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KỶ NIỆM 104 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7.11.1917- 7.11.2021):

Cuộc Cách mạng vĩ đại làm thay đổi thế giới
ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG MÙA MƯA BÃO:
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HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 
VIỆT NAM (9.11.2021):

Chủ động tìm hiểu, 
gương mẫu thực thi 
pháp luật 
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UBND TP Quy Nhơn đang triển khai việc lát 
đá granite vỉa hè nhiều tuyến phố ở khu vực 
trung tâm nội thành, nâng cao mỹ quan đô 
thị. Hiện nay, các nhà thầu đang nỗ lực thi 
công, nhằm hoàn thành công trình đúng tiến 
độ, đảm bảo chất lượng.

Vỉa hè thay áo, 
thành phố 
khang trang

TP Hồ Chí Minh sẽ 
tổ chức đại lễ cầu siêu 
người mất vì Covid-19
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Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây 
dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp 
bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều công 
trình, phần việc thanh niên thực hiện hiệu quả 
Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển 
chung của tỉnh.

Sức trẻ tham gia 
xây dựng 
nông thôn mới

Đơn vị thi công đang gia cố điểm sạt lở 
trên tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn 

Cát Tiến - Đề Gi. Ảnh: THU DỊU

Chuẩn bị chu đáo, 
ứng phó kịp thời

Vân Canh 
giữ vững vùng xanh
Là huyện miền núi tiếp giáp với tỉnh Phú Yên, khi dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, huyện Vân Canh nỗ lực không để xảy ra ca 
bệnh lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Trong giai đoạn mới, 
huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù 
hợp để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa phục hồi KT - XH.
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Bình Định

Công tác tiêm vắc xin ngừa Covid-19 phải đảm bảo 
an toàn tuyệt đối, tránh nhầm lẫn vắc xin

(BĐ) - Đó là yêu cầu của Thứ 
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên 
tại Hội nghị trực tuyến với các 
địa phương về việc triển khai 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình hiện 
nay, do Bộ Y tế tổ chức chiều 
5.11. Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có Giám đốc Sở Y tế Lê 
Quang Hùng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, 
tính đến trưa 5.11, cả nước có 
gần 86,5 triệu người được tiêm 
1 mũi vắc xin ngừa Covid-19, 
trong đó có một số địa phương 
đã triển khai tiêm vắc xin cho 
trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều tỉnh, 
thành có tỷ lệ tiêm thấp so với số  
vắc xin được cấp như: Trà Vinh, 
An Giang, Kiên Giang, Đồng 
Tháp, Hậu Giang, Hải Phòng…

Tại Hội nghị, các địa phương 
cũng kiến nghị một số vấn đề 
như: Hỗ trợ thêm bác sĩ hồi 
sức cho một số địa phương 
có lượng bệnh nhân Covid-19 
lớn; sau khi triển khai thực hiện 

chủ trương bình thường mới, 
người dân được đi lại tự do đã 
gây nên số ca nhiễm Covid-19  
tăng nhanh…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các 
địa phương tiếp tục thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Chính phủ 
và Bộ Y tế về công tác phòng, 
chống dịch. Đẩy nhanh tiến độ 
tiêm chủng vắc xin, đặc biệt 
phải có kế hoạch tiêm chi tiết, 
ưu tiên tiêm cho các trường hợp 
từ 50 tuổi trở lên. Công tác tiêm  
vắc xin ngừa Covid-19 phải đảm 
bảo an toàn tuyệt đối, tránh việc 
nhầm lẫn các loại vắc xin với 
nhau. Tiêm đến đâu phải cập 
nhật ngay vào hệ thống tiêm 
chủng đến đó. Nếu địa phương 
nào thừa vắc xin Bộ Y tế sẽ điều 
cho các địa phương khác có 
nhu cầu cao hơn. Đối với các 
địa phương thiếu nhân lực tiêm 
chủng thì phải báo sớm cho Bộ 
Y tế để được hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng 
Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa 

phương sớm phê duyệt phương 
án phòng, chống dịch trong DN, 
cơ sở sản xuất cụ thể để DN thực 
hiện; đồng thời hướng dẫn cho 
công nhân, người dân tự xét 
nghiệm bằng test nhanh. Sở Y 
tế phải nắm chắc phác đồ điều 
trị bệnh Covid-19 của Bộ Y tế 
và nâng cao chất lượng y tế cơ 
sở để người dân được chăm 
sóc toàn diện. Ngành Y tế của 
các địa phương phải nâng cao 
chất lượng điều trị ở tuyến cuối, 
giảm tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 
tử vong. 

Tại Bình Định, tính đến ngày 
4.11, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm 
được 975.902 liều vắc xin ngừa 
Covid-19 cho 766.739 người dân 
trên địa  bàn  tỉnh. Công tác tiêm 
chủng đảm bảo an toàn, việc 
nhập liệu đảm bảo đúng yêu 
cầu của Bộ Y tế. Hiện các địa 
phương trong tỉnh đã thống kê 
danh sách trẻ em từ 3 - 17 tuổi 
để phục vụ cho công tác tiêm 
chủng phòng Covid-19.

THẢO KHUY

CỤM THI ĐUA SỐ 9 - HỘI CCB VIỆT NAM:

Tích cực tham gia công tác phòng, 
chống dịch tại địa phương

(BĐ) - Đó là hoạt động nổi 
bật được nhấn mạnh tại hội 
nghị tổng kết công tác năm 
2021 của Cụm thi đua số 9 - 
Hội CCB Việt Nam (gồm Hội 
CCB 4 tỉnh: Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa và Ninh 
Thuận), tổ chức vào sáng 5.11, 
tại TP Quy Nhơn. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng dự và phát biểu tại  
hội nghị.

