở nhiều phiên tòa hình sự, 
có những ông bố bà mẹ có con 
ở tuổi chưa thành niên phạm 
tội cũng nói rằng họ không 
hề biết con mình phạm tội, vì 
thấy “chúng vẫn lễ phép, sinh 
hoạt bình thường”. Song “bình 
thường” sao được khi mà họ dễ 
dãi thuận theo việc con nghỉ học, 
chấp nhận việc chúng thường 
xuyên ngủ qua đêm ở ngoài, 
thậm chí khi thấy con trẻ mang 
những chiếc xe máy lạ về nhà 

Cầm trên tay quyết định 
giảm án, tha tù trước thời hạn, 
anh Trần Văn H. (huyện Tây 
Sơn), không giấu niềm vui 
được trở về và quyết tâm làm 
lại cuộc đời: “Cuối cùng thì tôi 
cũng được về nhà sau bao ngày 
mong đợi. Tôi sẽ lao động thật 
siêng năng để bù đắp quãng 
thời gian không lo được cho gia 
đình...”. Người thanh niên này 
cũng không quên gửi lời cảm 
ơn Ban giám thị và cán bộ trại 
giam đã tạo điều kiện cho anh 
cải tạo tốt để được hưởng sự 
khoan hồng của pháp luật. Anh 
cũng động viên những phạm 
nhân chưa đủ điều kiện lần này 
cố gắng cải tạo tốt hơn để sớm 
được ra tù. 

Vẫn phải tiếp tục ở lại trại để 
cải tạo, song chị Trần Thị Tuyết 

(BĐ) -  Khoảng 0 giờ  
15 phút, ngày 22.10, Phòng 
CSĐT tội phạm về ma tuý, CA 
tỉnh phối hợp với CA huyện 
Phù Mỹ đã bắt quả tang tại 
một quán karaoke (thuộc địa 
bàn xã Mỹ Phong) đang chứa 
chấp hàng chục thanh thiếu 
niên sử dụng trái phép chất 
ma túy. Cụ thể, tại thời điểm 
cơ quan chức năng đột kích, 3 
phòng của quán karaoke có 22 
đối tượng (gồm 7 nữ, 15 nam) 
đang sử dụng ma túy. Qua test 
cả 22 đối tượng đều dương tính 
với ma túy, các đối tượng này 
không chỉ thường trú tại huyện 
Phù Mỹ mà còn ở các địa bàn 
khác trong tỉnh. 

Hiện cơ quan đang tiếp tục 
điều tra để xử lý nghiêm theo 
quy định pháp luật.   

NHẬT LINH  

TỘI PHẠM CHƯA THÀNH NIÊN: 

Có muôn vàn lý do để các 
bị cáo là người chưa thành 
niên phạm tội, song nguyên 
nhân sâu xa xuất phát từ sự 
lơ là, buông lỏng giám sát 
của gia đình dẫn đến các em 
bị lôi kéo, xúi giục phạm tội.

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án lưu hành tiền giả, trong 3 bị cáo có đến 2 người chưa thành niên.                         Ảnh: K.A

cũng không mảy may suy nghĩ... 
Như trường hợp của bị cáo Phạm 
Thị Mỹ Lan (SN 2004, huyện Phù 
Mỹ) phạm tội mua bán trái phép 
chất ma túy. Tại thời điểm phạm 
tội, Lan mới 16 tuổi. Nhưng gia 
đình đã để em vào TP Quy Nhơn 
thuê trọ ở cùng bạn trai và rồi bị 
lôi kéo phạm tội. Ông Nguyễn 
Văn Nghĩa, Phó chánh tòa Gia 
đình và người chưa thành niên, 
TAND tỉnh, nhìn nhận: “Tội 
phạm chưa thành niên đa phần 
phạm tội do bị xúi giục, lôi kéo 
và kích động. Có nhiều nguyên 
nhân dẫn đến việc người chưa 
thành niên phạm tội, trong đó 
nguyên nhân sâu xa vẫn là do 
sự buông lỏng quản lý của gia 
đình. Bên cạnh đó, với sự phát 
triển của công nghệ thông tin, 
không gian mạng được kết nối 
đa chiều, nhiều thông tin bổ ích, 
tích cực đan xen với các thông tin 
xấu, độc hại, tiêu cực “tấn công”, 
khiến các cháu dễ bị lung lay, 
lệnh chuẩn”.

Cần quan tâm, chia sẻ
Theo thống kê của Cục Cảnh 

sát hình sự, Bộ CA, trung bình 
mỗi năm có ít nhất 13.000 người 
chưa thành niên vi phạm pháp 
luật, trong đó vi phạm hành 
chính, chiếm gần 63%. Đáng 
chú ý, trong số người chưa 
thành niên vi phạm pháp luật 

