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THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 17.9.2021)

l Số ca trong ngày   20
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 161, Hoài Nhơn: 127, 
Hoài Ân: 90, An Nhơn: 165,  
Phù Cát: 285, Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 49, 
An Lão: 1, các khu cách ly 
tập trung: 62)

l Số điều trị khỏi   728
l Số tử vong  12
l Cách ly tại bệnh viện   261
l Cách ly tập trung    1.302

1001

TP Quy Nhơn tiếp tục 
tầm soát rộng, phong tỏa hẹp
l Từ 0 giờ ngày 18.9, phường Hải Cảng thực hiện Chỉ thị 16

Chiều 17.9, người dân đến điểm test nhanh thuộc khu phố 10, 
phường Đống Đa giữ đúng khoảng cách theo quy định. Ảnh: NGỌC TÚ
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Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác 
phòng, chống dịch tại các địa phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bìa trái) kiểm tra điểm test tầm soát cộng đồng tại khu phố Tân Thành, 
phường Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn).                                                       Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Ngày 17.9, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn 
đã đi kiểm tra công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tại TX Hoài 
Nhơn và huyện Phù Cát. Cùng 
đi có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Nguyễn Giờ.

Theo báo cáo của TX Hoài 
Nhơn, từ ngày 1.9 đến nay trên 
địa bàn thị xã ghi nhận 87 ca 
mắc Covid-19, trong đó có 69 ca 
cộng đồng. Ổ dịch lớn nhất tại 
khu phố Thiện Chánh 2 (phường 
Tam Quan Bắc) ghi nhận 64 ca 
nhiễm và rất nhiều ca trong cộng 
đồng. Qua truy vết đã xác định 
được 646 F1 và 1.385 F2 liên quan 
các ca F0. 

Còn tại huyện Phù Cát, dịch 
bệnh Covid-19 đã bùng phát trở 
lại tại xã Cát Hiệp, Cát Hanh và 
thị trấn Ngô Mây với 18 ca mắc 
Covid-19. Nhiều nhất tập trung 
tại thôn Hòa Đại (xã Cát Hiệp) 
12 ca, trong đó có trưởng thôn. 
Hiện tại, toàn thể cán bộ, nhân 
viên xã Cát Hiệp được xác định 
là F1 của trưởng thôn. Tình hình 
dịch bệnh bùng phát tại xã Cát 
Hiệp liên quan đến 3 tài xế lái 
xe chuyên chở hàng trên địa 
bàn huyện, thường xuyên lấy 
hàng và phân phối hàng ở thị 
trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) 
và Khu công nghiệp Nhơn Hòa 
(TX An Nhơn). 

Kết luận tại buổi kiểm tra, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Lê Kim Toàn ghi nhận và đánh 
giá cao sự chủ động, linh hoạt 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy, chính quyền địa 
phương trong thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch trên địa 
bàn. Đồng chí Lê Kim Toàn yêu 
cầu TX Hoài Nhơn và huyện 
Phù Cát tiếp tục chủ động triển 
khai và thực hiện nghiêm túc 
các phương án phòng, chống 
dịch. Đặc biệt phải tập trung 
truy vết nhanh các đối tượng 
F1, F2 liên quan F0 để xử lý theo 
quy định. Tổ chức tầm soát y tế 
có trọng tâm, trọng điểm, phù 
hợp với mức độ nguy hiểm của 
từng vùng dịch cụ thể, tránh gây 
lãng phí, nhưng phải đảm bảo 
không bỏ sót đối tượng.

Để nhanh chóng xử lý triệt 
để ổ dịch tại các địa phương của 
TX Hoài Nhơn và huyện Phù Cát, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch TX Hoài Nhơn và huyện Phù 
Cát phải phong tỏa chặt toàn khu 
phố, khu dân cư, yêu cầu “ai ở 
đâu ở yên đó” để tăng cường tầm 
soát bốc tách hết các trường hợp 
F0 ra khỏi cộng đồng. Ngoài ra 
công tác an sinh cũng phải đảm 
bảo để người dân yên tâm thực 
hiện lệnh phong tỏa…

Cùng ngày, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long kiểm 
tra công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 tại xã Phước Lộc và thị 
trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước).

Sau thời gian khống chế được 
dịch bệnh, hiện nay, xã Phước Lộc 
và thị trấn Diêu Trì đã ghi nhận 

một số trường hợp mắc Covid-19. 
Ngay khi phát hiện các F0, 2 địa 
phương tiến hành phong tỏa tạm 
thời các khu vực có liên quan, tập 
trung truy vết, phun khử khuẩn 
và xét nghiệm sàng lọc bằng test 
nhanh và RT-PCR. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long nhấn mạnh: Đây là lần 
thứ 2 dịch bùng phát ở Tuy Phước 
nên địa phương phải xác định 
phòng, chống dịch là công tác lâu 
dài, xuyên suốt; huyện phải lên 
phương án sống chung với dịch, 
đảm bảo an toàn cho người dân, 
tránh việc phong tỏa quá lâu gây 
ảnh hưởng đến người dân.

Để phòng, chống dịch trong 
thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh 
chỉ đạo 2 địa phương phải kiện 
toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19, Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch Covid-19 và 
phải phân công, phân nhiệm rõ 
ràng; tiếp tục kiện toàn tổ Covid-19 
cộng đồng, phân công cán bộ 
chuyên trách, bán chuyên trách, 
bí thư chi bộ, huy động lực lượng 
đảng viên… trực tiếp tham gia tổ 
Covid-19 cộng đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc 
nhở các địa phương tập trung công 
tác tuyên truyền về sự nguy hiểm 
của dịch bệnh, tiếp tục tầm soát 
bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; 
quản lý chặt người đang thực hiện 
cách ly, lái xe đường dài, vùng 
nguy cơ cao; đặc biệt phải thực 
hiện tốt thông điệp 5K... 

CHƯƠNG HIẾU - ĐỖ THẢO

(BĐ) - Ngày 16.9, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ 
thị số 16/CT-UBND về việc tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong 
thực hiện phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, để siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương trong thực hiện công 
tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố thực hiện nghiêm các nội 
dung sau: Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố trực tiếp chỉ đạo và 
chịu trách nhiệm về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
tại cơ quan, đơn vị, địa phương 
mình; tập trung triển khai thực 
hiện nghiêm túc, thực chất, có 
hiệu quả các phương án phòng, 
chống dịch Covid-19 tại nơi làm 
việc theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế. Chủ động giảm số người làm 
việc tại đơn vị phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ được giao; tăng 
cường làm việc, họp trực tuyến, 
làm việc online tại nhà. Thực hiện 
xét nghiệm định kỳ Covid-19 bắt 
buộc cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động ít nhất 2 
tuần/lần.

Quán triệt, nâng cao nhận 
thức, hành động, phát huy vai 
trò nêu gương và tinh thần trách 
nhiệm của đảng viên, cán bộ, 
công chức, viên chức trong chấp 
hành các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19; tuyên 
truyền, vận động người thân 
trong gia đình và người dân 
trong thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch, nhất là việc 
chấp hành các quy định về giãn 
cách xã hội và quy định 5K của 
Bộ Y tế.

Phân công rõ trách nhiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
triển khai thực hiện công tác 
phòng, chống dịch; theo dõi, nắm 
chắc và đánh giá đúng tình hình 
dịch để kịp thời chỉ đạo thực 
hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch phù hợp với mức độ nguy 
cơ; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện: Cấp 
trên phải thường xuyên đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
của cấp dưới; bảo đảm sự lãnh 
đạo tập trung, thống nhất của cấp 
ủy đảng; tuyệt đối không được 
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, 
không để bị động, lúng túng, sẵn 
sàng ứng phó với mọi tình huống 
với phương châm “4 tại chỗ”.

Xử lý nghiêm theo quy định 
của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước đối với người đứng đầu 
và cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động vi phạm quy định 
về phòng, chống dịch, không 
thực hiện hoặc thực hiện không 
đầy đủ trách nhiệm được giao, 
để dịch bệnh lây lan.

Kịp thời động viên khen 
thưởng các tập thể, cá nhân dám 
nghĩ, dám làm, có tinh thần trách 
nhiệm cao, tận tâm, tận lực, chủ 
động, linh hoạt, sáng tạo trong 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 mang lại 
hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh giao 
Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp 
với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện Chỉ thị này...

N.P

(BĐ) - Ngày 17.9, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, 
Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch Covid-19 
của tỉnh; Phó Chủ tịch Thường 
trực  UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Chỉ huy trưởng 
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 
dịch Covid-19 của tỉnh đã chủ trì 
họp giao ban trực tuyến với các 
địa phương về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Khác với các cuộc giao ban 
lần trước, lần này, ngoài giao 
ban với cấp huyện, thị xã, thành 
phố, Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch Covid-19 của tỉnh 
giao ban đến cấp xã, phường, 
thị trấn. Tại cuộc họp, một số 
xã, phường, thị trấn có tình 
hình dịch bệnh phức tạp như: 
Phường Tam Quan Bắc (TX Hoài 
Nhơn); xã Cát Hanh, xã Cát Hiệp 
(huyện Phù Cát); phường Đống 
Đa, phường Quang Trung (TP 
Quy Nhơn)… đã báo cáo công 
tác truy vết, khoanh vùng, tầm 
soát; công tác giám sát người 
cách ly tại nhà.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ 
đạo các địa phương phải rút kinh 
nghiệm sâu sắc trong công tác 
phòng, chống dịch; Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch ở các 
địa phương phải bố trí người 
trực 24/24 giờ, khi có ca nhiễm 
phải báo về Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở 
GTVT chỉ đạo cho Thanh tra 
giao thông xử lý các trường 
hợp xe đường dài đỗ trên QL 1A 
và QL 19. Sở Công Thương cùng 
Thanh tra giao thông phải xử 
lý các cây xăng dọc quốc lộ để 
lái xe xuống tụ tập ăn uống. 
Giao cho sở TT&TT phối hợp 
với CA tỉnh thực hiện quét mã 
lái xe đường dài, quản lý thời 
gian các xe đi qua tỉnh, kịp thời 
phát hiện những trường hợp 
đỗ xe sai quy định. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
yêu cầu trong 7 ngày tới, các 
địa phương phải tập trung lực 
lượng, rà soát, phong tỏa bóc 
tách hết F0 tại các ổ dịch còn 
lại trên địa bàn.          

THẢO KHUY

(BĐ) - Ngày 17.9, UBND tỉnh 
ban hành quyết định điều chỉnh 
việc áp dụng biện pháp giãn cách 
xã hội đối với phường Tam Quan, 
Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam 
thuộc TX Hoài Nhơn để phòng, 
chống dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 18.9, 
các phường Tam Quan, Tam Quan 
Bắc và Tam Quan Nam chuyển 
sang thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 14/CTUBND ngày 
30.7.2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc thực hiện giãn cách 
xã hội trên phạm vi toàn tỉnh 
để phòng, chống dịch Covid-19 
theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ (trừ một số 
khu phố do UBND TX Hoài 
Nhơn quyết định áp dụng các 
biện pháp giãn cách xã hội theo 
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ để đảm bảo 
an toàn phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn).

Trước đó, UBND tỉnh ban 
hành quyết định về việc áp dụng 
các biện pháp giãn cách xã hội 
đối với 3 phường trên theo Chỉ 
thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ để phòng, chống 
dịch Covid-19.

P.P

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong thực hiện phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

7 ngày tới phải bóc tách hết F0
tại các ổ dịch trên địa bàn

Điều chỉnh biện pháp giãn cách xã hội 
đối với 3 phường của TX Hoài Nhơn
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Kết quả test nhanh tính đến 18 giờ ngày 17.9, tổng cộng 5 
phường đã test 69.937/84.989 nhân khẩu, đạt tỷ lệ 82,2%. Trong 
đó, phường Hải Cảng đạt 95,1%, phường Đống Đa đạt 70%, phường 
Trần Hưng Đạo đạt 80,6%, phường Nguyễn Văn Cừ đạt 90%, phường 
Ngô Mây đạt 89,7%. 

Đợt tiêm vắc xin này, thành phố 
bố trí 2 điểm tiêm tại nhà hàng Sáu 
Cao 2 (phường Đống Đa) và Nhà 
thi đấu đa năng Trường ĐH Quy 
Nhơn (phường Nguyễn Văn Cừ).  
Để đảm bảo lực lượng y tế vừa 
phục vụ công tác test tầm soát tại 
các phường đang bị phong tỏa 
vừa thực hiện công tác tiêm vắc 
xin theo đúng tiến độ, TP Quy 
Nhơn chỉ đạo các địa phương 
gửi giấy mời, đặt lịch, hẹn giờ 
tiêm nhằm tránh tập trung đông 
người. Bác sĩ Trần Kỳ Hậu, Giám 
đốc TTYT TP Quy Nhơn, cho biết: 
Sau khi tiếp nhận vắc xin, TP Quy 
Nhơn xác định đối tượng để ưu 
tiên tiêm vắc xin đợt này, gồm: 
Giáo viên, thành viên tổ Covid-19 

cộng đồng, lái xe đường dài, 
hộ nghèo, cận nghèo, shipper, 
người lao động trong các DN 
sản xuất mặt hàng thiết yếu…  
Ghi nhận tại các điểm tiêm vắc 
xin của TP Quy Nhơn trong ngày 
17.9, mặc dù có đông người đến 
tiêm, nhưng khâu tổ chức tiêm 
chủng được đảm bảo an toàn.

Đối với người dân tại các 
phường đang phong tỏa, phường 
tiến hành test nhanh tầm soát, xác 
nhận kết quả để công dân ra khỏi 
phường đến điểm tiêm vắc xin.

Đặc biệt, đối với điểm tiêm 
nằm trong địa bàn phong tỏa, 
phường bố trí lực lượng tại chốt, 
kiểm tra người ra vào để tạo điều 
kiện cho những người đến tiêm 

Quy Nhơn triển khai tiêm 10.000 liều vắc xin ngừa Covid-19
Trong khi thực hiện phong tỏa tạm thời 5 phường để tầm 

soát cộng đồng, ngày 17.9 TP Quy Nhơn triển khai tiêm 10.000 
liều vắc xin cho người dân, bao gồm cả những người đang ở 
trong khu vực phong tỏa tạm thời.

vắc xin mà vẫn đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch. “Phường 
Nguyễn Văn Cừ thuộc diện phong 
tỏa nhưng có điểm tiêm vắc xin 
nên chúng tôi đã tạo điều kiện 
để những ai có giấy mời tiêm 

chủng được vào phường để tiêm 
vắc xin” - bà Nguyễn Thị Hoàng 
Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND 
phường Nguyễn Văn Cừ, cho biết. 
Ông Đặng Ngọc Vỹ, Bí thư Chi bộ 
kiêm Trưởng khu phố 7, phường 

Trần Hưng Đạo, cho hay: Mỗi 
người dân trong khu phố an toàn 
thì cả khu phố an toàn nên được 
tiêm vắc xin là chúng tôi thông 
báo, nhắc nhở ngay. Hơn nữa, 
đang phong tỏa mọi người không 
ra ngoài để test có giấy chứng 
nhận được nên tôi đã nhắc nhở 
ngay từ sáng 16.9 để sớm có giấy 
chứng nhận, người dân yên tâm, 
đến điểm tiêm đúng giờ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn Dương Hiệp Hòa, 
UBND thành phố đã chỉ đạo 5 
phường thực hiện phong tỏa tạm 
thời phải tạo điều kiện cho công 
dân của phường được qua chốt 
để đến điểm tiêm. Riêng đối với 
người dân ở tại những vùng có 
ca F0 đang thực hiện phong tỏa 
14 ngày để tầm soát, thành phố 
đã có kế hoạch bố trí tiêm vắc 
xin cho bà con vào đợt sau”.