Thông tin tại hội nghị cho 
biết: Với tinh thần đoàn kết, 
thống nhất và trách nhiệm cao, 
các Hội CCB trong Cụm đã tổ 
chức tốt việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, công 
tác xây dựng Hội; phát động 
thi đua theo đúng kế hoạch và 
đạt kết quả tốt. Trong đó, ngoài 
việc thực hiện tốt 7 mặt công 
tác Hội, các cấp Hội trong Cụm 
đã tích cực tham gia công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 
Cụ thể, các Chi hội trong Cụm 
đã cử 34.865 lượt cán bộ, hội 
viên CCB tham gia vào các 
hoạt động như: Tổ Covid cộng 
đồng; chốt kiểm soát dịch 
bệnh; đội quản lý trật tự; đội 
tuyên truyền và tuần tra…ở các 
địa phương. Ngoài ra, cán bộ, 
hội viên trong Cụm còn tích 
cực tham gia vận động, quyên 
góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng 
Covid-19; ủng hộ hội viên CCB 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn 
và nhân dân tại các khu vực bị 

cách ly, phong tỏa; đóng góp, 
ủng hộ Chương trình “Triệu 
phần quà đại đoàn kết tiếp sức 
đồng bào và hội viên Hội CCB 
vượt qua đại dịch Covid-19” 
do Trung ương Hội CCB Việt 
Nam phát động với tổng số 
tiền gần 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng 
chí Nguyễn Tự Công Hoàng 
đánh giá cao việc trong thời 
điểm dịch bệnh nhưng công 
tác thi đua khen thưởng của 
Cụm thi đua số 9 - Hội CCB 
Việt Nam vẫn được các đơn vị 
thực hiện nghiêm túc, sát với 
tình hình thực tế, hoàn thành 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, 
Hội CCB tỉnh nói riêng và các 
tỉnh trong Cụm nói chung, tiếp 
tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp 
Hội và hội viên trên địa bàn 
đoàn kết, giữ vững và phát huy 
phẩm chất truyền thống “Bộ 
đội Cụ Hồ”; tổ chức, động viên 
CCB nêu cao tinh thần tự lực, 
tự cường tham gia có hiệu quả 
vào các chương trình phát triển 
KT-XH của địa phương; giúp 
nhau làm kinh tế, cải thiện đời 
sống. Đồng thời, tập trung xây 
dựng tổ chức Hội vững mạnh 
về chính trị, tư tưởng; đổi mới 
mạnh mẽ nội dung, phương 
thức, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của tổ chức cơ 
sở Hội.                HỒNG PHÚC

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 tại huyện Tây Sơn 
(BĐ) - Ngày 5.11, Đoàn kiểm 

tra thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính (CCHC) tỉnh Bình 
Định năm 2021 đã kiểm tra thực 
tế tại UBND các xã Tây Giang, 
Bình Nghi (huyện Tây Sơn).

Kết quả kiểm tra thực tế cho 
thấy, UBND các xã Tây Giang 
và Bình Nghi đã quan tâm đúng 
mức đến công tác chỉ đạo, điều 
hành CCHC. Bộ thủ tục hành 
chính (TTHC) thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND cấp xã đã 
được công khai đầy đủ, kịp thời; 
hồ sơ TTHC được triển khai giải 

quyết trên hệ thống phần mềm 
một cửa VNPT-iGATE. Trong 
10 tháng đầu năm 2021, trong 
3.865 hồ sơ TTHC tiếp nhận tại 
bộ phận Một cửa của UBND xã 
Tây Giang, chỉ có 19 hồ sơ trả 
quá hạn. Tại bộ phận Một cửa 
của UBND xã Bình Nghi, 1.050 
hồ sơ TTHC tiếp nhận trong 9 
tháng đầu năm 2021 đều được 
giải quyết đúng hạn.

Ghi nhận nỗ lực, quyết tâm 
trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, 
đoàn kiểm tra cũng lưu ý các địa 
phương tiếp tục quan tâm đầu 

tư nâng cấp cơ sở vật chất cho bộ 
phận Một cửa, nâng cao hơn nữa 
hiệu quả từng nhiệm vụ CCHC 
để đáp ứng sự hài lòng của tổ 
chức, công dân.  

Được biết, hoạt động kiểm tra 
thực tế theo kế hoạch thực hiện 
tại UBND cấp xã của huyện Tây 
Sơn, Vân Canh và TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn. Đồng thời, kiểm tra 
việc khắc phục những tồn tại, 
hạn chế theo thông báo kết luận 
kiểm tra CCHC từ năm 2019 đến 
năm 2020 đối với UBND huyện  
Phù Mỹ.    NGUYỄN VĂN TRANG

Tặng quà cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở TP Quy Nhơn. 
Ảnh: T.LONG

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ LẦN THỨ I TẠI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2021:

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bảo Hòa 
đoạt huy chương bạc và đồng

Tác phẩm “Ngày mới” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bảo Hòa đoạt HCB. 
Ảnh: Ban tổ chức Cuộc thi

(BĐ) - Ngày 5.11, Ban tổ 
chức Cuộc thi ảnh Nghệ thuật 
quốc tế lần thứ 1 tại TP Hồ Chí 
Minh năm 2021 đã công bố kết 
quả các tác giả có tác phẩm đoạt 
giải thưởng. Kết quả, nghệ sĩ 
nhiếp ảnh Trần Bảo Hòa (hội 
viên Hội VH&NT tỉnh) xuất 
sắc đoạt 2 huy chương, gồm: 

HCB ở thể loại ảnh sinh hoạt 
đời thường với tác phẩm “Ngày 
mới”; HCĐ ở thể loại ảnh du 
lịch với tác phẩm “Khám phá 
mực đẻ trứng”. Bên cạnh đó, 
Ban tổ chức cuộc thi đã trao 
bằng danh dự cho nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Trần Bảo Hòa với tác phẩm 
“Nắng chiều” ở thể loại ảnh sinh 

hoạt đời thường.
Cũng tại cuộc thi lần này, một 

số nghệ sĩ nhiếp ảnh Bình Định 
đã có tác phẩm được Ban tổ chức 
chọn triển lãm như: Đặng Văn 
Hải, Trần Hưng Đạo, Nguyễn 
Phước Hoài, Lê Hoài Nam, 
Nguyễn Tiến Trình, Nguyễn 
Trọng Đợi, Trương Đăng Huy…

Cuộc thi ảnh Nghệ thuật 
quốc tế lần thứ 1 tại TP Hồ 
Chí Minh năm 2021 chính thức 
phát động vào ngày 28.7, với sự 
bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Việt Nam, Liên đoàn Nghệ 
thuật nhiếp ảnh quốc tế, Hội 
Nhiếp ảnh Hoa Kỳ và Hiệp hội 
Hình ảnh không biên giới. Sau 
3 tháng phát động, Ban tổ chức 
cuộc thi đã nhận được 9.069 tác 
phẩm/703 tác giả của 37 quốc 
gia trên thế giới gửi tham dự ở 
4 thể loại: Tự do cho ảnh màu, 
tự do cho ảnh đơn sắc, ảnh du 
lịch (cả màu và đơn sắc) và ảnh 
sinh hoạt đời thường (cả màu 
và đơn sắc). Cuộc thi trao tổng 
cộng 121 giải thưởng.