có gần 24% không biết chữ hoặc 
chỉ học hết tiểu học, gần 48% đã 
thôi học, gần 21% người chưa 
thành niên bị khởi tố có hoàn 
cảnh gia đình không thuận lợi 
như bố hoặc mẹ bị phạt tù, ly 
dị, không có bố hoặc mẹ, hoặc 
đi lang thang. Từ những con số 
này cho thấy, điều kiện, hoàn 
cảnh bên ngoài tác động cùng 
với nhận thức chưa đầy đủ là 
yếu tố thúc đẩy hành vi vi phạm 
của người chưa thành niên. “Các 
cháu đang trong quá trình phát 
triển, hoàn thiện về thể chất và 
tinh thần, phần lớn chưa tự làm 
chủ được bản thân nên rất dễ bị 
lôi kéo. Xét về góc độ pháp luật, 
hiện nay có một số đối tượng lợi 
dụng tính nhân văn của pháp 
luật trong việc không truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với 
người chưa thành niên ở một 
số loại tội ít nghiêm trọng để lôi 
kéo người chưa thành niên thực 
hiện hành vi vi phạm pháp luật. 
Đây cũng là lý do mà tội phạm 
ngày càng trẻ hóa và phức tạp”, 
ông Lê Thành Trung, Giám đốc 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước tỉnh, phân tích.

Bên cạnh đó, hầu hết những 
trường hợp có con chưa thành 
niên phạm tội là do cha mẹ chỉ 
lo làm ăn mà thiếu sự quan tâm, 
giáo dục, định hướng, hoặc 
chiều con vô lối. Để rồi khi sự 

việc đáng tiếc xảy ra, họ chỉ biết 
nhờ cơ quan chức năng. Như 
chia sẻ của ba đối tượng T.H.D. 
(SN 2006, TP Quy Nhơn) nhiều 
lần bị xử lý hành chính về hành 
vi trộm cắp tài sản. Thay vì tìm 
cách giáo dục và quản lý con tốt 
hơn thì ba của D. tỏ ra bất lực, 
cho rằng: “Gia đình giờ hết cách 
rồi, chỉ biết nhờ các anh CA quản 
lý giúp”. 

Theo ngành chức năng, để 
phòng ngừa tội phạm trong giới 
trẻ nói chung và người chưa 
thành niên nói riêng, ngoài công 
tác phòng ngừa tội phạm của 
các cơ quan tiến hành tố tụng, 
vai trò của gia đình rất quan 
trọng trong việc giáo dục, định 
hướng con em ý thức được các 
hành vi của mình có đúng chuẩn 
mực đạo đức và pháp luật hay 
không; ngăn ngừa các em bị kẻ 
xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường 
phạm pháp. “Điều quan trọng 
trong hoạt động phòng ngừa 
người chưa thành niên vi phạm 
pháp luật chính là làm sao giúp 
các cháu hiểu được đâu là hành 
vi hợp pháp, đâu là hành vi vi 
phạm pháp luật để tránh xa. 
Chứ để hành vi cấu thành tội 
phạm rồi áp dụng biện pháp 
miễn trách nhiệm hình sự; giáo 
dục tại trường giáo dưỡng hay 
xét xử thì đã quá muộn màng”, 
ông Nghĩa nói thêm.   KIỀU ANH

22 thanh thiếu niên 
tụ tập sử dụng 
ma túy trong quán 
karaoke

Trở về với con người lương thiện

Vì đâu nên nỗi!

T. bị kết án 13 năm tù giam về 
tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm 
đoạt tài sản”, cũng lạc quan nói 
rằng: “Những ngày đầu mới 
vào trại, tôi suy sụp nhiều lắm. 

Nhưng lòng nhân ái của những 
quản giáo ở đây đã giúp tôi 
hướng thiện, khát khao làm lại 
cuộc đời. Tôi sẽ tiếp tục học tập, 
rèn luyện và chấp hành nghiêm 

các quy định của trại để được 
giảm án”.

Đó là chia sẻ của các phạm 
nhân tại lễ công bố quyết định 
giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù (đợt 2.9.2021) được tổ 
chức vào cuối tháng 10 tại trại 
giam Kim Sơn (Bộ CA, đóng 
ở địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện 
Hoài Ân). Được biết, đợt này 
trại Kim Sơn có 285 phạm nhân 
được giảm thời hạn chấp hành 
án phạt tù, trong đó có 69 phạm 
nhân được giảm hết thời hạn 
chấp hành án phạt tù. Đây là 
những bị án có ý thức cải tạo 
tốt, chấp hành nội quy, tích 
cực học tập, lao động cải tạo 
và có đủ kỳ xếp loại chấp hành 
án phạt tù từ khá trở lên. Mỗi 
người một hoàn cảnh gia đình, 
hoàn cảnh phạm tội khác nhau, 

Trại tổ chức xe đưa các trường hợp được tha tù trước thời hạn ra điểm đón xe 
để về địa phương.                                                                                                                 Ảnh:  Q.T

nhưng khi được cầm trên tay 
quyết định giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù, tất cả đều vỡ 
òa hạnh phúc. Anh Lê Văn Ph. 
(tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Khi 
biết mình có tên trong danh 
sách được giảm hết thời hạn 
chấp hành án, tôi mất ngủ mấy 
đêm liền vì vui mừng”. 

