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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 20.9.2021)

l Số ca trong ngày   23
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 200, Hoài Nhơn: 138, 
Hoài Ân: 95, An Nhơn: 166,  
Phù Cát: 311, Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 59, 
các khu cách ly tập trung: 69)

l Số điều trị khỏi   762
l Số tử vong  12
l Cách ly tại bệnh viện   325
l Cách ly tập trung    2.511
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“Ngày về”  và những
lá thư cảm ơn

Đoàn kết, đồng lòng
thắng “giặc Covid”
Kinh tế hợp tác xã cần 
những nhân tố “đầu tàu”
Bám địa bàn, điều tra 
phá án nhanh
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Vgiữa đại dịch

ui tết Trung thu
CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN PHI LONG:

An Nhơn cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm, nhất là 
các dự án phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp sản xuấtu2 u2

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đến thăm, tặng quà 
Trung thu các em thiếu nhi của Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn 
vào tối 20.9. Ảnh: Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn
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Bình Định

CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN PHI LONG:

An Nhơn cần đầu tư trọng tâm, 
trọng điểm, nhất là các dự án 
phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị 

(BĐ) - Chiều 20.9, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
làm việc với UBND TX An Nhơn 
về tình hình KT-XH 9 tháng đầu 
năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm  
quý IV. Tham dự buổi làm việc có 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng, cùng lãnh đạo 
các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong đợt bùng phát dịch 
Covid-19 lần thứ 4, An Nhơn là 
một trong những địa phương 
phát sinh ổ dịch lớn trong cộng 
đồng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, đến nay tình hình 
dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản 
được khống chế. Trong 9 tháng 
đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước 
đạt 13.207 tỷ đồng, đạt 67,2% so 
với kế hoạch, tăng 2,8% so cùng 
kỳ năm trước. Giá trị sản xuất 
ngành công nghiệp - xây dựng 
ước thực hiện được 8.877 tỷ đồng, 
đạt 66,4% kế hoạch, tăng 5,6% so 
với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 
do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt 
động thương mại - dịch vụ giảm 
3,3%; nông, lâm, thủy sản giảm 
0,7% so cùng kỳ năm trước. Hiện 
địa phương đang quyết liệt triển 
khai nhiệm vụ kép vừa phục hồi, 

phát triển kinh tế, vừa phòng  
chống dịch. 

TX An Nhơn kiến nghị UBND 
tỉnh và các sở, ngành quan tâm 
hỗ trợ một số nội dung liên quan 
lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ 
tầng đô thị trong quá trình đưa 
An Nhơn trở thành thành phố 
vào năm 2025; hỗ trợ TX An Nhơn 
tháo gỡ một số vướng mắc liên 
quan đến công tác quản lý đất đai; 
hỗ trợ về kinh phí, cơ chế chính 
sách đối với một số lĩnh vực văn 
hóa, an sinh xã hội...

Kết luận buổi làm việc, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
nhấn mạnh: Với mục tiêu đến 
năm 2025 trở thành thành phố 
trực thuộc tỉnh, TX An Nhơn cần 
xác định vai trò là động lực tăng 
trưởng phía Nam của tỉnh. Để làm 
được điều đó, thị xã cần đầu tư 
trọng tâm, trọng điểm, nhất là các 
dự án đầu tư phát triển hạ tầng, 
chỉnh trang đô thị, tránh tình trạng 
dàn trải, gây lãng phí, thất thoát. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long yêu cầu An Nhơn tiếp 
tục tập trung phát triển công 
nghiệp, bởi hiện nay giá trị sản 
xuất công nghiệp của thị xã chiếm 

20% giá trị của toàn tỉnh. Có thể 
quy hoạch thêm một khu công 
nghiệp để thu hút DN, nâng giá 
trị sản xuất công nghiệp so với 
hiện nay; chú trọng các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo 
điều kiện để các DN sớm trở lại 
hoạt động bình thường sau thời 
gian ảnh hưởng do dịch bệnh. 
Thúc đẩy giải pháp tăng thu ngân 
sách, tránh thất thoát, nuôi dưỡng 
nguồn thu. Bên cạnh đó, thị xã 
cần tập trung thu hút đầu tư, cải 
cách thủ tục hành chính, tạo môi 
trường thông thoáng... 

Ở lĩnh vực nông nghiệp, thị 
xã phải xây dựng được làng nghề 
hoa mai, quy hoạch khu vực để 
người dân trao đổi, mua bán, bởi 
nghề trồng mai đem lại nguồn thu 
lớn cho người dân và là thương 
hiệu giá trị mang tầm quốc gia. 
Cùng với đó, chú trọng các giải 
pháp phát triển du lịch dựa trên 
những giá trị văn hóa của vùng 
đất kinh thành xưa; quan tâm đầu 
tư, hoàn thiện văn hóa, giáo dục, 
y tế, đảm bảo các chính sách an 
sinh cho người dân, nhất là đối 
tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh 
Covid 19.                  HOÀNG QUÂN

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho doanh nghiệp sản xuất

(BĐ) - Ngày 20.9, tại trụ sở 
Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê 
Văn Thành chủ trì hội nghị trực 
tuyến “Tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho các DN sản xuất tại các 
khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao 
và cụm công nghiệp”. Tham dự 
tại điểm cầu Bình Định có Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng 
đại diện các sở, ban, ngành, DN. 

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
các địa phương, DN gặp rất nhiều 
khó khăn, thách thức như: Các 
hoạt động tìm hiểu cơ hội đầu tư 
của các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước tại Việt Nam tiếp tục bị trì 
hoãn, ảnh hưởng đến cơ hội thu 
hút đầu tư vào khu công nghiệp, 
khu kinh tế, khu công nghệ cao 
và cụm công nghiệp. Chuỗi cung 
ứng toàn cầu bị gián đoạn, đứt 
gãy, gây thiếu nguồn cung đầu 
vào và thị trường đầu ra, DN phải 
trì hoãn hoặc hủy đơn hàng. Nếu 
đợt dịch kéo dài các DN có thể bị 
mất thị trường do bạn hàng thay 
đổi chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, việc hướng dẫn 
phòng, chống dịch chưa hợp lý, 
hiệu quả hoặc áp dụng cứng nhắc 
tại một số địa phương đã khiến 
chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu 
dùng và xuất khẩu bị gián đoạn 
nghiêm trọng. Để cầm cự trước 
dịch bệnh, nhiều DN phải thu hẹp 
quy mô, cắt giảm lao động. 

Về các giải pháp trong thời 
gian tới, bà Nguyễn Thị Bích 
Ngọc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT 
cho rằng, việc thực hiện công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 cần 
linh động, hiệu quả, tạo điều kiện 
để DN duy trì ổn định hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Chính sách 
cách ly cũng phải thực hiện linh 
hoạt hiệu quả theo hướng gọn, 
mềm và nhỏ.

Theo báo cáo của Ban quản 
lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định, 8 
tháng đầu năm 2021, tổng doanh 
thu của các DN trên địa bàn Khu 
kinh tế Nhơn Hội và các khu công 

nghiệp đạt hơn 23.760 tỷ đồng, 
đạt 65,5% kế hoạch năm và tăng 
hơn 35% so với cùng kỳ; nộp 
ngân sách nhà nước hơn 903 tỷ, 
đạt 74,6% kế hoạch năm. Hiện 
có 144 DN đang hoạt động ổn 
định (tỷ lệ hơn 94%) đã tổ chức 
xét nghiệm tầm soát và tầm soát 
định kỳ cho trên 14.600 lao động 
(tỷ lệ 73,4%); 29 DN tổ chức thực 
hiện sản xuất “3 tại chỗ”, với hơn 
2.580 lao động.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bình 
Định kiến nghị Chính phủ xem 
xét áp dụng các biện pháp hỗ trợ 
DN như: Hạ lãi suất ngân hàng, 
khoanh nợ các khoản vay, hỗ trợ 
vốn vay ưu đãi đối với các DN bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; 
miễn giảm tiền thuê đất cho DN; 
miễn giảm và gia hạn nộp thuế, 
phí và lệ phí cho các DN; chỉ đạo 
giảm giá điện, nước và các chi 
phí dịch vụ liên quan khác, nhất 
là dịch vụ cảng biển, logistics; 
ưu tiên cung cấp vắc xin ngừa 
Covid-19 để tiêm cho người lao 
động tại khu kinh tế, khu công 
nghiệp nhằm duy trì, ổn định sản 
xuất của các DN để đảm bảo thực 
hiện mục tiêu kép. 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành đề nghị các 
DN chủ động xây dựng phương 
án phục hồi sản xuất, bảo đảm 
an toàn cho người lao động trong 
phòng, chống dịch từ khâu sản 
xuất đến lưu thông; phối hợp với 
các địa phương để thống nhất kế 
hoạch tiêm ngừa Covid-19 cho 
công nhân, thực hiện xét nghiệm 
định kỳ theo quy định, bảo đảm 
không có F0 trong khu vực sản 
xuất, không để xảy ra ổ dịch trong 
sản xuất và phải chịu trách nhiệm 
trước địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ 
Y tế có kế hoạch cụ thể phân bổ 
vắc xin ngừa Covid-19 về các 
địa phương có các khu, cụm 
công nghiệp, hướng dẫn các giải 
pháp phòng chống dịch, bảo 
đảm an toàn tuyệt đối cho người  
lao động.

HẢI YẾN

Dịch có thể bùng phát tại các địa phương 
nên không thể chủ quan

(BĐ) - Chiều 20.9, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, 
Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh, chủ trì cuộc họp 
giao ban trực tuyến với các địa 
phương về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19.

Sau khi nghe các địa phương 
báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang nhận định tình 
hình dịch bệnh Covid-19 đang 
diễn biến rất phức tạp, dịch bệnh 
đã ở trong tỉnh ta và có thể bùng 
phát bất cứ lúc nào ở các địa 
phương nên không thể chủ quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 
đạo các địa phương phải triển 
khai quyết liệt các giải pháp 
phòng, chống dịch bệnh; rà soát 
tất cả các phương án, có kế hoạch 
bài bản, chi tiết để sẵn sàng triển 

khai khi có dịch bệnh bùng phát 
trên địa bàn. Tập trung xử lý triệt 
để các ổ dịch cũ, khoanh vùng 
xử lý các ổ dịch mới, không để 
dịch lây lan. Tăng cường quản 
lý địa bàn dân cư, người đi/về 
địa phương, nhất là các tài xế xe 
tải đường dài; thực hiện chặt chẽ 
việc phong tỏa, giãn cách xã hội, 
triển khai tiêm vắc xin, thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội…

Đặc biệt TP Quy Nhơn cần 
phối hợp với Sở Y tế trong điều 
hành, trực tiếp xuống cơ sở để 
chỉ đạo công tác phòng, chống 
dịch bệnh theo tình hình thực tế; 
tập trung xác định rõ nguồn lây 
tại phường Bùi Thị Xuân, Trần 
Quang Diệu để truy vết, cách ly 
và xét nghiệm diện rộng nhằm kịp 
thời phát hiện ca bệnh tại cộng 
đồng, tại Khu công nghiệp Phú 

Tài. Trên cơ sở yếu tố dịch tễ, TP 
Quy Nhơn phối hợp với Ban quản 
lý Khu kinh tế tỉnh để kiểm soát 
việc phòng, chống dịch bệnh tại 
các DN.

Sở Y tế hướng dẫn thêm các 
địa phương về đối tượng, khu 
vực nguy cơ để xây dựng kế 
hoạch tầm soát đúng trọng tâm,  
trọng điểm.

CA tỉnh phối hợp với Sở 
GTVT quản lý tài xế lái xe đường 
dài, đặc biệt sau khi qua các chốt 
kiểm tra y tế ở địa phương. 

Sở TT&TT hỗ trợ xây dựng 
phần mềm quản lý người qua 
chốt khai báo y tế bằng giấy, 
khai báo y tế điện tử liên thông 
giữa các chốt với các địa phương 
trong tỉnh; xây dựng phần mềm 
xét nghiệm tầm soát.

NGỌC NHUẬN

TP Quy Nhơn áp dụng Chỉ thị 16 
đối với KV 7, phường Bùi Thị Xuân

(BĐ) - Ngày 20.9, UBND TP 
Quy Nhơn đã ban hành Quyết 
định 7036/QĐ-UBND về việc áp 
dụng các biện pháp giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng 
Chính phủ tại KV 7, phường Bùi 
Thị Xuân để phòng, chống dịch 
Covid-19. Thời gian thực hiện: 7 
ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21.9.