TRỌNG LỢI

Tặng quà cho người dân khó khăn 
do ảnh hưởng dịch Covid-19

 Sáng 5.11, Hội Phụ nữ CA 
tỉnh đã đi thăm, tặng quà cho 
cho 3 hội viên phụ nữ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh 
hưởng dịch Covid-19 trên địa 
bàn TP Quy Nhơn. Mỗi phần 
trị giá 700 nghìn đồng gồm các 
nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ 
các gia đình hội viên vượt qua 
thời điểm khó khăn của dịch 
bệnh. Đoàn Thanh niên CA tỉnh 
cũng đã tặng 80 suất quà, tổng 
trị giá 20 triệu đồng cho người 
dân tại 2 thôn Thanh Quang và 
Lương Bình thuộc xã Phước 
Thắng, huyện Tuy Phước. Đây 
là hai thôn đang bùng phát  

dịch Covid-19. 
 Sáng cùng ngày, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã Phước 
Hiệp (huyện Tuy Phước) và 
các hội, đoàn thể xã đã tổ chức 
vận chuyển và trao tặng 40 suất 
quà gồm lương thực, thực phẩm 
thiết yếu cho các hộ dân thuộc 2 
khu phong tỏa để phòng, chống 
dịch Covid-19 ở đội 4, thôn 
Giang Nam, xã Phước Hiệp. 
Dịp này, Đoàn cũng đã thăm 
hỏi, động viên và tặng quà cho 
lực lượng dân quân đang làm 
nhiệm vụ trực 2 chốt kiểm soát 
dịch ở đội 4, thôn Giang Nam.

T.LONG - LAI XUÂN
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Bình Định

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

Vân Canh giữ vững vùng xanh
Là huyện miền núi tiếp giáp với tỉnh Phú Yên, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, 

huyện Vân Canh nỗ lực không để xảy ra ca bệnh lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. 
Trong giai đoạn mới, huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù 
hợp để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa phục hồi KT-XH.

Trường Mầm non thị trấn Vân Canh dạy học trực tiếp từ ngày 4.10.                   Ảnh: N. NHUẬN

Không chủ quan
Ngày 4.11, trên đường đến 

Vân Canh, chúng tôi gặp được 
nhiều xe chở khoai mì, hỏi ra 
mới biết giờ này đang ở vụ thu 
hoạch cây lương thực này. Dù 
năng suất có kém hơn do dịch 
bệnh ảnh hưởng đến việc chăm 
sóc rẫy mì, nhưng bù lại giá mì 
đang khá tốt. Đang hối hả thu 
hoạch khoai mì trên cánh đồng 
khoảng 1 ha, ông Ra Lan Tâm, ở 
làng Canh Phước, xã Canh Hòa, 
chia sẻ: Khi tình hình dịch bệnh 
dần ổn, bà con rất vui mừng, 
mọi người được qua lại làm ăn. 
Năng suất thu hoạch rẫy mì của 
tôi năm nay thấp hơn năm ngoái 
do dịch bệnh nên mình cũng hạn 
chế lên rẫy chăm sóc, nhổ cỏ. Bù 
lại giá cũng khá nên tôi cũng 
như nhiều bà còn rất phấn khởi.

Tôi đến xã Canh Hòa đúng 
lúc cán bộ xã đang đi thăm hỏi, 
trò chuyện, tuyên truyền cho 
người dân về quy định của công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Chị Trần Thị Quê, ở làng Canh 
Phước, xã Canh Hòa, bày tỏ: 
Nhà nước cho bình thường mới 
trở lại, xóm làng vui hẳn, lúc 
trước ngại ra đường lắm ở miết 

trong nhà thôi. Nhà tôi chỉ trồng 
mì hiện chưa đến kỳ thu hoạch 
nhưng nhờ có bình thường mới 
nên mình lên rẫy chăm cây mì 
được chứ không là cỏ lấn mì, 
năng suất sẽ không đạt.

Canh Hòa là xã thuần nông, 
ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch 
UBND xã Canh Hòa, cho biết: 
Hiện bà con đang chuẩn bị sản 
xuất vụ Đông Xuân với khoảng 
60 ha lúa rẫy và 23 ha lúa nước. 
Bên cạnh cây lúa, xã còn sản xuất 
cây mì với khoảng 300 ha. Hiện 
giá mì đang ở mức khá - khoảng 
3.000 đồng/kg, bà con rất phấn 
khởi. Sau đợt giãn cách vừa rồi 
giờ mình nói nghiêm túc phòng 
dịch bà con nghe và thực hiện kỹ 
lắm chứ không dám chủ quan.

Chợ Vân Canh (thị trấn 
Vân Canh) là chợ đầu mối của 
huyện, có giao thương lớn. Do 
vậy huyện đã tiến hành tiêm đủ 
liều vắc xin cho các tiểu thương. 
Ngoài ra, các tiểu thương phải 
đảm bảo khoảng cách với nhau 
và khoảng cách với người mua. 
Bà Vương Thị Đồng, tiểu thương 
tại chợ Vân Canh (thị trấn Vân 
Canh), chia sẻ: Sau khi được tiêm 
vắc xin, chúng tôi hoạt động 

cũng yên tâm hơn. Không khí 
chợ cũng vui hơn nhưng chúng 
tôi biết dịch bệnh vẫn còn phức 
tạp nên không dám lơ là. Lúc nào 
cũng phải đảm bảo khẩu trang 
và khoảng cách.

Kiên trì với an toàn 
phòng dịch

Là địa phương có nhiều 
dân tộc cùng sinh sống, công 
tác tuyên truyền, vận động ở xã 
Canh Hòa cũng phải sâu sát, phù 
hợp với từng tập quán văn hóa 
của từng dân tộc. Ông Nguyễn 
Văn Kim cho biết thêm: Thời 
điểm dịch bệnh căng thẳng, 
chúng tôi lập 2 chốt kiểm tra y 
tế tại đường mòn, lối mở để đảm 
bảo an toàn. Bây giờ trong tình 
hình mới, chúng tôi tập trung 
tăng cường công tác truyền 
thông để nâng cao ý thức người 
dân. Ngoài ra, mỗi làng đều có tổ 
Covid-19 cộng đồng để giám sát 
các trường hợp cách ly, tự theo 
dõi sức khỏe tại nhà.