THẢO KHUY - NGỌC NHUẬN

Điểm tiêm vắc xin tại nhà hàng Sáu Cao 2 (phường Đống Đa) diễn ra trật tự, 
đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh.                           Ảnh: NGỌC NHUẬN

Cuối giờ chiều 17.9, Bí thư 
Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 
Phòng, chống dịch Covid-19 
tỉnh Hồ Quốc Dũng và Chủ 
tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng 
Ban Chỉ đạo  Phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh Nguyễn Phi Long 
làm việc với Ban Thường vụ 
Thành ủy Quy Nhơn về công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Rất nhiều nhận định được đưa ra 
với thông tin, dữ liệu thu được 
sau gần 2 ngày thực hiện phong 
tỏa 5 phường: Ngô Mây, Đống 
Đa, Trần Hưng Đạo, Nguyễn 
Văn Cừ, Hải Cảng. Khẩn trương 
bàn bạc, đánh giá tác động của 
từng phương án cụ thể, lãnh 
đạo tỉnh đã đưa ra các quyết 
định quan trọng. 

Một số điểm test 
bố trí chưa tốt

Thực hiện quyết định tạm 
phong tỏa 48 giờ kể từ 0 giờ ngày 
16.9, 5 phường đã triển khai bố 
trí lực lượng, phương tiện, vật tư, 
dụng cụ tại các điểm chốt chặn lối 
ra/vào và các địa điểm test nhanh 
để tầm soát dịch Covid-19. 

Về chiến dịch phong tỏa, tầm 
soát diện rộng này, Bí thư Thành 
ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng 
cho rằng, tinh thần trách nhiệm 
của cán bộ, công chức trong việc 
triển khai thực hiện các biện pháp 
phong tỏa được nâng cao, có sự 
tham gia của hệ thống chính trị 
tại địa phương và sự đồng tình, 
ủng hộ của người dân. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn 
chế, tồn tại. Việc thiết lập một số 
chốt chặn chưa phù hợp, trong 
đó có đơn vị lập chốt tại những 
luồng xanh gây khó khăn cho 
việc đi lại. Các địa phương triển 
khai lập sổ bộ dân cư của từng tổ 
dân phố chưa kịp thời, số hộ, số 
nhân khẩu còn chưa đầy đủ, khó 

TP Quy Nhơn tiếp tục tầm soát rộng, phong tỏa hẹp
l Từ 0 giờ ngày 18.9, phường Hải Cảng thực hiện Chỉ thị 16

Kết quả tầm soát diện rộng tại 5 phường nội thành của TP Quy Nhơn đã góp phần quan trọng để nhận diện tình hình 
dịch hiện nay trên địa bàn thành phố. Đây cũng là cơ sở để đưa ra các biện pháp chống dịch tiếp theo với phương châm 
“tầm soát rộng, phong tỏa hẹp”.

khăn trong công tác huy động, 
tổ chức triển khai thực hiện tại 
một số điểm test. “Đáng chú ý, 
việc bố trí các điểm test nhanh 
tại các khu phố còn chưa phù 
hợp, một số nơi quá chật chội, 
tập trung đông người vào một 
điểm test”, ông Dũng thẳng thắn 
thừa nhận.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê 
Quang Hùng, kế hoạch tầm soát 
lần này ở TP Quy Nhơn có quy 
mô lớn với trên 80.000 nhân 
khẩu, vừa test nhanh vừa xét 
nghiệm PCR nên khâu triển khai 
rất áp lực. “Ngày đầu thực hiện 
đã thiếu nhân lực để nhập liệu, 
test xong mà không cập nhật 
được số liệu nên khâu tổng hợp, 
phân tích gặp khó khăn”, ông 
Hùng cho biết.

Nhận diện 
“điểm nóng” Hải Cảng 

Kết quả tầm soát trên diện rộng 
tại 5 phường nội thành đến chiều 
17.9 đã phát hiện 9 F0; trong đó 
phường Hải Cảng có 7 F0, 2 F0 còn 
lại ở phường Đống Đa và Thị Nại. 

Tính từ ngày 28.4 đến 17.9, trên 
địa bàn TP Quy Nhơn có 178 ca 
dương tính với SARS-CoV-2. Trong 
đó, chỉ từ ngày 12.9 đến nay đã 
xác định 88 ca bệnh liên quan đến 
nhiều ổ dịch. Đáng chú ý, liên quan 
ổ dịch phường Hải Cảng đã có 67 
ca, nhiều nhất ở Hải Cảng (43 ca), 
Trần Hưng Đạo (9 ca), Đống Đa (8 
ca)... Ổ dịch mới ở phường Nhơn 
Bình đã có 5 ca chưa rõ nguồn lây. 
Ổ dịch mới phường Ghềnh Ráng đã 
có 5 ca có liên quan đến ổ dịch tại 
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

“Khác với lần phong tỏa tạm 
thời, tầm soát diện rộng trước đây 
ở 4 phường, lần này đã phát hiện 
được đến 7 F0; khẳng định thêm 
Hải Cảng là ổ dịch rất phức tạp. 
Thêm vào đó, không như Ghềnh 
Ráng và Nhơn Bình dân cư rải rác, 
tại Hải Cảng dân cư sống “đậm 
đặc”, nguy cơ lây nhiễm càng cao”, 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 
Ngô Hoàng Nam phân tích. 

Phong tỏa càng hẹp 
càng hiệu quả

Sau khi đánh giá, nhận định 
tình hình, lãnh đạo tỉnh quyết định 
4 phường Đống Đa, Trần Hưng 
Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây 
sẽ gỡ phong tỏa sau 48 giờ phong 
tỏa tạm thời để tầm soát diện rộng 
Covid-19. Riêng phường Hải Cảng 
sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo 
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 
phủ trong vòng 7 ngày kể từ 0 giờ 
ngày 18.9. Đồng thời, thực hiện 
phong tỏa cứng theo Chỉ thị 16 
tăng cường đối với một số khu 
dân cư liên quan đến các ca bệnh 

và ổ dịch ở khu phố 2, 4, 10.
Từ ngày 18.9, TP Quy Nhơn sẽ 

tiếp tục thực hiện tầm soát diện 
rộng theo 3 lớp liên quan đến 
vùng lõi có F0. Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long yêu cầu, 
tới đây hoạt động xét nghiệm ở 
TP Quy Nhơn phải được tổ chức 
bài bản hơn; tăng cường cán bộ 
phụ trách và tình nguyện viên 
cho từng điểm xét nghiệm, nhất 
là phải có lực lượng nhập liệu để 
phục vụ khâu phân tích, đánh giá 
nguy cơ ở từng tổ dân phố.

Nhận định tình hình dịch ở TP 
Quy Nhơn rất phức tạp, nhất là 
phường Hải Cảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh phải 
thật sự quyết tâm mới kiềm chế 
được. “Phải phân công, phân nhiệm 
rõ ràng; cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, không được khoán trắng cho 
ngành Y tế. Làm không xong, các 
đồng chí phải chịu trách nhiệm 
trước Đảng, trước nhân dân tỉnh 
nhà, chứ không phải riêng thành 
phố đâu”, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu 
Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương 
quan tâm, chăm lo chu đáo cho đời 
sống của người dân khu vực phong 
tỏa, bởi ở thành phố không có “con 
gà, cọng rau” để xoay sở qua ngày 
như các khu vực nông thôn.

NGUYỄN VĂN TRANG

Quang cảnh buổi làm việc chiều 17.9.                                    Ảnh: N.VT

Thời gian qua vẫn 
còn biểu hiện chủ quan, lơ 
là, chưa dồn hết lực lượng, 
tâm huyết chống dịch; thấy 
Quy Nhơn trời yên bể lặng 
vậy chứ vỡ trận lúc nào 
không hay. Phải sâu sát cơ 
sở, làm ngày làm đêm để 
kiểm soát được các ổ dịch, 
chứ đừng sáng xách cặp đi 
chiều xách về!”.

Bí thư Tỉnh ủy 
HỒ QUỐC DŨNG

“
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Bình Định

Lợi dụng bờ sông Hà Thanh qua địa 
bàn xóm 1, thôn Bình An, xã Phước Thành 
chưa được nhà nước đầu tư xây dựng 
bờ kè, từ nhiều năm nay, người dân chở 
đất đá, xà bần từ nơi khác đến đổ xuống 
bờ sông để tạo mặt bằng xây dựng trái 
phép. Tình trạng này làm cho dòng chảy 
sông Hà Thanh bị thu hẹp, đồng thời gây 
ô nhiễm môi trường. Thế nhưng chính 
quyền địa phương không có biện pháp 
xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực 
này không đơn thuần là bãi đổ xà bần 
của người dân vô ý thức, mà là của một 
số người lợi dụng thiếu sự quản lý của 
chính quyền địa phương, đã thuê xe chở 
đất đổ dọc bờ sông để tạo mặt bằng và 
lấn chiếm trái phép. Hiện khu vực này có 
khoảng gần 10 lô đất đã có chủ, được rào, 
khóa rất cẩn thận.

Trao đổi với Báo Bình Định, ông 
Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã 
Phước Thành thừa nhận tình hình vi phạm 

Đổ đất đá, xà bần lấn sông Hà Thanh 
để chiếm đất

đất đai, đổ thải gây ô nhiễm môi trường 
tại khu vực này từ nhiều năm nay. Do thôn 
Bình An nằm phía phường Trần Quang 
Diệu (TP Quy Nhơn), cách trở bởi sông Hà 
Thanh, khi lực lượng chức năng đi kiểm 
tra phải vòng xuống thị trấn Diêu Trì, rồi 
vào Phú Tài mới đến thôn Bình An, nên 

khó khăn trong việc kiểm 
tra, phát hiện. “UBND xã 
đã nhiều lần chỉ đạo các lực 
lượng chức năng triển khai 
các biện pháp mật phục, 
tuần tra, cắm chốt, nhưng 
đến nay chúng tôi cũng 
chưa xử lý được trường hợp 
nào(!?). Trong thời gian đến, 
khi dịch bệnh tạm ổn, chúng 
tôi sẽ tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý, không để 
tình trạng này tái diễn”, ông 
Đạt nói.

Trao đổi qua điện thoại, 
lãnh đạo Phòng TN-MT 

huyện Tuy Phước, cho biết: Hiện nay 
chưa nhận được báo cáo của xã Phước 
Thành về vấn đề này. Tuy nhiên, thẩm 
quyền xử lý thuộc về chính quyền địa 
phương. Sắp đến, Phòng sẽ yêu cầu lãnh 
đạo xã báo cáo trường hợp này để có 
hướng xử lý.                                  VĂN LƯU

Xà bần, đất đá đổ thành đống lớn dọc bờ sông Hà Thanh trên địa bàn 
xóm 1, thôn Bình An.                                                                                     Ảnh: VĂN LƯU

XÃ PHƯỚC THÀNH (HUYỆN TUY PHƯỚC):

Loạn tin đồn nhảm
Những ngày gần đây, tình hình dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng 
diễn biến phức tạp. Một số ổ dịch nguy 
hiểm xuất hiện trong cộng đồng ở TP Quy 
Nhơn, huyện Phù Cát… Cả hệ thống chính 
trị, các cấp, các ngành, địa phương và 
người dân nỗ lực hết mình để triển khai 
hiệu quả các giải pháp khống chế dịch, 
giảm thiểu tác hại đến đời sống, sức khỏe 
của người dân. 

Thế nhưng, trên mạng xã hội như 
facebook, zalo… có một số trang, nhóm 
lan truyền nhiều thông tin chưa chính 
xác, thậm chí xuyên tạc về tình hình 
dịch Covid-19 gây hoang mang, lo lắng 
cho người dân cũng như gây khó khăn 
cho công tác phòng, chống dịch trên địa 
bàn tỉnh. 

Mới nhất, trên mạng xã hội zalo lan 
truyền tin nhắn với nội dung có 30 ca 
mắc Covid-19 ở Công ty CP Fresenius 
Kabi Việt Nam (phường Nhơn Phú,  
TP Quy Nhơn). Thông tin này đã gây 
hoang mang trong người lao động của 
Công ty nói riêng và người dân TP Quy 
Nhơn nói chung.

Trao đổi với phóng viên Báo Bình 
Định vào ngày 17.9, Giám đốc Sở Y tế Lê 
Quang Hùng khẳng định: Thông tin có 30 
ca dương tính với SAR-CoV-2 tại Công ty 
CP Fresenius Kabi Việt Nam lan truyền 
trên mạng xã hội là tin đồn nhảm.

“Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam 
có 1 người lao động liên quan đến F0 đã 
được cách ly theo quy định. Trong thời 
gian cách ly người này mới có kết quả 
PCR dương tính nên không có khả năng 

Cảnh giác trước những 
tin đồn nhảm về dịch Covid-19
Trong lúc toàn xã hội đang tích cực 
tham gia phòng, chống dịch Covid-19 
để cuộc sống sớm trở lại bình thường, 
vẫn có những kẻ tung tin đồn nhảm 
gây hoang mang dư luận, khiến cuộc 
sống của người dân thêm bất an.

lây nhiễm tại Công ty”, ông Hùng nói.
Cụ thể hơn, theo Phó Giám đốc TTYT 

TP Quy Nhơn Võ Văn Trung, sau khi con 
trai được xác định mắc Covid-19, chị C. 
(làm việc tại Công ty CP Fresenius Kabi 
Việt Nam) được xét nghiệm PCR vào lúc 
16 giờ ngày 13.9 cho kết quả âm tính; chị 
C. thực hiện cách ly theo quy định. Đến 
ngày 15.9, chị C. được xét nghiệm PCR 
cho kết quả dương tính, ngày 16.9 công 
bố là ca bệnh Covid-19.

“Chị C. được cách ly ngay khi xác định 
có yếu tố nguy cơ, có kết quả PCR âm tính. 
Các trường hợp là F2 là người lao động tại 
Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam liên 
quan đến trường hợp chị C. từ thời điểm 
ngày 13.9 trở về trước không có nguy cơ 
lây bệnh từ chị C.; các trường hợp này 
được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe”, 
ông Trung thông tin thêm.

Nâng cao cảnh giác
Với tin đồn nhảm được lan truyền 

kể trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức 
năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo 
quy định của pháp luật. Đồng thời, đề 
nghị tất cả người dân cần nâng cao cảnh 
giác khi tiếp nhận, chia sẻ những thông tin 

chưa được kiểm chứng trên internet, mạng 
xã hội, nhất là các thông tin về tình hình 
dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. 