Cùng ngày, UBND TP Quy 

Nhơn ban hành Quyết định 7028/
QĐ-UBND về việc áp dụng biện 
pháp phong tỏa tạm thời Công 
ty TNHH Trang phục ngoài trời 
CPPC Việt Nam (địa chỉ: Lô 
C15A, Khu công nghiệp Phú Tài, 
phường Bùi Thị Xuân) để phòng, 
chống dịch Covid-19. Thời gian 
thực hiện: Từ 16 giờ ngày 20.9 cho 
đến khi có thông báo mới.    N.P

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (người đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TX An Nhơn.          Ảnh: HOÀNG QUÂN

Chính phủ cấp 740 tấn gạo hỗ trợ 
người dân Bình Định bị hạn hán

Ngày 20.9, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái ký 
Quyết định 1549/QĐ-TTg chỉ đạo 
Bộ Tài chính xuất cấp không thu 
tiền 739,86 tấn gạo từ nguồn dự 
trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định 
để hỗ trợ người dân có đất lúa 
không sản xuất vụ Hè Thu năm 
2021 do hạn hán. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND 
tỉnh Bình Định thực hiện hỗ trợ 
kịp thời, đúng đối tượng, định 
mức theo quy định. Trường hợp 
sau khi thực hiện nếu vẫn còn 
khó khăn, UBND tỉnh Bình Định 
báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài 
chính để trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ. P.V
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Bình Định

Vui tết Trung thu giữa đại dịch
Không khí tết Trung thu năm nay - theo chia sẻ của nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - là “đầy ấn tượng 

và đáng nhớ”. Bởi các cô, các chú tuy đang vất vả “chiến đấu” với dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn không quên tổ 
chức trung thu cho chúng em đầm ấm, sum vầy. 

Quà trung thu 
có cả… khẩu trang 

Các bệnh nhi Covid-19 đang 
điều trị tại Bệnh viện Y học cổ 
truyền và Phục hồi chức năng 
tỉnh đã có một cái tết Trung thu 
đầy ấn tượng với chương trình 
“Trung thu cho em” do CLB 25 
Bình Định tổ chức. 28 phần quà 
gồm bánh trung thu, đèn lồng, 
khẩu trang... đã được trao cho 
các thiếu nhi đang điều trị tại 
đây. Bác sĩ Lê Ngọc Thường, 
Phó Chủ nhiệm phụ trách CLB 
25 Bình Định, chia sẻ: Dịp này, 
mọi trẻ em đều háo hức đón một 
cái tết đoàn viên, hạnh phúc, ấm 
cúng bên gia đình. Ấy vậy mà, 
những trẻ không may nhiễm 
Covid-19 không có được cơ hội 
đó. Các em lại phải vượt qua 
nỗi đau thể xác và tinh thần 
để chiến thắng dịch bệnh nguy 
hiểm. Điều đó thôi thúc chúng 
tôi tạo ra niềm vui cho các em”.

Chiều 19.9, Chi đoàn Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng tỉnh đã chuyển từng 
món quà của CLB 25 Bình Định 
cho các bệnh nhi. Cầm đèn ông 
sao, bánh Trung thu, em N.M.K. 
phấn khởi: “Con bất ngờ và thích 
thú vô cùng khi được tặng quà, 
được các cô, các chú quan tâm 
trong ngày tết Trung thu!”.

Không khí trung thu ấm áp 
còn lan tỏa đến các khu dân cư 
ở nhiều địa phương. Vừa dốc 
sức tham gia phòng, chống dịch 
nhưng Đoàn phường Quang 
Trung (TP Quy Nhơn) vẫn không 
quên chăm lo cho thiếu nhi nhân 
tết Trung thu. Chị Đặng Thị 
Tuyết Lê, Bí thư Đoàn phường 
Quang Trung, cho biết Đoàn 
phường cùng với sự chung tay 
của một số chi đoàn và nhà hảo 
tâm đã chuẩn bị được 100 suất 
quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn tại địa phương. 

Đã quá trưa 20.9 mà các gia 
đình trong Làng Trẻ em SOS Quy 
Nhơn vẫn còn mải mê sắp xếp, 
trang trí mâm cỗ trung thu. Gia 
đình nào cũng hy vọng, chiều 
nay mâm cỗ nhà mình sẽ được 
ban tổ chức (Làng SOS Quy 
Nhơn phối hợp với Tỉnh đoàn) 

chấm điểm cao nhất. Tại ngôi 
nhà số 1, em Đoàn Thị Phẩm 
cùng các em giúp mẹ Trần Thị 
Kim Oanh xếp mâm trái cây và 
mâm bánh kẹo. Phẩm cho biết, 
mọi năm Làng tổ chức một mâm 
cỗ lớn để mọi người cùng phá 
cỗ; nhưng năm nay, gia đình phá 
cỗ trung thu tại nhà. “Cả nhà 
cùng làm bánh, vẽ tranh, làm 
lồng đèn, rồi trang trí nhà cửa, 
sắp xếp mâm ngũ quả sao cho 
đẹp nhất, để được giải cao nhất”, 
Phẩm chia sẻ. 

Tết thiếu nhi không tiếng 
trống lân, không được rước đèn- 
người lớn hiểu “tâm trạng” của 
thiếu nhi trong đại dịch nên nỗ 
lực giúp các em vui tết. Tính 
đến ngày 20.9, Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Tương chao 
đậu hũ 3 Phù Cát đã tặng 500 
suất quà cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn của huyện Phù 
Cát với tổng số tiền hơn 40 triệu 
đồng. Chi hội trưởng Tô Thị Thu 
Nguyệt cho biết, ngoài số em mồ 
côi, khuyết tật, năm nay Chi hội 
còn tặng quà trung thu cho các 
trẻ ở những khu vực bị phong 
tỏa do dịch, con của nhân viên y 

tế và các trẻ là F0, F1 đang được 
điều trị và cách ly tập trung. 

Dành mọi điều tốt đẹp 
cho trẻ em

Hơn 5 năm qua, chị Phạm 
Nữ Hiền Ngân (ở TX An Nhơn) 
thường xuyên tặng quà trung 
thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn thị xã. Năm 
nay, chị tặng 150 bánh trung thu 
cùng sữa và nhiều bánh kẹo cho 
các em mồ côi. “Tôi cũng từng 
trong cảnh côi cút từ nhỏ nên 
luôn đồng cảm với các em, nhất 
là vào những dịp tết sum vầy, 
cả nhà đoàn tụ”, chị Ngân trải 
lòng. Còn với bác sĩ Lê Ngọc 
Thường, quãng thời gian làm 
việc tại khu điều trị F0 của Bệnh 
viện Y học cổ truyền và Phục hồi 
chức năng tỉnh đã nung nấu 
trong anh mong muốn tổ chức 
tết Trung thu cho các em. “Tôi 
thật sự muốn nhìn thấy các em 
cười vui trong ngày tết dành cho 
mình. Quyết tâm không bỏ sót 
em nào, CLB 25 Bình Định đã 
phối hợp với Chi đoàn bệnh viện 
cập nhật liên tục số trẻ vào viện”, 
anh Thường bộc bạch. 

Theo ông Nguyễn Văn 
Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-
TB&XH, năm nay, Quỹ Bảo trợ 
trẻ em tỉnh tặng 1.420 suất quà 
trung thu cho trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại 11 
huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh. So với năm ngoái, Quỹ 
tăng thêm 320 suất để dành 
tặng trẻ F0, F1 và con em lực 
lượng tuyến đầu chống dịch. 
Ngoài ra, Quỹ tiếp tục duy trì 
việc hỗ trợ Tỉnh Đoàn 150 suất 
quà để thăm, tặng cho trẻ khó 
khăn và trẻ vùng dân tộc thiểu 
số. Sáng 20.9, Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh đã đi thăm và tặng 50 
suất quà cho bệnh nhi đang điều 
trị tại BVĐK tỉnh, tặng quà cho 
14 gia đình Làng Trẻ em SOS 
Quy Nhơn cùng lưu xá thanh 
niên của Làng, tặng quà cho trẻ 
em khuyết tật ở Trung tâm Công 
tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh. 

“Quỹ đã chuyển tiền về các 
huyện, mong các huyện quan 
tâm, mua quà và tùy tình hình 
thực tế trên địa bàn, có hình thức 
phù hợp trao quà cho các em”, 
ông Hùng nói.          

NGỌC TÚ- DƯƠNG LINH

Trao quà Trung thu cho trẻ F0 đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh chiều 19.9. 
Ảnh: CLB 25 Bình Định

Tặng quà 
Trung thu cho 
trẻ khó khăn

Nhân dịp tết Trung thu năm 
2021, ngày 20.9, các đơn vị, địa 
phương đã tổ chức trao hàng 
trăm phần quà trung thu cho 
trẻ em khó khăn, trẻ em đang 
thực hiện cách ly tập trung, trẻ 
em là con em các gia đình đang 
làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống 
dịch trên địa bàn tỉnh.
l Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo Bác Ái Tuy Phước tặng 
15 suất quà cho các cháu thiếu 
nhi là con em của các y bác sĩ 
đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu 
phòng, chống dịch Covid-19 tại 
TTYT huyện Tuy Phước. Trước 
đó, Chi hội đã trao tặng 115 suất 
quà trung thu cho các cháu thiếu 
nhi nghèo, trẻ mồ côi và thiếu nhi 
khuyết tật ở các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện.
l Phòng LĐ-TB&XH huyện 

Phù Mỹ phối hợp với Huyện 
đoàn tổ chức thăm, tặng quà 
trung thu cho 4 thiếu nhi có 
hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 
huyện. Trong đó, có 2 em trong 
một gia đình có cha đang tham 
gia chống dịch tại TP Hồ Chí 
Minh; 1 em là F0, 1 em là F1 trong 
một gia đình. Mỗi suất quà trị giá  
200 nghìn đồng. 
l Đoàn Thanh niên xã Mỹ 

Châu (huyện Phù Mỹ) cũng tổ 
chức tặng 125 suất quà trung 
thu cho các em thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn xã, 
tổng trị giá gần 13 triệu đồng.
l Huyện đoàn - Hội đồng 

Đội huyện Tây Sơn tặng 54 suất 
quà trung thu cho trẻ em dân 
tộc thiểu số ở làng Cam (xã Tây 
Xuân), mỗi suất trị giá 200 nghìn 
đồng; tặng 6 suất quà cho các em 
thiếu nhi đang thực hiện cách 
ly tập trung tại khu cách ly tập 
trung của huyện Tây Sơn. 
l Huyện Đoàn Phù Cát tổ 

chức đến thăm và trao tặng 37 
phần quà cho trẻ em dân tộc 
Bana đang sinh sống tại làng 
Gia Trung, thôn Thạch Bàn Tây, 
xã Cát Sơn và làng Trà Hương, 
thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm. Mỗi 
suất quà trị giá 200 nghìn đồng 
(gồm bánh kẹo và lồng đèn) với 
tổng trị giá quà tặng gần 7,5 triệu 
đồng, từ nguồn vận động các tổ 
chức, cá nhân hảo tâm đóng góp, 
hỗ trợ.

X.VINH - V.LỢI - H.NGA - 
M.NGỌC -T.GIANG

Tổ chức dạy học chủ động, linh hoạt thông qua các hình thức
(BĐ) - Đó là một trong những 

nội dung quan trọng tại văn bản 
chỉ đạo của UBND tỉnh về việc 
đảm bảo điều kiện, tổ chức dạy 
và học phù hợp với tình hình 
dịch bệnh Covid-19, chiều 20.9. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở 
GD&ĐT phối hợp với UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 
linh hoạt nhằm ứng phó với diễn 
biến dịch bệnh từng địa phương.

Cụ thể, đối với giáo dục 
mầm non, thời gian trẻ em chưa 
đến trường do dịch Covid-19, 
chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm 
non tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn phụ huynh 
thực hiện chế độ dinh dưỡng 
khoa học, hợp lý và tổ chức cho 
trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà; 
thông tin cho phụ huynh theo 
dõi các kênh truyền hình VTV1, 
VTV7 để được hướng dẫn về chế 
độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý 
và tổ chức cho trẻ vui chơi học 
tập. Khi trẻ em đến trường, các 
cơ sở điều chỉnh kế hoạch năm 
học và tổ chức thực hiện chương 
trình theo kịch bản phù hợp. Xây 
dựng kho tài liệu, học liệu trực 
tuyến dùng chung, công cụ hỗ 
trợ; hướng dẫn xây dựng video 
và đăng trên website, facebook 

của nhà trường, hướng dẫn chăm 
sóc, giáo dục trẻ tại nhà

Đối với giáo dục tiểu học, 
giáo dục trung học, các cơ sở 
giáo dục tổ chức dạy học chủ 
động, linh hoạt thông qua hình 
thức trực tiếp, trực tuyến hoặc 
trên truyền hình nội dung môn 
học, hoạt động giáo dục với thời 
lượng hợp lý theo hướng dẫn 
tinh giản nội dung dạy học của 
Bộ GD&ĐT. 

Đối với địa phương đang 
thực hiện giãn cách xã hội và 
không tổ chức dạy trực tiếp tại 
trường, triển khai tổ chức dạy 
học trực tuyến kết hợp dạy học 

trên truyền hình các nội dung lý 
thuyết, hướng dẫn học sinh khai 
thác hiệu quả sách giáo khoa để 
học tập. 

Đối với lớp 1, lớp 2 tổ chức 
dạy học trên truyền hình và 
không thực hiện kiểm tra, đánh 
giá định kỳ trong khoảng thời 
gian này. 

Khối lớp còn lại tổ chức dạy 
học trực tuyến là chủ đạo, dạy 
học trên truyền hình là bổ trợ, 
ưu tiên các lớp cuối cấp. 

Với các địa phương cơ bản 
kiểm soát được dịch, tận dụng 
tối đa thời gian học sinh có thể 
đến trường để dạy học trực 

tiếp kết hợp ôn tập, củng cố 
nội dung lý thuyết đã học trực 
tuyến, học trên truyền hình. Tùy 
điều kiện thực tế địa phương có 
thể tổ chức dạy học nhiều hơn  
6 buổi/tuần. 

