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Bình Định

(BĐ) - Ngày 24.9, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số  
3943/QĐ-UBND về việc điều chỉnh 
việc áp dụng biện pháp giãn cách 
xã hội đối với phường Hải Cảng, 
TP Quy Nhơn để phòng, chống  
dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 
25.9, phường Hải Cảng chuyển 
sang thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị 14/CT-UBND 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 ngày 27.3.2020 của 
Thủ tướng Chính phủ (trừ một số 
khu phố do UBND TP Quy Nhơn 
quyết định áp dụng các biện pháp 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị  
16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của 

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

Trước đó, do trên địa bàn 
phường ghi nhận các ca mắc 
Covid-19 cộng đồng nên UBND 
tỉnh đã quyết định áp dụng biện 
pháp giãn cách xã hội trong thời 
gian 7 ngày, từ 0 giờ ngày 18.9 
theo Chỉ thị 16 đối với phường 
Hải Cảng.

Cũng trong ngày 24.9, UBND 
TP Quy Nhơn đã ban hành Quyết 
định số 7107/QĐ-UBND về việc 
áp dụng các biện pháp giãn cách 
xã hội trong thời gian 7 ngày, kể 
từ 0 giờ ngày 25.9 theo Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ tại KV 
4, phường Hải Cảng để phòng, 
chống dịch Covid-19.             

N.P

Điều chỉnh biện pháp giãn cách 
xã hội đối với phường Hải Cảng

(BĐ) - Ngày 22.9, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính 
ký ban hành Quyết định số  
1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế 
công chức hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước của các cơ quan 
hành chính nhà nước và biên chế 
của các hội có tính chất đặc thù 
hoạt động trong phạm vi cả nước 
năm 2022.

Theo đó, năm 2022, tỉnh Bình 
Định được giao 2.205 biên chế 
công chức cho các cơ quan của 
HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp 
huyện; bằng với số biên chế được 
giao năm 2021.

Trước đó, UBND tỉnh đã đề 
xuất Trung ương giao biên chế 
công chức năm 2022 cho tỉnh với 

số lượng 2.234 biên chế, tăng 29 
biên chế so với năm 2021 để bố 
trí chức danh phó trưởng ban 
chuyên trách tại các ban của 
HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện 
theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương.

Theo  Quyết  đ ịnh  số  
1575/QĐ-TTg, tổng biên chế công 
chức năm 2022 của các cơ quan, 
tổ chức hành chính nhà nước, cơ 
quan đại diện của Việt Nam ở 
nước ngoài (không bao gồm biên 
chế của Bộ CA, Bộ Quốc phòng 
và cán bộ, công chức cấp xã), biên 
chế của các hội có tính chất đặc thù 
hoạt động trong phạm vi cả nước 
và biên chế công chức dự phòng là 
256.685 biên chế.                MAI LÂM

Bình Định được giao 2.025  
biên chế công chức năm 2022

 Ngày 24.9, TX An Nhơn 
đã kết thúc việc triển khai 
Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 đợt 10, năm 2021. 
Trong thời gian 4 ngày (21 - 24.9) 
thị xã triển khai tiêm 6.000 liều 
vắc xin cho các đối tượng bao 
gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, 
thương binh, bệnh binh, người 
có công cách mạng, người bị chất 
độc hóa học, bị địch bắt tù đày; 
công nhân, người lao động làm 
việc tại các DN trong Khu công 
nghiệp Nhơn Hòa, các DN đóng 
trên địa bàn thị xã đang đầu tư 
xây dựng các công trình trọng 
điểm của Trung ương, tỉnh, thị 
xã; những người cung cấp các 
dịch vụ thiết yếu, hoạt động vận 
tải hàng hóa, hành khách, cung 

An Nhơn, Tuy Phước tiêm vắc xin ngừa Covid-19 
cho gần 32.500 người

cấp dịch vụ viễn thông, điện 
nước và các đối tượng có nguy 
cơ cao khác theo quy định.

Như vậy, đến nay TX An 
Nhơn đã có tổng số 14.030 người 

(BĐ) - Ngày 24.9, Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh tổ chức họp 
giao ban trực tuyến với các địa 
phương về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Cuộc họp do Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
chủ trì.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 
nay, TP Quy Nhơn vẫn là vùng 
dịch lớn nhất của tỉnh. Một số 
ổ dịch ở TX Hoài Nhơn, huyện 
Phù Cát và huyện Tuy Phước cơ 
bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên 
thời gian qua nhiều địa phương 
tổ chức xét nghiệm tầm soát diện 
rộng nhưng chưa đánh giá kịp 
thời kết quả để đưa ra nhận định. 
Bên cạnh đó, công tác truy vết của 
nhiều địa phương vẫn còn chậm.

Thời gian đến, ngành Y tế đề 
nghị các địa phương khẩn trương 
hoàn thành dữ liệu dân cư từ 
18 tuổi trở lên để tổ chức tiêm  
vắc xin chứ không phải tiêm rồi 
mới nhập liệu. Các địa phương 
tiếp tục tiêm vắc xin Pfizer cho 
phụ nữ có thai, không để ai bị 

thiệt thòi; đồng thời tính toán 
tổ chức tiêm vắc xin cho 100% 
tài xế đường dài. Ngành Y tế 
đã lên khung nhân lực để sắp 
tới thiết lập cơ sở điều trị bệnh 
nhân Covid-19 tại Trường CĐ 
Bình Định (cũ).

Tại cuộc họp, đại diện lãnh 
đạo Sở GTVT, Sở Công Thương, 
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo 
cáo tình hình chuẩn bị công tác 
tiêm vắc xin cho lái xe đường dài, 
công nhân khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
chỉ đạo các địa phương, trong đó 
có cấp xã, phường, thị trấn phải 
xác định quan điểm sống chung 
với dịch Covid-19. Do vậy phải 
lên phương án phòng, chống 
dịch phù hợp với địa phương 
theo Kế hoạch 94 của UBND tỉnh. 
Đặc biệt, các địa phương phải 
tính toán, đến ngày 28.9 trên toàn 
tỉnh chỉ còn 6 chốt kiểm tra y tế 
phòng, chống dịch ở các đầu tiếp 
giáp của tỉnh. Tuy nhiên, các địa 
phương phải phát huy hơn nữa 

vai trò của lực lượng CA, quân 
đội, tổ Covid-19 cộng đồng… để 
giám sát tình hình thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch của 
người dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các ban, ngành chức năng phải tập 
trung tháo gỡ khó khăn cho DN. 
Về chiếc dịch tiêm vắc xin, các 
địa phương phải quán triệt tinh 
thần tiêm đúng đối tượng, tiêm 
cho toàn bộ công nhân, người lao 
động khối dịch vụ - thương mại, 
giáo viên, phụ nữ có thai.

Về vấn đề tổ chức cho học sinh 
đến lớp, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 
tục khẳng định quan điểm an toàn 
mới cho học sinh đến trường, 
chưa an toàn thì chưa đi học.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu 
cầu các địa phương tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết 68 của 
Chính phủ và Quyết định 23 của 
Thủ tướng Chính phủ để chi hỗ 
trợ kịp thời cho các đối tượng bị 
ảnh hưởng bởi dịch; phải chuẩn 
bị phương án bình thường mới 
nhưng không được lơ là, chủ 
quan, nóng vội.          THẢO KHUY

Phải chuẩn bị phương án bình thường mới 
nhưng không được lơ là, chủ quan, nóng vội

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.                                                                        Ảnh: T. KHUY 

được tiêm vắc xin 
phòng Covid-19, 
trong đó có 4.482 
người tiêm đủ 2 
mũi và 9.548 người 
tiêm 1 mũi. 
 Trong 4 ngày 

(21 - 24.9, huyện 
Tuy Phước tổ chức 
tiêm vắc xin ngừa 
Covid-19 cho 5.000 
người dân. Đây là 
đợt tiêm chủng lớn 
nhất trên địa bàn từ 
khi dịch Covid-19 

bùng phát. Đến nay, toàn huyện 
đã có 3.944 người được tiêm  
2 mũi và hơn 14.500 người tiêm 
1 mũi. 

THANH MINH - TẤN HÙNG

Tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho công nhân tại Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa (TX An Nhơn).                                                   

Ảnh: THANH MINH

(BĐ) - Sở GD&ĐT đã có thư 
công tác gửi hiệu trưởng 20 trường 
THPT trên địa bàn huyện Tuy 
Phước, Phù Cát, TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn, nhằm chủ động ứng 
phó với diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19 trong công 
tác tổ chức dạy và học.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị 
các trường phân thành 2 ca/ngày 
trong các tuần đầu tổ chức hoạt 
động dạy và học để giảm mật độ 
giáo viên và học sinh trong trường. 
Triển khai thực hiện nghiêm túc 
các văn bản phòng, chống dịch 
Covid-19 các cấp; truyền thông để 

nâng cao ý thức phòng dịch của 
phụ huynh. Các trường phân công 
tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên 
chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch để 
ngày 4.10 tổ chức hoạt động dạy 
và học ngay.

Sở GD&ĐT lưu ý, giáo viên 
dạy các trường THPT trên địa bàn 
huyện Tuy Phước là người đang 
cư trú tại TP Quy Nhơn cần tăng 
cường phòng, chống dịch. Nhà 
trường bố trí giáo viên dạy thay 
cho những giáo viên đang ở trong 
khu vực bị phong tỏa, giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16, hoặc bị cách 
ly y tế.                           THU HIỀN

Bố trí dạy thay cho giáo viên ở 
khu vực bị phong tỏa, giãn cách

 Ngày 24.9, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Tuy Phước đã 
đến thăm, chia buồn và trao tổng 
cộng 10,4 triệu đồng (mỗi gia đình 
được hỗ trợ 5,2 triệu đồng) trích từ 
nguồn quỹ cứu trợ của huyện và 
do Hội CTĐ huyện cùng các nhà 
hảo tâm quyên góp hỗ trợ cho gia 
đình 2 em Võ Minh Thính (7 tuổi) 
và Nguyễn Quốc Bảo (13 tuổi, đều 
ở thôn An Sơn 2, xã Phước An) bị 
chết đuối tại khu vực hồ Cóc Ké ở 
thôn An Sơn 2, chiều 22.9.

 Sáng 24.9, đại diện Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tịnh 
Đức (Tịnh thất Hòa Hội, xã Mỹ 
Thành, huyện Phù Mỹ) thuộc Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đến 
trao hơn 8,3 triệu đồng cho anh 
Võ Minh Vinh (SN 1977, ở thôn 
Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, huyện 
Phù Mỹ) gặp TNGT chấn thương 
sọ não và bị tai biến không đi lại 
được, hoàn cảnh gia đình hết sức 
khó khăn.

XUÂN VINH - HẰNG NGA

Hỗ trợ các trường hợp khó khăn
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Bình Định

(BĐ) - Tin từ Sở GD&ĐT cho 
hay đã cử 142 cán bộ, giáo viên 
nòng cốt cấp THCS, THPT để 
tham gia lớp tập huấn tổ chức 
dạy học trực tuyến cho giáo viên 
trung học, do Bộ GD&ĐT tổ chức 
từ ngày 29 - 30.9.

Đợt tập huấn dành cho giáo 
viên trung học của tất cả các 
môn học, hoạt động giáo dục cấp 
THCS, THPT, như: Toán, Vật lí, 
Sinh học, Hóa học, Ngữ Văn, Lịch 
sử, Địa lí, Tin học, Công nghệ, 
Giáo dục công dân, Giáo dục thể 

chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ 
thuật); Tiếng Anh; Hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp.

Khóa tập huấn sẽ cung cấp 
cho người học những hiểu biết 
chung về dạy học trực tuyến; các 
yêu cầu, điều kiện để dạy học theo 
hình thức này được quy định 
trong Thông tư 09 về quản lý và 
tổ chức dạy học trực tuyến; hướng 
dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học 
năm học 2021 - 2022; hướng dẫn 
những phương pháp, kỹ năng 
chuẩn bị - tổ chức - kiểm tra, 

đánh giá, ôn tập trực tuyến. Hoạt 
động này được thực hiện theo 
từng môn học, hoạt động giáo 
dục và gắn với hướng dẫn thực 
hiện chương trình giáo dục phổ 
thông cấp THCS và THPT ứng 
phó với dịch Covid-19 mới được 
Bộ GD&ĐT ban hành. Thông qua 
tập huấn, các giáo viên sẽ được 
nâng cao năng lực tổ chức dạy 
học trực tuyến để đảm bảo hiệu 
quả, chất lượng của hoạt động 
này, đáp ứng mục tiêu giáo dục…

MAI HOÀNG

142 cán bộ, giáo viên nòng cốt  
sẽ được tập huấn dạy trực tuyến 

Phòng chống dịch từ xã, phường

Ngày 17.9, lần đầu tiên Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
của tỉnh tổ chức cuộc họp giao 
ban với Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch của các xã, 
phường, thị trấn. Từ đây, hằng 
tuần sẽ có một buổi giao ban 
giữa Trung tâm Chỉ huy tỉnh với 
Trung tâm Chỉ huy xã, phường, 
thị trấn để nghe trực tiếp báo cáo 
tình hình phòng, chống dịch trên 
địa bàn, công tác xử lý F0, truy 
vết và cách ly F1, F2 và có những 
chỉ đạo cần thiết.