Theo ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Tiểu 
ban Tuyên truyền, vận động của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 
người dân cần chủ động chọn lựa, tiếp 
cận những thông tin được cập nhật kịp 
thời, minh bạch, chính xác từ Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các cơ 
quan báo chí chính thống của tỉnh và các 
trang thông tin điện tử của các ngành chức 
năng đã được công bố. 

Cụ thể là các website, ứng dụng của Sở 
Y tế (syt.binhdinh.gov.vn), Sở TT&TT (zalo 
Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định), Báo 
Bình Định điện tử (baobinhdinh.vn), Đài 
PT-TH Bình Định (binhdinhtv.vn), Trang 
thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (binhdinh.
dcs.vn), Cổng thông tin điện tử UBND 
tỉnh (binhdinh.gov.vn).

“Thay vì tin vào các tin đồn vô căn cứ, 
càng lan truyền càng gây sợ hãi, hoang 
mang, người dân hãy dành thời gian tích 
cực thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho 
gia đình và cộng đồng”, ông Xuân nói.

MAI LÂM

Tin đồn nhảm đang lan truyền trên mạng xã hội. 
Nguồn: Internet

Các địa phương lùi 
thời gian dạy và học 
đến ngày 27.9 và 4.10

(BĐ) - Ngày 17.9, Sở GD&ĐT tiếp tục 
có ý kiến về việc điều chỉnh thời gian bắt 
đầu tổ chức hoạt động dạy và học tại các 
trường mầm non, phổ thông và Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù 
Cát, Tây Sơn. 

Theo đó, tại TX An Nhơn và huyện Tuy 
Phước, Tây Sơn điều chỉnh thời gian bắt 
đầu tổ chức hoạt động dạy và học tại các 
trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên từ ngày 27.9; đối với các trường 
mầm non từ ngày 4.10.

Tại TX Hoài Nhơn, các trường mầm 
non, tiểu học, THCS trên địa bàn 3 phường: 
Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan 
Nam; 2 trường THPT: Nguyễn Trân và Tam 
Quan; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên thị xã tổ chức dạy 
và học từ ngày 4.10. Các trường mầm non, 
tiểu học, THCS của 14 xã, phường còn lại và 
5 trường THPT: Tăng Bạt Hổ, chuyên Chu 
Văn An, Phan Bội Châu, Nguyễn Du, Lý 
Tự Trọng, tổ chức dạy và học từ ngày 27.9.

Còn tại huyện Phù Cát, các trường tiểu 
học, THCS của 5 xã: Cát Trinh, Cát Tân, 
Cát Tường, Cát Hải, Cát Hiệp và 3 trường 
THPT: Số 1 Phù Cát, Ngô Mây, Nguyễn 
Hồng Đạo; các trường mầm non trong 
toàn huyện và Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện 
Phù Cát tổ chức dạy và học từ ngày 4.10. 
Các trường tiểu học, THCS của 13 xã, thị 
trấn và 4 trường THPT còn lại tổ chức dạy 
và học từ ngày 27.9.

Tùy theo tình hình diễn biến của 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các địa 
phương trên, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với 
Sở Y tế và UBND các địa phương để điều 
chỉnh cho phù hợp.                     THU HIỀN

Trao quà trung thu 
cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn

Viện KSND huyện Vân Canh trao quà trung thu cho 
các em ở xã Canh Liên.                                           Ảnh: K.ANH

l Nhân dịp tết Trung thu năm 2021, 
UBND huyện Tuy Phước đã trích từ 
nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện  
29 triệu đồng để thăm, tặng quà cho 285 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
mỗi suất 100 nghìn đồng. 
l Ngày 16.9, Viện KSND huyện Vân 

Canh đã tổ chức chương trình vui tết Trung 
Thu và trao 20 suất quà cho các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tại làng Hà Giao, xã 
Canh Liên. Mỗi suất quà gồm: Bánh kẹo, 
lồng đèn và dụng cụ học tập. Dịp này, đơn 
vị cũng đến thăm và trao 10 suất quà cho các 
gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Tổng giá 
trị quà tặng là 20 triệu đồng, do cán bộ, viên 
chức Viện KSND huyện Vân Canh đóng góp. 
l Chiều 17.9, Xã đoàn Tây Thuận 

(huyện Tây Sơn) đã trao tặng 23 suất quà 
trung thu gồm kẹo, bánh... trị giá hơn  
6,5 triệu đồng cho các trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn ở 4 thôn trên địa bàn xã.

TẤN HÙNG - KIỀU ANH - ÚC LY
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Bình Định

 Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 
không chỉ khiến ngành chăn nuôi Bình 
Định mất các thị trường tiêu thụ ngoài 
tỉnh quan trọng như: TP Đà Nẵng, Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon 
Tum, Phú Yên, Bình Thuận, Bình Dương, 
TP Hồ Chí Minh, mà ngay cả thị trường 
trong tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn dù 
đây là ngành hàng thực phẩm thiết yếu.  

Đối với bò thịt, dịch bệnh viêm da 
nổi cục khiến người tiêu dùng cả trong 
và ngoài tỉnh e ngại nhiều tháng qua. 
Khoảng 40% sản lượng bò thịt của tỉnh 
ta được tiêu thụ ở thị trường ngoài tỉnh; 
dịch bệnh Covid-19 cộng với dịch bệnh 
viêm da nổi cục khiến những người chăn 
nuôi bò gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy 
điều đáng mừng là sau nhiều nỗ lực của 
các cấp, ngành, địa phương, đến nay về cơ 
bản tỉnh ta đã khống chế được dịch bệnh 
viêm da nổi cục. Mới đây,  Sở NN&PTNT 
đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố hết dịch trên địa bàn 
tỉnh. Theo ông Đào Văn Hùng, Phó Giám 
đốc Sở NN&PTNT, với diễn biến này bò 
thịt của Bình Định sẽ được phép đưa đi 
tiêu thụ ở các tỉnh, thành bình thường như 
trước. Cơ hội cho ngành hàng này sẽ sáng 
trở lại bởi bò thịt của Bình Định vốn được 
nhiều nơi tín nhiệm. 

Thịt heo chiếm tỷ lệ rất cao trong 
bữa ăn hằng ngày, dù khó khăn bởi dịch 
Covid-19 nhưng sức tiêu thụ vẫn khá ổn. 
Nhưng do dịch bệnh Covid-19, việc lưu 
thông tương đối khó khăn nên người chăn 
nuôi cũng bị ảnh hưởng bởi giá heo giảm 
khá nhiều. Theo Cục Thống kê tỉnh, giá 
heo hơi trong tháng 8.2021 có thời điểm ở 
mức 52.000 - 53.000 đồng/kg, là mức giá 
thấp nhất trong 2 năm qua. Còn một số 
thương lái cho biết, giá heo hơi chung ở 
các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên ngày 16.9 dao động khoảng từ 
48.000 - 51.000 đồng/kg. 

Tại huyện Hoài Ân, địa phương có số 
lượng heo nuôi nhiều nhất tỉnh, do ảnh 
hưởng dịch bệnh, người nuôi đã giảm số 
lượng tái đàn khá nhiều nhưng hiện vẫn 
còn  khoảng 195 nghìn con (cách đây nửa 
năm khoảng 245 nghìn con). Mặc dù được 

Theo ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng 
Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 
(Cục Thuế tỉnh), thời gian gần đây có một số 
đối tượng lợi dụng sự thông thoáng về chính 
sách thành lập DN và cơ chế tự khai, tự nộp 
thuế, tự in, phát hành hóa đơn đã thành lập 
DN “ma” với mục đích chính là mua bán 
hóa đơn kiếm lời bất hợp pháp. Có trường 
hợp mua lại các DN hoạt động kém hiệu quả, 
sau đó thay đổi người đại diện pháp luật và 
địa chỉ trụ sở công ty để thực hiện mua bán 
hóa đơn tại các DN nhằm thu lợi bất chính. 

Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình 
trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp 
pháp, ngành Thuế tỉnh đã tăng cường công 
tác tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người 
nộp thuế (NNT) thực hiện đúng quy định 
của pháp luật trong chấp hành Luật Quản 
lý thuế, chấp hành nghiêm các quy định về 
sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Cùng với đó là tư vấn cách thức 
nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa 
đơn bất hợp pháp và chế tài xử lý đối với 

Chăn nuôi gặp khó  
khâu tiêu thụ 

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã và đang ảnh hưởng khá nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm, khiến người 
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở trong tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn.    

Hiện việc tiêu thụ heo ở Hoài Ân đang giảm rất nhiều do giá mua thấp. 
- Trong ảnh: Một hộ chăn nuôi heo ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.                                                              Ảnh: TIẾN SỸ

huyện, xã hỗ trợ trong việc vận chuyển, 
kết nối tiêu thụ nhưng hiện người nuôi 
trong huyện chỉ bán bình quân khoảng 
150 - 200 con/ngày, trong khi đó lúc bình 
thường khoảng 1.000 con/ngày. “Ngoài 
chuyện giá giảm, nguyên nhân quan trọng 
khiến việc tiêu thụ heo của nhân dân Hoài 
Ân khó khăn còn do dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp ở nơi tiêu thụ chính - Quảng 
Nam, Đà Nẵng, Huế” - ông Võ Duy Tín, 
Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hoài 
Ân, cho biết.  

Giá thịt và trứng gia cầm trên bình 
diện cả nước đều tăng tương đối nhiều 
do nhu cầu tăng mạnh, nhưng đáng tiếc 
người chăn nuôi ở tỉnh ta chưa tận dụng 
được cơ hội này dù nguồn cung trong 
tỉnh dồi dào do việc lưu thông hàng hóa 
gặp nhiều trở ngại. Theo số liệu thống kê 
của Sở NN&PTNT, đến tháng 7.2021, gà 
thịt trong tỉnh khoảng 4,5 triệu con, gà đẻ 
trứng thương phẩm công nghiệp khoảng 
200 nghìn con; sản lượng trứng gia cầm 
bình quân 45 triệu quả/tháng, chủ yếu tiêu 
thụ trong tỉnh. Nhiều người chăn nuôi 
cũng như thương lái trong tỉnh chia sẻ, sản 
phẩm thịt và trứng gia cầm (nhất là gà thịt) 
vẫn khó tiêu thụ do dịch bệnh Covid-19 
diễn biến quá phức tạp khiến việc mua 

gom, vận chuyển gặp nhiều trở ngại.  
Gặp nhiều khó khăn nhất trong tiêu 

thụ hiện nay có lẽ tôm nuôi. Từ tháng 7 
đến tháng 10.2021, người nuôi tôm nước 
lợ ở tỉnh ta sẽ thu hoạch vụ 2; theo ước 
tính của Sở NN&PTNT sản lượng sẽ vào 
khoảng 3.000 tấn. Nhưng việc bán tôm 
đang “căng” bởi dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, gây khó khăn cho việc đến mua tôm 
lẫn vận chuyển đưa đi tiêu thụ. Tại thôn 
An Quang Tây (xã Cát Khánh, huyện Phù 
Cát), nơi có nhiều hộ nuôi tôm quy mô lớn, 
tình hình cũng đang “căng” khi tôm rớt 
giá và tiêu thụ rất khó khăn. Ông Phạm 
Tấn Hương, người nuôi tôm ở thôn An 
Quang Tây, chia sẻ: Tháng trước tôi thu 
hoạch được 2,5 tấn tôm, nhưng tiêu thụ 
khó khăn, giá giảm nhiều mà chi phí tăng 
hơn nên rốt cuộc lỗ khoảng 35 triệu đồng. 
Hiện còn nhiều ao tôm của các hộ trong 
thôn đã nuôi được khoảng 2 tháng, thời 
gian tới bắt đầu thu hoạch mỗi ao khoảng 
một vài tấn nhưng chúng tôi đang rất nóng 
ruột chưa biết có bán được không. Cố gắng 
cầm cự lắm thì tôm nuôi tối đa cũng chỉ 3 
tháng là phải bán, bởi ngoài tốn thêm chi 
phí còn đối mặt với nhiều rủi ro hơn về 
dịch bệnh tôm, chuẩn bị bước vào mùa 
mưa bão...                                     HOÀI THU 

Ngăn chặn việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

từng hành vi vi phạm để NNT biết và tránh 
tham gia vào các giao dịch mua bán hóa đơn 
bất hợp pháp. 

Cùng với công tác tuyên truyền, cảnh báo 
và tư vấn, ngành Thuế tỉnh còn tích cực thu 
thập thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý các 
trường hợp vi phạm. Mới đây, qua kiểm tra 

Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ Kim 
Khánh, ở xã Ân Hảo Tây 
(huyện Hoài Ân), cơ quan 
quản lý thuế đã phát hiện 
DN này có hành vi sử 
dụng 9 hóa đơn bất hợp 
pháp, tổng giá trị ghi 
trên hóa đơn hơn 30,843 
tỷ đồng và sử dụng bất 
hợp pháp 12 hóa đơn, 
tổng giá trị ghi trên hóa 
đơn hơn 43,566 tỷ đồng.  
Ông Phạm Minh Tuấn, 
Chi cục trưởng Chi cục 
Thuế khu vực Hoài Nhơn - 

Hoài Ân - An Lão, cho biết: Chúng tôi đã 
mời DN lên cơ quan thuế và làm rõ hành 
vi sai trái của họ. Qua đó, DN đã nhận ra 
việc làm sai trái, chấp nhận nộp phạt hành 
chính với số tiền 38,5 triệu đồng, đồng thời 
tiêu hủy toàn bộ hóa đơn kể trên.  

Theo Cục Thuế tỉnh, từ đầu năm đến nay, 

ngành Thuế phát hiện nhiều DN, hộ kinh 
doanh có hành vi sử dụng bất hợp pháp 
hóa đơn và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp 
với tổng cộng 44 tờ hóa đơn; đã quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính 112 triệu đồng. 
Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh, cho biết: Ngành Thuế tỉnh sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
NNT thực hiện đúng quy định của Luật 
Quản lý thuế, chấp hành nghiêm các quy 
định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tăng 
cường chỉ đạo các đơn vị nhận dạng, lập 
danh sách NNT có rủi ro về in, phát hành, sử 
dụng, mua bán hóa đơn trên địa bàn tỉnh, từ 
đó đưa ra những cảnh báo để DN, hộ kinh 
doanh phòng tránh. Ngành Thuế tỉnh cũng 
sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 
quản lý thuế và phối hợp với các cơ quan 
liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời các hành 
vi vi phạm về hóa đơn để trốn thuế, chiếm 
đoạt tiền thuế.    

PHẠM TIẾN SỸ

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn tư vấn, hướng dẫn người nộp thuế thực 
hiện đúng quy định về Luật Quản lý thuế. Ảnh: Chi cục thuế TP Quy Nhơn

Chủ động phòng 
ngừa, đảm bảo an 
toàn trong chăn nuôi  
dịp cuối năm

(BĐ)  -  Sáng 17.9, tại Hà Nội, Thứ 
trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến 
chủ trì hội nghị trực tuyến về phòng, 
chống dịch bệnh động vật các tháng 
cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Tham 
dự tại điểm cầu Bình Định có lãnh đạo 
Sở NN&PTNT.