Sở GD&ĐT chủ động phối 
hợp với Đài PT-TH Bình Định 
thực hiện tuyên truyền, thống 
nhất về phương án tiếp sóng, 
phát lại các bài giảng trên các 
kênh truyền hình giáo dục quốc 
gia để bảo đảm “một môn học, 
lớp học phải có ít nhất 2 khung 
giờ phát bài giảng truyền hình 
trong một ngày”.           

THU HIỀN



Cuộc chiến chống dịch Covid-19 dự báo sẽ còn kéo dài, 
các lực lượng chống dịch sẽ phải còn nỗ lực rất nhiều. Những bức 
thư khen của công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung là sự 
động viên to lớn, cũng là lời nhắc nhở để các lực lượng tiếp tục làm 
nhiệm vụ tốt hơn nữa, góp sức để cuộc chiến chống dịch Covid-19 
sớm thắng lợi”.              Trung tá CAO VĂN ĐỊNH 

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Hoài Nhơn

“
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Ấm áp, ân cần 
Sống và làm việc ở TP Hồ Chí 

Minh, chị Nguyễn Thị Hồng Anh 
(quê xã Cát Trinh, huyện Phù 
Cát) thấp thỏm lo âu trước diễn 
biến phức tạp của dịch Covid-19. 
Thất nghiệp đã 3 tháng, chồng 
chất khó khăn từ chỗ ở, cái ăn 
cái mặc, chị như gặp phao cứu 
sinh khi được tỉnh tạo điều kiện 
để về quê hương. 

Đến khu cách ly, trong cơn 
mưa tầm tã, các chiến sĩ đã ân 
cần hướng dẫn, phụ mang hành 
lý, giúp từng người nhận phòng, 
nhận vật dụng cá nhân để dùng 
trong 14 ngày cách ly… Cảm giác 
ấm áp của ngày về khiến chị và 
nhiều người vơi mệt mỏi sau 
một ngày vất vả di chuyển, và sự 
thiện cảm, gắn bó cứ lớn dần qua 
từng ngày. Trong bức thư ngày 
25.8 gửi lại Khu cách ly tập trung 
số 1 huyện Phù Cát (tại Trường 
CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông 
lâm Trung bộ cơ sở 3 - xã Cát 
Hanh) trước khi tạm biệt, chị 
Hồng Anh xúc động bày tỏ: “Rất 
cảm ơn những người hùng thầm 

Thời gian qua, các tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn huyện Tây 
Sơn đã chung tay trong công 
tác phòng, chống dịch bằng 
những việc làm thiện nguyện, 
nghĩa tình.

Xã Tây Bình là một trong 
những địa phương có ca dương 
tính với SARS-CoV-2 nhiều nhất 
ở huyện Tây Sơn trong thời gian 
qua. Ông Phạm Văn Thương, 
Chủ tịch UBND xã Tây Bình, cho 
biết: Trên địa bàn xã hiện có 8 ca 
F0 và 266 trường hợp đang cách 
ly y tế tại nhà. UBND xã đã chỉ 
đạo các đoàn thể, các thôn cần có 
những việc làm thực chất, chân 
tình. Theo đó, Mặt trận và các hội 
đoàn thể xã tổ chức đi thăm, hỗ 
trợ trên 150 suất quà, chủ yếu là 
lương thực. Bên cạnh đó, việc đi 
chợ giúp những hộ bị cách ly, già 
yếu, neo đơn được thực hiện. Đơn 
cử như gia đình ông Nguyễn Văn 
Cư, ở xóm 1, thôn An Chánh có 
7 người là F0 và 2 người F1 nên 
việc mua nhu yếu phẩm được bà 

Nghĩa tình mùa dịch

con hàng xóm giúp tận tình để 
gia đình yên tâm vượt qua khó 
khăn trong thời gian thực hiện 
quy định cách ly tại nhà.

Còn ông Nguyễn Minh Thiện, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã Tây Vinh, cho biết, trên địa xã 
đã có nhiều việc làm thiết thực 
giúp đỡ, chia sẻ với những người 
lao động, người yếu thế gặp 

khó khăn do dịch Covid-19, với 
phương châm “không để ai bị bỏ 
lại phía sau”. Trong đó, Mặt trận 
và các hội, đoàn thể đã tới tận nhà 
trao tặng 48 suất nhu yếu phẩm, 
với tổng trị giá 12 triệu đồng. 

Tại TTYT huyện Tây Sơn, thời 
gian qua vẫn thường xuyên duy 
trì hoạt động của Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo và Bếp ăn tình 

thương. Hoạt động này đã hỗ 
trợ 117 suất ăn sáng, 162 suất ăn 
trưa và tối, tặng 13 phần quà cho 
bệnh nhân nghèo đang điều trị 
tại Trung tâm và ở cộng đồng, với 
tổng trị giá trên 7,5 triệu đồng. 
Đặc biệt, chùa Phước Hưng (xã 
Tây Xuân) thực hiện chương trình 
Bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân 
đều đặn vào ngày thứ Năm hằng 
tuần và buổi trưa của các ngày 
mùng 1 âm lịch, ngày rằm hằng 
tháng (khoảng 70 suất/lần). Tuy 
giá trị mỗi suất cơm không lớn, 
nhưng đã phần nào chia sẻ khó 
khăn cùng các bệnh nhân nghèo, 
động viện họ an tâm điều trị, 
chiến thắng bệnh tật. 

Ngoài ra, từ khi kích hoạt 
lại chốt kiểm tra phòng, chống 
dịch Covid-19 trên QL 19 (xã Tây 
Thuận) cho tới nay, lực lượng trực 
chốt đã vận động hỗ trợ trên 60 
suất quà cho người về quê ngang 
qua chốt bằng xe máy, với tổng 
trị giá trên 12 triệu đồng. 

VĂN PHONG

Các hội, đoàn thể xã Tây Vinh tặng quà người dân khó khăn do dịch Covid-19.
Ảnh: V.PHONG

và những lá thư cảm ơn

lặng! Cảm ơn anh thủ trưởng 
đơn vị đã đến chia sẻ cùng anh 
chị em cách ly ở đây, quan tâm, 
lắng nghe tâm tư nguyện vọng 
mọi người. Cảm ơn những anh 
chị y bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng 
hỏi han, chăm sóc sức khỏe. Cảm 
ơn các anh chiến sĩ rất có tâm, 
đã chuẩn bị những bữa ăn rất 
ngon… Cầu chúc các anh chị 
luôn khỏe mạnh, bình an khi 
chiến đấu với đại dịch”. 

Không chỉ con em Bình Định 
xa quê mà những người đang 
sống trên địa bàn tỉnh cũng cảm 
nhận được tấm chân tình của đội 
ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y 
tế và phục vụ tại các điểm cách 
ly tập trung. 

Trong thư cảm ơn, chị K.S 
(ở TX Hoài Nhơn) kể trong 14 
ngày giữa tháng 7, khi ở Khu 
cách ly Trường CĐ Bình Định 
cơ sở 2 (phường Bồng Sơn, TX 
Hoài Nhơn), nơi ăn chốn ngủ 
được chuẩn bị chu đáo, có không 

gian rộng rãi để tập thể dục, tăng 
cường sức khỏe. “Mọi người 
được nhắc nhở nghiêm túc chấp 
hành quy định 5K trong suốt 
thời gian sinh hoạt. Đặc biệt, các 
cán bộ, chiến sĩ ai cũng nhiệt 
tình, vui vẻ làm cho bà con ai nấy 
thấy thoải mái, thời gian cách 
ly như ngắn lại”, chị S. chia sẻ.

Có thể thấy, chính sự chu 
đáo, trách nhiệm của đội ngũ 
quản lý, phục vụ tại các khu cách 
ly tập trung đã tạo tâm lý thoải 
mái, yên tâm, tiếp thêm niềm tin, 
sức mạnh cho người phải cách ly. 
Trong thư cảm ơn, chị Phạm Thị 

Hiệp (ở xã Cát Lâm, huyện Phù 
Cát) kể: “Đêm trước ngày phải 
đi cách ly tập trung, tôi không 
ngủ được vì sợ lây chéo. Vào nơi 
cách ly mới thấy mọi sinh hoạt 
đều riêng biệt, có khoảng cách an 
toàn. Những ai thuộc diện phải 
cách ly tập trung thì cứ yên tâm, 
tự tin lên đường, không sao cả”. 

Quyết tâm chống dịch
Rời khu cách ly tập trung, 

có không ít người gửi lại những 
bức thư cảm ơn, với lời lẽ mộc 
mạc, chân chất. Có người còn tìm 
cách “cảm ơn” rất dễ thương. 

Như chị N., chủ một quán trà 
sữa, sau khi hoàn thành 14 ngày 
cách ly tập trung và 7 ngày cách 
ly tại nhà, đã quay lại khu cách 
ly Trường CĐ Bình Định cơ sở 
2 tặng món sương sáo kem sữa 
để “các anh, chị giải nhiệt trong 
ngày nắng nóng”. 

Đại úy Trần Thái Thiên, 
Trợ lý Chính sách - Dân vận 
Ban CHQS huyện Phù Cát, làm 
nhiệm vụ tại Khu cách ly tập 
trung số 1 huyện Phù Cát, cho 
biết, thời gian qua, Khu cách ly 
đã nhận được hơn 30 bức thư 
cảm ơn của những người hoàn 
thành cách ly tập trung. Bên cạnh 
những bức thư cảm ơn, chào tạm 
biệt, tình cảm người dân trước 
khi rời đi cũng rất lưu luyến, để 
lại xúc động cho đơn vị. 

Trong số đó, đại úy Thiên 
nhớ nhất tình cảm của bé Huỳnh 
Anh Thư, 5 tuổi, ở Cát Thành, 
Phù Cát và một nam F1 trung 
niên ở Cát Tài, Phù Cát. Còn rất 
bé nhưng Thư đã viết nửa đôi 
giấy học sinh, rồi lại vẽ thêm 
bức tranh “Các chú bộ đội chống 
dịch” để cảm ơn các cô chú. Một 
người đàn ông ở Cát Tài, đến 
trao lá thư ngắn và ướt vì mưa, 
rồi khóc hỏi mọi người làm 
nhiệm vụ trong này đã bao lâu 
rồi không được về nhà, nhắc đi 
nhắc lại anh em nhớ hết sức cẩn 
thận, ông về sẽ làm tuyên truyền 
viên, nhắc nhở bà con xóm làng 
nâng cao ý thức hơn để dịch qua 
mau, mọi người lại được sống 
bình yên, vui vầy… 

“Với tôi, tham gia chống 
dịch và phục vụ nhân dân, được 
chứng kiến những tình cảm quân 
dân tốt đẹp ấy là những kỷ niệm 
đẹp nhất trong đời công tác đến 
nay. Tin rằng, nhận thức, tình 
cảm từ việc đi cách ly sẽ giúp bà 
con khi trở về địa phương thêm ý 
thức, quyết tâm tham gia phòng, 
chống dịch và lan tỏa đến mọi 
người”, đại úy Thiên bộc bạch 
và tin tưởng.                 SAO LY

Tại thời điểm chiều 20.9, 
toàn tỉnh có trên 2.400 người 
đang thực hiện cách ly tập 
trung theo quy định phòng, 
chống dịch Covid-19. Trước 
đó, có rất nhiều người đã 
hoàn thành thời gian cách 
ly, chân rời đi mà lòng dành 
nhiều tình cảm cho nơi mình 
bất đắc dĩ phải gắn bó dẫu 
trong khoảng thời gian ngắn.

“Ngày về”

Đại úy Trần Thái Thiên 
và bé Huỳnh Anh Thư 

chụp ảnh lưu niệm khi 
cô bé đến gửi lại thư, 

tranh cảm ơn và chào 
tạm biệt. Ảnh: NVCC

l Chiều 20.9, đại diện lãnh 
đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Trường 
Quốc học Quy Nhơn đã thăm 
và trao tặng 150 suất nhu yếu 
phẩm (500 nghìn đồng/suất), 
với tổng trị giá 75 triệu đồng 
cho người dân gặp khó khăn do 
dịch Covid-19 trên địa bàn TP 
Quy Nhơn. ANH PHƯƠNG
l Trường ĐH Quang Trung 

vừa tặng 30 suất học bổng 
cho học sinh có thành tích xuất 
sắc nhất khối hoặc có hoàn cảnh 
khó khăn vươn lên học tập tốt 
của 10 trường THPT kết nghĩa 
trên địa bàn tỉnh, năm học mới 
2021 - 2022. Mỗi suất học bổng 
trị giá 1 triệu đồng. HOÀNG ANH
l Sáng 20.9, Đoàn Thanh 

niên thị trấn Bình Dương 
(huyện Phù Mỹ) cùng nhà tài 
trợ đã tặng 2 xe đạp trị giá 2,5 
triệu đồng cho 2 học sinh khó 
khăn của Trường Tiểu học Bình 
Dương và 30 phần quà (trị giá 
150 nghìn đồng) cho các em học 
sinh của trường. BẢO NGÂN

TIN VẮN
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l Tại TX An Nhơn, từ giữa tháng 9 đến 
nay có 51/102 DN sản xuất kinh doanh 
đã hoạt động trở lại, thu hút gần 4.400 lao 
động đi làm, sau khi thị xã chuyển sang thực 
hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ 
và Chỉ thị 14 của UBND tỉnh. Trong suốt thời 
gian TX An Nhơn thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đa 
số các DN hoạt động sản xuất trên địa bàn đều 
dừng hoạt động do không bảo đảm điều kiện 

phòng, chống dịch Covid-19. THÁI PHIÊN
l Từ đầu năm đến nay, ngư dân Phù 

Cát khai thác được khoảng 35.100 tấn 
hải sản, đạt 77,8% kế hoạch. Ngoài ra, toàn 
huyện còn có 1.064,5 ha nuôi thủy sản, với  
sản lượng thu hoạch 1.345 tấn. Đến nay, 
toàn huyện có 853 tàu thuyền với tổng công 
suất 207.277 CV, tăng 15.012 CV so cùng kỳ, 
trong đó có 334 tàu đăng ký tham gia đánh 
bắt xa bờ. TRƯỜNG GIANG

l Thưa ông, thực hiện Luật 
HTX 2012 mang lại thay đổi nào 
cho các HTX trên địa bàn tỉnh?