Để chủ động phòng, chống 
dịch bệnh tại địa phương, xã 
Phước Lộc (huyện Tuy Phước) 
đã củng cố, kiện toàn Ban chỉ 
đạo, đồng thời phân công nhiệm 
vụ, thành lập các tiểu ban giúp 
việc cho ban chỉ đạo. Cùng với 
đó, UBND xã đã thành lập Trung 
tâm Chỉ huy, phân công và thành 
lập các tổ chuyên trách, gồm: Tổ 

tham mưu giúp việc, Tổ chuyên 
môn y tế, Tổ vật chất - hậu cần, Tổ 
thông tin tuyên truyền, Tổ ANTT. 
UBND xã đã củng cố kiện toàn 
tổ Covid-19 cộng đồng, bảo đảm 
hoạt động hiệu quả với phương 
châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. 
Hiện xã có 73 tổ Covid-19 cộng 
đồng, với 413 thành viên. Ông 
Mai Văn Công, Bí thư Đảng ủy xã 
Phước Lộc, cho biết: Để chủ động 
cho công tác truy vết, xét nghiệm, 
ngoài nhân viên của trạm y tế 
chúng tôi huy động lực lượng 
y tế ở các đơn vị khác tham gia 
với tổng số 41 người. Cụ thể, y 
tế công lập 9 người, y tế thôn 14 
người, y tế học đường 4 người, 
y tế tư nhân 14 người. Xã cũng 
đã chuẩn bị sẵn sàng 5 khu cách 
ly tập trung tại các nhà văn hóa 
trên địa bàn xã.

Tương tự xã Phước Lộc, 
ở phường Đống Đa (TP Quy 

Nhơn), Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch của phường do Bí 
thư Đảng ủy làm Trưởng ban, 
UBND phường thành lập Trung 
tâm Chỉ huy và ban hành các quy 
chế hoạt động. Ngoài phân công 
phân nhiệm, phân công người 
trực 24/24 giờ,  phường còn có 
đường dây nóng để người dân 
gọi bất cứ lúc nào.

Tại Vân Canh, với đặc thù 
là huyện miền núi có đa dạng 
dân tộc sinh sống nên việc tăng 
cường vận động cũng phải linh 
hoạt. Bà Lê Hiếu Nam, Chủ tịch 
UBND thị trấn Vân Canh (huyện 
Vân Canh), chia sẻ: Ngoài Ban 
Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch, thị trấn còn 
có 25 tổ Covid-19 cộng đồng với 
103 thành viên. Cán bộ của thị 
trấn được phân công nắm địa 
bàn phải cùng với tổ Covid-19 
cộng đồng phân loại khu dân cư, 

nhóm đối tượng để lên kế hoạch 
tiếp cận phù hợp, tăng cường 
công tác vận động và tăng cường 
kiểm tra việc thực hiện cách ly 
tại nhà.

Sau hơn 2 tháng khống chế 
được dịch bệnh, đến ngày 2.9 
phường Tam Quan Bắc (TX Hoài 
Nhơn) lại ghi nhận ca nhiễm mới. 
Ông Trương Quang Minh, Chủ 
tịch UBND phường Tam Quan 
Bắc, cho biết: Tam Quan Bắc đã 
kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch và Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch và phân 
công người trực 24/24 giờ nên 
ngay khi ghi nhận ca nhiễm mới, 
theo chỉ đạo của thị xã, phường 
thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tổ 
chức tầm soát bằng test nhanh và  
RT-PCR. Trong thời gian thực 
hiện giãn cách xã hội người dân 
ra đường phải được sự đồng ý 
của trưởng khu phố; quản lý 
nghiêm ngặt; kết hợp với lực 
lượng CA tuần tra thường xuyên. 
Người dân được đảm bảo về nhu 
yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu 
để yên tâm thực hiện quy định 
về giãn cách xã hội theo yêu cầu 
phòng, chống dịch.

Dù cấp xã, phường có nhiều 
chuyển biến tích cực trong công 
tác phòng, chống dịch nhưng 
một số nơi công tác chỉ đạo 
triển khai thực hiện vẫn còn 
nhiều hạn chế. Theo ông Lê 
Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế, 
không thể ngày 1 ngày 2 mà xã, 
phường có thể trở thành pháo 
đài phòng, chống dịch được 
ngay vì cấp cơ sở chưa có kinh 
nghiệm. Do vậy cấp huyện, thị 
xã, thành phố vẫn phải bám sát 
cơ sở, có hướng dẫn định hướng 
chỉ đạo thực hiện.

 Bên cạnh đó ngành Y tế 
phải tiếp tục nâng cao năng lực 
cho đội ngũ nhân viên y tế cấp  
xã, phường.           

  THẢO KHUY

Huyện Vân Canh vận động phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong việc tuyên truyền công tác phòng, chống  
dịch Covid-19.                                                           Ảnh: T. KHUY

(BĐ) - Theo BHXH tỉnh, thực 
hiện các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19, BHXH các 
cấp trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ 
chức các hội nghị trực tiếp tuyên 
truyền, vận động người tham 
gia BHXH tự nguyện, BHYT tự 
đóng tại các xã, phường, thị trấn; 
chuyển sang tổ chức các hội nghị 
khách hàng dưới hình thức trực 
tuyến. Trong tháng 8.2021, BHXH 
tỉnh phối hợp với hệ thống bưu 
điện tổ chức các hội nghị trực 
tuyến khách hàng, phát triển 
mới 150 người tham gia BHXH  
tự nguyện. 

Đến cuối tháng 8.2021, 
số người tham gia BHXH tự 
nguyện trên địa bàn tỉnh là 
18.885 người, đạt 69,21% kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao. Số 
người tham gia BHXH bắt buộc 
là 111.097 người, tỷ lệ 93,67% kế 
hoạch BHXH Việt Nam giao. Số 
người tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp là 101.009 người, đạt 
92,97% kế hoạch. Số người tham 
gia BHYT là 1,415 triệu người, 
tỷ lệ bao phủ 95,1% dân số, đạt 
98,3% kế hoạch. 

Thời gian tới, BHXH tỉnh đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận 
động người dân tham gia BHXH 
tự nguyện, BHYT phù hợp với 
tình hình thực tế của từng địa 
phương, nhất là trong giai 
đoạn dịch bệnh Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp; tăng cường 
truyền thông chính sách BHXH, 
BHYT trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, các mạng 
xã hội như zalo, facebook…               

AN PHƯƠNG

Tuyên truyền 
chính sách 
BHXH, BHYT 
bằng hình thức 
trực tuyến

(BĐ) - Ngày 24.9, chuyến xe yêu 
thương đồng hành cùng CA TP Quy 
Nhơn đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 
của CA huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng phối hợp cùng Hội Phụ nữ và 
Đoàn thanh niên CA TP Quy Nhơn 
đã trao tặng 600 suất quà gồm rau, 

củ quả các loại, được vận chuyển 
từ tỉnh Lâm Đồng đến người dân 
các khu vực bị phong tỏa thuộc các 
phường Hải Cảng, Bùi Thị Xuân và 
Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.
Cùng ngày, đại diện Trường 

THCS Phước Lộc (huyện Tuy 

Phước) đã đến thăm và gửi tặng 
một số nhu yếu phẩm cho các lực 
lượng làm nhiệm vụ tại các chốt 
kiểm dịch và người dân gặp khó 
khăn trong khu phong tỏa trên 
địa bàn xã Phước Lộc.

    KIỀU ANH - THIÊN KHÁNH 

Tặng quà cho người dân khu vực phong tỏa 
và lực lượng tuyến đầu 

Đến 20 giờ tối  24.9,  dù 
các  lực  lượng chức  năng 
nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn 
chưa t ìm thấy 2  ngư dân 
trên tàu cá BĐ 91549-TS rơi 
xuống vùng biển Phù Cát  
mất tích.

Trước đó,  lúc  20 giờ 30 
phút ngày 23.9,  BĐBP tỉnh 
đã t iếp nhận thông t in  từ  
Ban Chỉ  huy phòng chống 
thiên tai  và Tìm kiếm cứu 
n ạ n  t ỉ n h ,  t à u  T h á i  A n h 
06  (dài  66 ,28  m,  t rọng tả i 
2 . 7 1 6  D W T )  c ủ a  C ô n g  t y 
TNHH MTV VTB Thái  Anh 
(ở Thái  Bình) chở 2.083 tấn 
than hành tr ình từ Quảng 
Ninh đi Gò Dầu (Đồng Nai) 
xảy  ra  đâm va  với  tàu  cá 
BĐ 91549-TS do ông Trần 
Chung (phường Đống Đa, 
TP Quy Nhơn) làm thuyền 
trưởng tại  vùng biển cách 
mũi Ông Lốp khoảng 2 hải 
lý (cách bờ biển xã Cát Tiến, 
huyện Phù Cát khoảng 2,7 

hải  lý  về  phía  Đông) .  Sau 
khi  xảy ra  đâm va,  tàu cá 
BĐ 91549-TS bị  chìm, tất  cả 
3  ngư dân trên tàu cá đều 
bị rơi xuống biển. Trong đó, 
thuyền trưởng tàu cá được 
tàu Thái Anh cứu được, còn 
2 ngư dân bị  mất t ích.

Nhận được tin báo, ngay 
trong đêm Bộ Chỉ huy BĐBP 
t ỉnh đã chỉ  đạo Đồn Biên 
phòng Cát Khánh kêu gọi các 
phương tiện hoạt động trên 
vùng biển huyện Phù Cát để 
phối hợp hỗ trợ cứu nạn, tìm 
kiếm người mất tích. Sáng 
24.9, BĐBP tỉnh tiếp tục điều 
động 2 ca nô cùng 8 cán bộ, 
chiến sĩ của Đồn Biên phòng 
Cát Khánh và Hải đội Biên 
phòng 2 cơ động ra vị  tr í 
tàu bị nạn tổ chức phối hợp 
với  các  lực  lượng và  các 
phương tiện tàu cá ngư đân 
tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân  
mất tích.            

   CÔNG CƯỜNG

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân 
mất tích trên biển Phù Cát
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Bình Định

 Hiện nay, cùng phục vụ công 
tác phòng, chống dịch nhưng có nhiều 
ứng dụng nên tạo ra các QR Code khác 
nhau, Bộ TT&TT đang thực hiện liên 
thông đồng bộ dữ liệu giữa các ứng 
dụng và phát triển thành một ứng dụng 
chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống Covid-19 để người dân 
sử dụng thuận tiện”.

Ông NGUYỄN MINH THẢO, 
Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh

“

Bà Nguyễn Thị Chín (80 tuổi, ở KV 5, 
phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) là một 
trong những người được nhận hỗ trợ từ 
Hội CTĐ tỉnh. Bà có gia cảnh khó khăn, 
sống cùng 2 người con: Con nhỏ mắc 
bệnh down, không thể tự lập; người con 
lớn đã lập gia đình, lại bị bệnh tâm thần. 

Bà Chín chia sẻ: “Khi dịch bệnh 
chưa hoành hành, kinh tế gia đình tuy 
khó khăn nhưng cũng phần nào lo toan 
được cái ăn, cái mặc. Nay do dịch bệnh, 
việc xoay sở các chi phí thường ngày 
cũng khiến tôi rất lo lắng. Nhận được 
sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo địa 
phương cùng hội CTĐ các cấp, gia đình 
tôi đỡ lo phần nào”. 

Còn bà Đoàn Thị Tuyết Mai (SN 
1952, ở KV 2, phường Trần Hưng Đạo, 
TP Quy Nhơn) tâm sự, ở tuổi bà đáng 
lẽ được nghỉ ngơi, nhưng lâu nay lại 
vất vả với những công việc làm thuê 
thời vụ không ổn định, cố gắng nuôi 2 
cháu đang ở độ tuổi tới trường. Nhận 

Chốt kiểm soát QL 1D (km 13+700  
(chốt kiểm tra phòng, chống dịch 
Covid-19 giữa Bình Định với các tỉnh 
phía Nam) mỗi ngày có hàng nghìn 
người, phương tiện từ các tỉnh phía 
Nam đi qua. Do đó, công tác kiểm tra 
người và phương tiện tại chốt kiểm 
soát này khá căng thẳng, song thông 
qua việc quét QR Code nên đã phần 
nào được thuận lợi hơn. 

Thiếu tá Phan Thị Thanh Tú, Đội 
CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, CA 
Quy Nhơn, chia sẻ: “Sau khi dừng 
phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành 
quét mã QR Code và thông tin về tài xế, 
lịch trình di chuyển, giấy phép lái xe, 
số xe và cả hiệu lực test kháng nguyên 
với SARS-CoV-2, tất cả sẽ hiển thị lên 
hết. Và khi đó, nếu phương tiện này có 
vào tỉnh bỏ hàng thì chúng tôi sẽ hướng 
dẫn vào chốt để khai báo thêm thông 
tin, còn chỉ đi qua tỉnh thì sẽ được nhắc 
nhở đi thẳng, không dừng”. 