Theo Bộ NN&PTNT, trong 8 tháng 
đầu năm 2021, ngành Nông nghiệp 
cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch 
bệnh động vật trên cạn tạo điều kiện 
cho chăn nuôi phát triển; Bộ đã xuất 
cấp cho các địa phương 90.000 liều  
vắc xin, 279 nghìn lít hóa chất phòng, 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 
380 nghìn lít hóa chất phòng bệnh  
thủy sản.

Về phía tỉnh Bình Định, trong 8 
tháng đầu năm 2021, tổng đàn vật 
nuôi đều tăng so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, tổng đàn bò đạt 
295.701 con, tăng 1,2%; đàn heo 
647.592 con, tăng 1,6%; đàn gia cầm 
8,4 triệu con, tăng 4,9%. Đến nay, 
Bình Định cơ bản khống chế được 
dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 
Tháng 10.2021, Bình Định triển khai 
kế hoạch tiêm vắc xin đợt 2 cho đàn 
vật nuôi. 

Theo đánh giá của Thứ trưởng 
Phùng Đức Tiến, trong 8 tháng qua, 
mặc dù có nhiều khó khăn do dịch 
bệnh, thời tiết song chăn nuôi, chế 
biến nông sản, thủy sản vẫn đạt kết 
quả tích cực, đáp ứng được vai trò 
“trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước. 
Ngành chăn nuôi là một trong những 
ngành đóng góp quan trọng vào giá 
trị sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, trong 
thời gian tới, để tránh tình trạng dịch 
chồng dịch (dịch bệnh Covid-19 và 
dịch bệnh trên đàn vật nuôi), các địa 
phương phải triển khai đồng bộ các 
giải pháp phòng, chống dịch trên đàn 
vật nuôi. Tập trung triển khai tiêm  
vắc xin đợt 2 cho toàn bộ đàn gia súc, 
gia cầm; tuyên truyền người chăn nuôi 
chủ động phòng, chống dịch, giảm 
nguy cơ dịch lây lan, giảm thiệt hại cho 
ngành chăn nuôi. Đồng thời khuyến 
khích người chăn nuôi chuyển đổi 
sang chăn nuôi an toàn theo hướng 
sinh học, áp dụng công nghệ quản lý 
dịch bệnh đàn vật nuôi.

THU DỊU
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Bình Định

Hôm trước, khi đang nói chuyện 
bao đồng, đột nhiên anh bạn tôi  
làu bàu: 

- Quy Nhơn ngó vậy mà chưa có 
nhà sách!

Vốn quen với những ý kiến nhiều 
khi trái khoáy nhưng ngẫm kỹ lại 
thấy có lý của anh, nên tôi im lặng 
chờ nghe kiến giải. Quả nhiên, một 
lúc sau anh thủng thẳng:

… Ở Quy Nhơn bây giờ xét về nơi 
bán sách đáng kể có: Nhà sách Vạn 
Trí Quy Nhơn nằm trong Trung tâm 
thương mại Quy Nhơn và hai nhà 
sách của FAHASA - một ở Trung tâm 
thương mại Quy Nhơn, một ở Trung 
tâm thương mại Kim Cúc Plaza. Cả ba 
có bán cả văn hóa phẩm, văn phòng 
phẩm nhưng sách vẫn là ngành hàng 
chủ lực.

- Ấy đấy, vẫn có 3, sao anh lại bảo 
là không có!

- Đúng vậy. Nhưng tôi thấy sự bài 
trí ở cả ba chỗ bán sách ấy đều khá 
lộn xộn và nhiều khi tùy tiện. Lắm khi 
họ tận dụng lối đi để làm kho chứa 
sách. Mấy năm trước, đây là những 
nhà sách bài bản nhất, phong cách 
phục vụ thuộc hàng chuẩn mực… 

- Kinh doanh khó khăn, họ trả bớt 
mặt bằng. Chắc do bây giờ chật chội 
quá nên…

- Không hẳn là do chật chội đâu, 
cái ở trong Trung tâm thương mại 
Kim Cúc Plaza đâu có chật. Nhưng 
chuyện bày biện thật ra cũng dễ 
khắc phục, điểm đáng nói nhất là 
nhân viên của họ rất ít người ý thức 
rằng họ đang làm việc ở nhà sách. 
Tôi thấy họ thường xuyên cười nói, 
đùa giỡn lớn tiếng. Nhiều khi tiếng 
ồn do họ tạo ra còn lớn hơn cả tiếng 
của vài chục khách hàng đang tìm, 
chọn lựa sách. 

“Thế cậu có biết vì sao mà chỗ bán 
sách nhưng người ta lại gọi là “nhà” 
chứ ít khi gọi là “cửa hàng” là “cửa hiệu” 
không?” - Bạn tôi đột nhiên hỏi giật.

Rồi anh lý giải luôn: Một cửa 
hàng ăn bình dân, thường thường 
bậc trung nhất định không đề là “nhà 
hàng” nếu ông chủ biết tự trọng, biết 
mình biết người. Gọi là “nhà sách”, 
nôm na là vì sự trang trọng, vì yêu 
quý sách, vì trân trọng một phương 
tiện lưu truyền tri thức! Tôi nói ở Quy 
Nhơn chưa có “nhà sách” chứ không 
nói Quy Nhơn chưa có “cửa hàng bán 
sách” là vì thế. 

- Ôi, ra là thế!
Đ.A

Quy Nhơn  
chưa có nhà sách!

(BĐ) - Ngày 14.9, UBND tỉnh kiến nghị 
Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT cho phép tỉnh 
sử dụng 28,463 triệu USD - phần vốn còn 
dư từ Dự án môi trường bền vững thành 
phố duyên hải - Tiểu dự án TP Quy Nhơn - 
để đầu tư cải tạo các khu vực thường xuyên 
bị ngập lụt, cải thiện điều kiện vệ sinh môi 
trường của thành phố. Đây là các hạng 
mục thuộc báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi dự án đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt năm 2016. 

Dự án môi trường bền vững thành phố 
duyên hải được triển khai tại 4 thành phố: Quy 
Nhơn, Đồng Hới, Nha Trang, Phan Rang - 
Tháp Chàm, có tổng vốn đầu tư là 273 

triệu USD, trong đó Tiểu Dự án TP Quy 
Nhơn giai đoạn 2 có 4 hợp phần, gồm: 
Mở rộng hạ tầng vệ sinh, cải thiện kết nối 
đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng 
và hỗ trợ thực hiện cải cách thể chế dịch 
vụ công ích. Dự án có tổng vốn đầu tư 
hơn 55 triệu USD, trong đó vốn vay của 
WB hơn 50 triệu USD, thực hiện từ năm  
2018 - 2022. Mục tiêu chính của dự án là đầu 
tư cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, 
nâng cao sức khỏe của người dân ở các 
thành phố nói trên thông qua việc hoàn 
thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo cảnh quan đô 
thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho  
người dân.                                        TIẾN SỸ

Đề nghị được sử dụng gần 28,5 triệu USD vốn 
dư để khắc phục ngập lụt cho TP Quy Nhơn 

 (BĐ) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Đồ 
án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 3 dự 
án Khu tái định cư - dân cư Tân Vinh, Hiệp 
Vinh 1 và Hiệp Vinh 2 tại xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh. Cả 3 dự án này thuộc 
Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A (Phân 
khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án Khu tái định cư - dân cư 
Tân Vinh có diện tích quy hoạch là  
992.091 m², trong đó đất ở chiếm  
451.071,50 m2, đáp ứng về nhu cầu chỗ ở 
cho khoảng 6.500 người. 

Dự án Khu tái định cư - dân cư Hiệp 
Vinh 1 có diện tích quy hoạch 904.879 m², 
trong đó đất ở chiếm 365.779 m2, đáp ứng 

về nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.511 người.
Dự án Khu tái định cư - dân cư Hiệp 

Vinh 2 có diện tích quy hoạch 948.117m², 
trong đó đất ở chiếm 489.177 m2, đáp ứng 
về nhu cầu chỗ ở cho khoảng 6.500 người.

Việc hình thành mới các khu tái định 
cư - dân cư với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật nhằm đáp ứng nhu cầu ở cho người 
dân tái định cư và người lao động tại Khu 
công nghiệp Becamex Bình Định và các 
khu vực lân cận; cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu cho dân cư và người lao động; kết nối 
đồng bộ về kiến trúc cảnh quan và hạ tầng 
kỹ thuật với các khu vực xung quanh. 

BÙI NGHĨA

Một đại diện của Công ty TNHH 
thương mại sản xuất - xuất nhập khẩu 
Anh Nhật, phường Quang Trung,  
TP Quy Nhơn kể, việc lưu thông hàng hóa 
qua các chốt trong tỉnh mỗi nơi mỗi khác. 
Thậm chí cũng chỉ chốt đó thôi nhưng 
ca trực này xử lý khác với ca trực kia. Xe 
hàng của DN khi có đủ các giấy tờ: Tài xế 
có test nhanh đủ điều kiện, mã QR phân 
luồng xanh, giấy xác nhận phương tiện 
của UBND phường Quang Trung - nơi 
xuất phát, giấy xác nhận điểm đi và điểm 
đến do công ty cấp… nhưng có chốt cho 
qua, có chốt kiên quyết lắc đầu. Ví dụ tại 
huyện An Lão, nhân viên trực chốt yêu cầu 
phải trình giấy tờ và được UBND huyện 
An Lão chấp thuận với con dấu xác nhận 
mới cho vào địa bàn huyện. Oái oăm thay 
nhân viên công ty không thể nào vào được 
huyện An Lão thì làm sao xin ý kiến, lấy 
con dấu xác nhận. 

Khá nhiều đại diện DN khi nói về 
vấn đề lưu thông hàng hóa đã ngao ngán 
trước tình trạng thông chốt quá khó khăn. 
Để tháo gỡ khó khăn trong lưu thông, cơ 
quan chức năng đã đưa ra “mã QR phân 
luồng xanh”, nhưng nay kể cả có thêm mã 
này thì ách tắc lại xảy ra, lần này ở chính 
những người trực chốt. Trao đổi với chúng 
tôi quanh vấn đề này, ông Trần Thanh 
Dũng, Giám đốc Sở GTVT chia sẻ: “Thời 
gian qua, Sở đã ban hành nhiều văn bản 
hướng dẫn nhưng có lẽ quá căng thẳng với 
dịch bệnh nên các địa phương chỉ lo thiết 
lập chốt kiểm tra y tế sao cho chặt chẽ mà 
ít quan tâm đến chuyện tạo thuận lợi cho 
hoạt động vận tải an toàn. Trên 11 tuyến 
tỉnh lộ hiện có nhiều chốt kiểm tra y tế, 
chỉ cần một vài chốt quá máy móc trong 
xử lý là hoạt động vận tải hàng hóa sẽ gặp 
khó khăn ngay!”. 

Rất may không phải ở đâu cũng có ách 
tắc. Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND TX Hoài Nhơn, khẳng 
định: Hiện nay, chúng tôi ưu tiên cho hoạt 
động vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào thị 
xã, kể cả vận chuyển vật liệu xây dựng thi 
công các công trình tại các địa phương đang 
thực hiện Chỉ thị 16. Để hỗ trợ chúng tôi 
cũng đã bố trí các điểm test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2 cho tài xế có nhu cầu; 
hướng dẫn họ làm đúng các quy định để 
vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa tạo 

Gỡ  “vướng” cho  
lưu thông hàng hóa 

Sau khi một số địa phương áp dụng biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc lưu 
thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện “mục tiêu kép”. Vấn đề này cần được 
giải quyết rốt ráo.

Lực lượng CSGT kiểm soát phương tiện vận tải ra vào tỉnh tại chốt kiểm tra y tế trên QL 1A.
                                                                                                                                                                                Ảnh: NGỌC NHUẬN

Các địa phương khi đưa ra các 
biện pháp, quy định cần đánh giá kỹ, 
lường trước các tình huống phát sinh 
không cần thiết, gây khó khăn, tốn 
kém cho DN và người dân trong khâu 
lưu thông, vận chuyển hàng hóa”.
      Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN PHI LONG 

“

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ BECAMEX:

Đồ án Quy hoạch 3 dự án Khu tái định cư - 
dân cư được phê duyệt

thuận lợi cho người và phương tiện vận 
chuyển hàng hóa ra vào địa bàn.

Ở một góc xử lý khác, ông Nguyễn 
Xuân Phong, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND huyện Hoài Ân, cho biết: Nếu 
các xe có “luồng xanh quốc gia” nhưng 
không đăng ký lộ trình tuyến nhánh trên 3 
tuyến tỉnh lộ 629, 630, 638 vào huyện Hoài 
Ân, khi lưu thông vào địa bàn huyện mà 
không đảm bảo các quy định, chúng tôi 
buộc tài xế phải quay đầu xe; tài xế điều 
khiển xe đi từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 
16 chúng tôi cũng từ chối. Tuy vậy, huyện 
cũng tạo điều kiện cho các trường hợp nói 
trên được vào huyện nếu tài xế và các bên 
liên quan đến giao nhận hàng hóa cam kết 
đảm bảo an toàn phòng dịch có xác nhận 

của xã; trong quá trình bốc dỡ hàng hóa 
chịu sự giám sát của chính quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và 
UBND tỉnh, Sở GTVT đã ban hành nhiều 
văn bản hướng dẫn các đơn vị vận tải, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện các quy định về vận chuyển hàng hóa 
giữa các địa phương trong tỉnh, đảm bảo 
giao thông thông suốt trong thời gian thực 
hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong quá 
trình thực hiện như đã nói ở trên vẫn còn 
một số vướng mắc cần được tháo gỡ. Giám 
đốc Sở GTVT Trần Thanh Dũng cho biết: 
Chúng tôi cũng đã làm việc với UBND 
các huyện, thị xã đề nghị chấn chỉnh tình 
trạng trên để vừa bảo đảm công tác phòng, 
chống dịch vừa bảo đảm giao thông an 
toàn, thông suốt. Thanh tra Sở, Phòng Quản 
lý giao thông, Phòng Quản lý vận tải và 
Ban Quản lý bảo trì đường bộ phối hợp 
với các địa phương thường xuyên kiểm tra, 
xử lý vi phạm quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải. Sở 
GTVT cũng sẽ phối hợp CA tỉnh, Sở Y tế rà 
soát, thống nhất lại toàn bộ các chốt kiểm 
tra y tế để bố trí hợp lý tạo thuận lợi cho 
hoạt động vận chuyển hàng hóa trong tỉnh.  