- Luật HTX 2012 chính thức 
có hiệu lực từ ngày 1.7.2013 với 
nhiều thay đổi, trong đó chuyển 
đổi từ HTX truyền thống sang 
hoạt động như DN. Thực hiện 
Luật từ đó đến nay, toàn tỉnh 
có 242 HTX, trong đó cho 184 
HTXNN, 27 quỹ tín dụng nhân 
dân, 16 HTX vận tải, 15 HTX tiểu 
thủ công nghiệp và dịch vụ. Theo 
kế hoạch phát triển, đến hết ngày 
31.12.2021, toàn tỉnh có 255 HTX, 
tăng 33 HTX, trong đó có 53 HTX 
thành lập mới.

So với giai đoạn trước khi 
Luật HTX 2012 có hiệu lực, số 
HTX trên địa bàn tỉnh tăng về cả 
chất và lượng. Điều này cho thấy 
HTX vẫn có sức hút với người 
dân, đặc biệt là người dân khu 
vực nông thôn. Tham gia HTX, 
thành viên được bảo đảm quyền 
lợi, hoạt động sản xuất kinh 
doanh ngày càng chuyên sâu, 
có tính cạnh tranh cao, tăng thu 
nhập. Những thay đổi này thể 
hiện rõ tại những HTXNN thực 
hiện thành công chuỗi liên kết 

Kinh tế hợp tác xã 
cần những nhân tố “đầu tàu”

Theo kế hoạch, vào tháng 
10.2021, UBND tỉnh tổ chức 
tổng kết 10 năm thực thi 
Luật HTX 2012 nhằm đánh 
giá lại toàn bộ quá trình hoạt 
động, kết quả đã đạt được; 
đồng thời đề xuất một số giải 
pháp triển khai cho giai đoạn 
tới. Phóng viên Báo Bình 
Định phỏng vấn ông Ngô 
Thanh Lý, Chủ tịch Liên minh 
HTX tỉnh, về vấn đề này.

sản xuất, kết nối tốt với DN tạo 
đầu ra ổn định; đặc biệt ở các mô 
hình liên kết sản xuất lúa giống, 
đậu phụng, dưa lưới… 

Hiện toàn tỉnh có 57 HTXNN 
tổ chức liên kết sản xuất theo 
chuỗi bền vững; 15 HTXNN ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất; 
7 HTXNN có sản phẩm chứng 
nhận OCOP, riêng HTXNN Ngọc 
An ở phường Hoài Thanh Tây, 
TX Hoài Nhơn tiếp tục đăng ký 
tham gia bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp quốc gia năm 2021. 

Bên cạnh việc cung ứng các 
dịch vụ cho thành viên, hỗ trợ 
kỹ thuật, tổ chức sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm, dịch vụ tín dụng 
nội bộ..., các HTX còn mở rộng 
các loại hình dịch vụ, chú trọng 

vào chất lượng sản phẩm cung 
ứng cho các đối tượng khách 
hàng không phải là thành viên 
của HTX. 

Dù vậy, bên cạnh kết quả đạt 
được, hoạt động của các HTX còn 
có những khó khăn, vướng mắc 
nhất định, nhất là khó khăn trong 
việc tiếp cận các nguồn vốn vay, 
chính sách thuế, khả năng cạnh 
tranh với các DN…

l Trên cơ sở những kết quả đạt 
được, với vai trò cơ quan quản 
lý, Liên minh HTX tỉnh có đề 
xuất, giải pháp nào để phát triển 
HTX trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian tới?

- HTX là một kênh quan trọng 
trong việc tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho thành viên và người 
lao động, bảo vệ môi trường, góp 

phần xóa đói, giảm nghèo, nhất 
là trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn. Bên cạnh đó, với tinh 
thần hợp tác trong HTX, tinh thần 
đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các 
thành viên nói riêng và cộng đồng 
dân cư nói chung được phát huy; 
thành viên HTX mở rộng các sinh 
hoạt cộng đồng, tương trợ nhau 
trong sản xuất, kinh doanh, cải 
thiện đời sống văn hóa. 

Trên cơ sở những kết quả đã 
đạt được, với sự quan tâm của 
tỉnh, trong giai đoạn tới sẽ có 
thêm những HTX chuyên ngành 
là “đầu tàu” đủ mạnh, có thể dẫn 
dắt, thúc đẩy kinh tế tập thể trên 
địa bàn tỉnh. Những HTX này giữ 
vai trò tiên phong thu hút sự tham 
gia của nông dân, đứng ra liên 
kết với nhau cùng phát triển. Các 
HTX chuyên ngành hoạt động 
chuyên nghiệp nâng cao năng 
lực sản xuất, sức cạnh tranh và 
khả năng thích nghi trong bối 
cảnh mới. 

l Để làm được những điều này, 
yếu tố then chốt là gì, thưa ông?

- Yếu tố then chốt để hoàn 
thiện và nâng cao chất lượng 

của các HTX đáp ứng được yêu 
cầu mới, bối cảnh mới nằm ở con 
người. HTX kiểu mới cần những 
con người kiểu mới - nghĩa là 
chịu khó, dám nghĩ, dám làm, 
tiếp cận các tiến bộ KHKT và 
công nghệ trong hoạt động sản 
xuất và kinh doanh của HTX. 
Vài năm gần đây, chúng ta đã 
có thêm một vài HTX mạnh dạn 
tiếp cận công nghệ mới, tiên tiến, 
tạo được uy tín trong cộng đồng 
như: HTX Nông công thương An 
Nhơn, HTXNN Công nghệ cao 
La’s Farm Ân Phong (Hoài Ân), 
HTX Nấm Anvies (TX An Nhơn), 
HTX Chế tác đá hoa cương Bảo 
Thắng (Phù Mỹ), HTXNN Thanh 
niên Hoài Ân…, tuy chưa phải là 
nhiều nhưng những nhân tố như 
thế rất quý. 

Với vai trò là cơ quan quản 
lý, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục 
quan tâm, hỗ trợ các HTX thành 
viên trong đào tạo nhân lực, tiếp 
cận chính sách, các gói hỗ trợ để 
nâng cao hoạt động của HTX trên 
địa bàn tỉnh.

l Xin cảm ơn ông!
THU DỊU (Thực hiện)

Đề xuất cấp mã vùng trồng 
cho cây ớt Bình Định

(BĐ) - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật (Sở NN&PTNT) cho biết đã đề 
xuất Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) 
xem xét, cấp mã số vùng trồng đối với 
cây ớt cho địa bàn tỉnh Bình Định. 

Theo thống kê của ngành Nông 
nghiệp tỉnh, diện tích sản xuất ớt hàng 
năm của Bình Định khoảng 2.200 ha; 
nông dân trong tỉnh chủ yếu trồng ớt 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 
theo đường tiểu ngạch. Việc cấp mã số 
vùng trồng góp phần hỗ trợ cơ quan 
quản lý trong việc kiểm soát chất lượng 

sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, đáp ứng quy định bắt buộc phải 
có thông tin truy xuất nguồn gốc đối 
với mặt hàng quả tươi, tăng cơ hội xuất 
khẩu nông sản theo đường chính ngạch. 

Từ năm 2018 đến nay, Cục Bảo vệ 
thực vật đã cấp 33 mã số vùng trồng (29 
mã số dưa hấu và 4 mã số xoài) với diện 
tích 975 ha trên địa bàn tỉnh. Tất cả các mã 
số được cấp phục vụ cho việc xuất khẩu, 
chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

QUANG BẢO

Năm 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu 
ngành chế biến gỗ của Bình Định đạt 540 
triệu USD, chiếm 51% tổng kim ngạch xuất 
khẩu của tỉnh. Dù gặp nhiều khó khăn bởi 
đại dịch Covid-19, nhưng theo Cục Thống 
kê tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2021, mặt 
hàng gỗ và sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu vẫn 
đạt khoảng 470,7 triệu USD (chiếm khoảng 
53,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh). 
Theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định, đến 
tháng 8.2021, 89 DN là thành viên của Hiệp 
hội đang hoạt động ở 9/11 huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh đã tạo việc làm ổn 
định cho gần 26.000 lao động. Đây là điều 
mà lãnh đạo tỉnh trong một số chuyến làm 
việc đã đánh giá là “đóng góp rất lớn vào 
ổn định xã hội”.

Dù vậy các DN thuộc Hiệp hội cũng gặp 
khá nhiều vướng mắc, khó khăn. Chính vì 
thế, để giúp các DN này tiếp tục tận dụng 
tốt thời cơ khi thị trường Mỹ và châu Âu bắt 
đầu phục hồi sau đại dịch, tại một hội nghị 
gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp 
với các sở, ban, ngành liên quan nhanh 
chóng xem xét, giải quyết các kiến nghị 

của Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định liên 
quan đến công tác an toàn phòng dịch 
Covid-19; trường hợp vượt quá thẩm quyền, 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ 
đạo. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời 
cơ kinh doanh đến và qua rất nhanh cho 
nên vấn đề quan trọng này cần được xử lý 
khẩn trương để hỗ trợ ngành gỗ vượt khó, 
sản xuất, kinh doanh tốt hơn.

Hướng đến lâu dài hơn, ngày 8.9.2021, 
UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ NN&PTNT 
góp ý dự thảo đề án Phát triển ngành công 
nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai 
đoạn 2021 - 2030. Theo đó, UBND tỉnh đề 
nghị Bộ NN&PTNT xem xét bổ sung tỉnh 
Bình Định là một trong 4 tỉnh, thành phố 
trong nước được lựa chọn xây dựng Trung 
tâm Triển lãm đồ gỗ quốc gia, mang tầm 
cỡ quốc tế. Với lợi thế tập trung nhiều DN 
chế biến gỗ, UBND tỉnh cũng đề nghị Trung 
ương tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Bình Định 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, 
cụm công nghiệp chuyên ngành chế biến 
gỗ, bao gồm công nghiệp hỗ trợ phục vụ 
chế biến gỗ và các chuỗi liên kết sản xuất 
các sản phẩm đồ gỗ.                      MAI THƯ

Giúp ngành chế biến gỗ tận dụng thời cơ

Thành viên HTXNN Ngọc An trồng dừa theo hướng hữu cơ phục vụ HTX chế biến 
sản phẩm.                                                   Ảnh: KIM NHƯỜNG

Hoạt động sản xuất của HTX gạch ngói Phú Phong (Tây Sơn).               Ảnh: THU DỊU
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Hiện nay, huyện An Lão có 
8 di tích cấp quốc gia và cấp 
tỉnh, 224 di sản văn hóa phi vật 
thể. Các di sản văn hóa phi vật 
thể mang nét riêng có của địa 
phương như: Lễ cưới của người 
H’re, Bana; nghi lễ mừng lúa mới, 
dựng nhà sàn; phong tục đặt tên 
cho con; các làn điệu hơ mon, 
ta lêu, ca choi, ca lối, hát ru… 
Cùng với đó là nhiều nhạc cụ 
truyền thống như: Cồng chiêng, 
goong, chinh tốc, sáo và các loại 
hình di sản văn hóa vật thể, phi 
vật thể khác.

Ông Châu Anh Tế, Trưởng 
Phòng VH&TT huyện An Lão, 
cho biết: Hằng năm, huyện tổ 
chức các lễ hội VH-TT cấp huyện, 
cấp xã, trong đó có ngày hội văn 
hóa các dân tộc thiểu số (tổ chức 
2 năm/lần). Qua đó, giáo dục thế 
hệ trẻ tự hào về truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của ông cha để lại. 
Ngoài ra, huyện còn quan tâm 
đầu tư, nâng cấp các thiết chế 
văn hóa như: Nhà sinh hoạt cộng 
đồng, sân thể thao; biên soạn, 
hoàn thiện chữ viết và tổ chức 
giảng dạy tiếng H’re cho cán bộ, 
công chức và giáo viên công tác ở 

Công trình Ðền thờ Tây Sơn Tam Kiệt 
thuộc dự án mở rộng, nâng cấp Bảo tàng 
Quang Trung (huyện Tây Sơn), do Ban 
Quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp 
tỉnh làm chủ đầu tư phần xây dựng, Sở 
VH&TT làm chủ đầu tư phần thiết kế 
mỹ thuật. Công trình khởi công vào cuối 
tháng 7.2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành 
các hạng mục xây dựng nhà tiền bái, nhà 
thượng điện. Sở VH&TT phối hợp với Công 
ty TNHH MTV Bảo tồn di sản văn hóa (Hà 
Nội) thực hiện khoảng 90% khối lượng hạng 
mục nội thất, trưng bày và bài trí thờ tự.