Theo quan sát của chúng tôi, việc 
kiểm tra lịch trình qua lại tại chốt kiểm 
soát cửa ngõ được thực hiện thông qua 
quét mã QR Code khoảng 1 - 2 phút 
với thao tác đơn giãn. Chỉ cần đưa 
điện thoại lên quét mã và tất cả thông 
tin về người được kiểm tra sẽ hiển thị 
đầy đủ, không mất nhiều thời gian để 
đối chiếu nên tình trạng chờ đợi, ùn 
ứ phương tiện tại đây cũng được hạn 
chế. “Tôi thấy việc quét QR Code thế 
này khá nhanh, bởi tôi chỉ cần ngồi 
trên cabin và CSGT đưa điện thoại 
lên quét là xong, hạn chế tối đa việc 
tiếp xúc”, tài xế Nguyễn Đặng Hoàng 
(tỉnh Thanh Hóa), cho biết khi qua 
chốt này. 

Được biết, dữ liệu sau khi công dân 
kê khai được kiểm duyệt, thông tin 
này thông báo về cấp phường/xã nơi 
công dân đi, đến để quản lý kịp thời 
đúng thông tin và con người thực tế. 
Qua đó, truy vết lộ trình di chuyển của 
công dân nhanh chóng, chính xác nhất 
và tiết kiệm chi phí. 

Kiểm soát dịch 
bằng quét QR Code 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc cập nhật và truy xuất thông tin thông qua quét mã QR 
Code sẽ góp phần tích cực trong công tác truy vết, phòng, chống dịch, đồng thời tiết kiệm thời gian cho 
người dân trong quá trình khai báo y tế.

Hiện nay, việc quét QR Code không 
chỉ có tại các chốt kiểm soát cửa ngõ 
ra vào tỉnh, mà còn thực hiện ở những 
nơi tập trung đông người như cơ quan, 
đơn vị, bệnh viện, bến xe, khu chung 
cư, trung tâm thương mại, siêu thị, 
các chợ... trên địa bàn tỉnh. Công dân 
khi đến làm việc, liên hệ công tác, sử 
dụng dịch vụ... thực hiện khai báo y 

tế bằng mã quét QR Code để đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch. Đơn cử, 
tại chợ Đầm (phường Thị Nại, TP Quy 
Nhơn), 4 cổng vào đều  có thành viên 
của Ban quản lý chợ trực để yêu cầu 
tiểu thương, người đi chợ thực hiện 
quét mã QR Code hằng ngày hoặc khai 
báo y tế thủ công. Chị Trần Thị Bích, 
người đi chợ, chia sẻ: “Tôi thấy để vào 
chợ thì phải quét mã QR Code và được 
kiểm tra thân nhiệt như thế không mất 
nhiều thời gian. Đó là một trong những 
biện pháp phòng dịch hiệu quả, đảm 
bảo an toàn cho bản thân và mọi người. 
Vì thế, khi được tuyên truyền, hướng 
dẫn tôi hưởng ứng thực hiện ngay”.

Hiện toàn tỉnh có 16.235 địa điểm 
khai báo y tế điện tử và quản lý vào/
ra sử dụng quét mã QR Code. Mã QR 
Code có thể quét nhanh bằng các ứng 
dụng camera trên Google, Zalo ở điện 
thoại di động thông minh mà không 
mất thời gian kê khai giấy thủ công, 
giảm ùn tắc…                KIỀU ANH

Thao tác quét mã QR Code tiến hành khá nhanh chóng và dễ dàng truy xuất khi cần.     Ảnh: KIỀU ANH

Ở bãi biển Đề Gi thuộc thôn An Quang 
Tây và An Quang Đông (xã Cát Khánh, huyện 
Phù Cát) thường xuyên tràn lan rác thải nhưng 
lâu nay chưa được chính quyền địa phương 
xử lý, khắc phục, đã ảnh hưởng xấu đến cảnh 
quan, môi trường và đời sống của người dân 
nơi đây. Điều đáng nói là hiện cả thôn An 
Quang Tây không có nơi tập kết rác, không 
có thùng đựng rác nên người dân mới mang 
rác ra vùng cửa biển này để xử lý. Một vùng 
cửa biển đầy rác thải sinh hoạt, các loại túi ny 
lông, hải sản hư... vứt bừa bãi, tạo mùi hôi thối 
nồng nặc dọc bờ biển, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Chính quyền địa phương cần quan tâm 
xử lý vấn đề này.                VĂN LƯU

Hội CTĐ tỉnh trao phần quà cho các trường hợp khó khăn, không 
có thu nhập do đại dịch Covid-19 tại TP Quy Nhơn. Ảnh: Hội CTĐ tỉnh

TAI NGHE, MẮT THẤY

Rác thải tràn lan
ở bãi biển Đề Gi

Những phần quà ấm áp

hỗ trợ bà phấn khởi: “Hội CTĐ tỉnh đã 
kịp thời chia sẻ khó khăn với bà cháu 
tôi, giúp chúng tôi có thêm động lực 
vượt qua giai đoạn dịch bệnh này”.

Tình hình dịch bệnh còn kéo dài, ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân, Hội 
CTĐ tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm 

tiếp tục giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn. Ông 
Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội 
CTĐ tỉnh, cho biết: “Hỗ 
trợ các trường hợp đặc 
biệt trong lúc ngặt nghèo 
luôn là ưu tiên của Hội. 
Tuy nhiên, để được nhiều 
nhất, tốt nhất, cần có sự 
chung tay góp sức của các 
tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh. Nguồn lực 
vững vàng, hỗ trợ càng 
hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Hội CTĐ 
các cấp trong tỉnh còn chú 

trọng phối hợp với chính quyền địa 
phương trực tiếp khảo sát nắm chắc 
tình hình thực tế, sâu sát từng hoàn 
cảnh để có hình thức hỗ trợ phù hợp, 
thiết thực, đáp ứng được nhu cầu bức 
thiết của người dân.

LINH DƯƠNG

Thời gian gần đây, trên các tuyến đường 
nội thành Quy Nhơn, lượng người tham gia 
giao thông giảm nhiều so với trước đây do 
người dân hạn chế ra đường. Tuy nhiên, lại 
xuất hiện tình trạng nhiều người khi đi xe máy, 
xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, nhất là 
thanh, thiếu niên. Ông N.V.H ở phường Lê Hồng 
Phong, cho biết: “Tôi thấy trên đườngTăng Bạt 
Hổ gần đây có nhiều người đi xe máy chở 2 
chở 3, có cả trẻ em, nhưng không ai đội mũ 
bảo hiểm. Hiện tượng này trước đây ít thấy”.

Có lẽ do lực lượng CSGT đang tập trung cho 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
ở các tuyến đầu, việc tuần tra trên các tuyến 
phố không được thường xuyên như trước 
đây nên một số người ý thức kém đã ngang 
nhiên vi phạm.

Đề nghị lực lượng CSGT cần tuần tra các 
tuyến trên địa bàn để xử lý các trường hợp 
vi phạm ATGT nêu trên.    NGUYỄN HOÀNG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nhiều người đi 
xe máy không đội 
mũ bảo hiểm

Nhiều người đi xe máy trên đường Nguyễn Thị 
Định (TP Quy Nhơn)  không đội mũ bảo hiểm.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 
Tây Sơn đã tiếp nhận 30 triệu đồng từ Chi 
nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Tây 
Sơn ủng hộ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện, sáng 23.9.

Đ.M.TRUNG
 Từ ngày 22 - 24.9, Chủ tịch UBND xã 

Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) đã ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh 
vực y tế đối với 8 đối tượng ở địa phương 
về hành vi: Không đeo khẩu trang nơi công 
cộng và vứt khẩu trang đã sử dụng không 
đúng nơi quy định. Tổng số tiền xử phạt 
4,1 triệu đồng. THIÊN PHÚC

TIN VẮN
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Bình Định

Đáp ứng nhanh các nhu cầu của 
khách hàng, hạn chế giao dịch trực tiếp, 
các đơn vị trực thuộc Chi nhánh Ngân 
hàng NN&PTNT Bình Định (Agribank 
Bình Định) trên địa bàn tỉnh đang triển 
khai chương trình mở tài khoản trực 
tuyến giúp khách hàng dễ dàng sở hữu 
đồng thời tài khoản và thẻ thanh toán 
nhờ bộ tiện ích được tích hợp trên ứng 
dụng Agribank E-Mobile Banking. Với tài 
khoản này người dùng không mất phí mở 
tài khoản, không mất phí chuyển tiền cả 
trong và ngoài hệ thống. Ngoài ra khách 
hàng còn có thể dễ dàng sử dụng nhiều 
tiện ích như: Gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, 
nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, 
mua sắm trực tuyến… 

Xu hướng dịch chuyển các hoạt động 
từ trực tiếp lên trực tuyến đã thúc đẩy 
các ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn 

tỉnh như: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, 
Sacombank, MB… đua nhau thu hút 
khách hàng sử dụng các nội dung, nghiệp 
vụ, tính năng… tích hợp trong ứng dụng 
(app) ở môi trường trực tuyến. Điều này 
đã dần dần làm thay đổi thói quen giao 
dịch của người dùng. 

Bình Định là địa phương có nền kinh 
tế khá năng động, có hoạt động cạnh 
tranh giữa các chi nhánh ngân hàng sôi 
động. Vì thế gần đây nhiều ngân hàng hỗ 
trợ khách hàng mở tài khoản trực tuyến 
miễn phí, chọn số tài khoản theo ý muốn 
như Vietcombank, MB, Vietinbank... Ông 
Nguyễn Văn Thúy, Giám đốc Vietcombank 
Bình Định, cho hay: Vietcombank đã tăng 
tốc đầu tư công nghệ để tăng cường các 
giải pháp tài chính, đảm bảo giao dịch 
của khách hàng luôn được đáp ứng liên 
tục, tốt nhất và an toàn sức khỏe, đồng 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN: 

Thủ tục đơn giản, nhiều tiện ích

Việc có thể mở tài khoản và thanh toán trực 
tuyến đã dần dần làm thay đổi thói quen giao 
dịch của người dùng. 

Ngày 18.9.2021, Chi Cục Kiểm 
lâm có văn bản về việc tăng 
cường phối hợp triển khai các 
giải pháp thực hiện theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT; 
theo đó hạt kiểm lâm các huyện, 
thị xã chủ trì, phối hợp với địa 
phương, hội, đoàn thể và đơn vị 
liên quan xây dựng kế hoạch tiếp 
tục tuyên truyền quy định của 
pháp luật về quản lý động vật 
hoang dã tới các cộng đồng dân 
cư; góp phần nâng cao nhận thức 
người dân trong bảo vệ động vật 
hoang dã.  

Thời gian qua nhờ tuyên 
truyền tốt, nhận thức của nhân 
dân có nhiều chuyển biến tích 
cực. Ông Đoàn Văn Tá, Hạt 
trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện 
Tuy Phước - TP Quy Nhơn cho 
biết, từ đầu năm 2021 đến nay, 
đơn vị đã tiếp nhận người dân 
giao nộp 1 cá thể chồn bạc má 
tại xã Phước Hiệp (huyện Tuy 
Phước); 2 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 
cá thể rùa sa nhân, 2 cá thể rái 
cá tại các phường Ghềnh Ráng, 
Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú (TP 
Quy Nhơn). Cuối tháng 8.2021, 
UBND tỉnh ban hành Phương án 
xử lý tài sản được xác lập quyền 
sở hữu toàn dân đối với 2 cá thể 
chim công và 1 cá thể vượn đen má 
trắng do Công ty CP Dược - Trang 
thiết bị Y tế Bình Định tự nguyện 
giao nộp Nhà nước. Gần đây nhất 

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ,
quản lý động vật hoang dã 

Với mong muốn góp phần 
hỗ trợ các DN sản xuất - chế tạo 
của Việt Nam tìm kiếm đối tác, 
chương trình Kết nối DN Nhật- 
Việt trực tuyến 2021 sẽ tạo cơ 
hội giao lưu, kết nối và thiết 
lập mối quan hệ đối tác mới 
giữa các DN Việt Nam - Nhật 
Bản. Đây đồng thời cũng là dịp 
để các DN Việt Nam tìm hiểu 
các sản phẩm và công nghệ 
của Nhật Bản - đặc biệt là các 
ngành: tự động hóa, điện tử, 
sản xuất ôtô...

So với năm ngoái, năm nay 
số lượng các công ty Nhật Bản 
tham gia chương trình nhiều 
hơn - từ 17 lên 26 công ty, các đối 
tác Nhật Bản tham gia chương 
trình năm nay đa dạng hơn về 
lĩnh vực, phong phú hơn về sản 
phẩm và công nghệ, chắc chắn sẽ 
đáp ứng được nhu cầu của các 
DN Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ sắp xếp các 
phòng họp trực tuyến linh 
động cho các DN tham gia. Tại 
mỗi phòng, hai DN Nhật Bản 
và Việt Nam sẽ gặp mặt, chia 
sẻ thông tin, trò chuyện và tìm 
hiểu về đối tác tiềm năng để từ 
đó xây dựng các mối quan hệ 
hợp tác trong tương lai.