                      HẢI YẾN - NGỌC NHUẬN 

 



7NHỊP SỐNG TRẺTHỨ BẢY, 18.9.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Có mặt nơi tuyến đầu
Những ngày này, tại các 

khu cách ly y tế tập trung, bên 
cạnh hình ảnh những chiến sĩ 
“áo trắng” đang tất bật với công 
tác điều trị, chăm lo cho những 
bệnh nhân bị nhiễm vi rút 
SARS-CoV-2, còn có nhiều tình 
nguyện viên là những ĐVTN 
luôn đồng hành hỗ trợ. Anh Đỗ 
Công Vinh (SN 1997) là cán bộ 
Huyện đoàn Tây Sơn. Từ khi đợt 
dịch thứ 4 bùng phát, anh đã 
đăng ký tham gia công tác tình 
nguyện, hỗ trợ tại khu cách ly y 
tế tập trung của huyện. Anh Đỗ 
Công Vinh cho biết: Công việc 
hằng ngày của tôi tại khu cách 
ly y tế tập trung là hỗ trợ các y, 
bác sĩ test nhanh kháng nguyên  
SARS-CoV-2; giao cơm, xử lý 
giường, chiếu và phun thuốc 
khử khuẩn tại các phòng bệnh 
nhân đang nằm điều trị, theo 
dõi. Tham gia công tác hỗ trợ 
lực lượng tuyến đầu chống 
dịch, tôi rất tự hào vì được đóng 
góp một phần sức trẻ vào công 
tác chống dịch của huyện, tỉnh, 
thể hiện tinh thần xung kích 
“Đâu cần thanh niên có, đâu 
khó có thanh niên”. Dù nguy 
cơ lây nhiễm luôn thường trực 
nhưng tôi quyết tâm phục vụ 
hết mình.

Các tình nguyện viên trẻ tham 
gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, 
có những bạn là sinh viên, học 
sinh, có người làm nhân viên văn 
phòng, lao động tự do... Khi dịch 
bệnh xảy ra, tất cả đều sẵn sàng 
tạm gác lại việc riêng để tham 
gia. Chị Trần Thị Thanh Lắm  
(SN 1986) - Bí thư Chi đoàn thôn 
Phú Hiệp (xã Tây Phú, huyện Tây 
Sơn), là nhân viên bán bảo hiểm 
thuộc Công ty Bảo hiểm nhân 
thọ Bảo Việt chi nhánh huyện 
Tây Sơn. Khi dịch bệnh xảy ra 
tại địa phương, chị Lắm đã chủ 
động đăng ký tham gia hỗ trợ 
tại chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19 trên  QL 19, thuộc 

Xung kích chống dịch Covid-19

thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận 
từ ngày 19.7 đến nay.

Chị Trần Thị Thanh Lắm bộc 
bạch: Khi được Huyện đoàn vận 
động tham gia chống dịch, tôi đã 
sắp xếp ổn thỏa công việc và gia 
đình rồi lên đường ngay. Công 
việc của tôi là quản lý 21 ĐVTN, 
tình nguyện viên trực chốt, hỗ 
trợ lực lượng CA, Quân đội, y 
tế; hướng dẫn người dân, lái xe 
khai báo y tế, test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2… Dù cường 
độ làm việc cao, luôn tiềm ẩn 
nguy cơ lây nhiễm, nhưng tôi 
và những tình nguyện viên vẫn 
không quản ngại vất vả, chỉ mong 
muốn tình hình dịch bệnh trong 
tỉnh được kiểm soát, đẩy lùi.

Những đóng góp 
thầm lặng

TP Quy Nhơn có 5 phường:  
Đống Đa, Hải Cảng, Trần 

Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ và 
Ngô Mây thực hiện phong toả 
tạm thời để tầm soát toàn dân 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Trước tình hình trên, Thành 
đoàn Quy Nhơn đã kịp thời chỉ 
đạo các ĐVTN của nhiều Đoàn 
phường tham gia hỗ trợ lực 
lượng tuyến đầu và vận động 
nhân dân thực hiện test nhanh 
bắt buộc; truy vết; tổ chức các 
hoạt động đi chợ giúp nhân 
dân; hỗ trợ hậu cần; thực hiện 
mô hình tiếng loa thanh niên 
phòng, chống dịch, thực hiện 
nghiêm yêu cầu 5K…

Anh Ngô Xuân Tân, Bí thư 
Chi đoàn khu phố 4 (phường 
Trần Hưng Đạo), cho hay: “Tôi 
tham gia nhiều nhiệm vụ, như 
hỗ trợ tại các điểm test nhanh, 
dựng chốt kiểm soát và khoanh 
vùng… Dù ở nhiệm vụ nào, tôi 
cũng cố gắng hết mình, miễn 

phòng, chống dịch. Trong đó, 
có bạn hỗ trợ lực lượng tuyến 
đầu tại các chốt kiểm soát dịch, 
phục vụ lấy mẫu xét nghiệm 
tầm soát cộng đồng, tiêm  
vắc xin phòng Covid-19; có 
những thanh niên làm shipper 
tất bật trên khắp các ngả đường 
để vận chuyển hàng hóa thiết 
yếu, trao túi an sinh hỗ trợ cho 
người dân gặp khó khăn… Đặc 
biệt, các ĐVTN còn tham gia hỗ 
trợ mở rộng khu điều trị bệnh 
nhân tại TTYT TX Hoài Nhơn.

Anh Trần Trung Việt - 
ĐVTN Thị đoàn Hoài Nhơn, 
chia sẻ: “Bên cạnh tham gia 
vào các hoạt động hỗ trợ cho 
người dân vùng dịch, chúng 
tôi còn tham gia vệ sinh, hỗ trợ 
di dời tài liệu, vật tư cùng các 
trang thiết bị ra khỏi các dãy 
phòng hành chính tại TTYT 
thị xã để thay thế bằng những 
chiếc giường, sẵn sàng đi vào 
hoạt động, bảo đảm điều kiện 
sinh hoạt thoải mái, sạch sẽ cho 
những người ở tại đây”. 

A n h  N g u yễ n  T h à n h  
Trung - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh đoàn cho biết: Trước diễn 
biến ngày càng phức tạp của 
đại dịch Covid-19, tuổi trẻ toàn 
tỉnh đã tiếp tục thể hiện những 
phẩm chất tốt đẹp, phát huy tinh 
thần xung kích, tình nguyện 
trên tất cả lĩnh vực, mặt trận. 
Cùng với cả hệ thống chính trị 
và người dân đang quyết liệt, 
chung tay đẩy lùi dịch bệnh, 
các tình nguyện viên, ĐVTN 
đã không ngại khó, ngại khổ 
với tinh thần tiên phong tham 
gia tuyến đầu chống dịch, hỗ 
trợ nhân dân vùng khó khăn, 
đã tạo nên dấu ấn đẹp, đáng tự 
hào. Tôi tin tưởng bằng những 
việc làm, hành động cụ thể 
của thanh niên nói riêng và cả 
hệ thống chính trị nói chung, 
Bình Định sẽ sớm đẩy lùi dịch 
bệnh, đưa cuộc sống trở lại  
bình thường.             DUY ĐĂNG

Anh Đỗ Công Vinh đo thân nhiệt cho người đang điều trị tại khu cách ly tập trung huyện Tây Sơn. Ảnh: Huyện đoàn Tây Sơn

Không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, 
những ngày qua, trên nhiều cánh đồng của 
huyện Hoài Ân, các ĐVTN, tình nguyện viên 
đã ra đồng thu hoạch lúa, nông sản giúp 
người dân trong vùng phong tỏa, bị hạn chế 
đi lại do thực hiện Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ 
tướng Chính Phủ.

Nhơn Sơn là thôn duy nhất của xã Ân 
Nghĩa đang thực hiện giãn cách xã hội theo 
Chỉ thị số 16. Thời gian này, nhiều diện tích 
hoa màu, trái cây đến kỳ thu hoạch. Để giúp 
đỡ người dân, nhiều bạn trẻ thuộc các chi 
đoàn Kim Sơn, Nghĩa Nhơn, Hương Quang… 
phối hợp với các hội, đoàn thể, lực lượng dân 
quân tự vệ đã thu hoạch giúp bắp và dưa 
hấu rồi vận chuyển đến từng hộ gia đình, các 
điểm tập kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn 
xã... Nhờ triển khai đồng bộ, chỉ sau vài ngày, 
các ĐVTN đã giúp nông dân thu hoạch được 
khoảng 60 tấn nông sản các loại. 

Ông Nguyễn Đức Cảnh, ở xóm Nhơn Tịnh 
(thôn Nhơn Sơn) chia sẻ: Gia đình tôi có gần 15 
sào dưa hấu đang đến mùa thu hoạch. Nhưng 
vì thôn Nhơn Sơn đang thực hiện Chỉ thị số 
16, hạn chế người dân ra ngoài, gia đình tôi 
không thể thu hoạch kịp để bán. Được sự giúp 
đỡ của các cháu thanh niên mà dưa đã được 

Giúp dân thu hoạch nông sản

(BĐ) - Ngày 17.9, Thị đoàn, Hội 
LHTN Việt Nam TX An Nhơn ra 
quân thực hiện công trình thanh 
niên xây dựng 2,1 km công trình 
“Thắp sáng đường quê” tại thôn 
Nam Tân, xã Nhơn Hậu, với tổng 
kinh phí 25 triệu đồng. Sau một 
ngày tham gia tích cực, các ĐVTN 
đã hoàn thành việc lắp đặt 25 bóng 
đèn chiếu sáng trên đoạn đường 
từ Nhà văn hóa thôn Nam Tân đến 
xóm 1, thôn Nam Tân. “Thắp sáng 
đường quê” là một trong những 
công trình, phần việc thanh niên 
được Thị đoàn triển khai hằng 
năm. Bên cạnh phục vụ việc đi lại 
của người dân, còn góp phần đảm 
bảo ANTT, từng bước thay đổi bộ 
mặt nông thôn và xây dựng nông 
thôn mới nâng cao.

  CHƯƠNG HIẾU

Thanh niên 
An Nhơn
 “Thắp sáng 
đường quê” 

thu hoạch và chở về tận nhà. Gia đình tôi 
rất cảm ơn và yên tâm thực hiện giãn cách.

Chị Trương Thị Mỹ Trinh, Bí thư Đoàn 
xã Ân Nghĩa cho biết: Khi nghe thông tin 
cần hỗ trợ thu hoạch nông sản từ người dân, 
chúng tôi đã huy động thanh niên tiến hành 
giúp đỡ. Công việc có chút vất vả, nhưng 
chúng tôi rất vui vì được góp sức phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Còn tại xã Ân Tường Tây, không quản 

thời tiết nắng nóng và sự nguy 
hiểm của dịch bệnh, những ngày 
qua, các ĐVTN địa phương 
đã ra đồng thu hoạch lúa giúp 
người dân. Kết quả, cùng với 
các hội, đoàn thể, lực lượng vũ 
trang, trên 10 ha lúa đã được thu 
hoạch. Anh Võ Trọng Trình, Bí thư 
Đoàn xã Ân Tường Tây, chia sẻ: 
Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch 
hỗ trợ người dân cụ thể. Trong 
đó, yêu cầu các thanh niên phải 
đảm bảo nguyên tắc “5K” khi 
tham gia các hoạt động trợ giúp  
nhân dân.

Bí thư Huyện đoàn Hoài Ân 
Lê Thanh Việt nói thêm: Cùng với 
các cấp ủy, chính quyền, thời gian 

qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã 
triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết 
thực, trong đó, tiêu biểu là hỗ trợ người dân 
thu hoạch, tiêu thụ nông sản trong thời gian 
thực hiện giãn cách xã hội. Đây là những 
hoạt động có ý nghĩa, phát huy tinh thần 
xung kích, tình nguyện, “tương thân, tương 
ái” của tuổi trẻ trong việc chung tay phòng,  
chống dịch.                                      TRIỀU CHÂU

là được góp sức cho công tác 
phòng, chống dịch. 

Theo Bí thư Thành đoàn 
Quy Nhơn Dương Hiệp Hưng, 
trước tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, Thành đoàn, 
Hội LHTN thành phố đã vận 
động, tuyển tình nguyện viên 
từ Trường CĐ Y tế Bình Định và 
12 phường nội thành tham gia 
hỗ trợ công tác phòng, chống 
dịch bệnh tại các phường thực 
hiện phong toả trên địa bàn 
thành phố. Từ đó, hàng trăm 
lượt ĐVTN, tình nguyện viên 
đã tích cực tham gia với lực 
lượng tuyến đầu trên khắp các 
mặt trận chống dịch.

Cùng với nhiều địa phương 
trong tỉnh, trước tình hình 
dịch bệnh bùng phát trở lại, 
Thị đoàn Hoài Nhơn cũng tổ 
chức nhiều đội hình thanh niên 
tình nguyện tham gia công tác 

ĐVTN và lực lượng dân quân tự vệ xã Ân Nghĩa thu  hoạch và vận 
chuyển dưa hấu tại vườn cho người dân.        Ảnh: Huyện Đoàn Hoài Ân



Muôn kiểu bẫy lừa
Đang có nhu cầu vay vốn, lại nhận 

được tin nhắn vay thế chấp với thủ tục đơn 
giản, nên anh L.C.T. (SN 1992, huyện Phù 
Mỹ) đã truy cập để vay 80 triệu đồng. Sau 
khi thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, 
anh được một người gọi điện thoại hướng 
dẫn kết bạn trên mạng xã hội zalo để tiện 
trao đổi và yêu cầu chuyển khoản thế chấp 
10% số tiền anh muốn vay. Tuy nhiên, sau 
khi anh T. chuyển khoản xong 8 triệu đồng 
thì bên kia báo lại chưa nhận được và yêu 
cầu tiếp tục chuyển khoản vì mã đơn xin 
vay của anh đã được duyệt. Nếu không 
chuyển tiền cọc bảo hiểm khoản vay vào 
những số tài khoản mà họ cung cấp thì số 
tiền chuyển trước đó sẽ bị đóng băng và 
anh T. phải bồi thường 50% tổng khoản 
vay đó. Và cứ thế, số tiền chuyển tăng dần 
lên đến trên 520 triệu đồng sau gần 2 ngày 
giao dịch. “Với suy nghĩ nhanh chóng 
chuyển tiền vào để được giải ngân, nên 
tôi vay nóng rồi lần lượt chuyển vào. Vừa 
áp lực khoản nợ vay nóng, vừa bị bọn lừa 
đảo ép bồi thường... Tôi hoảng quá điện 
thoại thương lượng họ chuyển trả tiền thì 
họ tắt số liên lạc”, anh T. cho biết. 

Thực tế cho thấy, chiêu thức phổ biến 
của tội phạm mạng là: Kết bạn qua mạng 
xã hội zalo, facebook, giả danh cơ quan 
thực thi pháp luật, chiếm quyền sử dụng 
hoặc giả facebook người thân bị hại để 
lừa đảo và thông qua chiêu thức vay tín 
chấp trên các app. Không chỉ vậy, tội phạm 
mạng còn giả danh cán bộ thực thi pháp 
luật (CA, viện kiểm sát, tòa án), nói nạn 
nhân liên quan đến các đường dây tội 
phạm, buộc họ phải nộp tiền vào “tài 
khoản cơ quan chức năng” để “kiểm tra” 
rồi chiếm đoạt. Và gần đây là giả danh 
CSGT, Sở GTVT yêu cầu đóng phạt vì 
vi phạm ATGT. Như mới đây, anh Trần 
Quốc Linh (TP Quy Nhơn) đến bộ phận 
tiếp nhận xử lý vi phạm giao thông thuộc 
Phòng CSGT (CA tỉnh) phản ánh, anh 
có nhận một cuộc gọi tự nhận là từ Cục 
CSGT, thông báo anh vi phạm Luật Giao 
thông đường bộ và yêu cầu đóng vào tài 
khoản họ cung cấp 20 triệu đồng để chuẩn 
bị làm căn cứ điều tra. Anh kể: Sau khi tôi 
bấm phím số 9 theo yêu cầu và cung cấp 
họ tên cũng như số CMND, họ hỏi lại tôi 

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo trên 
các phương tiện truyền thông, báo 
chí, truyền hình… về các thủ đoạn tội 
phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng 
internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
Song vẫn có không ít người mắc bẫy 
và mất số tiền khá lớn.