Ông Nguyễn Văn Mạc, Giám đốc Công 
ty TNHH MTV Bảo tồn di sản văn hóa, cho 
biết: “Chúng tôi đã hoàn thiện các chi tiết 
tạo hình về nội thất, trưng bày và bài trí đồ 
thờ tự tại khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, 
nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19, chúng 
tôi không thể vào Bình Định để thi công tiếp 
các mục việc còn lại. Nếu tình hình dịch 
bệnh được kiểm soát, việc đi lại từ Hà Nội 
vào Bình Định thông suốt, chúng tôi sẽ tiếp 
tục thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra”.

Theo thiết kế Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, 
nhà tiền bái có diện tích không gian thờ tự 
234,5 m2, gồm 7 gian, 4 hàng cột, thờ công 
đồng và văn thần, võ tướng: Thượng thư 
Ngô Thì Nhậm, Trung thư lệnh Trần Văn 
Kỷ, Đại tư mã Ngô Văn Sở, Thiếu phó Trần 
Quang Diệu, Đô đốc Bùi Thị Xuân, Đại tư 
đồ Võ Văn Dũng. Nhà thượng điện gồm 7 

Lập quy hoạch 
di tích lịch sử 
Địa đạo Gò Quánh

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập 
quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 
di tích lịch sử Địa đạo Gò Quánh 
(TX Hoài Nhơn).

Theo đó, di tích lịch sử Địa đạo 
Gò Quánh được lập quy hoạch trong 
phạm vi diện tích khoảng 7,47 ha; 
trong đó diện tích hiện trạng khu di 
tích là 6,21 ha, diện tích đường giao 
thông, sân bãi hiện trạng là 0,5 ha, 
diện tích giải phóng mặt bằng mở 
rộng khu di tích 0,76 ha.

Di tích Địa đạo Gò Quánh 
thuộc khu phố Mỹ An 1 và Mỹ An 
2 (phường Hoài Thanh, TX Hoài 
Nhơn) được UBND tỉnh công nhận 
di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2019. 
Đây là một chứng tích lịch sử gắn 
liền với những chiến công oanh liệt 
của quân dân Hoài Nhơn nói riêng, 
quân dân Bình Định nói chung 
trong kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Từ năm 1964  - 1968, hệ thống 
địa đạo Gò Quánh được đảng viên, 
lực lượng du kích địa phương đào 
làm công sự ngầm dưới lòng đất, 
cất giấu vũ khí, đạn dược để chiến 
đấu với địch ngay trong lòng đất. 

ĐOAN NGỌC

An Lão bảo tồn, phát huy 
các giá trị văn hóa phi vật thể

Là địa phương còn lưu giữ 
khá nhiều di sản văn hóa phi 
vật thể giá trị, thời gian qua, 
huyện An Lão đã ra sức gìn 
giữ, xem đó là tài sản vô giá 
để giáo dục truyền thống yêu 
nước, khơi dậy lòng tự hào 
của mỗi người dân.

Nghệ nhân Đinh 
Văn Trai, một 

trong số ít người ở 
thôn 1, xã An Toàn 
chơi thạo các nhạc 

cụ dân tộc Bana.                                                                                                                                            
            Ảnh: 
AN NHIÊN

vùng có đông đồng bào H’re sinh 
sống. Hỗ trợ các bộ cồng chiêng 
cho các thôn, làng, các trường 
học, giúp bà con có thêm điều 
kiện để sinh hoạt tập thể, duy trì, 

phát huy các giá trị văn hóa đặc 
sắc của dân tộc mình. 

Bên cạnh những kết quả tích 
cực, công tác bảo tồn và phát huy 
giá trị văn hóa phi vật thể trên 

địa bàn huyện An Lão cũng còn 
nhiều khó khăn, nhất là thiếu đội 
ngũ nghệ nhân am hiểu về văn 
hóa phi vật thể. Công tác tuyên 
truyền, quảng bá di sản, gắn kết 
các di sản văn hóa với hoạt động 
du lịch còn hạn chế. Thiếu kinh 
phí hỗ trợ các hoạt động bảo tồn, 
tổ chức truyền dạy và quảng 
bá, giới thiệu các giá trị di sản  
văn hóa. 

Điều đáng mừng là trên địa 
bàn huyện có 40 thôn, làng được 
huyện và các ngành chức năng 
của tỉnh hỗ trợ mỗi làng 1 bộ 
chiêng, 1 bộ chinh tốc (đối với 
các làng của người H’rê), 1 bộ 
goong, 1 bộ chiêng (đối với các 
làng có người Bana). Qua đó giúp 
bà con có điều kiện gìn giữ, phát 

huy giá trị văn hóa từ những bài 
chiêng, goong, chinh tốc... 

Nghệ nhân Đinh Văn Trai 
ở thôn 1, xã An Toàn, cho biết: 
Nhạc cụ truyền thống của đồng 
bào Bana khá phong phú song 
cồng chiêng vẫn là một biểu 
tượng của sự linh thiêng, cao 
quý. Từ sâu thẳm tâm hồn của 
người Bana, tiếng cồng chiêng 
đã thấm vào máu thịt của từng 
người dân từ lúc sinh ra cho đến 
lúc về cõi vĩnh hằng! 

Để duy trì, bảo tồn giá trị 
văn hóa cồng chiêng, từ năm 2016,  
thôn 1, xã An Toàn đã thành lập 
CLB cồng chiêng và đến nay đã 
có 20 thành viên. Từ khi có CLB, 
phong trào văn nghệ ở thôn khởi 
sắc hẳn. Nhất là mỗi khi có lễ hội 
hay sự kiện lớn của làng, tiếng cồng 
chiêng khiến cuộc sống tươi vui 
hơn, lòng người phấn chấn hẳn. 

Xác định giá trị to lớn của di 
sản văn hóa phi vật thể đối với 
cuộc sống tinh thần của người 
dân, huyện An Lão luôn ý thức 
gìn giữ và ra sức bảo tồn, phát 
huy. Ông Trương Tứ, Chủ tịch 
UBND huyện An Lão, nhấn 
mạnh: Trong thời gian tới, huyện 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân cùng tham 
gia bảo vệ di sản văn hóa phi 
vật thể. Chú trọng đến nguyên 
tắc “bảo tồn sống”, tức là bảo tồn 
các hiện tượng văn hóa phi vật 
thể ngay chính trong đời sống 
cộng đồng. Có chính sách, chế 
độ đãi ngộ cho các nghệ nhân 
giỏi, những cá nhân và gia đình 
có công sức giữ gìn những di sản 
văn hóa phi vật thể.     AN NHIÊN

XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TÂY SƠN TAM KIỆT: 

Nỗ lực đảm bảo tiến độ đề ra

gian, 6 hàng cột, diện tích thờ tự bên trong 
234,5 m2. Gian chính thờ Hoàng đế Quang 
Trung - Nguyễn Huệ, hai gian kế bên thờ 
Thái Đức hoàng đế Nguyễn Nhạc và Đông 
Định vương Nguyễn Lữ. Hệ thống tượng 
văn thần, võ tướng, Tây Sơn Tam Kiệt sẽ 
được cung thỉnh từ đền cũ sang an vị tại 
nhà tiền bái, nhà thượng điện. Nhà tiền tế 
được nâng cấp, cải tạo từ Đền thờ Tây Sơn 
Tam Kiệt hiện tại với diện tích không gian 
thờ tự là 173 m2, gồm 5 gian, 4 hàng cột, 
thờ bài vị gia tiên, thân phụ, thân mẫu Tây 
Sơn Tam Kiệt.

Không gian bên trong nhà tiền tế, nhà 

tiền bái, nhà thượng điện được ốp 
gỗ các vách trước, hai bên đầu hồi 
và sàn nhà; lắp đặt hệ thống ánh 
sáng ấm tạo sự trang nghiêm. Các 
đồ tế lễ được làm bằng đồng và 
đồng khảm bạc; hương án, khám 
thờ, ngai thờ, bài vị, hoành phi, 
câu đối... làm bằng gỗ được chạm 
trổ, điêu khắc hoa văn, họa tiết 
tinh tế, sơn son thếp vàng.

Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân 
Chánh cho biết: UBND tỉnh đã 
giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp 
Ban Quản lý Dự án dân dụng 
và công nghiệp cùng các ngành 
liên quan lập phương án thiết 
kế hạ tầng cảnh quan tại Bảo 
tàng Quang Trung với các hạng 

mục: Sửa chữa tường rào và cổng chính, 
thay thế bảng tên tại cổng chính “Bảo tàng 
Quang Trung” thành “Di tích lịch sử Khu 
đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt” cho phù hợp 
với Quyết định xếp hạng di tích quốc gia 
đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ. Đồng 
thời bổ sung xây dựng thêm tháp chuông, 
tháp trống trước nhà tiền tế; quy hoạch 
chỉnh trang khu vực trồng cây xanh, kết 
hợp với đường đi dạo bộ phía trước Đền 
thờ Tây Sơn Tam Kiệt, nhằm phát huy giá 
trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ 
Tây Sơn Tam Kiệt.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Công trình nhà tiền bái đã cơ bản hoàn thiện.               Ảnh: NGỌC NHUẬN

Thế hệ trẻ xã An Quang đang nỗ lực gìn giữ văn hóa cồng chiêng do ông cha xưa để lại.                                                                Ảnh: AN NHIÊN
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Bình Định

Đoàn kết, đồng lòng thắng “giặc Covid”
Cùng với y tế, quân đội là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch. Trong trận chiến không 

tiếng súng với “giặc Covid-19” đầy cam go, một trong những biện pháp được các đơn vị quân đội coi 
trọng, xem như “chìa khóa” để hoàn thành nhiệm vụ là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Hỗ trợ 2 tỉnh Nam Lào xây dựng công trình 
hữu nghị quân sự

Trao kinh phí hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh Chămpasăk để xây dựng nhà ở cho cán 
bộ, chiến sĩ Đại đội biên giới 521.                      Ảnh: ĐỨC TÀI

Đoàn công tác 
của Bộ CHQS tỉnh 
vừa bàn giao kinh 
phí hỗ trợ xây dựng 
công trình hữu nghị 
quân sự năm 2021 
cho Bộ CHQS 2 tỉnh 
Chămpasăk và Attapư 
(nước CHDCND Lào) 
tại Cửa khẩu Quốc tế 
Bờ Y (tỉnh Kon Tum). 

Tại buổi lễ, thay 
mặt Bộ CHQS tỉnh, 
đại tá Nguyễn Xuân 
Sơn, Phó Chính ủy 
Bộ CHQS tỉnh, đã 
bàn giao 1 tỷ đồng 
hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh 
Chămpasăk xây dựng 
nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội biên giới 
521 và 600 triệu đồng cho Bộ CHQS tỉnh 
Attapư để xây dựng cơ sở vật chất doanh 
trại Trường Quân sự tỉnh Attapư. Nguồn 
kinh phí hỗ trợ được trích từ kinh phí đối 
ngoại của tỉnh phân bổ.

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS của 2 tỉnh 
Chămpasăk và Attapư đã cảm ơn tình cảm 

Cung cấp 1.750 suất nhu yếu phẩm cho 
người dân khó khăn

(BĐ) - Thượng tá Mai Xuân Sơn, 
Chính trị viên Ban CHQS huyện Phù 
Cát, cho biết: Thực hiện chủ trương 
của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và được 
sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, 
Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn 
thể  tổ chức “Gian hàng 0 đồng” nhằm 
kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu 
cho nhân dân ở các khu vực thực hiện 

giãn cách xã hội.
Từ cuối tháng 7 đến nay, mô hình 

“Gian hàng 0 đồng” đã tiếp nhận và cung 
cấp kịp thời gạo, mì tôm, thịt, cá, dầu 
ăn, nước mắm, bột ngọt, các loại rau, củ, 
quả... cho bà con. Qua 8 đợt thực hiện, 
gian hàng đã chuyển 1.750 suất quà trị 
giá gần 700 triệu đồng đến tận tay người 
dân trong khu vực phong tỏa.

XUÂN NHÂM

Bộ đội trực chốt, kiểm soát 
người ra vào khu vực phong 
tỏa ở phường Hải Cảng (TP 
Quy Nhơn).                       Ảnh: H.P

Chung sức, đồng lòng
Trong công tác phòng, chống dịch, 

LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, 
chính quyền các địa phương, đơn vị duy trì 
nghiêm hoạt động kiểm soát dịch, hỗ trợ 
an sinh xã hội và bảo đảm hoạt động cách 
ly tập trung. Để thực hiện tốt các nhiệm 
vụ này, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị 
trong LLVT tỉnh đã tăng cường công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị.