Để những người được giảm 
án về nhà an toàn, cán bộ trại còn 
lo đầy đủ các thủ tục, hỗ trợ tiền 
đi đường, bố trí xe đưa ra điểm 
đón xe... Đại tá Nguyễn Ngọc 
Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn, 
chân tình: “Nhìn những phạm 
nhân cải tạo tốt, được trở về 
với cuộc sống bình thường, hòa 
nhập cộng đồng, chúng tôi lại 
thêm vui và có thêm động lực 
để làm tốt công tác quản lý ở  
Trại giam”.                              Q.THÀNH

(BĐ) - Ngày 22.10, Viện 
KSND tỉnh cho biết đã phê 
chuẩn quyết định khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can đối với Ngô 
Vũ Luân (SN 1985), Lê Quốc 
Vệ (SN 1984), Lê Thành Trung 
(SN 1986), đều là nhân viên hợp 
đồng lái xe của Cục Quản lý thị 
trường (QLTT) Bình Định về 
hành vi sử dụng tài liệu giả của 
cơ quan, tổ chức được quy định 
tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, từ năm 2019 - 2021, 
3 lái xe này đã sử dụng các vé 
thu phí đường bộ giả để đi qua 
các trạm thu phí Nam - Bắc 
Bình Định. Các nhân viên này 
đã sử dụng các vé trên cho 3  
ô tô của Cục QLTT Bình Định, 
để lưu thông qua các trạm 
thu phí nhằm không trả phí  
đường bộ.           QUỐC THÀNH

Khởi tố 3 lái xe 
Cục QLTT Bình Định 
sử dụng vé thu phí 
đường bộ giả 
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Bình Định

Sáng 21.10, Bộ Y tế công bố đánh giá 
cấp độ dịch bệnh của 63 tỉnh, thành trên 
cả nước, trong đó 26 tỉnh xanh, 37 tỉnh 
vàng, không có tỉnh cam và đỏ.

26 tỉnh, thành cấp 1 (bình thường 
mới), gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc 
Giang, Bắc Kạn, Bình Thuận, Cao Bằng, 
Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, 
Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai 
Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, 
Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn 
La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, 
Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái.

37 tỉnh, thành cấp độ 2 (nguy cơ 
trung bình). Không có tỉnh, thành cấp 3 
(nguy cơ cao) và cấp 4 (nguy cơ rất cao). 
Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã 
cấp 3; 2 huyện và 37 xã cấp 4.

Tỉnh Bình Dương hôm 21.10 thuộc 
nhóm cấp 3, nhưng đến sáng 22.10 đã 
cập nhật thành cấp 2.

Cả nước có 372 huyện xanh; 6.946 xã 
xanh; 287 huyện vàng; 2.790 xã vàng.

Trong số 5 thành phố trực thuộc 
Trung ương, có hai địa phương “xanh” 
là Hà Nội, Hải Phòng; 3 địa phương 
“vàng” là Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM. 

Cả nước có 26 tỉnh, thành 
“vùng xanh”

Như vậy, xét trên quy mô tỉnh thành, 
màu vàng đang chiếm phần lớn. Nhưng 
ở quy mô huyện, xã, màu xanh là chủ 
đạo. Đây là cơ sở để các địa phương 
quyết định chính sách phòng chống dịch, 
đóng hoặc mở cửa hoạt động dân sinh, 

vận tải, sản xuất, kinh doanh, trường 
học... theo quy định tạm thời Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19. Cấp độ dịch sẽ liên tục 
được cập nhật căn cứ diễn biến số ca 
mắc cộng đồng.      (Theo VnExpress.net)

Để đáp ứng nhu cầu hành khách, Bộ 
GTVT đã đồng ý kế hoạch tăng chuyến 
bay trong giai đoạn từ ngày 21.10 đến 
hết ngày 30.11. 

Trong đó, đường bay Hà Nội - TP 
HCM và ngược lại không quá 6 chuyến 
hằng ngày mỗi chiều từ 21.10 đến 14.11, 
không quá 7 chuyến hằng ngày mỗi 
chiều từ 15.11 đến 30.11.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng và 
ngược lại không quá 6 chuyến hằng ngày 
mỗi chiều từ 21.10 đến 14.11, không quá 
7 chuyến hằng ngày mỗi chiều từ 15.11 
đến 30.11.

Đường bay Đà Nẵng - TP HCM và 
ngược lại không quá 6 chuyến hằng ngày 
mỗi chiều từ 21.10 đến 14.11, không quá 
7 chuyến hằng ngày mỗi chiều từ 15.11 
đến 30.11. Các đường bay khác được 
khai thác không quá 4 chuyến hằng 
ngày mỗi chiều.

Ngay sau khi được sự cho phép của 
Bộ GTVT, các hãng hàng không đã đồng 
loạt khôi phục khai thác các đường bay 
nội địa.                              (Theo SGGPO)

Khôi phục hoàn toàn 
mạng bay nội địa

Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 40 
đường bay trên cả nước.

Chiều 22.10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 
cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi 
nhận 174 ca mắc Covid-19, nâng tổng số 
lên 2.930 ca. Đây là số ca mắc Covid-19 
cao kỷ lục ghi nhận trong ngày tại tỉnh 
Đắk Lắk từ trước đến nay. Trong 174 ca 
mắc Covid-19 được công bố trong ngày, 
có tới 82 ca ngoài cộng đồng tại nhiều 
ổ dịch ở các huyện, thị xã và thành phố 
của tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, còn ghi nhận hàng chục 
trường hợp test nhanh dương tính với 
SARS-CoV-2. Đáng chú ý, dịch bệnh xảy 

ra trên diện rộng, các ca bệnh ngoài cộng 
đồng được ghi nhận tại nhiều địa bàn 
như TP Buôn Ma Thuột, TX Buôn Hồ, 
các huyện Cư Kuin, Ea H’Leo, Krông 
Búk, Krông Ana.

Bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế 
tỉnh Đắk Lắk, cho rằng thực tế ngành Y 
tế đã dự đoán trước được tình hình dịch 
bệnh. Đây là hệ quả của làn sóng hồi 
hương. Trong số công dân hồi hương 
có 225 trường hợp dương tính với  
SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ hơn 35%.

(Theo NLĐO)

Đắk Lắk xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 ngoài cộng đồng,  
ghi nhận số ca mắc kỷ lục

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại nơi xảy 
ra chùm ca bệnh ngoài cộng đồng ở TP Buôn 
Ma Thuột.

Ngày 22.10, Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật TP HCM cho biết, từ khi TP 
HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 
1 đến hết ngày 21.10 đã tiêm được 
12.697.067 liều vắc xin, trong đó 
5.558.512 người tiêm mũi 2.

Hiện có 99% người trên 18 tuổi đã 
tiêm 1 mũi, 77% người tiêm đủ 2 mũi, 
89,97% người trên 65 tuổi được tiêm 2 
mũi và 78,02% người trên 50 tuổi được 
tiêm 2 mũi. Vắc xin Vero Cell đã tiêm 
cho 3.201.431 người.

Có 5 quận, huyện đã đạt 100% dân số 
tiêm đủ 2 mũi vắc xin là huyện Củ Chi, 

99% dân số TP HCM  đã tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19

quận 5, 7, 11, Phú Nhuận.
Số ca F0 đang cách ly điều trị tại 

nhà là 13.152 người. Số ca đang cách ly 

tại các cơ sở cách ly tập trung là 5.121 
người. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong 
ngày là 934 người.

Hiện nay, tổng số ca đang điều trị tại 
bệnh viện tầng 2, 3 là 11.329 người. Số 
trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị 
là 802 người.

Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 
121 người. Số trường hợp xuất viện trong 
ngày là 882 người, số ca xuất viện cộng 
dồn là 244.913 người. Số ca tử vong trong 
ngày là 33 người. Số ca tử vong trong 
ngày có khuynh hướng tiếp tục giảm.

(Theo SGGPO)

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

Ngày 22.10, Cảng vụ Hàng hải 
tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng 
chức năng đang triển khai đồng bộ 
nhiều biện pháp để cứu hộ tàu vận tải 
28.000 tấn bị mắc cạn tại vùng biển Nam 
Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Các lực lượng 
cứu hộ đã huy động 4 tàu, gồm 2 tàu 
kéo có công suất 5600 HP và 2 tàu thực 
hiện ứng phó sự cố tràn dầu, với hơn 40 
người tham gia cứu hộ.

Đến sáng 22.10, lực lượng cứu hộ đã 
kéo được mũi chiếc tàu bị mắc cạn ra 
phía ngoài. Dự kiến, nếu thời tiết thuận 
lợi, việc cứu con hộ tàu trên sẽ diễn ra 
trong khoảng 3 ngày. Để sẵn sàng ứng 
phó nếu xảy ra sự cố tràn dầu, Trung 
tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực 
miền Trung (thuộc Tổng Công ty Sông 
Thu, Bộ Quốc phòng) bố trí 2 tàu với 
các thiết bị, phao quay để xử lý kịp thời.

Trước đó, tàu vận tải nước ngoài 
Glory Future neo đậu ở phao số 0 cảng 
biển Cửa Việt chờ nhập hàng xuất khẩu. 
Đến ngày 17.10, trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị mưa lớn, biển động sóng to, gió lớn 
khiến tàu bị đẩy khỏi khu vực neo, trôi 
về phía bờ kè Nam Cửa Việt rồi mắc 
cạn tại đây. Tổng trọng tải của tàu và 
hàng khoảng 28.000 tấn. Trên tàu có 20 
thuyền viên gồm 8 người Trung Quốc 
và 12 người Việt Nam.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Cứu hộ tàu 28.000 tấn 
mắc cạn ở vùng biển 
Cửa Việt

Tàu Glory Future bị mắc cạn tại khu vực biển Cửa 
Việt, cách bờ chừng 1 km. 

Nửa đầu tháng này (1-15.10), tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 
hơn 26 tỷ USD, giảm khoảng 3 tỷ USD 
so với nửa cuối tháng 9.2021.

Trong đó, xuất khẩu đạt 13,16 tỷ 
USD, nhập khẩu đạt xấp xỉ 13 tỷ USD. 
Nửa đầu tháng 10, Việt Nam xuất siêu 
gần 200 triệu USD.

15 ngày đầu tháng 10 có 4 nhóm hàng 
xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở 
lên gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy 

móc, thiết bị; dệt may.
Tính chung từ đầu năm đến 15.10, tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 
hơn 510 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 
254 tỷ USD, nhập khẩu đạt 256,45 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả 
nước 9 tháng đầu năm đạt 484 tỷ USD, 
tương đương gần 54 tỷ USD/tháng. Với 
tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu như 
hiện nay, dự báo, kim ngạch xuất nhập 
khẩu cả năm có thể vượt 600 tỷ USD.