đang ở đâu vì sau khi kiểm tra “trên hệ 
thống” thì phát hiện phương tiện của tôi 
đã gây TNGT và nạn nhân đã tử vong. 
Tuy nhiên, khi tôi hỏi tôi gây TNGT chết 
người ở đâu, thời gian nào thì họ nói đang 
kiểm tra. Nhận thấy có nhiều nghi vấn nên 
tôi cúp máy; đồng thời sử dụng một điện 
thoại khác gọi lại số điện thoại vừa gọi đến 
nhưng không liên lạc được.

Bên cạnh đó, các đối tượng tội phạm 
còn chiếm quyền sử dụng hoặc làm giả 
facebook người thân của bị hại; thông báo 
trúng thưởng ngẫu nhiên hay các khoản 
tiền trợ cấp như hỗ trợ dịch bệnh, tiền 
hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi... rồi 
hướng dẫn nạn nhân nhấp vào đường link 
để hoàn thiện các bước. Tuy nhiên, khi 
nạn nhân nhấp vào thì ngay lập tức chúng 
chiếm dụng mã OTP và nhanh chóng rút 
sạch tiền của nạn nhân có trong tài khoản.

Cảnh giác đề phòng
Theo các cơ quan chức năng, tội phạm 

mạng đã nhằm vào xu hướng của phần lớn 
người dân hiện nay thường sử dụng thiết 
bị công nghệ trong giao dịch, mua bán và 
trao đổi hàng hóa, thông tin để lừa đảo. 
Sở dĩ xảy ra tình trạng này, là do hiện nay 
tình trạng dữ liệu cá nhân bị chiếm đoạt, 
mua bán diễn ra ở hầu hết lĩnh vực. Các 
thông tin cá nhân, tổ chức thường bị mua 
bán, chiếm đoạt như: Họ tên, ngày tháng 
năm sinh, số CMND, số điện thoại, địa chỉ, 
nơi làm việc, vị trí công tác hoặc bao gồm 

cả tiền lương hằng tháng…Theo luật sư Võ 
Hồng Nam, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh, 
thì hành vi thu thập, mua bán, trao đổi, 
tặng cho, sử dụng trái phép thông tin, dữ 
liệu cá nhân là vi phạm pháp luật. Tùy theo 
mức độ vi phạm mà có hướng xử lý khác 
nhau, từ xử phạt vi phạm hành chính đến 
hình sự. Cụ thể, vi phạm hành chính có 
thể bị phạt từ 2 triệu đến 70 triệu đồng, 
còn vi phạm hình sự thì bị xử phạt tù 
lên đến 7 năm. Đồng thời, bị phạt tiền từ 
20 triệu đến 200 triệu đồng và cấm đảm 
nhiệm chức vụ, hành nghề, làm công việc 
nhất định từ 1 - 5 năm.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng còn lợi 
dụng tâm lý hám lợi khi có người tặng 
quà, hứa hẹn “hợp tác làm ăn” của nhiều 
người để đưa họ vào “kịch bản” đã bày sẵn 
nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung tá Nguyễn 
Thanh Bình, Đội trưởng Đội phòng ngừa, 
đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm 
sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước 
ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh, 
khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý 
bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian 
mạng. Không chia sẻ các thông tin cá nhân 
như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ 
email, số tài khoản ngân hàng, mã OTP 
hoặc nhấp vào các đường link... cũng như 
không vay tiền trên các app tín chấp không 
rõ ràng. Bởi đây chính là những kẽ hở ban 
đầu để các đối tượng xây dựng “kịch bản” 
đưa người dân vào bẫy của chúng.

KIỀU ANH

8 PHÁP LUẬT THỨ BẢY, 18.9.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Sau thời gian thu thập chứng cứ, củng 
cố hồ sơ, CA TP Quy Nhơn đã ra quyết 
định khởi tố đối với Đỗ Thanh Tùng (SN 
1985, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) 
và 16 đối tượng liên quan thuộc địa bàn 
phường Đống Đa, Lý Thường Kiệt, Ngô 
Mây và Lê Hồng Phong về hành vi gây 
rối trật tự công cộng.

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn: Tối 
16.9.2020, Tùng bực tức vì Lê Đức Dũng 
(SN 1982, phường Đống Đa) đã đến quán 
cà phê của mẹ vợ mình đập phá quán nên 
đã huy động một số đối tượng chủ yếu 
sinh sống ở phường Đống Đa đi tìm nhóm 
của Dũng để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, 
nhóm của Tùng chuẩn bị hung khí gồm: 
Giáo, mác, rựa, điều khiển xe mô tô kéo 
hung khí lóe lửa, lạng lách trên đường 
làm người dân ở các đoạn đường mà các 
đối tượng đi qua rất bức xúc. Trong khó 
đó, khi biết nhóm của Tùng tìm mình, 
Dũng cũng chuẩn bị hung khí để đối phó. 
Bọn chúng cũng gây ồn ào, huyên náo các 
tuyến đường, khu dân cư đi qua. Thậm chí 
trong lúc tìm đánh nhau, nhóm của Dũng 
đã chém nhầm một người đi đường, may 
mắn anh này không bị thương tích nặng.  
“Vụ việc xảy ra ban đêm, đông đối tượng 
tham gia, nên khi củng cố hồ sơ, chúng 
tôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên 
đến nay,  hành vi của từng đối tượng 
đã được làm rõ và sẽ bị xử lý nghiêm 
theo quy định pháp luật”, thượng tá 
Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng CATP 
Quy Nhơn, nói.                             T.LONG

Ngày 16.9, thượng tá Huỳnh Tấn 
Hướng, Phó trưởng CA TX Hoài Nhơn 
cho biết đang hoàn tất các thủ tục để 
khởi tố đối tượng Lê Văn Thái (SN 1990, 
xã Hoài Hải) về hành vi chống người thi 
hành công vụ. 

Trước đó, ngày 11.9, Thái dù đang còn 
thời hạn áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 
nhưng vẫn cùng 2 người khác nhậu tại cửa 
hàng mỹ phẩm của một người quen ở xã 
Hoài Hải. Sau đó, Thái cùng bạn đi giao 
hàng tại xã Hoài Mỹ. Khi qua chốt kiểm 
soát phòng, chống dịch ở xã Hoài Hải, Thái 
trình giấy xét nghiệm âm tính nhưng đã 
quá hạn nên lực lượng chức năng không 
cho qua chốt. Thái đã dùng lời lẽ thô tục, 
thóa mạ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 
đây. Qua kiểm tra, phát hiện Thái không 
tuân thủ quy định cách ly tại nhà nên 1 tổ 
công tác đã đến nhà Thái để tuyên truyền 
vận động.Tuy nhiên, khi tổ công tác tới 
nơi, Thái không có ở nhà. Khi được người 
thân gọi điện về, Thái tiếp tục chửi bới 
và có hành vi xông thẳng vào lực lượng 
chức năng thách thức. Khi CA xã lập biên 
bản về hành vi không thực hiện đúng quy 
định cách ly tại nhà thì Thái xông vào xô 
ngã một đồng chí CA xã. NGUYỄN GIANG

Cảnh giác với tội phạm 
lừa đảo qua mạng

Bị khởi tố vì chống
người thi hành công vụ

Khởi tố 17 đối tượng 
gây rối trật tự công cộngGiao dịch vay tiền qua app mà đối tượng lừa đảo trao đổi với nạn nhân T.

(BĐ) - Ngày 17.9, CA huyện Tây Sơn 
tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, 
bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi 
trộm cắp gồm: Huỳnh Thanh Nhạc (SN 
1998, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh) 
và Nguyễn Hoàng Doanh (SN 1987, ở 
thôn Hiệp An, xã Cư An, huyện Đắk 
Pơ, Gia Lai).

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút, 
ngày 20.8.2021, anh Huỳnh Thế Việt (SN 
1986) ở xóm Bắc, thôn 1, xã Bình Nghi 
(huyện Tây Sơn) phát hiện bị kẻ gian đột 
nhập vào tiệm vá lốp của mình lấy trộm 
2 lốp ô tô, trị giá khoảng 10 triệu đồng 

nên trình báo cơ quan chức năng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 

ngày 25.8, lực lượng CA huyện đã phát 
hiện và bắt giữ được đối tượng Huỳnh 
Thanh Nhạc.

Qua đấu tranh, Nhạc khai nhận, vào 
khoảng 18 giờ, ngày 20.8 đã rủ đối tượng 
Nguyễn Hoàng Doanh đến TP Quy Nhơn 
để tìm mua ma túy về sử dụng. Trên 
đường đi, khi đến địa bàn thôn 1, xã 
Bình Nghi thấy tiệm sửa xe của anh Việt 
để nhiều lốp ô tô nhưng không có người 
trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. 
Nhạc và Doanh lấy trộm 2 lốp ô tô mang 

2 đối tượng Huỳnh Thanh Nhạc và Nguyễn 
Hoàng Doanh.                 Ảnh: CA Tây Sơn cung cấp

Bắt tạm giam 2 kẻ trộm lốp ô tô
bán với giá 4 triệu đồng. Sau đó, cả hai 
đến TP Quy Nhơn tìm mua ma túy rồi 
Nhạc chở Doanh về lại Đắk Pơ.

Qua điều tra của cơ quan CA, Doanh 
là đối tượng nghiện ma túy, không có 
nghề nghiệp ổn định, đi trộm cắp tài 
sản liên tỉnh, hay vắng mặt địa phương. 
CA huyện Tây Sơn đã cử cán bộ bám 
sát địa bàn, phối hợp với CA các địa 
phương của tỉnh Gia Lai để điều tra 
làm rõ vụ trộm. Đến ngày 9.9, lực 
lượng CA đã bắt giữ đối tượng Doanh. 
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CA 
huyện Tây Sơn điều tra, xử lý. GIA NGUYỄN

đến cửa hàng mâm lốp P. L ở thôn Quảng 
Tín, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) 
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BỘ TÀI CHÍNH KHẲNG ĐỊNH:

Tình hình ngân sách 
nhà nước đang bị hiểu sai

Bộ Tài chính cho rằng tình hình về ngân sách nhà nước đang bị hiểu sai.                                   Ảnh minh họa

Chiều 17.9, Bộ Tài chính cho biết tình 
hình ngân sách nhà nước đang bị dư luận 
hiểu sai do các cơ quan báo chí đưa thông 
tin không chuẩn xác.

Theo Bộ Tài chính, ngày 16.9, tại phiên 
họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ban hành một 
số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân 
chịu tác động của dịch Covid-19.

Về nội dung này, nhiều tờ báo đưa tin 
ngân sách rất khó khăn, ngân sách Trung 
ương gần như không còn, hiện chỉ chờ 
vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 
tỷ đồng đang trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới 
chi được. 

Bộ Tài chính khẳng định nội dung 
thông tin này làm độc giả hiểu sai tình 
hình ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, tại cuộc họp Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội ngày 16.9 bàn về 
việc ban hành chính sách miễn giảm thuế 
cho các DN, hộ kinh doanh khó khăn do 
đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Hồ Đức Phớc đã báo cáo Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội rằng hiện nay ngân sách dự 
phòng Trung ương (17.500 tỷ đồng) đã chi 
hết, trong khi đó nhu cầu chi cho phòng, 
chống dịch đối với các lực lượng tham gia 
phòng, chống dịch như CA, quân đội và 

các địa phương là rất lớn.
Do đó, Chính phủ đã trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển 
nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 
tỷ đồng điều chỉnh vào ngân sách dự 
phòng Trung ương để thực hiện các nhiệm 
vụ chi cấp bách cho phòng, chống dịch 
Covid-19.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các cơ quan 

thông tấn báo chí đưa tin không chuẩn xác 
thông tin lại đúng nội dung để bạn đọc, 
người dân hiểu rõ.

Theo thống kê từ Bộ Tài chính, đến 
hết tháng 8.2021, ngân sách nhà nước 
đã chi 18.800 tỷ đồng cho phòng, chống 
dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Cần Thơ lên kế hoạch phục hồi sau dịch theo 2 giai đoạn

TP Cần Thơ đưa kế hoạch phục hồi kinh tế  
sau dịch.

Tối ngày 16.9, ông Nguyễn Văn Hồng, 
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký 
ban hành kế hoạch về việc phục hồi, phát 
triển kinh tế tại TP Cần Thơ.

Theo đó, kế hoạch phục hồi, phát triển 
kinh tế tại TP Cần Thơ thực hiện gồm hai 

giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 16.9 đến 
cuối năm 2021 và giai đoạn 2 từ ngày 
1.1.2022 trở đi.

Cụ thể, trong giai đoạn 1, từ ngày 16.9 
đến ngày 18.9.2021 phải thực hiện: Xác 
định những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn 
được phép hoạt động trở lại (sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ thiết yếu, xuất khẩu, 
phục vụ sản xuất đời sống), nông nghiệp 
ở 4 huyện và các phường vùng xanh của 
quận. Riêng, xây dựng cơ bản đầu tư công 
hoạt động trở lại 100%, đầu tư ngoài ngân 
sách khuyến khích, nhưng phải có đề án 
đảm bảo phòng dịch.

Chính quyền thành phố sở, ngành 
và quận, huyện làm việc và tính toán 
với các chủ DN, các thành phần kinh 
tế để hướng dẫn, hỗ trợ các chủ DN, 
các thành phần kinh tế xây dựng các 

đề án hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ.

Từ ngày 18.9 đến cuối năm 2021 phải 
thực hiện vừa làm, vừa theo dõi, uốn nắn, 
kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề 
ra các nhiệm vụ tiếp theo, trên cơ sở kết 
quả thực hiện các giải pháp phòng, chống 
dịch của ngành Y tế, tiến tới khôi phục và 
phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước, 
các cấp, các ngành theo dõi, hỗ trợ, khắc 
phục, khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho 
các DN.

Trong giai đoạn 2: Từ ngày 1.1.2022 
trở đi, đánh giá các nội dung đã triển khai 
trong giai đoạn 1, rút kinh nghiệm, đề ra 
các nhiệm vụ tiếp theo và tiến tới khôi 
phục hoàn toàn nền kinh tế.

(Theo daidoanket.vn)

FPT mở trường nuôi 
dạy 1.000 trẻ mồ côi 
do Covid-19

Thông tin được Bí thư Tỉnh ủy Đồng 
Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đưa ra trong cuộc 
họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 
Đồng Nai sáng 17.9. Buổi làm việc để lãnh 
đạo tỉnh nghe phân tích, đánh giá từ sở, 
ban, ngành và địa phương nhằm chuẩn bị 
“mở cửa” vào ngày 20.9.