Thượng tá Võ Hồng Thư, Chính ủy 
Trung đoàn Bộ binh 739, cho biết: Thời 
điểm này, việc giáo dục tinh thần trách 
nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong phòng, 
chống dịch bệnh được thực hiện thường 
xuyên. Vì vậy, dù khối lượng công việc 
rất nhiều, quân số ít nhưng với tinh thần 
mỗi người làm việc bằng hai, các khu cách 
ly đều hoạt động tốt, đảm bảo quy định.

Ở cơ sở, nhất là các địa phương đang 
là “vùng đỏ” như TP Quy Nhơn, TX Hoài 
Nhơn, huyện Tuy Phước, lực lượng quân 
đội đã tăng cường các hoạt động phối 
hợp, hỗ trợ các địa phương khoanh vùng, 
truy vết, phong tỏa; giúp thu hoạch nông 
sản, chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ 
đời sống nhân dân; chuẩn bị phương án 
phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để 
ứng phó, xử lý kịp thời.

Trung tá Nguyễn Khắc Nhất, Chính 
trị viên Ban CHQS TP Quy Nhơn, chia 
sẻ: Ban CHQS thành phố tổ chức 1 bếp 
ăn tại phường Nhơn Phú cho lực lượng 
trực chốt và đang phục vụ tại 2 khu cách 
ly do đơn vị quản lý. Đồng thời, chỉ đạo 
Ban CHQS các phường điều động 129 dân 
quân tham gia công tác phòng, chống dịch 
tại địa phương. Sắp tới, Ban CHQS thành 
phố sẽ mở “gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ 
người dân ở các khu vực phong tỏa trên 
địa bàn.

Tại phường Hải Cảng, khi dịch bùng 
phát, 28 đồng chí trong Trung đội dân 
quân thường trực được huy động và tích 
cực tham gia công tác phòng, chống dịch 
tại địa phương. Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

phường Hải Cảng Lê Văn Thắng bày tỏ: 
“Nhiệm vụ chính của lực lượng dân quân 
là tham gia ứng trực ở 23 chốt và hỗ trợ 
đưa nhu yếu phẩm thiết yếu đến người 
dân. Sắp tới, chợ tạm phục vụ cho người 
dân vùng phỏng tỏa sẽ được thành lập. 
Ban CHQS phường đã chuẩn bị phương 
án cụ thể để điều động thêm dân quân 
tham gia ứng trực, đảm bảo hoạt động 
đúng quy định phòng, chống dịch”.

“Khóa chặt” biên giới biển
Với quyết tâm không để mầm bệnh 

xâm nhập vào khu vực biên giới biển của 
tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động 

phong trào thi đua và yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục, 
quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch 
như chống giặc”, “càng khó khăn thì càng 
phải ra sức thi đua” cho cán bộ, chiến sĩ. 
Trong đó, BĐBP tỉnh đã thành lập 2 sở 
chỉ huy tiền phương, cử 58 cán bộ, chiến 
sĩ tham gia phòng, chống dịch tại 28 tổ, 
chốt tại các xã, phường, thị trấn khu vực 
biên giới biển thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 16. 

Đại tá Nguyễn Trung Hà - Phó Chỉ huy 
trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống 
dịch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh - cho biết: 
“Tùy thuộc vào điều kiện, diễn biến của 

dịch ở từng địa phương, địa bàn cụ thể, 
BĐBP tỉnh có sự điều chỉnh quân số linh 
hoạt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ. Trọng tâm là tập trung vào việc 
kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh 
ở các cảng biển, cảng cá và tuyên truyền 
người dân ở khu vực biên giới biển thực 
hiện nghiêm các quy định phòng, chống 
dịch”.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã 
tổ chức 185 lượt tuần tra, kiểm soát kết 
hợp phòng, chống dịch và ngăn chặn xuất, 
nhập khẩu trái phép. Trong đó, đã kiểm 
tra gần 2.780 phương tiện ra, vào cảng cá 
với gần 17.000 thuyền viên, ngư dân; phối 
hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ 
phương tiện, thuyền viên tàu nước ngoài 
và tàu Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh 
qua cửa khẩu Cảng Quy Nhơn. Qua đó, 
đã kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý 2 
tàu biển nhập cảnh từ vùng dịch đến địa 
bàn; đưa đi cách ly kịp thời 29 thuyền viên.

Đặc biệt, lực lượng chỉ huy đồn biên 
phòng tham gia cấp ủy cấp xã, đảng viên 
đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi 
bộ thôn tại khu vực biên giới biển cũng 
đã phát huy vai trò trong công tác chỉ 
đạo phòng, chống dịch. Ngoài việc tuyên 
truyền lưu động, “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà”, BĐBP tỉnh còn kết hợp tặng quà cho 
gia đình chính sách, hộ nghèo và tặng ảnh 
Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho ngư dân biên giới. 
Từ những việc làm cụ thể, đã phát huy 
tinh thần đoàn kết quân dân, quần chúng 
nhân dân đã cung cấp 190 thông tin về 
các trường hợp đi/về từ các địa phương 
có dịch, 64 thông tin về các trường hợp 
vi phạm các quy định phòng, chống dịch 
giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý, 
ngăn chặn hiệu quả.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, nhìn nhận: 
BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của cấp 
trên về công tác phòng, chống dịch, xác 
định “chống dịch như chống giặc”, tuyệt 
đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 
Đồng thời, chỉ đạo triển khai đồng bộ, 
toàn diện, chặt chẽ các nhiệm vụ phòng, 
chống dịch trên khu vực biên giới biển và 
cửa khẩu cảng biển”.                     

HỒNG PHÚC

Dân quân xã Cát Lâm (huyện 
Phù Cát) giúp người dân thu 
hoạch lúa.   Ảnh: H.P

mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình 
Định đã dành cho cán bộ, chiến sĩ LLVT 2 
tỉnh. Đồng thời khẳng định, nguồn kinh 
phí hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện nơi ăn, ở, 
sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ, từ 
đó nâng cao chất lượng huấn luyện, đào 
tạo và sẵn sàng chiến đấu của LLVT 2 tỉnh.

ĐỨC TÀI 

u

u

Phù Cát tập huấn công tác tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ 

(BĐ) - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 
(NVQS) huyện Phù Cát vừa tổ chức Hội 
nghị trực tuyến tập huấn công tác tuyển 
chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, tập 
trung vào các nội dung: Kiện toàn hoạt 
động của hội đồng NVQS; công tác nắm 
nguồn, đăng ký NVQS và quản lý nguồn 
công dân sẵn sàng nhập ngũ; hướng dẫn 

xây dựng văn bản công tác sơ tuyển và 
khám sức khỏe NVQS; công tác gọi công 
dân nhập ngũ và giao, nhận quân…

Thông qua các nội dung tập huấn, 
giúp hội đồng NVQS các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện thống nhất và nắm 
chắc các quy định, các khâu tổ chức thực 
hiện để công tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả cao.

NAM KHÁNH
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Bình Định

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, một số địa phương 
trên địa bàn huyện phải áp dụng giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, từ cuối 
tháng 6.2021 đến nay, một số đối tượng 
đã “tranh thủ” trộm cắp tài sản với nhiều 
phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây bất an 
cho người dân. Trước tình hình này, lãnh 
đạo CA huyện Tuy Phước đã chủ động 
xây dựng phương án đấu tranh với các 
loại tội phạm sát thực tế, phân công lực 
lượng bám địa bàn, điều tra làm rõ các 
vụ trộm cắp trong thời gian ngắn nhất.

Mới nhất, CA huyện đã nhanh chóng 
làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn 
Liêm Thuận, xã Phước Thuận vào khoảng 
12 giờ 30 phút ngày 7.9 tại garage ô tô Q.C. 
Anh Ngô Quốc C., chủ garage cho hay: 
Khi tôi đến garage làm việc thì phát hiện 
kẻ gian đã đột nhập, bẻ khóa 
nhà kho, lấy trộm 3 máy vặn 
ốc vít dùng để quay lốp, gầm 
xe, 1 máy hàn và 1 máy khoan, 
tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. 
Ngay lập tức, tôi đã báo cáo sự 
việc đến CA để nhờ điều tra, 
truy bắt kẻ trộm. 

Nhận được tin báo của anh 
C., CA huyện đã tiến hành điều 
tra, đến ngày 11.9 xác định thủ 
phạm là 2 anh em ruột Trần 
Ngọc Anh (SN 1994) và Trần 
Ngọc Ánh (SN 1996, cùng ở xã 
Phước An, huyện Tuy Phước). 
Cơ quan CSĐT CA huyện đã 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can, 
bắt tạm giam đối với Anh và 
Ánh để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp; 
đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại 
cho người bị mất. Qua điều tra mở rộng, 
lực lượng Cảnh sát hình sự còn đấu tranh 
làm rõ 4 vụ trộm cắp mà 2 đối tượng 
này đã thực hiện tại huyện Vân Canh và  
TP Quy Nhơn.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 1.9, 
trong lúc đi tuần tra, lực lượng CA đã 
phát hiện tại thôn Đại Tín, xã Phước Lộc 
2 đối tượng có hành vi nghi vấn đi trộm 

Bám địa bàn, 
điều tra phá án nhanh

Cùng với tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, CA huyện Tuy Phước đã 
bám sát, nắm chắc địa bàn, kịp thời điều tra, phá án nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản. Nhờ vậy, tình hình ANTT 
trên địa bàn huyện được giữ ổn định, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đội Cảnh sát hình sự  CA huyện Tuy Phước bàn phương án 
đấu tranh, làm rõ một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. 

Ảnh: N. HÂN

chó nên mời về trụ sở UBND xã để làm 
việc. Hai đối tượng khai tên là Võ Văn 
A. (SN 1988) ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã 
Phước An và Nguyễn Đức H. (SN 1988) ở 
thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, thường 
xuyên dùng mô tô đi dạo trên các tuyến 
đường nông thôn để trộm chó bán lấy 
tiền tiêu xài. Trong đó, đối tượng Võ Văn 
A. đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng CA 
huyện Tuy Phước, đánh giá: Nhờ tập 

Công an Phù Mỹ 
tích cực tham gia 
phòng, chống dịch 

Xác định lực lượng CA cơ sở đóng 
vai trò quan trọng trong kiểm soát di 
biến động dân cư trên địa bàn, CA 
huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo CA các 
xã thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch, trong đó tập trung 
nắm chắc tình hình, theo dõi, quản lý 
chặt chẽ người dân từ tâm dịch TP Hồ 
Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về 
địa phương. 

Mỹ Trinh là một trong những địa 
bàn có đông công dân trở về từ vùng 
dịch. CA xã đã nhanh chóng tham 
mưu cấp ủy, chính quyền địa phương 
huy động lực lượng, phối hợp chặt 
chẽ với các hội, đoàn thể, chính quyền 
thôn tiến hành dán thông báo, giám 
sát từng cụm dân cư nơi có người 
đang thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối 
không để những trường hợp đang 
cách ly y tế rời khỏi nhà. Thiếu tá 
Trần Nữ Sơn Hà, Trưởng CA xã Mỹ 
Trinh, cho biết: “Ngoài việc bố trí 
lực lượng trực tại các chốt kiểm soát 
dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các 
khu cách ly tập trung, khu vực phong 
tỏa, chúng tôi còn phát huy vai trò 
của quần chúng nhân dân trong việc 
phát hiện, tố giác các vi phạm về 
phòng dịch, cũng như báo ngay cho 
lực lượng chức năng khi phát hiện 
người lạ vào, nhờ đó địa bàn vẫn giữ 
được vùng xanh”. 

Bên cạnh đó, CA huyện còn chủ 
động triển khai lực lượng trực 24/24 
giờ ở các chốt kiểm dịch ngay tại vùng 
giáp ranh. Nhờ đó, nhiều hành vi vi 
phạm như trốn chốt, thông chốt, không 
tuân thủ đúng quy định cách ly, đã bị 
lực lượng phát hiện và xử lý kịp thời. 
Thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng 
CA huyện Phù Mỹ, nhấn mạnh: Với quan 
điểm tuyệt đối không được chủ quan, lơ 
là và bị động, chúng tôi chia địa bàn theo 
thôn, xóm để kiểm soát, xử lý những việc 
liên quan đến phòng, chống dịch. Bên 
cạnh đó, chúng tôi chủ động đảm bảo 
ANTT trên địa bàn. Cụ thể, tăng cường 
công tác nắm tình hình để kịp thời tham 
mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp; 
làm tốt công tác truy vết, cách ly đối 
với những người đến/về/ở từ vùng dịch 
cũng như kiên quyết xử lý nghiêm các 
trường hợp có hành vi vi phạm trong 
công tác phòng, chống dịch. 

THÀNH LONG 

trung tấn công trấn áp tội phạm, tình 
hình ANTT trên địa bàn huyện đã có 
nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ phạm 
pháp hình sự và các tệ nạn xã hội giảm 
mạnh so với các năm trước. Hiện nay, 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp, CA huyện xác định 
việc bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, 
đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, 
đảm bảo ANTT tại địa phương là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu. CA huyện đã 
thành lập các tổ công tác thường xuyên 
tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, 
xử lý đối với các lái xe có hành vi đậu đỗ 
trái phép, bốc dỡ hàng hóa sai quy định 
trên tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn thị 
trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước và xã 
Phước Lộc. Bên cạnh đó, lãnh đạo CA 
huyện chỉ đạo CA các xã, thị trấn thường 
xuyên mở các đợt ra quân tuần tra, đấu 
tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, 
bảo vệ bình yên cho nhân dân.                           