(Theo congthuong.vn)

Vượt 500 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc kỷ lục

Xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt mốc 500 tỷ USD.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 10.10 .                                            Ảnh: TTO
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NGÀY VÀ ĐÊM 23.10.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và 
rải rác 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 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông. Gió Đông 

Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C. 
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. 

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

                                                                                                               (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

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 

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Định thông báo tuyển dụng lao động 
năm 2021 làm việc tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng: 05 chỉ tiêu nghiệp vụ.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn:
a) Điều kiện: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam; không quá 30 tuổi 

(tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi); có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng 
được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang 
công tác xác nhận; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Bị mất năng lực hành vi dân 
sự, không làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; có tiền án, 
tiền sự hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành 
án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục; bị sa thải 
hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật tại các đơn vị, tổ chức khác.

- Về trình độ: Có bằng tốt nghiệp đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại 
học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân 
hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường đại học khác; có chứng chỉ ngoại ngữ 
tiếng Anh và Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.

b) Tiêu chuẩn về chiều cao: Nam cao 163 cm trở lên, nữ cao 155 cm trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi:
- Đơn xin dự tuyển (viết tay);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật và Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện 

trở lên cấp (không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập. Khi nộp 

hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.
- Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động (nếu có).
- 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 06 tháng và 02 phong bì (có dán tem 

và ghi đầy đủ thông tin người nhận).
4. Hình thức và nội dung thi tuyển: Thí sinh dự thi phải trải qua 02 vòng: 

Phỏng vấn và thi viết về nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng, Kế toán Ngân hàng.
5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:
Kể từ ngày 01.11.2021 đến hết ngày 05.11.2021 (trong giờ hành chính). Địa 

điểm nhận hồ sơ:  Phòng Hành chính Tổ chức Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh 
Bình Định (Khu B3A-22, Khu Đô thị mới An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định). Điện thoại liên hệ: 0256.3821617

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99029-TS; Công dụng: khai thác 
thủy sản; Năm và nơi đóng: 2016 - Hải Phòng; Mẫu thiết kế: TK20-15/V-01; Cơ quan 
thiết kế: Công ty TNHHDVKT Trường Thành An; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 31,10; Ltk,m: 27,14; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,40; Btk,m: 7,20; 
- Chiều cao mạn D,m: 4,00; Chiều chìm d,m: 3,00; Mạn khô f,m: 1,00; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 188,84; 
- Tốc độ tàu, hl/h: 11,50; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 MITSUBISHI 80632 940 Nhật Bản
MP1 MITSUBISHI 215629 109 Nhật Bản
MP2 CUMMINS 78583791 245 Mỹ

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.485.540.000 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 290.000.000 
đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục 

kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 05.11.2021 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 05.11.2021, 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 
14 giờ 30 phút ngày 08.11.2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 – Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99279-TS; Công dụng: khai thác 
thủy sản; Năm và nơi đóng: 2016 - Hải Phòng; Mẫu thiết kế: TK-21-15/V-01; Cơ quan 
thiết kế: Công ty TNHH thiết kế tàu thủy Bình Minh; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 31,10; Ltk,m: 27,14; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,40; Btk,m: 7,20; 
- Chiều cao mạn D,m: 4,00; Chiều chìm d,m: 3,00; Mạn khô f,m: 1,00; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 188,84; Sức chở tối đa, tấn: 167,33;  
- Tốc độ tàu, hải lý/h: 11,50; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

1 MITSUBISHI 78034 940 Nhật Bản

MP1 MITSUBISHI 215626 102 Nhật Bản

MP2 CUMMINS 78584228 240 Mỹ

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.485.540.000 đồng (nộp khoản tiền đặt trước 290.000.000 
đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên tục 

kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 05.11.2021 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 05.11.2021, 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 14 giờ ngày 08.11.2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 – Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở 
như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất là 30 lô đất ở tại 02 Điểm tái định cư thuộc khu 
đất CX4 và C5, Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn, với tổng diện tích là 1.886,3 
m2, đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Tổng giá khởi điểm: 73.224.000.000 
đồng (Bảy mươi ba tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).

a, Đợt 1: Tổ chức đấu giá 10 lô đất sau: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20.11.2021.
 - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá 

tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 17.11.2021.

TT Ký hiệu 
lô đất

Diện 
tích

Tên đường
Lộ giới Đơn giá

Giá khởi 
điểm (đ)

Tiền 
đặt 

trước 
(trđ)

Bước 
giá

(m2) (m) (đ/m2)  (trđ)

I
ĐIỂM TĐC TẠI KHU ĐẤT C5- ĐẢO 1B, BẮC SÔNG HÀ THANH, TP QUY NHƠN  

PHỤC VỤ DỰ ÁN TUYẾN QL19 (ĐOẠN TỪ CẢNG QUY NHƠN ĐẾN GIAO QL 1A)

1 Lô số 2D 66,0 Lê Thanh Nghị 26 55.000.000 3.630.000.000 700 181

2 Lô số 8 44,0 Lê Thanh Nghị 26 55.000.000 2.420.000.000 450 121

3 Lô số 36 120,0
Đường tiếp giáp 

khu dân cư 
 hiện trạng

14 40.000.000 4.800.000.000 950 240

4 Lô số 39 100,0

Đường tiếp giáp 
khu

dân cư hiện trạng 
và

Đường ĐS1A

1 mặt 
đường 
14m và 
1 mặt 
đường 

8m

43.000.000 4.300.000.000 850 215

5 Lô số 41 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

6 Lô số 42 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

7 Lô số 44 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

8 Lô số 45 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

9 Lô số 47 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

10 Lô số 48 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

b, Đợt 2: Tổ chức đấu giá 10 lô đất sau: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 27.11.2021.
 - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá 

tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 24.11.2021.