Tại thị trấn Vân Canh, dù các 
hoạt động đã quay trở lại nhưng 
công tác phòng, chống dịch vẫn 
đặt lên hàng đầu. Thị trấn thường 
xuyên kiểm tra nhắc nhở các hàng, 

Thời gian đến, huyện 
tiếp tục phát huy vai trò của 
tổ Covid-19 cộng đồng, vai 
trò của đảng viên, đối với Vân 
Canh còn có vai trò của già 
làng và người uy tín. Việc mở 
lại các hoạt động cũng phải 
đảm bảo các quy định phòng, 
chống dịch”. 

Ông LƯƠNG ĐÌNH TIÊN, 
Chủ tịch UBND huyện Vân Canh

“
quán, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
không đảm bảo 5K hay hoạt động 
sau 21 giờ. Tại chợ Vân Canh, thị 
trấn lắp 4 camera để Ban quản 
lý chợ quan sát các trường hợp 
không đeo khẩu trang, không 
đảm bảo giãn cách… Bà Lê Hiếu 
Nam, Chủ tịch UBND thị trấn 
Vân Canh, cho biết: Ngoài quản 
lý bên trong, chúng tôi thực hiện 
nghiêm việc người từ bên ngoài 
về địa phương phải đến thẳng 
trạm y tế khai báo, không được 
về nhà trước, tránh gây lây lan 
cho gia đình.

Để đảm bảo an toàn khi học 
sinh đến trường, các địa phương 
phối hợp với các trường học trên 
địa bàn tổ chức các hoạt động 
đưa - đón trẻ. Theo đó, những 
ngày đầu học sinh đi học lại, 
ĐVTN sẽ tổ chức đo thân nhiệt, 
rửa tay sát khuẩn cho học sinh, 
tuyên truyền phụ huynh không 
tập trung trước cổng trường để 
tạo thói quen. 

Bà Nguyễn Thị Tính, Hiệu 
trưởng Trường Mầm non thị trấn 
Vân Canh, chia sẻ: Sau khi có sự 
giúp đỡ của ĐVTN của thị trấn, 
phụ huynh cũng ý thức hơn. Bên 
cạnh đó, ngay từ đầu trường đã 
triển khai công tác phòng chống 
dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân 
viên, phụ huynh học sinh vì trẻ 
gần gũi nhất là phụ huynh và 
cô giáo. Bây giờ trẻ đã quen với 
việc đeo khẩu trang từ nhà đến 
trường và từ trường về nhà. Đối 
với ngày thường cô đón trẻ lúc 6 
giờ 45 phút, khi có dịch thì khung 
giờ đón trẻ giãn ra, tức là từ 6 giờ 
15 phút đến 7 giờ 15 phút. Còn 
khi cho trẻ về thì trường chia giờ 
để phụ huynh đón, mỗi lớp cách 
nhau từ 10 - 15 phút để đảm bảo 
giãn cách. 

THẢO KHUY - NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Ngày 5.11, Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối DN 
tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán 
triệt, triển khai các Quy định, 
Quyết định của Đảng cho các 
đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ 
nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban 
kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở 
trực thuộc. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng 
ủy Khối DN tỉnh đã quán triệt, 
triển khai 4 chuyên đề gồm: 
Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 
30.7.2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII quy 
định thi hành Điều lệ Đảng; 
Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 
28.7.2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIII quy định 
về công tác kiểm tra, giám sát 
và kỷ luật của Đảng; Quyết định 
số 23-QĐ/TW, ngày 30.7.2021 
của Bộ Chính trị về việc ban 
hành quy chế công tác dân vận 
của hệ thống chính trị; chuyên 
đề toàn khóa “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh,  
hạnh phúc”.                   N. HÂN

Nối thành công 
vành tai bị đứt 
gần lìa cho 
bệnh nhân

(BĐ) - Sáng 5.11, các bác sĩ 
khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm 
mỹ của Bệnh viện Phong - Da 
liễu Trung ương Quy Hòa đã 
phẫu thuật tạo hình lại vành tai 
cho bệnh nhân Trần Quang H. 
(24 tuổi, ở TP Quy Nhơn) bị tổn 
thương khuyết 3/4 trên vành tai.

Bệnh nhân Trần Quang H. 
nhập viện lúc 2 giờ ngày 5.11 
trong tình trạng vết thương 
vành tai bị đứt gần lìa, vết 
thương lún xương sọ… Người 
nhà đã kịp thời đưa bệnh nhân 
vào bệnh viện cấp cứu. 

Ngay sau đó, bệnh nhân 
được ê kíp mổ là bác sĩ Đinh 
Công Phúc, Trưởng khoa Phẫu 
thuật tạo hình - thẩm mỹ của 
Bệnh viện, cùng các bác sĩ trong 
khoa thực hiện phẫu thuật khâu 
nối vành tai. 

Đến trưa 5.11, bệnh nhân hồi 
phục, vành tai được nuôi dưỡng 
máu tốt, hồng hào. 

Theo các bác sĩ Bệnh viện 
Phong - Da liễu Trung ương 
Quy Hòa, tạo hình vành tai là 
một phẫu thuật tương đối phức 
tạp, không chỉ để đảm bảo chức 
năng nghe bình thường cho tai 
mà còn tạo hình dáng cho đôi 
tai thật tự nhiên, kết cấu tai đều 
và đẹp cả hai bên.               

ĐỖ THẢO

 Phòng giao dịch Ngân 
hàng CSXH huyện Tây Sơn 
đã giải ngân 3 tỷ đồng cho 
60 lao động gặp khó khăn 
do dịch Covid-19, đủ điều 
kiện và có nhu cầu vay vốn 
theo Quyết định số 47/2021/
QĐ-UBND, ngày 8.8.2021 của 
UBND tỉnh, hoàn thành giải 
ngân 100% kế hoạch được 
giao. Mỗi lao động được vay 
50 triệu đồng, trong đó 10 lao 
động sử dụng vốn vay đầu tư 
vào lĩnh vực ăn uống, buôn 
bán nhỏ lẻ, tạp hóa và 50 
lao động đầu tư vào lĩnh vực 

trồng trọt và chăn nuôi. 
ĐÀO MINH TRUNG

 Huyện An Lão vừa tiếp 
nhận và phân bổ 13.785 kg 
gạo cho UBND các xã An Trung, 
An Hưng, An Nghĩa từ nguồn dự 
trữ quốc gia để hỗ trợ người dân 
có đất lúa không sản xuất vụ Hè 
Thu năm 2021 do hạn hán, bình 
quân mỗi nhân khẩu được nhận 
hỗ trợ 15 kg gạo. Theo thống 
kê, toàn huyện An Lão có 253 
hộ/919 nhân khẩu bị ảnh hưởng 
do hạn hán không sản xuất được 
trên ruộng lúa trong vụ Hè Thu  
vừa qua. HOÀNG NAM QUỐC