NGUYỄN HÂN  

Không những thực hiện tốt công tác 
chuyên môn, bảo đảm ANTT, phụ nữ 
CA toàn tỉnh còn tổ chức nhiều chương 
trình, việc làm thiết thực vì cộng đồng 
trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến ngày càng phức tạp. 

Mới đây nhất, sáng 18.9, được sự hỗ 
trợ của CA huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm 
Đồng), Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên 
CA TP Quy Nhơn đã gửi tặng 10 tấn 
rau, củ, quả đến hơn 1.400 hộ dân trong 
vùng phong tỏa để phòng, chống dịch 
Covid-19 tại các khu phố 2, 4, 10 thuộc 
phường Hải Cảng và các phường Ghềnh 
Ráng, Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Thị 
Nại. Trung tá Trần Thị Thu Hạnh, Chủ 
tịch Hội Phụ nữ CA TP Quy Nhơn, cho 
biết thêm: Cuối tháng 8 vừa qua, chúng 
tôi cũng đã huy động chị em đan 300 
miếng lót tai tặng lực lượng tuyến đầu 
chống dịch, giúp anh em làm nhiệm vụ 

Phụ nữ Công an tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh 

phải đeo khẩu trang thường xuyên không 
sưng đau vành tai.

Ngoài ra, hội phụ nữ các cơ sở còn 
trực tiếp đi chợ, vào bếp nấu những bữa 
ăn ngon cho lực lượng tuyến đầu chống 

dịch. Trung tuần tháng 
9, Hội Phụ nữ Phòng 
Kỹ thuật nghiệp vụ 
CA tỉnh đã nấu 65 suất 
ăn khuya tặng cho cán 
bộ, nhân viên y tế, lực 
lượng trực các chốt kiểm 
soát dịch Covid-19 trên 
tuyến QL 1D, QL 1A 
(TP Quy Nhơn). Phụ nữ 
CA huyện Vĩnh Thạnh, 
Hoài Ân, TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn, Phòng Cảnh 
sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội, Phòng 
CSGT cũng đã nấu nhiều 

bữa ăn đủ chất dinh dưỡng hỗ trợ cho lực 
lượng tuyến đầu chống dịch ở các chốt 
và các khu cách ly. Hội Phụ nữ Phòng 
Cảnh sát PCCC & CHCN tặng 50 phần 
quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh 

Hội Phụ nữ CA TP Quy Nhơn chuẩn bị rau, củ hỗ trợ người dân vùng dịch. 
Ảnh: Q.HIỀN

khó khăn trên địa bàn xã Nhơn Phong  
(TX An Nhơn) với tổng trị giá trên 10 
triệu đồng. Trong những ngày TP Hồ 
Chí Minh “oằn mình” chống dịch, Hội 
Phụ nữ CA huyện Phù Mỹ đã hỗ trợ 2 
tấn lương thực các loại cho bà con thành 
phố nhằm chia sẻ bớt phần nào những 
khó khăn. 

Thượng tá Lê Thị Thu Tĩnh, Chủ 
tịch Hội Phụ nữ CA tỉnh, nhìn nhận: 
Để phong trào lan tỏa sâu rộng, Hội 
Phụ nữ CA tỉnh đã giao chỉ tiêu mỗi 
hội phụ nữ cơ sở, chi hội phụ nữ cơ sở 
có ít nhất một việc làm thiết thực, góp 
phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thời 
gian qua, hầu hết các chi hội đều có các 
hoạt động tặng quà, nấu ăn, góp phần 
khích lệ, động viên kịp thời về vật chất, 
tinh thần cho các lực lượng tham gia 
chống dịch cũng như chia sẻ khó khăn 
với người dân.                       QUÝ HIỀN

Tang vật vụ trộm mà Trần Ngọc Ánh 
và Trần Ngọc Anh trộm cắp được thu 
hồi trả lại cho người bị mất.      

 Ảnh: CA Tuy Phước cung cấp
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Bình Định

Ngày 19.9, Bộ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện  
1436/CĐ-BYT về việc quán triệt công 
tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 khi thực hiện giãn 
cách xã hội và tăng cường giãn cách xã 
hội, gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19 các tỉnh, thành phố cả nước.

Theo đó, tình hình dịch Covid-19 hiện 
vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo 
dài tại nhiều địa phương, đặc biệt với biến 
chủng Delta có thời gian ủ bệnh ngắn, 
khả năng phát tán mầm bệnh cao, lây lan 
nhanh chóng (nồng độ vi rút trong dịch 
hầu họng gấp khoảng 1.000 lần so với các 
chủng SARS-CoV-2 trước).

Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, 23 tỉnh, 
thành phố đã thực hiện giãn cách, tăng 
cường giãn cách xã hội và đã đạt được 
một số kết quả nhất định trong việc làm 
chậm tốc độ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số tồn tại như thực hiện chưa 
nghiêm việc giãn cách, chưa xác định được 
mục tiêu, phạm vi, thời gian, các giải pháp 
kiểm soát dịch, nhất là vấn đề xét nghiệm, 
dẫn đến phải thực hiện giãn cách kéo dài 
ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Nguyễn 
Thanh Long đề nghị các tỉnh, thành thực 
hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc ở 
phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất. Mục tiêu 
của thực hiện giãn cách là phải kiểm soát 
dịch nhanh nhất có thể (trong thời gian 14 
ngày). Người đứng đầu ngành y tế yêu cầu 
các địa phương thực hiện nghiêm việc giãn 
cách; đồng thời đảm bảo lương thực thực 

Giãn cách hẹp, xét nghiệm có trọng điểm 

phẩm cho người dân, không để thiếu ăn, 
thiếu mặc; triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
các biện pháp về y tế như xét nghiệm, điều 
trị, tiêm chủng, đảm bảo người dân được 
tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Khẩn trương tổ chức triển khai các chỉ 
đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế tại 
Công điện số 1409/CĐ-BYT (ngày 15.9) 
và phổ biến đến tất cả các quận, huyện, 

Theo các chuyên gia y tế, thời điểm này không nên xét nghiệm tràn lan mà phải dựa trên đánh giá 
nguy cơ và xét nghiệm khu vực nguy cơ, đối tượng có nguy cơ. 

Tại Công điện 1409 nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm là then chốt, quan trọng nhằm 
sớm kiểm soát dịch. Đối với các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng 
cam) phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên sử 
dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay các trường hợp F0 nhằm cách 
ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời. Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
và xét nghiệm Realtime RT-PCR (RT-PCR).

Đối với các địa bàn còn lại, thực hiện xét nghiệm từ 5 - 7 ngày/lần.

Ngày 20.9, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng 
Covid-19 do Cuba sản xuất.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ đồng ý 
việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp 
dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong 
trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 
Luật Đấu thầu đối với việc mua vắc xin 
phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm 
kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học 
Cuba sản xuất.

Theo nghị quyết, việc mua vắc xin 
phòng Covid-19 Abdala phải đáp ứng các 
điều kiện: Chấp thuận điều khoản miễn 
trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát 
sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc 
việc sử dụng vắc xin; chấp nhận giao hàng 
không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, 
phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều 
vắc xin, kể cả trong trường hợp Trung tâm 
kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học 
Cuba giao hàng chậm; chấp nhận thanh 
toán theo các điều khoản trong hợp đồng.

Trung tâm kỹ thuật di truyền và công 
nghệ sinh học Cuba không phải thực hiện 
bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện  
hợp đồng.

Việc tranh chấp hợp đồng nếu có được 
thực hiện theo luật pháp của Cuba. Trường 
hợp hai bên không đạt được đồng thuận, 
việc giải quyết được thực hiện theo quy tắc 
trọng tài của Phòng Thương mại quốc tế 
tại Paris, Pháp.                             (Theo TPO)

Việt Nam mua 
10 triệu liều vắc xin 
ngừa Covid-19 
của Cuba

Vắc xin Abdala đã được Việt Nam cấp phép sử 
dụng cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19.

TP Hồ Chí Minh chính thức công bố gói hỗ trợ lần 3 
đối với hơn 7,3 triệu dân

Chiều 20.9, Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 TP HCM tổ chức họp báo 
cung cấp thông tin về tình hình dịch 
Covid-19 và kế hoạch triển khai gói 
hỗ trợ lần 3 cho người dân thành phố. 
Gói hỗ trợ này có quy mô lớn cho hơn  
7,3 triệu người với mức hỗ trợ mỗi người 
1 triệu đồng. Tổng quy mô kinh phí hỗ 
trợ là 7.347 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân 
sách TP HCM.

Về đối tượng hỗ trợ, có 4 nhóm được 
hỗ trợ.

Nhóm 1 là thành viên trong hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng 
chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng 
đồng có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Nhóm 2 là người lao động có hoàn 
cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, 
không có thu nhập trong thời gian giãn 
cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa 

bàn xã, phường, thị trấn.
Nhóm 3 là người phụ thuộc của nhóm 

2 gồm: Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các 
con ở nhà nội trợ hoặc không có khả 
năng làm việc, sống phụ thuộc trong 
cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn 
xã, phường, thị trấn tại thời điểm khảo 
sát và lập danh sách (bao gồm cả trường 
hợp người đang cách ly tập trung, đang 
trị bệnh...).

Nhóm 4 là người lưu trú tạm thời 
trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu 
lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn 
cảnh thật sự khó khăn trong thời gian 
TP HCM thực hiện giãn cách và đang có 
mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.   

( Theo SGGPO)

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan công bố 
về gói hỗ trợ lần 3 của TP HCM vào chiều 20.9.

xã, phường, thị trấn. Tập trung thực hiện 
tại các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ 
cao và thường xuyên kiểm tra, giám sát 
để phát hiện sớm, kịp thời chấn chỉnh các 
hạn chế, vướng mắc còn tồn tại.

Tại Công điện 1436 của Bộ Y tế cũng 
nêu rõ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 của các tỉnh, thành phố trên cơ 
sở kết quả thực hiện, quyết định việc nới 
lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc thực 
hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ 
từng bước, chắc chắn.

Trước đó, theo nội dung Công điện 
số 1409 Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long 
nhấn mạnh khi thực hiện giãn cách xã 
hội và tăng cường giãn cách xã hội phải 
xác định được phạm vi, quy mô giãn cách 
theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp 
nhất có thể (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố…).                              

(Theo VOV.VN, SKĐS)

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT đến 
tối ngày 19.9, cả nước có 25 tỉnh, thành 
phố tổ chức dạy học trực tiếp, 24 tỉnh, 
thành phố dạy học trực tuyến và 14 tỉnh 
kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và 
qua truyền hình.

Cụ thể, 25 tỉnh, thành dạy học trực 
tiếp là những địa phương ít ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 hoặc đã khống chế 
được dịch bệnh như Bắc Giang, Hà 
Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ... 
Trong khi đó, các địa phương như Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng 
Nai, Bình Phước, Bình Dương… đều 
đang tổ chức dạy học trực tuyến. Có 14 
tỉnh, thành đang kết hợp dạy học trực 
tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Để ứng phó với dịch Covid-19, Bộ 
GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn thực 
hiện chương trình giáo dục phổ thông 
cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 
2021 - 2022. 

(Theo VOV.VN)

25 tỉnh, thành 
cho học sinh đến 
trường, 24 tỉnh 
dạy học trực tuyến

Căn cứ vào kết quả đánh giá của các 
cơ quan hàng không trên thế giới và chỉ 
số an toàn của loại máy bay Boeing 737 

Kiến nghị cho phép dòng máy bay Boeing 737 MAX đi, đến Việt Nam

Dòng máy bay Boeing 737 MAX.        Nguồn: Reuters

MAX sau khi được cấp phép khai thác trở 
lại, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị 
Bộ GTVT cho phép Cục thực hiện các thủ 
tục cần thiết để máy bay Boeing 737 MAX 
được phép hoạt động bay đi/đến lãnh thổ 
Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt 
Nam triển khai quy trình cấp công nhận 
Giấy chứng nhận cho loại máy bay  
B737 MAX có thể nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật từ Boeing, hiện 
178 trong tổng số 195 cơ quan hàng không 
trên thế giới đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động 
đối với máy bay Boeing 737 MAX, trong 

đó gồm có cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện bay tiêu chuẩn, cấp phép bay 
đi/đến và bay quá cảnh cho các máy bay 
Boeing 737 MAX.

Hiện đã có hơn 360 máy bay Boeing  
737 MAX của 35 hãng hàng không thế giới 
đã khai thác trở lại.

Trước đó, Boeing đã phải đối mặt với 
một số cuộc điều tra về thiết kế của máy 
bay 737 MAX sau hai vụ rơi máy bay của 
Lion Air (Indonesia) hồi tháng 10.2018 và 
của Ethiopian Airlines hồi tháng 3.2019 
khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

(Theo Vietnam+)
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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

NGÀY VÀ ĐÊM 21.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

   

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!