Chương trình sẽ diễn ra 
vào ngày 15.10, do Informa 
Markets Vietnam và Tổ chức 
Xúc tiến thương mại Nhật Bản 
(JETRO) phối hợp tổ chức tại 
Trung tâm thương mại thế 
giới Bình Dương thông qua 
mô hình tổ chức kết hợp trải 
nghiệm trực tiếp và trực tuyến 
(hybrid event).

(Theo Báo Công Thương)

Ngày 8.9.2021, UBND tỉnh có văn bản giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng chức 
năng các địa phương thực hiện theo khuyến cáo của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển về việc tăng cường  
rà soát, kiểm tra và xử lý các hành vi nuôi nhốt, tàng trữ trái pháp luật các loài động vật hoang dã.  

đầu tháng 9.2021, Hạt kiểm lâm 
huyện Hoài Ân tiếp nhận 1 cá thể 
cu li nhỏ được người dân ở xã Ân 
Tường Đông giao nộp.

Theo thống kê của Chi cục 
Kiểm lâm, trên địa bàn tỉnh 
hiện có 46 cơ sở nuôi sinh sản, 
sinh trưởng động vật hoang dã 
được cấp Giấy chứng nhận mã số 
cơ sở nuôi động vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm nhóm IIB; động 
vật hoang dã thuộc Phụ lục II, III 
CITES, với 2.057 cá thể của 6 loài: 
cầy hương, cầy vòi hương, cầy 
vòi mốc, rắn ráo trâu, công, rùa 

Từ năm 2020 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh 
đã chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn 
và Phát triển vườn sinh vật thuộc Vườn Quốc gia 
Cúc Phương gồm: 1 cá thể tê tê java, 1 cá thể 
voọc xám, 1 cá thể tê tê vàng; chuyển giao 2 cá 
thể rái cá thường cho Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển vườn thú Faros (là cơ sở bảo tồn đa dạng 
sinh học được UBND tỉnh chứng nhận) để gây 
nuôi bảo tồn, giáo dục môi trường theo quy định. 

Chi cục Kiểm lâm cũng đã phối hợp tổ chức thả 
về rừng tự nhiên 2 cá thể cu li nhỏ, 1 cá thể khỉ 
đuôi lợn, 3 cá thể khỉ mốc, 1 cá thể khỉ mặt đỏ. 
Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm đã tạm bàn giao cho 
Công ty Faros chăm sóc 1 cá thể khỉ mặt đỏ, 1 
cá thể khỉ mốc, 1 cá thể rùa sa nhân, 1 cá thể 
cu li nhỏ; đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn tỉnh tạm ổn, sẽ phối hợp tổ chức thả 
các cá thể này về rừng tự nhiên.

Chi cục Kiểm 
lâm phối hợp 
ngành chức 
năng thả động 
rừng quý hiếm 
về môi trường 
tự nhiên tại xã 
An Toàn, huyện 
An Lão vào 
tháng 9.2020. 
Ảnh: 
NGỌC NHUẬN 

hộp lưng đen. Cụ thể: An Nhơn 
3 cơ sở; Hoài Ân 7 cơ sở; Hoài 
Nhơn 6 cơ sở; Phù Cát 5 cơ sở; 
Phù Mỹ 10 cơ sở; Tuy Phước 1 cơ 
sở; Quy Nhơn 1 cơ sở; Tây Sơn 
2 cơ sở; Vân Canh 3 cơ sở; Vĩnh 
Thạnh 4 cơ sở; An Lão 4 cơ sở. 

Thời gian tới, Chi cục Kiểm 
lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm 
tiếp tục hướng dẫn tổ chức, cá 
nhân gây nuôi động vật hoang 
dã thực hiện đúng quy định của 
pháp luật; đồng thời tăng cường 
quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt 
động gây nuôi động vật hoang dã 

trên địa bàn theo quy định. Anh 
Bùi Văn Hồng, người nuôi cầy vòi 
hương ở thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước, chia sẻ: Cách đây 6 
tháng, tôi mua cầy vòi hương từ 
một cơ sở nuôi đúng quy định 
được xác nhận của Hạt Kiểm lâm 
huyện An Lão. Sau đó, tôi được 
Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy 
Phước - TP Quy Nhơn hướng dẫn 
thủ tục đăng ký để Chi cục Kiểm 
lâm cấp mã số cơ sở nuôi, đồng 
thời trong quá trình nuôi đến nay 
được cán bộ kiểm lâm kiểm tra, 
nhắc nhở đảm bảo điều kiện nuôi 
và báo cáo theo quy định. 

Chi cục Kiểm lâm cũng sẽ 
tăng cường kiểm tra, phát hiện 
và xử lý nghiêm đối với những 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm quy định của pháp luật 
về săn, bắn, bẫy, bắt, mua, bán, 
vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh 
doanh, tàng trữ các loài động vật 
hoang dã và các sản phẩm, dẫn 
xuất có nguồn gốc từ động vật 
hoang dã.                      HOÀI THU 

thời gia tăng tiện ích và trải nghiệm thú 
vị cho khách hàng. Anh Nhật Trường, 
ở TP Quy Nhơn chia sẻ: Bây giờ, nhiều 
sản phẩm hàng hóa có thể đặt hàng mua 
và thanh toán trực tuyến qua tài khoản 
ngân hàng mà không hề tốn phí. Hơn 

nữa, mọi khoản chi tiêu đều được ghi 
nhận, khi cần mình có thể mở ra xem và 
cân đối cho hợp lý.  

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, Chi nhánh Ngân hàng 
Nhà nước tỉnh khuyến khích các tổ chức 
tín dụng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ khách 
hàng mở tài khoản trực tuyến, thúc đẩy 
giao dịch và thanh toán trực tuyến. Ông 
Nguyễn Trà Dương, Phó Giám đốc phụ 
trách Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh, cho hay: Hiện phần lớn các tổ chức 
tín dụng trên địa bàn tỉnh đều đang đẩy 
mạnh việc thanh toán không dùng tiền 
mặt và giao dịch trực tuyến. Việc làm 
này đã và đang góp phần gia tăng lượng 
khách hàng và các giao dịch tín dụng, 
giúp các tổ chức tín dụng nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh. 

                  PHẠM TIẾN SỸ

Chương trình kết nối trực tuyến DN 
Việt Nam - Nhật Bản hứa hẹn sẽ mang 
đến cho DN Việt Nam nhiều bước đột 
phá mới.                            Ảnh minh họa

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DN 
NHẬT - VIỆT TRỰC TUYẾN 2021:

26 DN Nhật Bản
sẽ tham gia
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Bình ĐịnhĐỜI SỐNG - ĐÔ THỊ

Hưởng ứng 
chiến dịch làm cho 
thế giới sạch hơn

Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa sẽ là 
khu đô thị đa chức năng

Đề án phát triển “Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” 
đang được triển khai tại Bình Định nhằm đưa Quy Nhơn trở thành khu đô thị đa chức năng đầu 
tiên của cả nước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Bình Định phỏng vấn TS Lê Công 
Nhường, Giám đốc Sở KH&CN.

TS LÊ CÔNG NHƯỜNG

l Thưa ông, dự án Khu Đô thị 
Khoa học Quy Hòa đang là tâm 
điểm thu hút sự quan tâm của dư 
luận. Xin ông có thể giới thiệu đôi 
nét về dự án?

- Đây là dự án thí điểm xây 
dựng và phát triển một khu đô 
thị khoa học đầu tiên của cả nước 
tại Bình Định mang tầm quốc gia, 
quốc tế. Điều tôi muốn nhấn mạnh, 
đây là dự án của quốc gia được đặt 
tại Bình Định, chứ không phải dự 
án riêng của tỉnh Bình Định. Với 
dự án có tính chất tạo động lực, 
làm cốt lõi này, Quy Nhơn sẽ trở 
thành một khu đô thị đa chức năng 
giữ vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển KT-XH của miền Trung - 
Tây Nguyên và cả nước; và là một 
thành phố khoa học hàng đầu của 
Việt Nam, nơi giao lưu của các nhà 
khoa học danh tiếng thế giới.
l Vì sao Chính phủ chọn Bình 

Định để triển khai dự án thí điểm 
này, thưa ông?

- Từ chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về phát triển một số 
khu đô thị khoa học để thúc đẩy 
hoạt động sáng tạo của trí thức 
trong và ngoài nước, Bình Định 
có những tiền đề cần thiết để phát 
triển thành một đô thị thông minh 
kiểu mới mang tầm quốc tế. 

Bình Định có Trung tâm quốc 
tế Khoa học và Giáo dục liên ngành 
(ICISE). ICISE đã trở thành một 
điểm sáng của Việt Nam, khu vực 
Đông Nam Á và quốc tế trong việc 
thu hút, giao lưu giữa các nhà 

khoa học lừng danh thế giới. Viện 
Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục 
liên ngành (thuộc ICISE) là mô 
hình viện nghiên cứu tư nhân đầu 
tiên tại Việt Nam, trở thành nơi hội 
tụ của những “hạt giống” ngành 
Vật lý năng lượng cao Việt Nam.

Dự án Tổ hợp không gian khoa 
học đầu tiên của cả nước cũng 
được xây dựng tại Bình Định. 
Bình Định còn là nơi được Công 
ty TMA Solutions chọn để phát 
triển thành trung tâm sản xuất và 
xuất khẩu phần mềm hàng đầu 
Việt Nam. Tập đoàn FPT cũng 
muốn đưa Bình Định trở thành 
cái nôi của ngành Trí tuệ nhân tạo 
tại Việt Nam.
l Vậy ông có thể cho biết vài 

nét phác thảo về Khu đô thị Khoa 
học Quy Hòa trong tương lai như 
thế nào?

Dự án Khu đô thị Khoa học 
Quy Hòa dự kiến nằm trong khu 
vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP 
Quy Nhơn trên tổng diện tích  
242 ha. Dự án sẽ được phân thành 
4 khu chức năng. Khu nghiên cứu 
và phổ biến khoa học có diện tích 
50 ha, dùng để nghiên cứu khoa 
học, tập trung vào các ngành phục 
vụ công nghệ cao và các lĩnh vực 
ưu tiên khác, phổ biến và giáo dục 
khoa học cho công chúng. Khu 
này gồm có ICISE, Khu tổ hợp 
không gian khoa học, Viện nghiên 
cứu khoa học cơ bản quốc tế Quy 
Nhơn, Khu đào tạo chất lượng cao. 

Khu Thung lũng sáng tạo có 
diện tích 77 ha, bao gồm các công 
viên phần mềm, các công ty sản 
xuất và cung ứng dịch vụ công 
nghệ thông tin trong và ngoài 
nước, làng khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Khu đô thị khoa học có 
diện tích 107 ha, bao gồm khu dân 
cư và các khu đô thị mới, khu tái 
định cư, khu nhà ở cho chuyên gia 

và người lao động làm việc tại đây. 
Khu thương mại dịch vụ có diện 
tích 8 ha. Đây là nơi xây dựng các 
công trình thương mại và dịch vụ 
cho các nhu cầu của cư dân thuộc 
khu đô thị. 
l Trong thời gian tới, tỉnh sẽ 

tập trung thực hiện những nhiệm 
vụ, giải pháp nào để đưa dự án 
sớm trở thành hiện thực, thưa ông?

- Trong khi chờ ý kiến của 
Trung ương, tỉnh vẫn tạo mọi điều 
kiện để các dự án tại Khu Đô thị 
Khoa học Quy Hòa đi vào hoạt 
động và phát huy hiệu quả, góp 
phần tăng nhanh tiềm lực KH&CN 

của tỉnh, nhất là các lĩnh vực liên 
quan đến công nghệ trí tuệ nhân 
tạo, dữ liệu lớn.

Ngày 25.8 vừa qua, UBND tỉnh 
đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 
Khu đô thị Khoa học Quy Hòa. 
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở 
KH&CN đã tiếp thu ý kiến đóng 
góp của các bộ ngành Trung ương 
và tham vấn thêm ý kiến của các 
sở ngành trong tỉnh. Thời gian tới, 
Sở sẽ hoàn thiện đề án để báo cáo 
UBND tỉnh trình Chính phủ.
l Xin cảm ơn ông! 

HỒNG HÀ (thực hiện)

(BĐ) - Ngày 23.9, UBND tỉnh 
ban hành Công văn số 5944/
UBND-KT về việc tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng chiến 
dịch làm làm cho thế giới sạch 
hơn năm 2021. Chiến dịch được 
phát động trên phạm vi toàn cầu 
vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng 
năm, là dịp để tuyên truyền, kêu 
gọi các tổ chức, DN, cá nhân và 
toàn thể cộng đồng tham gia 
các hoạt động cải thiện và bảo 
vệ môi trường.

Để các hoạt động hưởng ứng 
chiến dịch đảm bảo thiết thực, 
hiệu quả, vừa ưu tiên phòng, 
chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ 
môi trường, các sở, ban, ngành, 
tổ chức chính trị - xã hội, các 
địa phương, đơn vị và DN trên 
địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến các quy 
định pháp luật về bảo vệ môi 
trường theo Luật Bảo vệ môi 
trường 2020. Lồng ghép, thúc 
đẩy các mô hình kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế xanh trong xây 
dựng và thực hiện phát triển 
KT-XH. 