TT Khu đất
Ký 

hiệu 
lô đất

Diện 
tích Tên đường

Lộ 
giới Đơn giá Giá khởi điểm 

(đ)

Tiền 
đặt 

trước 
(trđ)

Bước 
giá

(m2) (m) (đ/m2) (trđ)

I ĐIỂM TĐC TẠI KHU ĐẤT C5 VÀ CX4- ĐẢO 1B, BẮC SÔNG HÀ THANH, TP. QUY NHƠN 
PHỤC VỤ DỰ ÁN TUYẾN QL19 (ĐOẠN TỪ CẢNG QUY NHƠN ĐẾN GIAO QL 1A)

1 Khu đất 
C5

Lô số 
51 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

2 Khu đất 
C5

Lô số 
54 50,0 Đường ĐS1A 8 33.000.000 1.650.000.000 330 82

3 Khu đất 
C5

Lô số 
57 50,0

Đường tiếp 
giáp

khu dân cư 
 hiện trạng

14 45.000.000 2.250.000.000 450 112

4 Khu đất 
C5

Lô số 
58 50,0

Đường tiếp 
giáp

khu dân cư 
 hiện trạng

14 45.000.000 2.250.000.000 450 112

5 Khu đất 
C5

Lô số 
59 50,0

Đường tiếp 
giáp

khu dân cư 
 hiện trạng

14 45.000.000 2.250.000.000 450 112

6 Khu đất 
C5

Lô số 
60 50,0

Đường tiếp 
giáp

khu dân cư 
 hiện trạng

14 45.000.000 2.250.000.000 450 112

7 Khu đất 
C5

Lô số 
64 50,0

Đường tiếp 
giáp

khu dân cư 
 hiện trạng

14 45.000.000 2.250.000.000 450 112

8

Khu đất 
C4

Khu 
TĐC 1

Lô số 2 96,8 Huỳnh Tấn 
Phát 36 50.000.000 4.840.000.000 950 242

9

Khu đất 
C4

Khu 
TĐC 1

Lô số 
24 64,5 Đường ĐS1A

và ĐS2A

9m 
và 
9m

42.000.000 2.709.000.000 450 135

10

Khu đất 
C4

Khu 
TĐC 1

Lô số 
25 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

c, Đợt 3: Tổ chức đấu giá 10 lô đất sau: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04.12.2021.
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá 

tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 01.12.2021.

TT Ký hiệu 
lô đất Khu đất

Diện 
tích Tên đường

Lộ 
giới Đơn giá Giá khởi 

điểm (đ)

Tiền 
đặt 

trước 
(trđ)

Bước 
giá

(m2) (m) (đ/m2) (trđ)

I
ĐIỂM TĐC TẠI KHU ĐẤT CX4 - ĐẢO 1B, BẮC SÔNG HÀ THANH, TP QUY NHƠN  

PHỤC VỤ DỰ ÁN TUYẾN QL19 (ĐOẠN TỪ CẢNG QUY NHƠN ĐẾN GIAO QL 1A)

1 Lô số 27 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

2 Lô số 28 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

3 Lô số 29 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

4 Lô số 30 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

5 Lô số 31 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

6 Lô số 32 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

7 Lô số 33 Khu TĐC 1 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

8 Lô số 13 Khu TĐC 2 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

9 Lô số 14 Khu TĐC 2 68,0 Đường ĐS1A 9 35.000.000 2.380.000.000 450 119

10 Lô số 38 Khu TĐC 2 65,0 Đường hiện 
trạng 9 35.000.000 2.275.000.000 450 113

* Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký đấu giá 
thì sẽ được đưa ra đấu giá vào các phiên đấu giá tiếp theo. Nếu sau phiên đấu cuối theo 
thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mà vẫn còn các lô đất không đủ điều 
kiện đấu giá thì được tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Nhà Văn 
hóa Lao Động, địa chỉ: số 86 Lê Duẩn, P. Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết tài sản 
đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá (theo từng đợt đấu giá); xem hồ sơ tài liệu về tài 
sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại các lô đất ở đấu giá 
của Khu CX4 và C5, Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP Quy Nhơn (theo Trích sơ đồ quy hoạch 
sử dụng đất và Danh sách các lô đất tổ chức đấu giá).