 Hội Nông dân huyện 
Phù Cát phối hợp cùng Ban 
Vận động quỹ Vì người nghèo 
huyện vừa tổ chức bàn giao 
nhà Đại đoàn kết cho hội viên 
nông dân nghèo Lê Thị Thương 
(73 tuổi, ở thôn Đức Phổ 2, xã 
Cát Minh). Ngôi nhà của bà 
Thương được hỗ trợ 50 triệu 
đồng; trong đó, nguồn kinh phí 
do Ban Vận động quỹ Vì người 
nghèo huyện hỗ trợ 35 triệu 
đồng, Hội Nông dân huyện hỗ 
trợ 15 triệu đồng. 

TRƯỜNG GIANG
 Ngày 5.11, CA huyện Tây 

Sơn đã xác định và triệu tập 6 
đối tượng trong 2 nhóm thanh 
niên dùng hung khí hỗn chiến, 
gây mất ANTT xảy ra tại xã Bình 
Nghi. Khoảng 21 giờ ngày 4.11, 
do mâu thuẫn nhau từ trước 
nên Nguyễn Thanh Tuấn (26 
tuổi, ở xã Bình Nghi) đã thách 
đố và hẹn Lê Trung Nguyên (24 
tuổi, cùng địa phương) để đánh 
nhau. Nguyên đã huy động 7 
thanh niên mang phảng phát 
bờ đến nhà Tuấn và chém Hồ 
Ngọc Nhi (22 tuổi, nhóm của 
Tuấn) nhiều nhát vào phần đầu, 
tay rồi bỏ chạy. DANH NHÂN

Đảng ủy Khối DN 
tỉnh quán triệt, 
triển khai các 
Quy định, Quyết 
định của Đảng

TIN VẮN
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Bình Định

1. Với thắng lợi 
của Cách mạng 
Tháng Mười Nga, 

một thời đại mới đã bắt đầu - 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên CNXH trên phạm vi thế 
giới. Cuộc cách mạng đã đi vào 
lịch sử nhân loại như một sự 
kiện vĩ đại, có tầm ảnh hưởng 
sâu rộng, làm rung chuyển, 
đảo lộn trật tự thế giới. Lần 
đầu tiên khát vọng của nhân 
loại về một xã hội tự do, công 
bằng, bình đẳng, dân chủ đã trở 
thành hiện thực; có sức mạnh to 
lớn lôi cuốn hàng triệu người 
vào hành động cách mạng, vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Mãi đến 
nay, trên thế giới chưa có một 
cuộc cách mạng xã hội nào có 
thể sánh được, càng không thể 
vượt qua được cuộc Cách mạng 
Tháng Mười về giá trị hiện thực 
và ý nghĩa thời đại. Nhận định 
về tầm vóc, giá trị to lớn của 
Cách mạng Tháng Mười, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định: “Giống như mặt trời chói 
lọi, Cách mạng Tháng Mười 
chiếu sáng khắp năm châu, thức 
tỉnh hàng triệu người bị áp bức, 
bóc lột trên trái đất. Trong lịch 
sử loài người chưa từng có cuộc 
cách mạng nào có ý nghĩa to 
lớn và sâu xa như thế”. Thắng 
lợi của cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga vẫn luôn là một minh 
chứng cho giá trị và sức sống 
bất diệt của nó, vẫn đang tiếp 
tục tác động mạnh mẽ đến toàn 
bộ phong trào cách mạng thế 
giới nói chung, là ngọn lửa soi 
sáng cho con đường cách mạng 
và sự nghiệp đổi mới ở Việt 
Nam nói riêng. 

KỶ NIỆM 104 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7.11.1917 - 7.11.2021)

Cuộc Cách mạng vĩ đại làm thay đổi thế giới
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất, có tầm vóc lịch sử và tầm ảnh hưởng rộng 

lớn trong đời sống nhân dân thế giới thế kỷ XX. Đó là điều không thể phủ nhận. Giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc Cách 
mạng này còn mãi với thời gian. 

2. Từ ngọn lửa Cách 
mạng Tháng 
Mười Nga, Đảng 

Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã vận dụng và 
phát triển sáng tạo những chân 
lý phổ quát của Chủ nghĩa  
Mác - Lênin, những bài học 
kinh nghiệm của Cách mạng 
Tháng Mười vào điều kiện cụ 
thể của cách mạng Việt Nam, 
đưa cách mạng nước ta vượt 
qua nhiều khó khăn, liên tục 
giành được những thắng lợi 
to lớn. Từ khi Đảng Cộng sản 
Việt Nam được thành lập (ngày 
3.2.1930), Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã nêu cao ngọn 
cờ độc lập dân tộc và CNXH, 

lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành 
Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 thành công; giành thắng 
lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa 
cả nước đi lên CNXH; bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biên giới 
quốc gia và làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế cao cả; tiến hành công 
cuộc đổi mới đất nước đạt 
được những thành tựu to lớn 
và có ý nghĩa lịch sử. 

Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH (năm 1991), Đảng 
ta đã khẳng định: Lịch sử thế 
giới đang trải qua những bước 
quanh co; song, loài người 

cuối cùng nhất định sẽ tiến tới 
CNXH, vì đó là quy luật tiến 
hóa của lịch sử. Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, 
phát triển năm 2011) tiếp tục 
khẳng định: Đi lên CNXH là 
khát vọng của nhân dân ta, là 
sự lựa chọn đúng đắn của Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, phù hợp với xu 
thế phát triển của lịch sử. Qua 
hơn 35 năm tiến hành công 
cuộc đổi mới, 30 năm thực 
hiện Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên CNXH, lý luận về đường 
lối đổi mới, về CNXH và con 
đường đi lên CNXH ở nước ta 

ngày càng được hoàn thiện và 
từng bước hiện thực hóa. Việt 
Nam đã đạt được những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, 
phát triển mạnh mẽ, toàn diện 
hơn so với những năm trước 
đổi mới (trước năm 1986). Để 
đến hôm nay, đất nước ta chưa 
bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, 
vị thế và uy tín quốc tế như 
ngày nay. 