Ngoài ra, cần tăng cường 
kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, 
vận chuyển, xử lý các loại chất 
thải phát sinh theo đúng quy 
định; đặc biệt chú trọng công 
tác quản lý chất thải có nguy cơ 
nhiễm SARS-CoV-2; tập trung 
giải quyết triệt để các vấn đề 
ô nhiễm môi trường gây ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống và 
sinh kế người dân. Đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra và 
xử phạt nghiêm những hành vi 
vi phạm pháp luật trong quản lý 
chất thải và bảo vệ môi trường. 
Chú trọng công tác vệ sinh, cải 
thiện chất lượng môi trường 
khu vực đô thị và nông thôn 
nhằm hỗ tích cực và hiệu quả 
cho hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19.

ĐÌNH PHƯƠNG

Xã Phước Sơn 
đạt chuẩn đô thị 
loại V

Xã Phước Sơn hiện có tổng 
diện tích đất tự nhiên hơn 
2.585ha, dân số hơn 27.000 
người. Phước Sơn đạt chuẩn 
nông thôn mới vào năm 2016 
và đạt xã nông thôn mới nâng 
cao năm 2021.  

Hướng tới mục tiêu đạt 
chuẩn đô thị loại V, xã Phước 
Sơn tập trung khai thác mọi 
nguồn lực, đẩy mạnh phát 
triển KT-XH; tập trung đầu 
tư xây dựng nâng cao chất 
lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 
mở rộng không gian đô thị... 
Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch 
UBND huyện Tuy Phước cho 
biết: Kết quả rà soát, đánh giá 
hiện trạng các tiêu chí phân 
loại đô thị xã Phước Sơn đã đạt 
85,5 điểm/100 điểm, đạt chuẩn 
đô thị loại V.

  TẤN HÙNG

Thành lập Hội đồng thẩm định Quy 
hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã ký Quyết định 
1443/QĐ-TTg thành lập Hội 
đồng thẩm định Quy hoạch 
sử dụng đất quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 và kế hoạch sử dụng đất 
5 năm (2021-2025). Theo đó, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Văn Thành làm Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định Quy hoạch sử 
dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm  
(2021 - 2025). 

Hoạt động của Hội đồng 
thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 37/2019/NĐ-CP ngày 
7.5.2019 của Chính phủ, trong 
đó, Hội đồng thẩm định nhiệm 
vụ lập quy hoạch làm việc theo 

chế độ tập thể, thảo luận công 
khai, biểu quyết theo đa số để 
thông qua nhiệm vụ lập quy 
hoạch. Nhiệm vụ lập quy hoạch 
đủ điều kiện trình phê duyệt khi 
có ít nhất 3/4 số thành viên Hội 
đồng thẩm định bỏ phiếu đồng 
ý thông qua hoặc thông qua có  
chỉnh sửa.

Hội đồng có nhiệm vụ 
tham mưu, giúp Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ thực 
hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao theo quy định pháp 
luật về quy hoạch liên quan 
đến việc thẩm định Quy hoạch 
sử dụng đất quốc gia thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 và kế hoạch sử dụng đất  
5 năm 2021 - 2025.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Bản đồ quy 
hoạch phân 
khu tỷ lệ 
1/2.000 
Khu Đô thị 
Khoa học 
Quy Hòa 
(Sở KH&CN 
cung cấp).

Ngày 1.10, TP Hồ Chí Minh dự kiến đón 
người lao động trở lại làm việc

Chiều 24.9, Sở GTVT TP Hồ 
Chí Minh cho biết, vừa trình 
UBND TP Hồ Chí Minh phương 
án phối hợp với các tỉnh thành 
đón người lao động trở lại TP Hồ 
Chí Minh.Nhằm tạo điều kiện cho 
người lao động trở lại làm việc 
trong thời gian TP Hồ Chí Minh 
khôi phục hoạt động kinh tế, sở đã 
phối hợp với sở, ngành... xây dựng 
phương án để đảm bảo an toàn 
và thực hiện đúng các quy định 
về phòng chống dịch. Đối tượng 
trong phương án vận chuyển là 
người lao động (thuộc các DN, 
HTX hoạt động trên địa bàn thành 
phố bao gồm công nhân, chuyên 
gia) tại các tỉnh, thành phố cần trở 
lại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, để trở lại TP Hồ 
Chí Minh, người lao động phải 

đáp ứng các điều kiện: Phải có 
kế hoạch làm việc được các DN, 
HTX có văn bản xác nhận hoặc 
gửi thông báo, đã được tiêm vắc 
xin mũi 1 đủ 14 ngày sau khi tiêm, 
hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 có 
xác nhận của cơ quan y tế. Có xét 
nghiệm âm tính với Covid-19 còn 
hiệu lực theo quy định. Người 
lao động phải được UBND tỉnh/
thành phố nơi cư trú cho phép 
di chuyển (đối với địa phương 
là vùng cam, vùng đỏ) để đảm 
bảo an toàn trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, từ tháng 
7.2021, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh 
đã phối hợp với các địa phương 
đưa khoảng 33.000 người về 34 
tỉnh, thành an toàn theo nguyện 
vọng của người dân.  (Theo SGGP) 
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Bình Định

Sức trẻ trong “tâm dịch”
Phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) đang 

có số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng 
cao nên bị phong tỏa để thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Suốt nhiều 
ngày qua, dù ở tuyến đầu chống dịch hay 
làm những công việc thầm lặng ở phía sau, 
chúng tôi luôn bắt gặp hình ảnh những “áo 
xanh” rong ruổi trên từng con đường, ngõ 
xóm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và 
người dân gặp khó khăn.

Tại điểm test nhanh tầm soát cộng đồng 
ở ngã tư đường Bùi Xuân Phái - Lê Lợi  
(KV 2), 4 ĐVTN Đoàn phường Hải Cảng 
đang hỗ trợ các nhân viên y tế đo thân 
nhiệt, khai báo y tế, nhập liệu thông tin cá 
nhân liên quan của người được xét nghiệm; 
ghi thông tin mẫu vật phẩm xét nghiệm… 
Các bạn ĐVTN làm việc nghiêm túc và cần 
mẫn để không xảy ra sai sót. Chỉ trong một 
buổi sáng, 572 nhân khẩu thuộc tổ 6 và 7 
đã được test nhanh tầm soát dịch.

Chị Lê Huỳnh Tuyên Thuyên, đoàn 
viên Chi đoàn KV 5, cho biết: “Tham gia 
điểm hỗ trợ test nhanh, tôi được phân công 
nhiệm vụ lấy thông tin cá nhân của người 
dân đến xét nghiệm. Tôi cảm thấy vui, vì 
đã đóng góp một phần sức lực, chia sẻ bớt 
nỗi vất vả để các nhân viên y tế được tập 
trung vào chuyên môn hơn”.

Ở phường Hải Cảng, một số tổ thuộc 
các KV 2, 4 và 10 là “điểm nóng” với nhiều 
ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. 
Nhằm giúp người dân trong vùng phong 
tỏa không thiếu thực phẩm, các Chi đoàn 
KV 2, 4 và 10 đã chủ động thành lập các 
đội tình nguyện “Shipper áo xanh - đi chợ 
giúp dân”, mỗi đội có 5 thanh niên tham 
gia. Thông qua các cuộc gọi hoặc tin nhắn 
điện thoại, mạng xã hội... của người dân, 
ĐVTN nhận đơn rồi đi mua, giao hàng đến 
tận nhà cho từng người. Chị Nguyễn Hoài 
Thanh, Phó Bí thư Chi đoàn KV 4, chia sẻ: 
“Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu của người dân với mong muốn họ 
an tâm ở yên trong nhà, không ra ngoài khi 
không thật sự cần thiết”.

Bí thư Đoàn phường Hải Cảng Nguyễn 
Thị Liễu cho biết, Thành đoàn Quy Nhơn 
đã chi viện ĐVTN các phường nội thành và 
Trường ĐH Quy Nhơn đến hỗ trợ phường 
Hải Cảng phòng, chống dịch. Lực lượng 
tăng cường đã được phân công hỗ trợ lực 
lượng y tế test tầm soát cộng đồng, truy 

Đó là Bùi Thị Bích Thủy (SN 1987), 
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Châu 
(huyện Phù Mỹ) một “thủ lĩnh” thanh 
niên trong mọi hoạt động xã hội, đặc biệt 
là công tác phòng, chống dịch Covid-19 
tại địa phương.

Luôn tâm niệm, khắc sâu lời Bác Hồ 
dạy “đâu cần thanh niên có, đâu khó có 
thanh niên”, chị Thủy đã huy động lực 
lượng ĐVTN tích cực tham gia các hoạt 
động tuyên truyền tại khu dân cư, nâng cao 
nhận thức của người dân về cách phòng, 
chống dịch bệnh và giữ an toàn cho bản 
thân; hướng dẫn người dân cài đặt ứng 
dụng khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay 
bằng dung dịch sát khuẩn trước, trong và 
sau khi tham gia các hoạt động; vận động 
các hộ thực hiện và chấp hành nghiêm  
Chỉ thị 15 trong phòng, chống dịch…

Chị Bích Thủy cùng với Ban Chấp 
hành Đoàn xã Mỹ Châu đã triển khai 
thành công mô hình “Bữa cơm 0 đồng”, 

(BĐ) - Trung ương Đoàn vừa phát động 
cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
dành cho đối tượng đoàn viên, hội viên, 
thanh niên Việt Nam từ 16 - 35 tuổi trong 
và ngoài nước. Cuộc thi gồm bốn vòng thi: 
Vòng tuần, đội tuyển, bán kết, chung kết. 

Các thí sinh tham gia thi trực tuyến 
vòng tuần từ ngày 15.9 - 24.10 trên ứng 
dụng di động “Thanh niên Việt Nam”. Kết 
thúc vòng tuần, từ ngày 1.11 - 15.11, 67 đơn 
vị tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thành 
lập đội tuyển gồm 5 thành viên, chia thành 
16 lượt thi và lựa chọn 16 đội xuất sắc bước 
vào vòng thi bán kết. Năm đội xuất sắc 
nhất vòng thi bán kết sẽ tham gia vòng 
chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào  
tháng 12.2021.                    CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Hội đồng Đội tỉnh vừa tổ chức 
tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội 
và nghiệp vụ tham mưu vận hành CLB tư 
vấn, trợ giúp trẻ em năm 2021 bằng hình 
thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom, kết 
nối điểm cầu cấp tỉnh và 11 huyện, thị xã, 
thành phố (ảnh). Tham gia tập huấn có 
88 học viên là thường trực Hội đồng Đội, 
cán bộ phụ trách công tác Đội; giáo viên 
làm Tổng phụ trách Đội; bí thư, phó bí 
thư xã Đoàn…

Tại tập huấn, báo cáo viên đã hướng 
dẫn quy trình tham gia xử lý các vụ việc 
liên quan đến trẻ em và các phương pháp 
tiếp cận, lấy thông tin của trẻ em bị bạo 
lực, xâm hại; hướng dẫn thành lập và vận 
hành câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp 
huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ các kỹ 
năng công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và 
các bài trống Đội và kèn Đội…       D. ĐĂNG

Góp sức đẩy lùi dịch bệnh
Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Quy Nhơn đang diễn biến phức tạp. Cùng với chính quyền 

các cấp, thanh niên thành phố đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung sức hỗ trợ nhân dân 
phòng, chống dịch bệnh.

vết F0, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân 
khu phong tỏa và khu cách ly… 

KV 7 phường Bùi Thị Xuân cũng là địa 
bàn đang thực hiện Chỉ thị số 16.  Đoàn 
phường Bùi Thị Xuân cũng đã thành lập đội 
hình “phản ứng nhanh” đi chợ giúp dân; 
phát tờ rơi và tuyên truyền phòng, chống 
dịch bằng loa tại khu dân cư; hướng dẫn 
thực hiện nghiêm túc “5K” và hỗ trợ túi 
an sinh cho người dân vùng phong tỏa…  
Anh Cao Xuân Trung, Bí thư Đoàn phường 
Bùi Thị Xuân, cho biết: “ĐVTN các chi đoàn 
ở các khu vực bị phong tỏa đã triển khai 
nhiều mô hình rất thiết thực, hiệu quả nhằm 
nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh 
và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân”.