2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện 
đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, khi tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia 
đấu giá gồm: 01 đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, 01 chứng 
từ nộp tiền đặt trước, 01 bản sao giấy CMND, 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ, 01 
phiếu trả giá của vòng bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1). Hồ sơ tham gia đấu giá 
trên bỏ vào phong bì đã bọc chất liệu bảo mật do Trung tâm cung cấp, dán, ký, các 
mép phong bì và nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá để tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất. 
- Tiền đặt trước được nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

tại các Ngân hàng sau đây:
* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng NN&PTNT - CN Bình Định.
* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.
* TK số: 5801.0000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.
* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Bình Định
Và tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS. 
- Hình thức, phương thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. 
- Bước giá: 5% giá khởi điểm của mỗi lô đất, bước giá được làm tròn đến hàng triệu. 
- Người có tài sản đấu giá: Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định. Địa chỉ: 20 Ngô 

Thời Nhiệm, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

37 Phan Đình Phùng - TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
ĐT: 0256.3812837; 3822216
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tại cuộc họp trực tuyến Bộ trưởng 
Tài chính các nền kinh tế tham gia 
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC) ngày 22.10, các bộ 
trưởng đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực 
nhằm mở rộng sản xuất và cung cấp  
vắc xin, cũng như hỗ trợ chương trình 
chia sẻ vắc xin toàn cầu.

Cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính 
kiêm Phó Thủ tướng New Zealand 
Grant Robertson chủ trì từ thủ đô 
Wellington. Tuyên bố của nước chủ 
nhà cho biết bộ trưởng tài chính các nền 
kinh tế APEC đã nhất trí sử dụng mọi 
công cụ chính sách sẵn có để ứng phó 
với đại dịch Covid-19 và các nền kinh 
tế sẽ duy trì chính sách kinh tế vĩ mô, 
ổn định tài chính và hạn chế cạnh tranh 
phá giá tỷ giá.

Cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính 
của APEC, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, 
Nhật Bản, diễn ra trong bối cảnh kinh tế 
thế giới đang đối mặt với nhiều thách 
thức trong giai đoạn phục hồi sau 
Covid-19 như gián đoạn nguồn cung, 
lạm phát cao và thiếu nhân lực.

Theo chương trình nghị sự, bộ trưởng 

Trung Quốc kêu gọi 
Mỹ cẩn trọng với 
vấn đề Đài Loan

l Ngày 21.10, phát biểu tại phiên 
họp của CLB thảo luận quốc tế Valdai, 
Tổng thống V. Putin tuyên bố, Nga sẵn 
sàng tăng cung cấp khí đốt cho châu Âu 
qua hệ thống đường ống “Dòng chảy 
Phương bắc-2”.
l Ủy ban giao dịch hàng hóa tương 

lai (CFTC) của Mỹ ngày 21.10 thông 
báo đã trao thưởng kỷ lục gần 200 triệu 
USD cho người cung cấp thông tin tố 
giác một trường hợp vi phạm nghiêm 
trọng các quy định tài chính. Số tiền 
thưởng cụ thể và danh tính người được 
thưởng không được tiết lộ.   
l Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể 

thao Campuchia ngày 21.10, cho biết, bộ 
này đã cho phép mở cửa trở lại tất cả các 
trường công và tư trên cả nước bắt đầu từ 
1.11 tới với điều kiện các trường học phải 
tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng, 
chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế để ngăn 
chặn lây nhiễm dịch bệnh trong lớp học.
l Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa 

cho biết, Mỹ hiện chưa có kế hoạch để 
dỡ bỏ lệnh phong tỏa với khoản tiền gần 
9,5 tỷ USD tài sản của Afghanistan gửi ở 
nước ngoài.
l Cảnh sát Mỹ thông báo 4 người đã 

thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra chiều 
21.10 ở TP Tacoma, bang Washington. 
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra 
làm rõ.                      (Theo VOV.VN, TTXVN)

APEC nhất trí thúc đẩy các nỗ lực 
sản xuất và chia sẻ vắc xin toàn cầu

tài chính các nền kinh tế sẽ tập trung thảo 
luận về những thách thức trên, cũng như 
thảo luận về vai trò của chính sách tài 
khóa và quản lý ngân sách. 

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng sẽ 
đánh giá các thỏa thuận 10 năm liên 

quan đến cải cách tài chính đã được 
thống nhất trong cuộc họp năm 2015 
tại Philippines, cũng như các cam kết 
tiếp tục thương mại và tăng trưởng bền 
vững trong khu vực đến năm 2040.

(Theo TTXVN)

Các lô vắc xin của Moderna do Mỹ viện trợ thông qua chương trình COVAX được dỡ xuống tại San Pedro 
Sula, Honduras.                                                                                                                                                                                               Ảnh: AFP

Ngày 22.10, các nhà vận hành 
Flightradar24 - ứng dụng theo dõi các 
chuyến bay trong thời gian thực trên 
bản đồ, cho biết một máy bay do thám 
của Mỹ đã bay trên bầu trời Bán đảo 
Triều Tiên trong động thái được cho là 
nhằm giám sát hoạt động quân sự của 
Triều Tiên sau khi Hàn Quốc phóng một 
tên lửa vũ trụ tự chế tạo.