3. Giá trị của Cách 
mạng Tháng 
Mười đã nhắc 

nhở mỗi chúng ta một lòng 
trung thành với lý tưởng và 
mục tiêu của cuộc Cách mạng 
vĩ đại ấy. Đến nay, lịch sử đi 
qua biết bao sự kiện mà nhân 
loại đã chứng kiến, có thành 
công và cả thất bại, có vinh 
quang chói sáng và cả những 
bi kịch đắng cay. Nhưng những 
giá trị của Cách mạng Tháng 
Mười sẽ không bao giờ bị tiêu 
diệt. Đó là khẳng định xuất 
phát từ xu thế vận động của 
lịch sử là không ngừng tiến lên, 
không ngừng phát triển; từ sức 
sống bền bỉ của các cuộc cách 
mạng chân chính, đích thực.

Một trong những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ mà Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra 
là: “Hạ thấp, phủ nhận những 
thành quả cách mạng; thổi 
phồng khuyết điểm của Đảng, 
Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa 
đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối 
và lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. 
Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân 
dân cần nâng cao trách nhiệm, 
cảnh giác, hết sức tỉnh táo để 
phát hiện, ngăn chặn những 
luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc 
lịch sử cách mạng nói chung, 
trong đó có cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga vĩ đại.

NGUYỄN HUỲNH HUYỆN

Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới cho nhân loại.                                                                                                                      Ảnh Tư Liệu

Sáng 5.11, Huyện ủy Phù 
Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết 
10 năm thực hiện Nghị quyết 
số 22-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa X) về 
“nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên”.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện 
Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 
2.2.2008 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa X), các 
tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ 
huyện Phù Mỹ luôn giữ vững và 
phát huy được vai trò hạt nhân 
chính trị ở cơ sở. Năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên trong 
đảng bộ huyện đã có những 
bước chuyển biến tích cực.

Đến nay, Đảng bộ huyện 
Phù Mỹ có 65 tổ chức cơ sở 
đảng trực thuộc Huyện ủy và 

322 chi bộ trực thuộc đảng bộ 
cơ sở; có 100% số thôn, khu phố 
trong huyện có chi bộ; có 19 chi 
bộ quân sự trực thuộc đảng ủy 
xã, thị trấn, có 19 chi bộ CA  xã, 
thị trấn và đã thành lập được  
2 chi bộ DN ngoài quốc doanh… 
Đến nay, toàn đảng bộ có  
7.484 đảng viên, tăng 2.072 đảng 
viên so với năm 2010; trong đó 
đảng viên nữ chiếm hơn 34,65% 
và đảng viên dưới 30 tuổi  
chiếm 18,52%...

Công tác kiểm tra, đánh giá, 
xếp loại chất lượng tổ chức cơ 
sở đảng, đảng viên và tập thể, 
cá nhân cán bộ lãnh đạo quản 
lý được thực hiện theo đúng 
hướng dẫn của cấp trên, đi vào 
thực chất; chất lượng sinh hoạt 
đảng được nâng lên rõ rệt; đến 
nay không có tổ chức đảng xếp 
loại chất lượng không hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Công tác sinh hoạt đảng 

bộ, cấp ủy chi bộ; kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình, đánh 
giá xếp loại chất lượng, khen 
thưởng - kỷ luật tổ chức đảng 
được chú trọng thực hiện đi 
vào chiều sâu, mang lại hiệu 
quả. Qua kiểm tra, đã phát 
hiện và xử lý kỷ luật 5 tổ chức 
cơ sở đảng và 1 chi bộ trực 
thuộc đảng ủy bằng hình thức 
khiển trách; và có 255 đảng 
viên vi phạm các nguyên tắc, 
điều lệ đảng.

Bên cạnh đó, công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, rèn 
luyện bản lĩnh chính trị, đạo 
đức cách mạng cho đội ngũ 
đảng viên cũng được thực hiện 
thường xuyên, gắn với việc học 
tập và làm theo đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh và Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn đảng...                     

 VIỆT LỢI

Chiều 5.11, Huyện ủy Phù 
Cát đã tổ chức Lễ trao tặng 
Huy hiệu 65, 60, 55 và 50 năm 
tuổi Đảng cho 24 đảng viên 
đang sinh hoạt tại các chi, đảng 
bộ trực thuộc. Trong đó có 3 
đồng chí được tặng Huy hiệu 
65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 
được tặng Huy hiệu 60 năm 
tuổi Đảng, 7 đồng chí được 
tặng huy hiệu 55 năm tuổi 
Đảng và 13 đồng chí được tặng 
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 

Huyện ủy Phù Mỹ tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết số 22-NQ/TW

Phù Cát, Vân Canh trao tặng 
Huy hiệu Đảng đợt 7.11

Bí thư Huyện 
ủy Phù Cát 

Đỗ Văn Ngộ 
trao Huy 

hiệu 55 năm 
tuổi Đảng 

cho các đảng 
viên. Ảnh: 

TRỌNG NHÂN

Trước đó, sáng cùng ngày, 
Huyện ủy Vân Canh tổ chức 
trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 
7.11 cho 6 đảng viên ở các chi, 
đảng bộ trực thuộc Đảng bộ 
huyện. Trong đó có 1 đồng 
chí được trao tặng Huy hiệu 
60 năm tuổi Đảng, 3 đồng 
chí được trao tặng Huy hiệu  
40 năm tuổi Đảng và 2 đồng 
chí được trao Huy hiệu 30 năm 
tuổi Đảng.

TRỌNG NHÂN - QUANG HƯNG
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ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG MÙA MƯA BÃO:

Chuẩn bị chu đáo, 
ứng phó kịp thời Sáng 5.11, UBND TX Hoài 

Nhơn tổ chức hội nghị tổng 
kết sản xuất nông nghiệp 
năm 2021, triển khai kế 
hoạch sản xuất vụ Xuân năm  
2021 - 2022.

Trong năm 2021, lãnh đạo 
TX Hoài Nhơn đã tập trung, 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
các biện pháp sản xuất nông 
nghiệp đạt được một số kết 
quả. Đối với lĩnh vực thủy 
sản, số tàu cá tăng 33 chiếc, 
nâng tổng số tàu cá toàn thị 
xã hiện nay lên 2.386 chiếc, 
sản lượng khai thác hải 
sản 10 tháng ước đạt trên  
47.500 tấn, đạt trên 78% kế 
hoạch năm, nuôi tôm đạt trên 
230 ha, sản lượng thu hoạch 
trên 1.800 tấn.