Đa dạng các hoạt động
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, 
Ban Thường vụ Thành đoàn Quy Nhơn 
đã triển khai thành lập nhiều mô hình hỗ 
trợ phòng, chống dịch. Phát huy vai trò 
xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, cán 
bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh 
niên thành phố cũng đang phát huy tối 
đa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, 
tích cực triển khai các hoạt động phòng, 
chống dịch. Đáng ghi nhận, các Đoàn 
phường, xã và Đoàn trực thuộc đã thực 

hiện “công trình thanh niên” làm 2.500 tấm 
chắn giọt bắn, trang bị cho lực lượng tuyến 
đầu; hỗ trợ 7.000 suất ăn với tổng trị giá  
210 triệu đồng cho các chốt kiếm soát dịch tại  
QL 1A, QL 1D, cảng cá, các điểm tiêm  
vắc xin và cơ sở cách ly tạm thời; hỗ trợ 231 
túi an sinh cho hộ dân tại vùng lõi phường 
Hải Cảng; trao tặng 20.000 khẩu trang và 
50 lít nước sát khuẩn…

Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn Dương 
Hiệp Hưng cho biết, Thành Đoàn xác định 
công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn 
này là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. 
Do đó, đã chỉ đạo các Đoàn phường, xã 
chủ động triển khai các mô hình cụ thể 
và đã góp phần không nhỏ trong công tác 
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên 
địa bàn. “Thời gian tới, Ban Thường vụ 
Thành đoàn sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp 
bộ Đoàn tích cực, chủ động, sáng tạo, phát 
huy tối đa tinh thần xung kích, tình nguyện 
vì cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh những 
việc làm thiết thực, ý nghĩa để nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN 
và người dân về mối nguy hiểm của dịch 
Covid-19 từ đó phòng ngừa tốt; chủ động 
tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa 
phương những biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh hiệu quả để áp dụng, nhân 
rộng”, anh Hưng cho biết.      DUY ĐĂNG

ĐVTN phường Bùi Thị Xuân tuyên truyền phòng, chống dịch tại khu dân cư bằng xe gắn máy.
Ảnh: Đoàn phường Bùi Thị Xuân

Nữ “thủ lĩnh” giàu nhiệt huyết

kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí 
nấu hơn 200 suất cơm cho lực lượng trực 
chốt kiểm soát dịch Covid-19; phát miễn 
phí hơn 2.500 khẩu trang y tế và 1.000 kính 

chắn giọt bắn cho các tổ phản 
ứng nhanh, tổ cộng đồng 
thôn và bà con khó khăn; hỗ 
trợ gần 7.450 người thực hiện 
khai báo y tế; tổ chức 15 đợt 
tuyên truyền lưu động và trên 
hệ thống loa truyền thanh xã 
về phòng, chống dịch bệnh; 
treo và dán hơn 1.250 tờ rơi, 
băng rôn tuyên truyền… 

Ngoài ra, chị Thủy còn 
vận động các nhà hảo tâm 
trong và ngoài xã hỗ trợ hàng 
trăm suất quà cho các gia 
đình có người thân đang cách 
ly y tế, theo dõi sức khoẻ tại 
nhà, hộ gia đình khó khăn bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh; hỗ 

trợ xăng, thức ăn, nước uống cho người 
về quê tránh dịch; vận động và ủng hộ 
1.200 tấn gạo, bún gạo khô, mì tôm, bánh 
tráng, dầu ăn, nước mắm… cho người 

dân ở các vùng đang bị phong tỏa tại TP 
Hồ Chí Minh.

Chị Bích Thủy chia sẻ: “Tôi mong 
những đóng góp và việc làm nhỏ này kịp 
thời hỗ trợ cộng đồng, lực lượng tuyến đầu 
chống dịch và người dân vượt qua khó 
khăn. Dù vất vả nhưng những thanh niên 
trẻ chúng tôi luôn quyết tâm đồng lòng 
cùng mọi người để sớm chiến thắng đại 
dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

Anh Trần Thế Hiệp, Phó Bí thư Huyện 
đoàn Phù Mỹ, đánh giá: Chị Thủy là một 
thủ lĩnh Đoàn năng động, nhiệt huyết 
và có trách nhiệm cao với công việc. Chị 
đã phát huy vai trò của thủ lĩnh thanh 
niên trong việc huy động ĐVTN tham gia 
nhiều hoạt động, đặc biệt là trong công 
tác phòng, chống dịch tại địa phương 
bằng các mô hình, việc làm cụ thể… góp 
phần cùng với chính quyền địa phương 
giữ vững “vùng xanh” của huyện”.                    

TRIỀU CHÂU

Chị Bùi Thị Bích Thủy trao quà cho người dân đang thực hiện 
cách ly y tế tại nhà.                                                                           Ảnh: NVCC

Cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng 

Tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác 
Đội năm 2021
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Bình Định

ĐẢM BẢO ANTT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH:

Chủ động kiểm soát, 
xử lý nghiêm vi phạm

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, đòi hỏi công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch cũng sẽ được thực hiện chặt chẽ và chủ động để phù 
hợp với tình hình thực tế.

Tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm hộ luôn là giải pháp hiệu quả để phòng dịch và đảm bảo 
ANTT trong tình hình mới hiện nay.                  Ảnh: KIỀU ANH

Theo thống kê của CA tỉnh, từ ngày 
27.4 đến nay, CA toàn tỉnh phối hợp với 
các địa phương, đơn vị đã phát hiện, xử 
lý 4.297 trường hợp vi phạm quy định liên 
quan đến công tác phòng, chống dịch, phạt 
hơn 5,7 tỷ đồng, với các lỗi vi phạm chủ 
yếu như không đeo khẩu trang tại nơi công 
cộng, không tuân thủ quy định cách ly tại 
nhà, không thực hiện quyết định áp dụng 
biện pháp hạn chế tập trung đông người; 
không tuân thủ quy định tạm dừng hoạt 
động đối với các cơ sở kinh doanh không 
thiết yếu và ra đường khi không có lý do 
chính đáng. Bên cạnh đó, ngành chức năng 
cũng đã khởi tố 9 vụ/10 bị can vi phạm các 
quy định phòng, chống dịch như chống 
người thi hành công vụ, làm lây lan dịch 
bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm cho người.

Không chỉ chủ động phối hợp với 
chính quyền và ngành chức năng tăng 
cường giám sát, kiểm soát công tác phòng, 
chống dịch mà các đội nghiệp vụ của lực 
lượng CA cũng thường xuyên theo dõi, 
nắm tình hình trên không gian mạng các 
vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch, 
nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ngay thông 
tin sai lệch, trái chiều. Cụ thể, vận động 
hàng chục chủ tài khoản cá nhân, fanpage, 
nhóm facebook đăng tải bài viết, bình luận 
thông tin liên quan tình hình dịch bệnh 
chưa chuẩn và tiến hành xử lý những cá 
nhân vi phạm. “Lực lượng CA các đơn vị, 
địa phương chủ động xây dựng phương 
án, kế hoạch phòng, chống tội phạm và  
phòng chống dịch gắn với tình hình thực 
tế. Trong đó, chú trọng 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 
từ vùng dịch cũng như kiên quyết xử lý 
nghiêm các vi phạm liên quan công tác 
phòng dịch từ hành chính đến hình sự”, 
đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc CA 
tỉnh, cho biết.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 
cũng thành lập 18 tổ chốt phòng, chống 
dịch nhằm kịp thời kiểm tra, kiểm soát chặt 
người từ vùng dịch về địa bàn, tàu, thuyền 
viên đến Cảng Quy Nhơn, tàu thuyền ngư 
dân ra vào cửa biển phải thực hiện nghiêm 
quy định phòng dịch. “Chúng tôi bố trí 2 
tàu ngoài phao số 0 để trực tiếp giám sát 
và xử lý ngay các hành vi vi phạm. Ngoài 
ra, đối với thủy thủ các tàu trong thời gian 

làm tàu, chúng tôi không cấp giấy phép 
lên bờ, nhờ đó kiểm soát được tình hình”, 
đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết. 

Để phù hợp với tình hình mới, Bộ 
CHQS tỉnh cũng đã và đang chủ động 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
lên phương án rà soát, sắp xếp lại các cơ sở 
cách ly tập trung cũng như đảm bảo ANTT 
bên trong khu vực cách ly. “Thời gian qua, 
các khu vực cách ly khá ổn định, không xảy 
ra tình trạng mất cắp, hay vi phạm các quy 
định phòng dịch. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp 
tục làm tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm 
mọi mặt cho nhiệm vụ phòng, chống dịch 
trong tình hình mới cũng như huy động 
lực lượng dân quân tham gia phòng dịch 
tại cơ sở”, đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Chỉ 
huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh nói.  

KIỀU ANH

CA phường Hải Cảng kiểm soát chặt địa bàn phong tỏa

CA phường Hải Cảng kiểm soát chặt tại các chốt và kịp thời trao nhu 
yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa.         Ảnh: NGUYỄN GIANG

Khi UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 3865/QĐ-UBND về việc áp dụng 
các biện pháp giãn cách xã hội đối với 
phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn theo 
tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ để phòng, chống dịch 
Covid-19, phường Hải Cảng đã phong 
tỏa 2 ngày để tầm soát, chống dịch. Cùng 
với chính quyền địa phương, lực lượng 
CA phường Hải Cảng đã và đang triển 
khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp 
phòng, chống dịch, góp phần ngăn ngừa 
dịch bệnh Covid-19 lây lan tại địa phương 
ngay lập tức “vào cuộc”. Theo đó, tại 20 
chốt kiểm soát của phường, CA phường 
đều bố trí chiến sĩ ứng trực 24/24 giờ cùng 
với các lực lượng khác để kiểm soát chặt 
chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn 
theo tinh thần vừa đảm bảo ANTT vừa 
hoàn thành tốt nhiệm vụ  phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. 

Trung tá Nguyễn Xuân An, Trưởng 
CA phường Hải Cảng, cho biết: Để ổn 
định tình hình, CA phường đã chủ động 
tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây 
dựng kế hoạch, phương án phối hợp các 

ngành, đoàn thể, khu phố, đặc biệt là lực 
lượng y tế trong công tác truy vết, phong 
tỏa các khu vực xuất hiện F0; tập trung 
tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân 
dân tích cực tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19; kiên quyết xử lý nghiêm các 
trường hợp cố tình vi phạm.

Cụ thể, CA phường 
đã phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể duy trì 
tuyên truyền lưu động, 
phát thanh tại các tuyến 
đường, hẻm về việc chấp 
hành nghiêm các quy định, 
hướng dẫn phòng, chống 
dịch. Bên cạnh bám cơ sở, 
mỗi cảnh sát khu vực cũng 
thông qua nhóm Zalo với 
các hộ dân trong khu vực 
mình quản lý trao đổi thông 
tin liên quan đến ANTT, 
tình hình sức khỏe... Những 
gia đình cần sự giúp đỡ, 
cảnh sát khu vực sẵn sàng 
hỗ trợ như đi mua hộ nhu 
yếu phẩm, thuốc men…

Không chỉ vậy, CA phường còn trao 
hơn 300 phần quà gồm lương thực, thực 
phẩm cho các hộ dân gặp khó khăn trên 
địa bàn phường. Việc cung cấp lương thực 
kịp thời giúp người dân yên tâm, ở yên 
trong nhà, đồng lòng chống dịch. 

NGUYỄN GIANG

Tây Sơn tổ chức 
phiên tòa hình sự 
rút kinh nghiệm

(BĐ) - Viện KSND huyện Tây Sơn phối hợp 
với TAND huyện Tây Sơn mở phiên tòa xét xử 
hình sự rút kinh nghiệm vụ án Lê Văn Hòa (SN 
1981, TP Quy Nhơn), cùng đồng bọn phạm 
tội “Hủy hoại tài sản” và tội “Chống người 
thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 178 và 
khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 
28.1, tại xưởng đá granite của Công ty THHH 
Granite Phú Tài ở Cụm công nghiệp Phú 
An, Tây Xuân, Tây Sơn, bị cáo Hòa cùng với 
Nguyễn Thành Công (SN 1983, ở thị trấn Phú 
Phong, huyện Tây Sơn) đã có hành vi dùng 
micro, ly thủy tinh ném và dùng chân đạp vào 
màn hình ti vi của ông L.Q.T. (ở thị trấn Phú 
Phong), làm hư hỏng ti vi của ông T. Khi lực 
lượng chức năng đến hiện trường xác minh 
vụ việc, Hòa có những lời nói, hành động xúc 
phạm lực lượng làm nhiệm vụ, khóa cổng để 
cản trở tổ công tác không thể đưa người và 
tang vật, phương tiện ra ngoài. 

Tại phiên tòa, kiểm sát viên đã chủ động 
tham gia xét hỏi, làm rõ các tình tiết của vụ 
án. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận công 
khai tại phiên tòa và trên cơ sở đề nghị mức 
án của Viện KSND huyện, Hội đồng xét xử đã 
tuyên phạt bị cáo Hòa 6 tháng tù giam về tội 
“Hủy hoại tài sản” và 12 tháng tù giam về tội 
“Chống người thi hành công vụ”. Tổng hợp 
hình phạt, buộc bị cáo Hòa chấp hành 18 
tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Thành Công 
6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 
gian thử thách 12 tháng.              NHẬT LINH

Cùng với việc thực hiện nghiêm, 
quyết liệt của ngành chức năng và cả 
hệ thống chính trị thì ý thức và tinh 
thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi 
người dân mới là yếu tố quyết định 
thành công khi chuyển trạng thái mới 
là sống chung an toàn với dịch bệnh.