Theo ứng dụng trên, máy bay RC-
135W Rivet Joint của Không quân Mỹ 
đã được phát hiện đang bay trên bầu 
trời khu vực giữa bờ biển phía Tây và 
phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, một quan chức thuộc 

Máy bay do thám Mỹ lại đi vào không phận 
Bán đảo Triều Tiên

Giới chức Iraq đã phát hiện ít nhất 
175 bọc tiền trong quá trình dọn dẹp tàn 
tích sau khi giải phóng TP Mosul khỏi 
tay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Báo The National đưa tin các công 
nhân dọn dẹp đống đổ nát tại trụ 
sở Ngân hàng Trung ương Iraq tại  
TP Mosul đã tìm thấy hàng trăm bọc 
tiền bị ngấm nước ở trong những két 

sắt ngầm dưới sàn nhà.
Trên tường tòa nhà này vẫn còn đầy 

vết đạn, lỗ hổng và vết cháy đen - bằng 
chứng về trận chiến khốc liệt của quân 
đội Iraq cùng liên quân do Mỹ dẫn đầu 
để giải phóng thành phố năm 2017.

Khi các chiến binh IS đánh chiếm 
TP Mosul và lấy đây làm “thủ đô” của 
Nhà nước Hồi giáo tự xưng năm 2014, 

chúng đã cướp hàng trăm triệu USD 
cùng lượng lớn vàng thỏi cất trữ tại chi 
nhánh ngân hàng ở Mosul. 

Hồi đầu tháng 10.2021, Iraq đã bắt 
giữ nhân vật được coi là Bộ trưởng Tài 
chính của IS là tên Sami Jasim Al Jaburi 
trong một chiến dịch truy quét tại Thổ 
Nhĩ Kỳ. 

(Theo Báo Tin Tức)

Iraq phát hiện hàng trăm bọc tiền do nhóm 
khủng bố IS cất giấu

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, 
đám cháy bùng phát vào sáng 22.10 
tại vùng Ryazan trong khu xưởng của 
Công ty Razryad, nơi sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp, đã có 16 người 
thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, tòa nhà của 
dây chuyền đã bị phá hủy hoàn toàn, 
chỉ có những cấu trúc đơn lẻ còn sót lại.

Người đứng đầu chính quyền quận 

Cháy nhà máy hóa chất ở Nga khiến 16 người thiệt mạng

Hiện trường vụ việc.  Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

Shilovsky Vladimir Lukantsov cho biết, 
có 17 người trong xưởng vào thời điểm 
xảy ra vụ việc. Còn theo Bộ Y tế Nga, có 
16 người chết, một người bị thương và 
đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân của vụ cháy như Bộ 
Tình trạng khẩn cấp cho biết, là do vi 
phạm quy trình công nghệ. Gia đình 
của các nạn nhân sẽ nhận được 1 triệu 
rúp mỗi người.                     (Theo VOV.VN)

Máy bay RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ. 
Nguồn: koreaherald.com

các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) 
cho hay chiếc máy bay này đã bay từ bên 
ngoài vào không phận Hàn Quốc, nhưng 

quan chức này không cung cấp thêm chi 
tiết về chiếc máy bay trên, bao gồm cả 
chi tiết về căn cứ nơi máy bay xuất phát.

Cũng theo quan chức trên, máy bay 
RC-135W Rivet Joint của Mỹ không đồn 
trú tại Hàn Quốc.

Đây là lần mới nhất máy bay do 
thám của Mỹ hoạt động trên bầu trời 
Bán đảo Triều Tiên.

Cuối tháng trước, máy bay do thám 
của nước này cũng đã bay vào không 
phận của bán đảo trên khi Triều Tiên 
phóng thử một tên lửa siêu thanh mà 
nước này mới phát triển.        

(Theo Vietnam+)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung 
Quốc Uông Văn Bân hôm 22.10 kêu 
gọi Mỹ hành động cẩn trọng với vấn 
đề Đài Loan và tránh “gửi tín hiệu sai 
lầm đến những lực lượng đòi độc lập”, 
thêm rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận 
nhượng bộ trong các vấn đề liên quan 
đến lợi ích cốt lõi của đất nước.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng 
thống Joe Biden hôm 21.10 cho biết Mỹ 
sẽ hỗ trợ phòng thủ Đài Loan nếu quân 
đội Trung Quốc tấn công hòn đảo. Điều 
này đi ngược với chính sách “mơ hồ 
chiến lược” được Mỹ áp dụng từ lâu, 
trong đó Washington giúp xây dựng 
năng lực tự vệ cho đảo Đài Loan nhưng 
không hứa hẹn hỗ trợ hòn đảo phòng 
thủ nhằm tránh chọc giận Bắc Kinh.

Nhà Trắng sau đó khẳng định 
Washington vẫn không thay đổi chính 
sách với Đài Bắc. “Quan hệ phòng vệ 
giữa Mỹ với Đài Loan vẫn tuân thủ Đạo 
luật Quan hệ Đài Loan”, phát ngôn viên 
Nhà Trắng cho hay.

Trước đó, ngày 9.10, Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình nhắc lại quyết tâm 
thống nhất đảo Đài Loan với đại lục, 
khẳng định thống nhất bằng biện pháp 
hòa bình đảm bảo lợi ích tốt nhất cho hai 
bên eo biển Đài Loan. (Theo VnExpress.net)

Tiêm kích F-16 Đài Loan giám sát oanh tạc cơ H-6 
Trung Quốc hồi tháng 2.2021. 

Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan