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty Điện lực Bình Định thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao 
động như sau:

I. Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu: 
1. Số lượng chỉ tiêu: 16 nam công nhân điện.
2. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng 

tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 32 tuổi tính đến ngày 30.9.2021.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ 1,6 mét trở lên.
- Thị lực: Không bị các tật/bệnh lý về mắt.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ 
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại.
- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là Bệnh viện huyện, 
quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có.
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
III. Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày 30.9.2021.
Các thông tin chi tiết được đăng tải lên trang web của Công ty tại địa chỉ 

https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại mục Thông báo (góc trái phía trên trang web).
             

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối 
và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió Nam đến Tây Nam  
cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và 

đêm có mưa rào và giông, ngày nắng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông 

rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Nam 
đến Tây Nam cấp 4 - 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và 
gió giật mạnh.                                                         (Nguồn: TTKTTV Bình Định)    
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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

1900 9095

THÔNG BÁO
THANH TOÁN TIỀN DỊCH VỤ VỆ SINH

QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Lời đầu tiên, Công ty CP Môi trường Bình Định xin kính 

gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và những lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất.

Nhằm thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định của cơ 
quan Nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Công ty CP Môi trường Bình Định thông báo đến quý khách 
hàng thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty để quý khách 
hàng thanh toán tiền dịch vụ vệ sinh bằng hình thức chuyển 
khoản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài khoản ngân hàng của Công ty:

STT TÊN NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN CHỦ 
TÀI KHOẢN

1 BIDV CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 58010001566789 CÔNG TY 
CỔ PHẦN

MÔI TRƯỜNG 
BÌNH ĐỊNH

2 BIDV CHI NHÁNH QUY NHƠN 55810000779688

3 HDBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 228704070000152

Quý khách hàng có thể chuyển khoản thanh toán trước theo 
tháng, quý, năm.

2. Thông tin nội dung chuyển khoản:
Mã khách hàng (nếu có), tên khách hàng, địa chỉ, kỳ thanh 

toán (tháng, quý, năm), ký hiệu và số hóa đơn.
Ví dụ: Ghi nội dung chuyển khoản: QNN00001, Nguyễn Văn 

A, 01 Lê Lợi, tháng 9/2021, AA/20E, 0000001.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế toán - Thống kê, số 

điện thoại: 02563.826609 hoặc 0979.335.125.
Trân trọng cảm ơn!
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TIN VẮN

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

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

Các thành viên của Cộng đồng các nước 
Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC) trong 
một tuyên bố đặc biệt đã kêu gọi Tổng thống 
Joe Biden và Quốc hội Mỹ chấm dứt phong 
tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với 
Cuba, đồng thời khẳng định các biện pháp 
phong tỏa đó là trái với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố trên, do Bộ Ngoại giao 
Mexico công bố, có nội dung: “Các quốc 
gia thành viên CELAC khẩn thiết kêu gọi 
Tổng thống Mỹ thay đổi căn bản việc áp 
đặt lệnh phong tỏa nhằm vào Cuba, kêu 
gọi Quốc hội Mỹ bắt đầu tiến hành thủ 
tục dỡ bỏ lệnh phong tỏa này”.

Những người đứng đầu nhà nước 
và chính phủ của 33 quốc gia thành viên 
CELAC nhấn mạnh trong tuyên bố rằng họ 
cực lực phản đối việc áp dụng các điều luật 
và biện pháp trái với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố nhấn mạnh: “(Các nước 
CELAC) nhắc lại rằng kể từ năm 1992, 
Đại hội đồng LHQ trong 29 nghị quyết 
đã yêu cầu chấm dứt lệnh cấm vận kinh 
tế, thương mại và tài chính do Chính phủ 
Mỹ áp đặt đối với Cuba, và nhấn mạnh sự 
ủng hộ của đại đa số các quốc gia thành 
viên LHQ đối với nghị quyết gần đây... 
được thông qua ngày 23.6.2021”.

CELAC ra tuyên bố kêu gọi Mỹ 
dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba

Đầu tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden 
quyết định gia hạn lệnh cấm vận thương 
mại đối với Cuba thêm một năm nữa - đến 
ngày 14.9.2022.

Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba 
vào năm 1961 để đáp trả việc quốc hữu 
hóa tài sản của Mỹ trên hòn đảo này. Sau 
đó, Washington tuyên bố áp đặt lệnh cấm 

vận kinh tế và thương mại đối với Cuba.
Kể từ năm 1992, Cuba năm nào cũng 

đệ trình lên Đại hội đồng LHQ dự thảo 
nghị quyết về sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh 
cấm vận của Mỹ.

Đại đa số các thành viên của tổ chức 
toàn thế giới đều luôn bỏ phiếu ủng hộ 
dự thảo nghị quyết nói trên.  (Theo TTXVN)

Người dân tuần hành kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba.                                                               Nguồn: Caribbean.loopnews.com

Cảnh báo về một cuộc Chiến tranh 
Lạnh mới có thể xảy ra, Tổng Thư ký 
LHQ Antonio Guterres kêu gọi Trung 
Quốc và Mỹ cải thiện mối quan hệ trước 
khi các vấn đề giữa hai quốc gia lan rộng 
ra thế giới.

Trả lời phỏng vấn hãng AP trước thềm 
kỳ họp thường niên của LHQ, Tổng Thư 
ký LHQ Antonio Guterres cho biết, hai 
cường quốc kinh tế lớn trên thế giới cần 
hợp tác về khí hậu và đàm phán mạnh 
mẽ hơn về thương mại và công nghệ, 
ngay cả khi hai bên chưa giải quyết được 
những rạn nứt chính trị dai dẳng về nhân 
quyền, kinh tế, an ninh mạng và vấn đề 
Biển Đông.

Ông nhấn mạnh cần thiết lập lại mối 
quan hệ giữa hai cường quốc và coi đó 
là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề 
về tiêm chủng, biến đổi khí hậu và nhiều 
thách thức toàn cầu khác.

Cách đây 2 năm, Tổng Thư ký Guterres 
đã cảnh báo các nhà lãnh đạo toàn cầu 
về nguy cơ thế giới bị chia làm đôi, với 
việc Mỹ và Trung Quốc tạo ra các mạng 
Internet, các quy tắc tiền tệ, thương mại, 
tài chính đối địch cùng các chiến lược địa 
chính trị và quân sự của riêng họ.

(Theo VOV.VN)

Tổng Thư ký LHQ 
kêu gọi Trung Quốc  
và Mỹ tránh cuộc 
Chiến tranh Lạnh mới

Theo thông báo của Sở Cảnh sát TP New 
York (Mỹ), các con phố xung quanh trụ sở 
LHQ tại New York đóng hoàn toàn kể từ 6 giờ 
sáng 20.9 để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao kỳ 
họp Đại hội đồng LHQ khóa 76 (UNGA76), 
dự kiến sẽ khai mạc vào sáng 21.9.

An ninh tại thành phố này đã được 
thắt chặt trong những ngày vừa qua với 
sự hiện diện của cảnh sát ở khắp nơi trong 
bối cảnh trụ sở LHQ sẽ đón ít nhất hơn 
100 lãnh đạo và quan chức cấp cao của 132 
nước (trong tổng số 193 nước thành viên 

New York siết chặt an ninh trước thềm khai mạc 
kỳ họp Đại hội đồng LHQ

TP New York siết chặt an ninh trước thềm khai 
mạc kỳ họp Đại hội đồng LHQ.                            Ảnh: AP

LHQ) tới dự sự kiện quan trọng nhất trong 
năm của LHQ. Cảnh sát New York cho biết 
đã nhận được thông tin sẽ có khoảng 37 
cuộc biểu tình về nhiều lĩnh vực sẽ diễn ra 
trong tuần lễ có sự kiện quan trọng này.

Dự kiến, kỳ họp cấp cao UNGA76 có sự 
góp mặt trực tiếp của Tổng thống Mỹ Joe 
Biden, Nhà vua Jordan Abdhullah II, Tổng 
thống Brazil Jair Bolsonaro, Chủ tịch nước Việt 
Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng các nước 
Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Israel cùng nhiều 
bộ trưởng các nước.                      (Theo TTXVN)

Theo hướng dẫn được Tổng thống 
Philippines Rodrigo Duterte phê duyệt 
ngày 20.9, khoảng 100 trường công lập ở 
những khu vực được coi là “có nguy cơ 
tối thiểu” trong lây lan Covid-19 sẽ được 
tham gia thử nghiệm kéo dài 2 tháng. Có 
khoảng 20 trường tư thục cũng có thể tham 
gia thử nghiệm này. 

Các lớp học trực tiếp sẽ mở cho trẻ em 
từ mẫu giáo đến lớp 3 và lớp 11, lớp 12 

nhưng số lượng học sinh và giờ học trực 
tiếp có giới hạn nhất định. 

Các trường muốn tham gia thí điểm 
mở lớp học trực tiếp sẽ được đánh giá 
về khả năng sẵn sàng và cần được chính 
quyền phê duyệt. Thêm vào đó, các trường 
cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của  
phụ huynh.

Bộ trưởng Giáo dục Leonor Briones chia 
sẻ: “Nếu lớp học thí điểm an toàn, hiệu 

quả thì chúng tôi sẽ tăng dần”. Philippines 
đã đóng cửa trường học từ tháng 3.2020. 

Hiện chưa rõ khi nào việc thí điểm sẽ 
được triển khai và những trường nào sẽ 
trong diện thí điểm, theo AFP. 

Trong khi đó, chương trình “học tập kết 
hợp”, bao gồm học trực tuyến, tài liệu in 
và các bài học được phát trên truyền hình 
và mạng xã hội, sẽ tiếp tục được triển khai 
ở Philippines.                                (Theo LĐO)

Philippines mở thí điểm 120 trường học trực tiếp

l Với 85% số phiếu được kiểm đếm 
ngày 20.9, Ủy ban Bầu cử Trung ương 
Nga cho biết Đảng Nước Nga thống nhất 
nhận được sự ủng hộ của 50% cử tri, cao 
hơn so với tỷ lệ dưới 20% của Đảng Cộng 
sản Liên bang Nga. Đứng thứ 3 là Đảng 
Dân chủ Tự do (LDPR) với khoảng 9% số 
phiếu ủng hộ.                          (Theo NLĐO)
l Huyền thoại quyền anh 

Philippines, thượng nghị sĩ Manny 
Pacquiao đã chấp nhận đề cử của đảng 
PDP - Laban cầm quyền để tham gia 
ứng cử chức tổng thống Philippines vào 
năm 2022.                             (Theo VOV.VN)
l Hãng tin Interfax dẫn nguồn Hải 

quân Nga cho biết ngày 20.9, khoảng 
20 tàu chiến Nga đã bắt đầu các cuộc tập 
trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Biển Đen, 
trong bối cảnh Ukraine tiến hành cuộc 
tập trận chung với Mỹ.        (Theo TTXVN)
l Hàng nghìn tín đồ theo đạo 

Hindu ở khắp Ấn Độ đã tham dự thực 
hiện nghi lễ tắm nước các tượng thần 
voi trong ngày 19.9 bất chấp dịch bệnh 
Covid-19.                           (Theo VTV.VN)
l Sáng 20.9, một đám cháy lớn 

bùng lên trong một khu dân cư tại 
quận Thông Châu, TP Bắc Kinh, Trung 
Quốc khiến 5 người thiệt mạng. 

(Theo VOV.VN)
l Ngày 19.9, 2 người đã thiệt mạng 

trong vụ va chạm giữa hai trực thăng 
của LLVT trung thành với Tướng Khalifa 
Haftar, người đứng đầu lực lượng đang 
kiểm soát miền Đông và một phần miền 
Nam Libya.               (Theo TTXVN)
l 5 người đã bị thương sau khi 

một máy bay huấn luyện quân sự 
rơi xuống một khu dân cư ở TP Lake 
Worth, bang Texas, miền Trung Nam 
nước Mỹ ngày 19.9. (Theo VOV.VN) 

Ủy ban Điều tra Nga thông báo vụ xả 
súng do một sinh viên ĐH Perm (TP Perm) 
gây ra ngày 20.9, khiến 8 người thiệt mạng 
và ít nhất 19 người bị thương.

Văn phòng báo chí của ĐH Perm cho 
biết nghi phạm đã sử dụng một loại súng 
vốn được thiết kế để bắn đạn cao su hoặc 
đạn nhựa không gây chết người, song có 
thể được chỉnh sửa để sử dụng đạn thật.

Khi vụ xả súng xảy ra, sinh viên cùng 
nhân viên ĐH Perm đã cố thủ trong phòng 
và ban lãnh đạo trường kêu gọi những người 

Xả súng tại trường đại học ở Nga, 8 người chết
có thể rời khỏi khuôn viên trường cũng hành 
động tương tự. Tay súng sau đó bị nhà chức 
trách khống chế, theo Bộ Nội vụ Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn 
tin giấu tên trong cơ quan thực thi pháp 
luật cho biết khi xảy ra vụ xả súng, một 
số sinh viên đã hoảng loạn nhảy ra khỏi 
cửa sổ một tòa nhà.

ĐH Perm là một trong những đại học 
lâu đời nhất của Nga, nằm ở thành phố 
cùng tên, cách thủ đô Moskva khoảng  
1.100 km về phía Đông. (Theo VnExpress.net)

Xe cảnh sát và người dân bên ngoài hàng rào gần 
ĐH Perm, TP Perm, Nga, hôm 20.9.                      Ảnh: AP 