Án chung thân cho kẻ 
giết người

(BĐ) - Ngày 24.9, TAND tỉnh mở phiên 
tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 
Nguyễn Minh Như (SN 1984, TP Quy 
Nhơn) mức án chung thân vì hành vi giết 
người với tình tiết “Có tính chất côn đồ”. 
Theo cáo trạng, do nghi ngờ chị L.T.A.Đ. 
(là người sống chung như vợ chồng và 
có con ngoài giá thú với Như) có quan hệ 
với người khác nên Như ghen tuông và 
thường xuyên chửi mắng, đánh đập nạn 
nhân. Khoảng 21 giờ 55 phút, ngày 19.2, 
phía trước phòng trọ trên đường Trần 
Hưng Đạo, thuộc phường Đống Đa, TP 
Quy Nhơn, Như đã dùng dao đâm 13 nhát 
vào vùng ngực và người chị Đ., làm nạn 
nhân gục tại chỗ và chết trên đường đưa 
đi cấp cứu.                 QUỐC THÀNH

Xử lý 8.834 vụ 
vi phạm về giao thông

(BĐ) - Theo Phòng CSGT, CA tỉnh, từ 
tháng 6 đến nay, lực lượng CSGT toàn 
tỉnh đã bố trí 6.620 ca, 29.985 lượt, tuần 
tra kiểm soát trên tuyến. Qua đó, kịp thời 
phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm 
8.834 trường hợp. Trong đó, tạm giữ 925 
phương tiện, tước 627 GPLX, thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
8.461 trường hợp trên 9 tỷ đồng, với các 
lỗi vi phạm chủ yếu như dừng đỗ trái quy 
định; vi phạm nồng độ cồn; chở quá tải và 
không đội mũ bảo hiểm.

Không chỉ chủ động tăng cường kiểm 
soát dọc tuyến, CSGT toàn tỉnh còn tham 
gia điều tiết giao thông tại 44 chốt liên 
ngành kiểm soát dịch Covid-19 (các tuyến 
quốc lộ 5 chốt, các địa phương 39 chốt), 
qua đó lực lượng CSGT đã dừng trên 281 
nghìn phương tiện và lập biên bản xử lý 
vi phạm hành chính 74 trường hợp, tiền 
phạt 469 triệu đồng.      K.A
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Bình Định

Chiều 24.9, Công ty TNHH MTV  
Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Vabiotech (trực 
thuộc Bộ Y tế) chính thức công bố sản xuất 
thành công lô vắc xin phòng Covid-19 
Sputnik V (Gam-Covid-Vac) đầu tiên tại 
Việt Nam.

Lô vắc xin trên được Viện Nghiên 
cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh 
vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, 
thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu của 
tài liệu quy chuẩn. Theo kế hoạch, vắc xin 
Sputnik V do DN Việt Nam gia công sẽ 
được sử dụng trong Chương trình tiêm 
chủng toàn dân.

Vắc xin Sputnik V phát triển dựa trên 
nền tảng véc-tơ adenovirus được đăng 
ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm 2 mũi, 
khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần. Tới nay, 
chưa ghi nhận dị ứng nghiêm trọng do 
Sputnik V gây ra.

Hiện nay, tại Việt Nam có 7 loại  

Việt Nam sản xuất thành công 
lô vắc xin Sputnik V đầu tiên

Sản xuất vắc xin Sputnik V từ nguyên liệu bán thành phẩm tại Việt Nam.                                    Ảnh: NLĐO

vắc xin phòng Covid-19 được phê duyệt, 
gồm AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, 

Moderna, Janssen, Sinopharm và  
Hayat-Vax.                         (Theo vietnamnet)

Từ  ngày 1.10, Đà Nẵng
tiếp tục nới lỏng 
các biện pháp
phòng, chống dịch

Ngày 24.9, tại Hội nghị đối thoại với 
DN, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND 
TP Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, thành phố 
đã đáp ứng được các chỉ số phòng, chống 
dịch và triển khai các hoạt động kinh tế, 
xã hội theo cấp độ 1 (bình thường mới).

Ông Minh cho biết: Thành phố dự kiến 
áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và 
triển khai các hoạt động KT-XH theo cấp 
độ 2 (theo Chỉ thị 19) từ ngày 1.10.2021 đến 
15.10.2021 để đảm bảo đủ thời gian tạo 
kháng thể đối với người dân đã tiêm mũi 
1. Sau đó sẽ chuyển sang áp dụng cấp độ 1 
khi hướng dẫn được ban hành chính thức.

Trường hợp diễn biến dịch xấu hơn so 
với dự kiến của ngành Y tế, tùy vào đánh 
giá mức độ nguy cơ, thành phố sẽ chuyển 
sang áp dụng trạng thái phòng, chống dịch 
ở cấp độ cao hơn, theo từng khu vực và 
phù hợp với thực tiễn.

Theo kế hoạch phòng, chống dịch 
Covid-19 và phục hồi KT-XH trong trạng 
thái bình thường mới, UBND TP Đà Nẵng 
đưa ra dự báo một số chỉ tiêu KT-XH chủ 
yếu. Trong đó, phấn đấu tổng sản phẩm 
xã hội trên địa bàn năm 2021 (GRDP, giá 
so sánh 2010) ước tăng 1,59% so với năm 
2020; các khu vực nông - lâm - thủy sản, 
công nghiệp - xây dựng, dịch vụ có tốc độ 
tăng trưởng lần lượt là 1,86%, 1,74% và 
0,98%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 
địa bàn năm 2021 ước đạt 89,8% so dự toán 
HĐND thành phố giao.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng đã 
xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 
2022 ở 3 cấp độ: Thấp, trung bình và cao. Cụ 
thể, kịch bản thấp tốc độ tăng trưởng GRDP 
năm 2022 đạt 4,47% so với năm 2021; kịch 
bản trung bình: Tốc độ tăng trưởng GRDP 
năm 2022 đạt 5,75% so với năm 2021; kịch 
bản cao: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 
2022 đạt 7,01% so với năm 2021.

Cũng theo ông Minh, dự kiến thành phố 
đạt tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đạt trên 95% 
vào cuối tháng 9.2021, 100% mũi 1 và 22,1% 
mũi 2 vào cuối tháng 10.2021; khả năng 
kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1 (trạng thái 
bình thường mới) thì khả năng thành phố 
sẽ đạt được các chỉ tiêu năm 2022 theo kịch 
bản trung bình.                                   (Theo TPO) 

Tối 23.9 (giờ địa phương), chuyến 
bay số hiệu QH9149 khai thác bằng máy 
bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner 
mang tên Quy Nhơn City của Bamboo 
Airways đã hạ cánh xuống sân bay San 
Francisco (California, Mỹ), hoàn thành 
hành trình bay thẳng không dừng giữa 
Việt Nam - Mỹ.

Hành trình bay kéo dài xấp xỉ 13 giờ 
30 phút với quãng đường bay dài gần 
12.500 km, rút ngắn lên tới 6 - 7 tiếng so 
với chuyến bay nối chuyến Việt - Mỹ hiện 
hành. Chuyến bay này mở đầu cho chuỗi 
chuyến bay thẳng không dừng Việt - Mỹ do 
Bamboo Airways thực hiện từ tháng 9.2021.

Sau khi hạ cánh tại sân bay San 
Francisco, máy bay sẽ lưu lại khoảng 18 
tiếng trước khi quay trở lại Hà Nội. Chuyến 
bay trở về trên chặng San Francisco - Hà 

Bamboo Airways thực hiện chuyến bay thẳng  
đầu tiên đến Mỹ

Máy bay của Bamboo Airways hạ cánh tại sân 
bay San Francisco (California, Mỹ) sau hành trình 
13 giờ 30 phút qua quãng đường bay dài gần 
12.500 km.

Sáng 24.9, Chủ tịch UBND TP Phú 
Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, Bộ 
Y tế đã phân bổ vắc xin cho Kiên Giang, 
trong đó có Phú Quốc để tiêm 2 mũi cho 
toàn dân trước khi mở cửa du lịch.

Dân số Phú Quốc khoảng 160 nghìn 
người, đã có 35% người đủ tuổi tiêm  
1 mũi vắc xin và 7% tiêm đủ 2 mũi. Hiện, 
thành phố còn hơn 100 nghìn dân trên 18 
tuổi và 3.500 người lớn tuổi có bệnh nền 
chưa tiêm mũi 1. Trước đó, lãnh đạo tỉnh 

Kiên Giang nói Phú Quốc chưa thể đón 
khách quốc tế trong tháng 10 do chưa 
tiêm đủ vắc xin cho người dân để đảm 
bảo điều kiện an toàn.

Ổ dịch tại Phú Quốc phát hiện ngày 
21.9, đã ghi nhận 73 ca nhiễm, nâng tổng 
số ca mắc ở thành phố lên 78 ca. Hiện, 
thành phố triển khai tổng lực công tác 
dập dịch trở lại trạng thái “bình thường 
mới” từ 30.9.                       

                              (Theo VnExpress.net)

Phú Quốc tiêm vắc xin 100% người dân trên 18 tuổi 
trước khi mở cửa du lịch

Người dân TP Phú Quốc tiêm vắc xin mũi 1.
                                                                             Ảnh: NGỌC TÀI

Từ ca bệnh ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý 
được phát hiện vào chiều 19.9, đến nay, 
tỉnh đã ghi nhận 64 trường hợp dương 
tính với SARS-CoV-2 tại TP Phủ Lý, huyện 
Thanh Liêm và huyện Kim Bảng.

Tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập 
12 vùng cách ly y tế thuộc địa bàn TP Phủ 
Lý, huyện Kim Bảng và huyện Thanh Liêm 
để phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện toàn tỉnh có hơn 11.200 người 
đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch 
Covid-19, trong đó hơn 6.300 người cách ly 
tại nhà, 730 người tại các cơ sở cách ly tập 
trung, hơn 3.860 người cách ly tại khu 
công nghiệp.                             (Theo Vietnam+)

Hà Nam thiết lập  
12 vùng cách ly y tế

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt 
kiểm soát dịch Covid-19 TP Phủ Lý.        Ảnh: TTXVN

Sáng 24.9, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk - thông tin, thời gian qua, chốt kiểm 
soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường 
Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hòa Phú) đã phát 
hiện nhiều trường hợp tài xế lợi dụng xe cứu 
thương chở người từ vùng dịch về.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, 
tại khu vực nói trên, lực lượng chức năng 
phát hiện xe cứu thương 51B 261.42 do tài 
xế N.V.P điều khiển có chở theo 2 người. 
Qua xác minh, tổ kiểm tra xác định 2 công 
dân này ở Đắk Lắk đang sinh sống tại  
TP HCM. Tài xế không có giấy điều động 

xe, chở sai đối tượng, 2 công dân đi cùng 
không có giấy tiếp nhận của địa phương.

Trước đó, khuya 22.9, cũng tại chốt 
kiểm soát dịch bệnh Hòa Phú, lực lượng 
chức năng phát hiện tài xế T.Đ.N điều 
khiển xe cứu thương 47B 014.91 (của Công 
ty TNHH vận chuyển bệnh nhân An Tâm - 
TP Buôn Ma Thuột) chở theo 2 người. Qua 
làm việc, lực lượng chức năng xác định, 2 
người đi trên xe được đón từ Bình Dương, 
không phải là bệnh nhân, không có giấy 
tiếp nhận của địa phương.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 

Xe cứu thương chở người trái phép

Lực lượng CA TP Buôn Ma Thuột lập biên bản xử 
lý tài xế. 

Nội, cất cánh lúc 14 giờ 20 phút ngày 24.9 
(giờ địa phương), chở miễn phí 7 tấn trang 
thiết bị, vật tư y tế cứu trợ được gửi từ 
Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco 

về nước, phục vụ phòng, chống dịch bệnh 
tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.

Sau chuyến bay này, Bamboo Airways 
cho biết trong tháng 10.2021, sẽ có chuyến 
bay thẳng không dừng đầu tiên kết nối  
TP HCM với Los Angeles.

Trước đó, tháng 5.2021, Bamboo 
Airways chính thức được cấp slot tại sân 
bay quốc tế San Francisco và sân bay quốc 
tế Los Angeles, bang California, Mỹ, bắt 
đầu từ ngày 1.9 năm nay.

Tháng 9.2021, Cục An ninh Vận tải Mỹ 
(TSA) cấp giấy phép cho Bamboo Airways 
khai thác 12 chuyến bay thẳng hai chiều Việt - 
Mỹ có lịch trình từ tháng 9 đến 11.2021.

Hãng đặt mục tiêu đi vào khai thác 
đường bay thẳng thương mại thường lệ 
giữa Việt Nam và Mỹ từ đầu năm 2022.