Đến nay toàn tỉnh có 1,7 triệu người 
tiêm mũi nhất, hơn 90.000 người tiêm đủ 
hai mũi.

Từ 0 giờ ngày 20.9, Đồng Nai sẽ thực 
hiện kế hoạch “mở cửa”, nới lỏng giãn 
cách cho “vùng xanh” phục hồi KT-XH 
dựa theo 2 tiêu chí tỷ lệ phủ vắc xin và 
mức độ nguy cơ theo đánh giá của Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật.

Lộ trình trở lại bình thường mới do 
UBND cấp huyện, thành phố quyết định. 
Việc “mở cửa” được tiến hành từng bước 
và đảm bảo tuyệt đối an toàn; một tuần 

Đồng Nai lên phương án “sống chung với dịch”

Bản đồ đánh giá mức độ nguy hiểm của Covid-19 
tại Đồng Nai.

sẽ đánh giá và cập nhật tình hình dịch, 
mức độ nguy cơ.

Người dân “vùng xanh” tùy vào tỷ lệ 

tiêm vắc xin sẽ áp dụng các Chỉ thị 15 nâng 
cao, Chỉ thị 19 nâng cao và bình thường 
mới. Điều kiện kèm theo là người dân 
“vùng xanh” tiêm đủ liều vắc xin hoặc 
đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 
180 ngày. Người dân từ “vùng xanh” được 
đi qua “vùng xanh” khác.

Người dân 3 “vùng đỏ, cam, vàng” 
vẫn thực hiện theo Chỉ thị 16 nâng cao, 
bao gồm duy trì các hoạt động phong tỏa, 
dừng các dịch vụ không thiết yếu, hoạt 
động tôn giáo, tham quan du lịch, các sự 
kiện ngoài trời...

Hôm 17.9, Đồng Nai ghi nhận 309 ca 
nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc ở đợt 
bùng phát dịch thứ tư hơn 38.100, trong 
đó gần 18.000 người khỏi bệnh, 341 ca tử 
vong. Hiện, hơn 19.800 bệnh nhân được 
theo dõi, điều trị.      

 (Theo VnExpress.net)

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT 
trong buổi phỏng vấn với VnExpress. 

Tập đoàn FPT cho biết, ngày 16.9, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia 
Bình đã công bố thành lập trường và chu 
cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào tạo 1.000 
em nhỏ mất cha, mẹ vì Covid-19.

Theo đó, FPT sẽ nhận 1.000 trẻ mất cha, 
mẹ và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, chi phí 
mỗi năm 80 tỷ đồng. “Chúng tôi cam kết giúp 
các em học tập theo chương trình phổ thông, 
đại học FPT và học lên cao hơn nếu có nguyện 
vọng. Trong quá trình đào tạo đó, chúng tôi 
muốn giúp các em phát huy mọi khả năng của 
mình. Nếu các em giỏi công nghệ thì đi theo 
con đường công nghệ, giỏi nghệ thuật đi theo 
con đường nghệ thuật, giỏi khoa học thì làm 
khoa học”, người đứng đầu FPT khẳng định.

Theo đại diện FPT, trước mắt, trường 
sẽ mở tại FPT City Đà Nẵng, nơi có thể 
nuôi dưỡng, đào tạo các em từ lớp 1 đến 
12 và cả đại học.

Trường học sẽ được xây dựng theo mô 
hình thiếu sinh quân. Đây là mô hình giúp các 
em hòa đồng với các bạn, rèn luyện kỷ luật, 
dành nhiều thời gian học hành, phát triển, 
trở thành những người tài quay lại phục vụ 
quê hương đất nước.        (Theo Vietnam+)

Khởi tố, bắt tạm 
giam cựu Giám đốc 
Sở Xây dựng 
Khánh Hòa Lê Văn Dẽ

Chiều 17.9, Cơ quan CSĐT CA tỉnh 
Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố 
bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 
ông Lê Văn Dẽ (59 tuổi, cựu Giám đốc Sở Xây 
dựng tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “vi 
phạm các quy định về quản lý đất đai” theo 
Điều 229 Bộ luật Hình sự. Sai phạm của ông 
Lê Văn Dẽ liên quan đến các dự án trên núi 
Chín Khúc (TP Nha Trang) là “Cửu Long 
Sơn Tự” và “Biệt thự sông núi Vĩnh Trung”.

Trước đó, tháng 8.2020, ông Dẽ bị Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật 
bằng hình thức cảnh cáo, được cho nghỉ 
công tác để chờ đến tuổi nghỉ hưu, sau 
khi bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Liên quan đến sai phạm trong việc cho 
triển khai các dự án trên núi Chín Khúc, 
ngày 8.6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh 
Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu Chủ 
tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là các ông 
Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh và 
cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường 
Khánh Hòa Lê Mộng Điệp.     (Theo TTO)

Ông Lê Văn Dẽ khi còn làm Giám đốc Sở Xây dựng 
tỉnh Khánh Hòa.
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Kính gửi: Quý khách hàng.
Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV Truyền Hình Cáp Quy Nhơn (QCATV) xin gửi đến quý 

khách hàng lời chúc mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn sự ủng 
hộ và đồng hành của quý khách hàng trong thời gian vừa qua, cũng như thời gian sắp tới.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-9 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang có nhiều diễn 
biến phức tạp. Số ca nhiễm bệnh trong tỉnh không ngừng tăng lên trong thời gian gần đây. 

Nhằm thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định của cơ quan nhà nước đối với 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp khách hàng tiếp cận thêm kênh thanh 
toán dịch vụ của công ty qua việc chuyển khoản bên cạnh việc thu tiền mặt như hiện 
nay. Công ty thông báo đến quý khách hàng cách thực hiện thanh toán cước thuê 
bao truyền hình Cáp, internet qua tài khoản Công ty như sau:  

1. Thông tin số tài khoản của Công ty tại các ngân hàng như sau:

STT TÊN NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN

1 VIETCOMBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 0051000264791
CÔNG TY TNHH 

MTV TRUYỀN 
HÌNH CÁP 

QUY NHƠN

2 BIDV CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 58010000272843

3 AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 4300211100021
4 TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 006853820001
5 VIETTINBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 114000028646

2. Ngoài việc chuyển khoản thanh toán tiền công nợ trên phiếu thu. Khách 
hàng cũng có thể chuyển khoản đóng trước tiền thuê bao cho các tháng chưa sử 
dụng dịch vụ để được hưởng khuyến mãi theo chính sách của Công ty như sau:

- Khách hàng đóng trước thuê bao 3 tháng được khuyến mãi 1 tháng.
- Khách hàng đóng trước thuê bao 6 tháng được khuyến mãi 2 tháng.
- Khách hàng đóng trước thuê bao 12 tháng được khuyến mãi 4 tháng (đối với 

địa bàn TP Quy Nhơn).
- Khách hàng đóng trước thuê bao 12 tháng được khuyến mãi 3 tháng (đối với 

địa bàn tuyến huyện).
3. Quý khách hàng lưu ý phần nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ thông tin như sau:
Mã khách hàng (có trên giấy báo cước), Tên khách hàng, Số điện thoại, Tháng 

cước đóng thuê bao. 
Ví dụ: Ghi nội dung chuyển khoản là: MKH xxxxxxxxxxA, Nguyễn Văn A, Số điện thoại, 

T07.2021(trong đó T07.2021 là khách hàng đóng thuê bao của tháng 7 năm 2021).
Kính mong quý khách hàng quan tâm và tiếp tục ủng hộ các dịch vụ của 

Công ty. Mọi thắc mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng Tài chính - Kế toán: 
0256.3811353 hoặc số di động: 0386023266. 

Trân trọng cám ơn! 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CƯỚC THUÊ BAO

TRUYỀN HÌNH CÁP, INTERNET QUA TÀI KHOẢN CÔNG TY

Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 30.8.2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, kế 
hoạch tổ chức thi tuyển, kinh phí thi tuyển phương án kiến 
trúc công trình: Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thi tuyển 
Phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc của 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

- Công bố thông tin cuộc thi: Từ ngày 06.9.2021;
- Phát hành hồ sơ dự thi và cung cấp thông tin, thể lệ cuộc 

thi: Từ ngày 06.9.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 06.10.2021. 
- Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Kết thúc trước 16 giờ 30 phút ngày 

15.10.2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).
- Đánh giá hồ sơ dự thi: Từ ngày 16.10.2021 đến ngày 

31.10.2021.
- Công bố giải thưởng (dự kiến): Tháng 11.2021.
- Đơn đăng ký dự thi và các hồ sơ tài liệu có liên quan có thể 

tải trực tiếp trên website Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (https://
sxd.binhdinh.gov.vn/) hoặc website Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bình Định (https://hdnd.binhdinh.gov.vn/)

Địa điểm tiếp nhận đơn đăng ký dự thi: Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh (Số 104, đường Nguyễn Huệ, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi đến địa chỉ Email: vanphong@
hdnd.binhdinh.gov.vn trước ngày 06.10.2021.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo và trân 
trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực dành sự quan 
tâm và thời gian tham gia cuộc thi nêu trên.

THÔNG BÁO
Cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: 

Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh Bình Định

   

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn cần tuyển nhân viên lái xe như sau:
1. Số lượng: 01 người (Nam).
2. Tiêu chuẩn:
- Độ tuổi: Từ 45 tuổi trở lại.
- Trình độ chuyên môn: Lái xe hạng D trở lên. Ưu tiên những người 

có kinh nghiệm.
3. Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn xin việc;
- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương);
- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng;
- Bản sao công chứng các bằng cấp.
4. Quyền lợi được hưởng:
Tiền lương và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Nhận hồ sơ đến hết ngày 28.9.2021 tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn 
(02 Hồ Văn Huê, tổ 13 - khu vực 2, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định).
Trân trọng thông báo!

NGÀY VÀ ĐÊM 18.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 
đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 

và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam  
cấp 2 - 3.               (Nguồn: TTKTTV Bình Định)     

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
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Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án, 
sau đây:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại Khu đất Kho Việt Răng cũ (phần 
còn lại), phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, như sau:

- Diện tích khu đất: 2.920 m2; hiện trạng khu đất: Đất đã giải phóng mặt bằng.
- Vị trí khu đất: Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, có giới cận:
+ Hướng Đông giáp: Đường Hoàng Văn Thụ; + Hướng Tây giáp: Đường quy hoạch.  

+ Hướng Nam giáp: Đường Lý Thái Tổ nối dài;  + Hướng Bắc giáp: Nhà máy sữa Bình Định;            
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở, trong đó:  Đất xây dựng nhà chung cư cao tầng: 1.274 m2; 

đất hoa viên cây xanh, đất cây xanh cảnh quang nội bộ, đất sân đường nội bộ: 1.646 m2

  - Hình thức sử dụng đất: Đối với đất xây dựng nhà chung cư cao tầng  là 1.274 m2: Nhà 
nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với đất 
hoa viên cây xanh, đất cây xanh cảnh quang nội bộ, đất sân đường nội bộ là 1.646 m2 (phục 
vụ cho người dân ở cả trong và ngoài nhà chung cư, không sử dụng để kinh doanh dịch vụ):  
Nhà nước giao nhà đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê 
duyệt; sau khi xây dựng hoàn thành thì nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương quản lý theo 
quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 49 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và không cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất cho 
chủ đầu tư là 50 năm; người mua căn hộ chung cư gắn liền với quyền sử dụng đất được sử 
dụng đất ổn định lâu dài.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và bước giá: 
- Giá khởi điểm của tài sản: 50.558.690.000 đồng (Năm mươi tỷ, năm trăm năm mươi 

tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng). 
- Tiền đặt trước: 10.111.738.000 đồng (Mười tỷ, một trăm mười một triệu, bảy trăm ba 

mươi tám nghìn đồng).  
- Bước giá: 2.528.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng). Khi tham gia 

đấu giá người tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá (ví dụ: Giá trả = giá khởi điểm + n bước 
giá, với n › 0 và là số nguyên).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Quyền sử dụng đất trên thuộc sở hữu Nhà 
nước, theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định và các văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá 
Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá. Trước khi đăng ký tham 

gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xem tài sản đấu giá, thực trạng, hạ tầng kỹ thuật, 
v.v… và chịu trách nhiệm đối với việc xem thực tế tài sản đó.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều kiện của Tổ chức kinh 
tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) 

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút, 
ngày 20.10.2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ/lôđất. 

* Hồ sơ năng lực điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng 
được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 được tham 
gia đấu giá quyền sử dụng đất trên, nộp 02 (hai) bộ hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá 

tài sản trên, bao gồm: Các điểm sau: a, Có đơn đề nghị tham gia đấu giá;  b, Điều kiện để thực 
hiện dự án;  c, Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án;  d, Điều kiện năng lực nhà đầu tư 
tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;  đ, Tiến độ thực hiện dự án.…

Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá nói trên phải được cụ thể rõ ràng và đảm bảo theo 
quy định tại các Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 28.10.2020; Quyết định số 4811/QĐ-UBND 
ngày 23.11.2020; Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 01.4.2021; Quyết định số 1311/QĐ-UBND 
ngày 13.4.2021; Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 04.5.2021; Quyết định số 2400/QĐ-UBND 
ngày 16.6.2021 của UBND tỉnh Bình Định cùng một số văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu giá và 
nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế đã nộp hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá gián 
tiếp (vòng 1) theo quy định tại Mục 5 Thông báo này, sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ sơ năng 
lực điều kiện tham gia đấu giá thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia 
đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước 10.111.738.000 đồng (Mười tỷ, một trăm mười một triệu, bảy 
trăm ba mươi tám nghìn đồng), trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, 
chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 27.10.2021, vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS 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: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định và một số tài 

khoản khác của Trung tâm DVĐGTS (không áp dụng nộp tiền đặt trước bằng chứng thư bảo 
lãnh ngân hàng). 

Khi tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, 
phiếu trả giá gián tiếp (vòng 01) và số tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định. Hồ sơ tham 
gia đấu giá, phiếu trả giá gián tiếp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người có 
thẩm quyền đại diện tổ chức tham gia đấu giá tại các mép của phong bì và được gửi qua đường 
bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Phiếu trả giá gián tiếp được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng 
phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia 
đấu giá, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, Bình Định 
để sơ tuyển hồ sơ theo quy chế đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 30.10.2021, tại Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. 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. 

9. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định.
10. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số 

tiền thuê đất phải nộp theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có 
liên quan vào ngân sách Nhà nước trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Quá thời hạn nêu trên mà tổ chức trúng 
đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ 
đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh xử lý theo 
quy định. Các loại thuế, phí có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có), tổ chức trúng đấu giá có 
nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CHUNG CAO TẦNG

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án, như sau:
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất HH-02 thuộc Khu đô 

thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. 
- Diện tích khu đất: 13.502 m2, trong đó:  Đất ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ là (30 

lô) với tổng diện tích là 6.366,5 m2; đất cây xanh, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 7.135,5m2. 
Hiện trạng khu đất: Đất đã giải phóng mặt bằng. 

- Vị trí khu đất: Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, có giới cận: + Phía Đông giáp: 
Kênh thoát nước;  + Phía Bắc giáp: Cửa hàng xăng dầu;   + Phía Nam giáp: Khu A1 thuộc Khu 
đô thị Long Vân;  + Phía Tây giáp: Đường ĐT 638; 

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ (đầu tư xây dựng nhà ở 
để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua);

- Hình thức sử dụng đất: Đối với đất ở liền kề kết hợp với thương mại dịch vụ là 30 lô, 
với tổng diện tích 6.366,5m2: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu 
giá quyền sử dụng đất. Đối với đất cây xanh, đất giao thông hạ tầng kỹ thuật, có diện tích là 
7.135,5m2:  Nhà nước giao nhà đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được 
UBND tỉnh phê duyệt, sau khi xây dựng hoàn thành thì nhà đầu tư phải bàn giao lại cho 
địa phương quản lý theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 26 Nghị định số 43/2014 ngày 
15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và không cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho chủ đầu tư là 50 năm; người mua nhà ở gắn 
liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

2. Giá khởi điểm của tài sản, bước giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Giá khởi điểm của tài sản : 97.751.241.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, bảy trăm năm mươi 

mốt triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).
- Bước giá đấu giá: Bằng 5% giá khởi điểm của khu đất và được làm tròn mức giá đến 

hàng triệu. Khi tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá. 
- Tiền đặt trước đấu giá: Bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Quyền sử dụng đất nói trên thuộc sở hữu 

Nhà nước, theo các Quyết định của UBND tỉnh Bình Định và một số văn bản liên quan
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá 
Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá; trước khi đăng ký 

tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xem tài sản đấu giá, thực trạng, hạ tầng kỹ 
thuật, v.v… và chịu trách nhiệm đối với việc xem thực tế tài sản đó.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ năng lực điều kiện của tổ chức kinh 
tế tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1) 

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút, 
ngày 14.10.2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định.  Tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ/khu đất. 

* Hồ sơ năng lực điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: 
Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc 

đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.
Nộp 02 (hai) bộ hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá tài sản trên, bao gồm: Các điểm 

sau: a, Có đơn đề nghị tham gia đấu giá; b, Điều kiện để thực hiện dự án; c, Tổng vốn đầu tư 
tối thiểu để thực hiện dự án; d, Điều kiện năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá theo quy định 
tại Điều 58 Luật đất đai năm 2013; đ, Tiến độ thực hiện dự án.

Hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá nói trên phải được cụ thể rõ ràng và đảm bảo 
theo quy định tại các Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 29.4.2020; Quyết định số 2791/
QĐ-UBND ngày 14.7.2020 và Quyết định số 4374/QĐ-UBND ngày 26.10.2020 của UBND tỉnh 
về việc điều chỉnh, bổ sung Tiêu chí đấu giá Quyền sử dụng đất nói trên; Quyết định số 4781/
QĐ-UBND ngày 20.11.2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án đấu giá tài sản trên 
(kèm theo phương án đấu giá). Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 25.01.2021 và Quyết định 
số 255/QĐ-UBND ngày 20.01.2021 của UBND tỉnh Bình Định về đấu giá tài sản trên.

6. Thời gian, địa điểm hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của hồ sơ tham gia đấu giá 
và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế đã nộp hồ sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá 
gián tiếp (vòng 1) theo quy định tại Mục 5 Thông báo này, sau khi đạt kết quả sơ tuyển hồ 
sơ năng lực điều kiện tham gia đấu giá thì đồng thời hoàn tất thủ tục điều kiện còn lại của 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước là 19.550.248.200 đồng (Mười chín tỷ, năm 
trăm năm mươi triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn, hai trăm đồng), trong thời hạn 03 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 20.10.2021, vào tài 
khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (không áp dụng nộp tiền đặt trước bằng chứng 
thư bảo lãnh ngân hàng): 

* 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: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.
Và một số tài khoản khác của Trung tâm DVĐGTS.
Khi tham gia đấu giá, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu 

giá và phiếu trả giá gián tiếp (vòng 01) và tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định. Hồ 
sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký 
của người có thẩm quyền đại diện tổ chức tham gia đấu giá tại các mép của phong bì và được 
gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp. Phiếu trả giá gián tiếp được tổ chức đấu giá tài 
sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ 
sơ đăng ký tham gia đấu giá, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để sơ tuyển hồ sơ theo quy chế đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 23.10.2021, tại Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

8. 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 và 
được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản. 

9. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định.
10.  Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền 

thuê đất phải nộp theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước chậm nhất không quá 
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Quá thời hạn nêu 
trên mà tổ chức trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước, Trung 
tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND 
tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt trước mà tổ chức trúng đấu giá đã nộp sẽ được sung 
vào công quỹ Nhà nước theo quy định. Các loại thuế, phí có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu 
có), tổ chức trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Trong khuôn khổ Hội nghị tham vấn 
cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng 
giữa Mỹ và Australia lần thứ 31 (AUSMIN 
2021) diễn ra trong ngày 16.9, Ngoại trưởng 
Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng 
Lloyd Austin của Mỹ đã tiếp Ngoại trưởng 
Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng 
Peter Dutton của Australia tại Washington.

Theo Hãng tin Reuters, hai nước ra 
tuyên bố chung bày tỏ lo ngại về các yêu 
sách hàng hải có thể mở rộng không có căn 
cứ pháp lý của Trung Quốc ở Biển Đông, 
đồng thời bày tỏ ý định tăng cường quan 
hệ với Đài Loan.

Tuyên bố chung cũng chỉ trích việc 
Trung Quốc ban hành Luật An ninh quốc 
gia ở Hong Kong, làm suy yếu hệ thống 
bầu cử và kìm hãm quyền tự do truyền 
thông. Tuyên bố cũng bày tỏ quan điểm 
“cực kỳ quan ngại” của hai nước về cái mà 
họ gọi là “chiến dịch đàn áp người Duy 
Ngô Nhĩ” của Trung Quốc.

Duy Ngô Nhĩ là cộng đồng dân tộc 
thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi ở phía tây 
vùng Tân Cương.

Ngày 17.9, Đại sứ quán Trung Quốc 
tại Canberra (Australia) cho biết họ bác 
bỏ những “cáo buộc vô căn cứ” chống lại 

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối 
yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc của AUSMIN 2021.
“Động thái gây áp lực lên Trung Quốc 

như thế này sẽ chẳng có tác dụng gì mà 
chỉ là một trò hề được dàn dựng. Chúng 
tôi kiên quyết phản đối và bác bỏ những 
cáo buộc vô lý và những bình luận vô căn 

cứ với Trung Quốc về các vấn đề liên quan 
Biển Đông, Tân Cương, Hong Kong, Đài 
Loan và các vấn đề khác liên quan tới Trung 
Quốc”, người phát ngôn Đại sứ quán Trung 
Quốc tại Canberra cho biết.

(Theo TTO, TTXVN)

Tàu của Hải quân Mỹ và Australia di chuyển cùng nhau tại Biển Đông.                     Ảnh: Hải quân Australia

Ngày 17.9, Hội nghị Bộ trưởng Nông 
nghiệp Nhóm các nền kinh tế phát triển và 
mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc 
tại Florence (Italy). Hội nghị do Bộ trưởng 
Chính sách Nông nghiệp, Thực phẩm và Lâm 
nghiệp Italy Stefano Patuanelli chủ trì sẽ kéo 
dài đến hết ngày 18.9.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về 5 chủ 
đề trọng tâm, bao gồm: Cách thức kết hợp 3 
khía cạnh về kinh tế, xã hội và môi trường cho 
vấn đề phát triển bền vững trong các hệ thống 
lương thực; Phát triển nền nông nghiệp bền 
vững trong giai đoạn khủng hoảng y tế toàn 
cầu: Năng lực phản ứng thông qua cách tiếp 
cận “Một sức khỏe”; Vấn đề nghiên cứu tìm 
ra động lực để thúc đẩy phát triển bền vững; 
Hợp tác tiến tới mục tiêu không còn người bị 
đói: Những dự án được ngành nông nghiệp 
các nước thực hiện thành công; Sự đóng góp 
của G20 cho Hội nghị thượng đỉnh của LHQ 
về hệ thống lương thực (UNFSS) và Hội nghị 
lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung 
của LHQ về Biến đổi khí hậu (COP26). 

Dự kiến ngày 18.9, Hội nghị sẽ kết thúc 
với việc thông qua bản thông cáo chung của 
các bộ trưởng.                          (Theo TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng 
Nông nghiệp G20 
thảo luận 5 chủ đề 
trọng tâm

Ngày 17.9, Nga tiến hành bầu cử Duma 
quốc gia (Hạ viện) nhằm bầu ra các nhà 
lập pháp mới “làm việc vì lợi ích của đất 
nước và nhân dân Nga”.

Các điểm bỏ phiếu địa phương ở quốc 
gia lớn nhất thế giới trải dài trên 11 múi 
giờ đã bắt đầu mở cửa vào ngày 17.9. 
Khi người dân thủ đô Moscow chuẩn bị 
đi ngủ thì cư dân các vùng Chukotka và 
Kamchatka ở Viễn Đông đang chuẩn bị 
bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử Duma quốc gia năm nay 
diễn ra từ ngày 17 - 19.9. Hơn 5.800 ứng 
cử viên tham gia cuộc bầu cử lần này.

Duma quốc gia được bầu với nhiệm 
kỳ 5 năm theo hệ thống bầu cử hỗn hợp: 

Nga bắt đầu cuộc bầu cử vào Duma quốc gia 

225 nghị sĩ được bầu theo các danh sách 
đảng phái, 225 nghị sĩ khác được bầu theo 
các khu vực bầu cử bầu ra một ứng cử 
viên duy nhất trong một vòng.

Có 14 đảng đã đăng ký vào danh sách 
liên bang các ứng cử viên tranh cử nghị sĩ 
Duma quốc gia gồm Đảng Cộng sản Liên 
bang Nga (KPRF), đảng Xanh, đảng Dân 
chủ Tự do (LDPR), đảng Những người Mới, 
đảng Nước Nga thống nhất, đảng Nước 
Nga Công bằng - Vì sự thật, Yabloko, đảng 
Phát triển, đảng Nga Tự do và Công lý, 
Đảng Những người Cộng sản Nga, đảng 
Nền tảng Công dân, đảng Lựa chọn thay 
thế Xanh, đảng Tổ quốc và đảng Những 
người Hưu trí.

Gần 250 quan sát viên quốc tế từ 55 
quốc gia đã xác nhận đến Nga để đánh 
giá cuộc bầu cử này.                 

(Theo baoquocte.vn)

Một trạm xe buýt ở St.Petersburg được trang trí 
bằng các áp phích bầu cử Hạ viện.          Nguồn: AP

Hải quân Indonesia khẳng định 
không khoan nhượng cho bất kỳ hành 
động vi phạm nào tại khu vực biển Bắc 
Natuna của nước này trước thông tin 6 
tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng 
đặc quyền kinh tế (EEZ) và đe dọa ngư 
dân Indonesia.

Trưởng phòng Thông tin hạm  
đội I, Hải quân Indonesia, trung tá Laode 
Muhammad cho biết, vùng biển Bắc 
Natuna là khu vực hoạt động ưu tiên 
của Lực lượng biệt kích đầu tiên thuộc 
Hải quân Indonesia. Do đó, quân đội 
nước này sẽ không khoan nhượng cho các 
hành vi vi phạm của các tàu Trung Quốc 
khi thực hiện các hoạt động trong vùng 
EEZ ở Biển Bắc Natuna, quần đảo Riau.

Ngoài việc cử tàu chiến, ngày 16.9, 
Lực lượng Hải quân nước này còn điều 
máy bay tới biển Bắc Natuna nhằm giám 
sát các cuộc tuần tra của các tàu chiến 

Ngày 16.9, tại thủ đô Dushanbe của 
Tajikistan, ngoại trưởng 3 nước Trung Quốc, 
Nga, Pakistan và Trợ lý ngoại trưởng Iran Seyed 
Rasoul Mousavi đã tiến hành cuộc họp trực 
tuyến về vấn đề Afghanistan. 

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Trung 
Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc, Nga, 
Pakistan cũng như Iran cần tăng cường liên lạc 
và phối hợp, thống nhất quan điểm, phát huy 
ảnh hưởng tích cực và đóng vai trò xây dựng 
trong việc ổn định tình hình ở Afghanistan.

Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh 
các quốc gia trong khu vực hy vọng một chính 
phủ mới ở Afghanistan sẽ mang tính đa đại 
diện, đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố 
và thân thiện với các nước láng giềng.

Kết thúc cuộc họp, cả 4 nước đã nhất trí 
thiết lập kênh thông tin liên lạc và phối hợp 
về vấn đề Afghanistan.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã bày 
tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ Afghanistan 
rơi vào các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân 
đạo sau khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền 
lực tại nước này.

Theo người phát ngôn IMF Gerry Rice, mọi 
kênh tiếp xúc của IMF với Afghanistan vẫn 
đang bị đình chỉ, đồng nghĩa với việc nguồn 
tài trợ của tổ chức này cho quốc gia Tây Nam 
Á đã bị tạm ngừng.              (Theo Vietnam+)

l Trong đợt vận động quyên góp ủng 
hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 
kéo dài từ ngày 21.8 - 15.9, Tổng Lãnh sự 
quán Việt Nam tại TP Fukuoka (Nhật Bản) đã 
quyên góp được hơn 7,65 triệu yen (tương 
đương hơn 1,58 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền 
này đã được chuyển vào Quỹ vắc xin phòng, 
chống dịch Covid-19 của Việt Nam. 

(Theo TTXVN) 
l Sáng 17.9, tại thủ đô Phnom Penh, 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chính 
thức phát động chiến dịch tiêm chủng  
vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 
12 tuổi trên toàn quốc. (Theo VOV.VN) 
l Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung 

Quốc ngày 16.9 thông báo nước này đã đệ 
đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện 
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

(Theo baoquocte.vn)
l Bộ Tài chính Mỹ ngày 16.9 thông 

báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 
5 cá nhân đang làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ với 
cáo buộc những người này cung cấp dịch 
vụ tài chính và trợ giúp đi lại cho mạng lưới 
khủng bố Al-Qaeda. (Theo VOV.VN)

Tố 6 tàu Trung Quốc vi phạm EEZ, 
Indonesia tuyên bố không khoan nhượng

Indonesia và tìm kiếm thông tin về các 
cáo buộc vi phạm của tàu Trung Quốc.

Trước đó ngày 13.9, một số ngư dân 
ở quần đảo Riau cho biết đã đụng phải 
6 tàu Trung Quốc, trong đó có 1 tàu khu 
trục Côn Minh (Kunming) 172 ở biển 
Bắc Natuna. 

(Theo VOV.VN)

Ngư dân quay lại hình ảnh tàu Trung Quốc trong 
EEZ Indonesia.     Nguồn: Liên minh ngư dân Natuna

Nga, Trung Quốc, 
Iran, Pakistan 
thành lập kênh liên lạc 
về Afghanistan

Những người Afghanistan vượt qua hàng rào tại Cổng 
Hữu nghị, ở thị trấn Charman (Pakistan) nằm trên 
biên giới Pakistan-Afghanistan.                   Ảnh: Reuters