(Theo NLĐO)

các trường hợp vi phạm theo quy định.
                                                (Theo LĐO)
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Bình ĐịnhTHÔNG TIN CÔNG CỘNG

NGÀY VÀ ĐÊM 25.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam đến 
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, ngày nắng, chiều tối và 

đêm có mưa rào nhẹ. Gió 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: Mây thay đổi đến nhiều mây, 

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

  (Nguồn: TTKTTV Bình Định)     

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tôi tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN  - sinh năm 1980, 

CMND: 211696264
Địa chỉ thường trú: 205 Trần Phú, phường Bình Định, TX An 

Nhơn, Bình Định.
Vào ngày 15.9.2021, tôi đánh rơi 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất 

xưởng có thông tin như sau: Loại xe: HONDA; Số loại: VISION; 
Số khung: RLHJF581XGY001293; Số máy: JF66E-0001351; Màu sơn: 
HỒNG.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên; tôi xin cảm 
ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng 
của xe trên, tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để 
xin cấp lại phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mới. Sau 7 
ngày ra thông báo, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng gốc 
trên không còn giá trị.

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định 

tuyển dụng lao động năm 2021 như sau:
1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
2. Vị trí, số lượng tuyển dụng: 
- Hội sở tỉnh : 01 kiểm ngân; 
- Chi nhánh TP Quy Nhơn : 02 kiểm ngân; 
- Chi nhánh huyện Tuy Phước : 01 tín dụng; 
- Chi nhánh huyện Tây Sơn : 02 tín dụng, 01 kế toán; 
- Chi nhánh huyện Phù Cát : 01 kế toán, 01 kiểm ngân; 
- Chi nhánh huyện Phù Mỹ : 01 tín dụng; 
- Chi nhánh TX Hoài Nhơn : 01 kiểm ngân; 
- Chi nhánh huyện Hoài Ân : 01 tín dụng, 01 kế toán, 02 kiểm ngân; 
- Chi nhánh huyện An Lão : 01 kế toán.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển: 
3.1. Tiêu chuẩn chung:
- Có quốc tịch Việt Nam, độ tuổi không quá 35 tuổi.
- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm 

nhận công việc.
3.2. Yêu cầu về trình độ đào tạo:
- Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, 

chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển. Riêng đối với ứng viên dự tuyển vào chi nhánh 
thuộc huyện 30a (Chi nhánh huyện An Lão): Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, 
chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Đối với ứng viên dự tuyển thủ quỹ, kiểm ngân: Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp, hệ chính 
quy thuộc khối ngành kinh tế (tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế...).

3.3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học: 
- Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ phù hợp theo quy định của Agribank. 
- Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định. 
4. Hồ sơ tuyển dụng: 
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động.
- Sơ yếu lý lịch; Giấy khám sức khỏe, 02 ảnh 3 x 4. 
- Bản sao: CMND/CCCD, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo quy định.
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 
Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổng hợp - 

Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, số 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, Bình Định; hoặc gửi bản 
scan 01 file định dạng pdf qua email: tuyendung.agrbd@gmail.com. Trường hợp ứng viên 
gửi hồ sơ qua email, ứng viên phải nộp hồ sơ bản giấy khi đến tham dự thi tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01.10.2021 đến hết ngày 08.10.2021.
- Thời gian thi tuyển: Dự kiến giữa tháng 10.2021.
Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, số điện thoại: 

(0256)3525687 - 0903523859 (chị Lan); hoặc xem tại trang Fanpage, địa chỉ https://www.
facebook.com/agribankbinhdinh.vn;

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
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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,  

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 quan 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. Đới với Đất 
hoa viên cây xanh, đất cây xanh cảnh quan 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 
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: 1.000.000 đồng/hồ sơ/lô đất. 

* 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 20.10.2021, 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 Dịch vụ đấu giá tài sản (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: 10 giờ, 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. 

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 TN&MT 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. 

1900 90 95



12 THỨ BẢY, 25.9.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình ĐịnhTHẾ GIỚI

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

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

Việt Nam - Trung Quốc dành ưu tiên cao 
cho hợp tác phòng, chống Covid-19

Quang cảnh buổi điện đàm.                          Ảnh: TTXVN

Sáng 24.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc 
điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn 
mạnh mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng 
sâu sắc đến mọi mặt đời sống quốc tế và 
giao lưu, hợp tác giữa hai nước, song quan 
hệ hai đảng, hai nước Việt - Trung tiếp tục 
duy trì đà phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ 
cảm ơn Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm, 
hỗ trợ vắc xin cho Việt Nam trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 và mong muốn 
hai bên tiếp tục dành ưu tiên cao cho việc 
triển khai hợp tác phòng, chống Covid-19 và 
phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng 
định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối 
quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp 
tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc và 
nhấn mạnh việc phát huy quan hệ chính trị, 
trong đó có việc tăng cường trao đổi ở cấp 
cao, các bộ, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị 
củng cố hợp tác thực chất trong các lĩnh vực 
để trở thành nền tảng vật chất, là động lực 
cho sự phát triển của hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị 
hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ về quản 
lý, bảo vệ biên giới, thực hiện nghiêm túc các 
văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền 

giữa hai nước, xây dựng đường biên giới 
hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận 
Bình đánh giá cao những thành tựu mà 
nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Chính phủ Việt Nam đã đạt được 
trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Đảng, 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại 
hội Đảng lần thứ XIII đề ra, bày tỏ ủng hộ 
Đảng và nhân dân Việt Nam đi theo con 

đường XHCN phù hợp với điều kiện của 
đất nước, ủng hộ Việt Nam chiến thắng dịch 
bệnh, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Tập Cận Bình cho rằng trong bối cảnh ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, hai bên cần duy 
trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc các cấp, 
các ngành và địa phương thông qua các hình 
thức linh hoạt, đẩy nhanh kết nối chiến lược, 
hình thành các điểm sáng mới trong hợp 
tác giữa hai nước…                (Theo TTXVN)

Mỹ chuẩn bị cho 
khả năng đóng cửa 
chính phủ do hết 
ngân sách

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: AFP/TTXVN

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki 
ngày 23.9 cho biết chính quyền của Tổng 
thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị cho 
một khả năng đóng cửa chính phủ trong 
bối cảnh ngân sách hiện tại sẽ cạn kiệt 
vào ngày 30.9.

Bà Psaki cho biết: “Điều này phù hợp 
với thông lệ lâu đời của nhiều cơ quan 
hành chính để nhắc nhở các nhân viên 
cấp cao về nhu cầu xem xét và cập nhật 
các kế hoạch đóng cửa chính phủ. Đây 
không phải là một hướng dẫn chính thức, 
mà chỉ là một lời nhắc nhở, chúng ta sẽ 
nghỉ 7 ngày, và tất nhiên chúng ta cần 
chuẩn bị cho mọi trường hợp bất trắc”. 
Bà Psaki cũng nhấn mạnh: “Trên thực tế, 
việc đóng cửa chính phủ cũng vô cùng 
tốn kém, gây gián đoạn và tổn hại”. Ngoài 
ra, bà Psaki lưu ý rằng chính quyền Tổng 
thống Biden đang thực hiện các bước đi 
để giảm thiểu tác động của khả năng 
chính phủ đóng cửa đối với việc đối phó 
với đại dịch, phục hồi kinh tế hoặc các 
ưu tiên khác của Mỹ. 

Trước đó, ngày 21.9, Hạ viện Mỹ đã 
bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép các 
cơ quan liên bang của Mỹ duy trì hoạt 
động đến ngày 3.12 cũng như tránh để 
xảy ra nguy cơ đóng cửa chính phủ vào 
cuối tháng này, bất chấp việc dự luật 
này có thể không được Thượng viện 
chấp thuận. 

(Theo TTXVN)

Triều Tiên bác đề nghị của Hàn Quốc về tuyên bố 
chấm dứt chiến tranh  

Ngày 24.9, Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị 
của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về 
tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh 
Triều Tiên 1950 - 1953. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên 
(KCNA) dẫn tuyên bố của Thứ trưởng 
Ngoại giao Ri Thae-song cho rằng đề nghị 
trên là “vội vã,” đồng thời khẳng định “sẽ 
không có gì thay đổi” nếu tình hình chính 
trị xung quanh Triều Tiên và chính sách 

của Mỹ vẫn giữ nguyên.
Ông Ri Thae-song nêu rõ: “Không có 

bằng chứng nào cho thấy tuyên bố chẳng 
mấy giá trị về chấm dứt chiến tranh sẽ dẫn 
đến quyết định rút lại chính sách thù địch 
đối với Triều Tiên, khi tình hình hiện nay 
trên Bán đảo Triều Tiên đang từng bước 
tiến gần đến tình trạng bất ổn”.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại 
hội đồng LHQ ngày 21.9, Tổng thống  

Moon Jae-in đã đề nghị 2 miền Triều Tiên 
và Mỹ, có thể cùng với Trung Quốc, đưa 
ra tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến 
tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Cùng ngày 24.9, ông Moon Jae-in cho 
rằng Triều Tiên vẫn duy trì lệnh đình chỉ 
thử hạt nhân và tên lửa tầm xa mà Bình 
Nhưỡng tự đưa ra và Triều Tiên dường 
như đang để ngỏ cơ hội đối thoại.          

(Theo Vietnam+)

Nga viện trợ 30.000 liều vắc xin Sputnik Light cho Lào
Bộ Y tế Lào cho biết, số vắc xin trên 

là một phần trong các khoản viện trợ 
nhân đạo mà Nga dành cho Lào theo 
đề nghị của Chính phủ Lào. Ngoài ra, 
đợt viện trợ vắc xin mới sẽ giúp Lào đạt 
được mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân 
số trong năm nay và 70% dân số trong 
năm tiếp theo.

Vắc xin Sputnik Light là loại vắc xin 
tiêm một liều duy nhất, được phát triển 
bởi Viện Gamaleya (Nga) và được cấp 

phép sử dụng lần đầu tiên vào tháng 
5.2021. Trước đó vào hồi tháng 1 năm 
nay, Chính phủ Nga cũng đã viện trợ cho 
Lào 1.000 liều vắc xin Sputnik V.

Hiện Lào đã nhận được hơn 5 triệu 
liều vắc xin ngừa Covid-19 từ các tổ 
chức quốc tế và các quốc gia trên thế 
giới để tiêm phòng cho người dân, bao 
gồm các loại như Sputnik V, Sinopharm, 
AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson và 
Sputnik Light.                  (Theo VOV.VN)

Nga viện trợ 30.000 liều vắc xin Sputnik Light  
cho Lào.                                                              Ảnh: VOV.VN

Ủy ban Nobel công bố hình thức tổ chức trao giải năm 2021
Quỹ Nobel thông báo ngày 23.9 rằng, 

sự kiện công bố những người đoạt giải 
tại Stockholm và Oslo cùng các hoạt động 
mừng những người thắng giải Nobel năm 
2021 vào tháng 12 sẽ được tổ chức kết hợp 
trực tiếp và trực tuyến. 

Những người giành giải thưởng Nobel 
2021 trong các lĩnh vực hóa học, văn học, 
vật lý, y học và kinh tế, cũng như giải Nobel 

Hòa bình, dự kiến công bố từ ngày 4 - 11.10. 
Giám đốc điều hành Quỹ Nobel Vidar 

Helgesen cho biết: “Sự không chắc chắn 
về diễn biến của đại dịch và khả năng đi 
lại quốc tế là lý do những người đoạt giải 
năm 2021 sẽ nhận huy chương và chứng 
nhận ở quê nhà”. 

Quỹ Nobel cũng thông tin, các sự kiện 
giới thiệu kết hợp với lễ trao giải sẽ tổ chức 

tại tòa thị chính Stockholm, Thụy Điển, vào 
ngày 10.12 - kỷ niệm ngày mất của người 
sáng lập giải thưởng Albert Nobel. 

Riêng giải thưởng Nobel Hòa bình sẽ 
được trao ở Oslo, Na Uy. Ủy ban Nobel  
Na Uy vẫn để ngỏ khả năng chào đón 
người thắng giải đến Oslo. Ủy ban dự kiến   
công bố hình thức tổ chức sự kiện này vào 
giữa tháng 10.                           (Theo LĐO)

TIN VẮN

 Người dân Trung Quốc sắp đón 
nhận một loại vắc xin ngừa Covid-19 
mới có tên gọi SCB-2019, được các chuyên 
gia dự đoán có thể là vắc xin hiệu quả nhất 
được phát triển ở nước này, vì nghiên cứu 
mới nhất cho thấy SCB-2019 có hiệu quả 
79% đối với biến thể Delta và 67% hiệu 
quả tổng thể đối với bất kỳ biến thể nào.

 (Theo TTXVN)
 Số người chết do Covid-19 ở Brazil 

đang tiến gần tới ngưỡng 600 nghìn 
người. Quốc gia Nam Mỹ này đứng thứ hai 
thế giới về số ca tử vong do dịch bệnh này 
sau Mỹ. 

(Theo VOV.VN)
 Hãng Thông tấn TASS của Nga 23.9 

đưa tin, toàn bộ 6 người có mặt trên máy 
bay vận tải quân sự An-26 của nước này rơi 
tại vùng Viễn Đông hôm 22.9 đều đã  
thiệt mạng. 

(Theo VOV.VN)
 Ngày 23.9, một tay súng đã khai 

hỏa trong siêu thị gần TP Memphis thuộc 
bang Tennessee của Mỹ, làm ít nhất 1 
người thiệt mạng và 12 người khác bị 
thương trước khi tự sát. 

(Theo Báo Tin Tức)