Trên lĩnh vực trồng trọt, 
diện tích trồng lúa cả năm 
đạt trên 11.400 ha, đạt gần 
99% kế hoạch năm, tăng trên  
1.530 ha so cùng kỳ, năng 
suất lúa bình quân đạt trên  
66 tạ/ha, tăng hơn 3 tạ/ha so 
cùng kỳ, cây ngô gieo trồng 
trên 1.700 ha, cây đậu phộng 
trên 600 ha, cây mì hơn  
1.700 ha, cây cói 220 ha cùng 
1.430 ha cây rau đậu các 
loại, tổng sản lượng lương 
thực năm 2021 ước đạt trên  
86.500 tấn, đạt 100,3% kế hoạch, 
tăng trên 13.500 tấn so cùng kỳ.

Trong năm Hoài Nhơn 
cũng đã thực hiện 118 cánh 
đồng lớn, cánh đồng mẫu 
lớn, cánh đồng kỹ thuật tiên 
tiến với tổng diện tích trên  
3.200 ha; các xã, phường cũng 
đã vận động nông dân thực 
hiện chuyển đổi cây trồng cạn 
trên chân đất lúa thiếu nước 
khoảng 593 ha, thực hiện 
chuyển đổi gần 290 ha lúa từ 
sản xuất 3 vụ sang sản xuất  
2 vụ...                          ÁNH NGUYỆT

Hoài Nhơn 
tổng kết sản xuất 
nông nghiệp 
năm 2021

Theo đó, Sở GTVT thành 
lập Ban chỉ huy Phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 
(PCTT - TKCN) năm 2021, 
phân công nhiệm vụ cho 
từng đơn vị, từng thành viên 
trong công tác ứng phó và 
khắc phục hậu quả của thiên 
tai. Nhờ chủ động từ đầu nên 
trong đợt mưa lũ cuối tháng 
10.2021, ngành GTVT kịp thời 
khắc phục các sự cố trên các 
tuyến đường, đảm bảo giao 
thông thông suốt.

Ông Trần Thanh Dũng, 
Giám đốc Sở GTVT, Trưởng 
Ban chỉ huy PCTT - TKCN 
Sở GTVT, cho biết: Việc lên 
phương án ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai là kế 
hoạch thường niên của ngành 
GTVT trên cơ sở bám sát chỉ 
đạo chung của Ban chỉ huy  
PCTT - TKCN & Phòng thủ 
dân sự tỉnh để triển khai thực 
hiện. Các công trình do Sở 
làm chủ đầu tư đến nay đều 
đã vào giai đoạn đủ để ứng 
phó với mưa bão; Ban Quản 
lý bảo trì đường bộ theo dõi 
sát diễn biến thời tiết, tiến 
hành khắc phục khẩn trương 
các sự cố, đảm bảo giao thông 
kết nối thông suốt. Đến thời 
điểm hiện tại, công tác ứng 
phó với thiên tai đang được 
ngành GTVT triển khai kịp 
thời, đồng bộ.

Ghi nhận tại thực địa một 
số công trình do Ban quản lý 
Dự án Giao thông tỉnh làm 
chủ đầu tư như Dự án ĐT 639, 
dự án Mở rộng đường vào 
sân bay Phù Cát…, chúng tôi 
thấy các đơn vị thi công đang 
đang khẩn trương đẩy nhanh 
tiến độ thi công để tranh thủ 

Trong đợt mưa lũ từ ngày 22 - 26.10.2021, trên các tuyến 
quốc lộ ủy thác (QL 19, QL 19B,) vẫn đảm bảo đi lại bình thường. 
Ngày 24.10, cầu Ngô La trên tuyến QL 19C đoạn qua địa bàn xã 
Canh Vinh (huyện Vân Canh) bị sập mố cầu, ngành GTVT khắc 
khục trong chiều 24.10 thông tuyến. Một số tuyến tỉnh lộ bị sạt lở 
đã được khắc phục.

ngày thời tiết thuận lợi, đồng 
thời chuẩn bị để công trình 
đảm bảo phòng, chống thiên 
tai. Những ngày qua Ban tăng 
cường thêm nhiều cán bộ 
đứng chân giám sát địa bàn, 
phối hợp với các nhà thầu xây 
lắp, các đơn vị tư vấn túc trực 
24/24 giờ ở công trường. 

Ông Lưu Nhất Phong, Phó 
Giám đốc Ban quản lý Dự án 
Giao thông tỉnh, thành viên 
Ban chỉ huy PCTT - TKCN Sở 

GTVT, cho hay: Trước khi mưa 
lũ, đơn vị xây lắp tháo các 
đường công vụ, khơi thông 
dòng chảy. Riêng với Dự án 
ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi 
thi công qua 3 con đèo, Ban cử 
lực lượng trực chốt các vị trí 
xung yếu, đồng thời thực hiện 
quan trắc tại các điểm đèo để 
kịp thời ứng phó trong trường 
hợp mưa lũ lớn; còn với gói 
thầu thi công cầu Đề Gi, 
cầu Thiện Chánh trên tuyến  

ĐT 639 - các đơn vị xây lắp, 
giám sát chủ động nhân lực, 
vật lực tại chỗ để đảm bảo 
công trình vượt lũ an toàn. 

Trong các chuyến kiểm tra 
thực tế các công trình, dự án 
giao thông trọng điểm, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng nhấn mạnh 
việc chuẩn bị phương án ứng 
phó với thiên tai, bảo vệ các 
công trình, dự án đang thi 
công. Theo đó, các đơn vị chủ 
đầu tư, đơn vị thi công, giám 
sát phải chuẩn bị về nhân lực, 
vật lực, máy móc tại chỗ, vừa 
thi công vừa ứng phó trong 
tình huống khẩn cấp; mọi 
công tác đều phải đặt an toàn 
cho con người lên trên hết.        

THU DỊU

Được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới (NTM), từ năm 
2016 cùng với việc duy trì các 
tiêu chí đã đạt được xã Nhơn 
Phong, TX An Nhơn còn nỗ lực 
để nâng cao chất lượng một số 
tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí về 
“cảnh quan - môi trường” để 
xây dựng NTM nâng cao. Ông 
Đinh Thanh Trình, Chủ tịch 
UBND xã Nhơn Phong, khẳng 
định: Chúng tôi xác định đây 
là nội dung quan trọng trong 
bộ tiêu chí xây dựng thôn, 
khu dân cư kiểu mẫu nâng 
cao. Cả cấp ủy, chính quyền 
nỗ lực tuyên truyền để toàn 
dân  hình thành nếp sống văn 
minh, ý thức tự giác, giữ gìn 
vệ sinh môi trường khu vực 
nhà mình, tuyến đường mình 
đi, nơi mình sinh hoạt, lao 
động sản xuất… Đáng mừng 
là người dân rất tích cực 
hưởng ứng. 

Nhơn Phong hoàn thành chỉ tiêu “cảnh quan - môi trường”

Từ nguồn vận 
động xã hội 
hóa và ngân 
sách xã hỗ trợ, 
Nhơn Phong 
đã có 156 bể 
bê tông thu 
gom rác BVTV 
khắp các cánh 
đồng trong xã.                                       
Ảnh: 
XUÂN THỨC

Đến nay, xã Nhơn Phong 
đã có 1.763 hộ ký hợp đồng 
với Ban quản lý các dịch vụ 
đô thị An Nhơn thu gom rác 
sinh hoạt với tầng suất 2 ngày/
tuần, chiếm 71,8% tổng số hộ 
và có 12,6% số hộ tham gia 
phân loại rác thải tại nguồn. 

Xã còn thành lập các tổ thu 
gom rác do Hội Phụ nữ đảm 
nhiệm, trang bị xe đẩy để 
trung chuyển rác từ các hộ ở xa 
tuyến đường chính ra đường 
lớn. Đồng thời, vận động 200 
hộ có đất vườn rộng, xe thu 
gom không tới được xây dựng 

200 hố rác gia đình để chôn 
lấp rác đúng quy định.

Để bảo vệ môi trường 
trong chăn nuôi, xã cũng 
quy hoạch khu chăn nuôi tập 
trung rộng 2 ha đang chờ cấp 
trên phê duyệt và sẽ sớm di 
dời 36 gia trại chăn nuôi còn 
nằm trong khu dân cư. Đồng 
thời, 137 hộ chăn nuôi khác 
cũng đã đầu tư xây dựng công 
trình khu sinh học để vừa xử 
lý chất thải chăn nuôi, vừa có 
thêm chất đốt phục vụ nhu 
cầu hằng ngày. 

Liên quan vấn đề thu gom 
rác bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV), ông Trần Đức 
Thắng, Chủ tịch Hội Nông 
dân xã, chia sẻ: Chúng tôi đã 
triển khai thực hiện mô hình 
“Thu gom rác BVTV trên đồng 
ruộng” ở 7/7 chi hội và được 
bà con nông dân hưởng ứng 
mạnh mẽ. Từ nguồn vận động 

xã hội hóa và ngân sách xã hỗ 
trợ Hội đã lắp đặt 156 bể bê 
tông thu gom rác BVTV khắp 
các cánh đồng trong xã (3 ha/
bể). Đồng thời đầu tư 50 triệu 
đồng xây dựng 1 nhà lưu chứa 
rác BVTV. 

Đến nay, 83% số hộ ở Nhơn 
Phong đã được sử dụng nước 
sạch, số hộ còn lại đều sử dụng 
nguồn nước giếng khoan hợp 
vệ sinh. Không chỉ có vậy từ 
nguồn đóng góp của dân và 
ngân sách xã hỗ trợ, 63 tuyến 
đường ở Nhơn Phong đã có 
hệ thống điện chiếu sáng công 
cộng dài tổng 15.625 m, dọc 
những tuyến đường này và 
các điểm công cộng xã còn cho 
trồng hơn 500 cây xanh... Đến 
hết tháng 9.2021, Nhơn Phong 
thực hiện thành công tiêu chí 
về “cảnh quan - môi trường” 
đồng thời đạt đủ 13/13 tiêu chí 
NTM nâng cao.   XUÂN THỨC

Đơn vị thi công đang gia cố điểm sạt lở trên tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn Cát Tiến - Đề Gi.                         Ảnh: THU DỊU
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Ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng 
Phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn, 
cho biết: Năm 2021, UBND TP Quy 
Nhơn cho lát đá granite ở vỉa hè  
6 tuyến đường nội thành, gồm: Phan 
Đình Phùng, Nguyễn Trãi, Lý Thái Tổ, 
Hàn Mặc Tử, Phạm Hùng và Trần Hưng 
Đạo, với tổng chiều dài 4.848 m (diện 
tích vỉa hè 17.533 m2). “Các dự án do 
Phòng Quản lý đô thị thành phố làm 
chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn thực 
hiện 32 tỷ đồng được trích từ ngân 
sách UBND TP Quy Nhơn”, ông Diễn 
cho biết thêm.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, các 
tuyến đường thi công lát đá granite vỉa 
hè phải đảm bảo tiến độ, chất lượng 
và mỹ quan công trình. Hiện Công 
ty TNHH Xây dựng và Thương mại 
Duy Tân (ở phường Lê Hồng Phong,  
TP Quy Nhơn) đang thi công 700 m 
đường Phạm Hùng (đoạn từ đường 
Trường Chinh đến đường Mai Xuân 
Thưởng). Đến ngày 4.11, đơn vị đã 
thực hiện xong 50% khối lượng thi 
công. Cùng với đó DN còn phối hợp 
với ngành Điện để tháo dỡ lưới điện 
0,4 kV trên không cùng các cột điện 
bê tông để xây dựng 147 m tuyến 
điện ngầm thay thế (đoạn từ đường 
Nguyễn Lương Bằng đến đường 
Trường Chinh); cải tạo, nâng cấp 28 hố 
ga dọc đường - trong đó có xây dựng 
mới 4 hố ga đấu nối vào cống thu nước 
để hạ cốt nền đường tạo mặt bằng làm 
bãi đậu xe.

Ông Nguyễn An Thanh, Đội trưởng 
thi công, Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Duy Tân, cho biết: Từ 
ngày 1.10, chúng tôi bắt đầu lát đá 
granite vỉa hè đường Phạm Hùng. Để 
đảm bảo tiến độ, mỗi ngày có 15 công 

Vỉa hè thay áo, 
thành phố khang trang

UBND TP Quy Nhơn đang triển khai việc lát đá granite vỉa hè nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm nội 
thành, nâng cao mỹ quan đô thị. Hiện nay, các nhà thầu đang nỗ lực thi công, nhằm hoàn thành công trình 
đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

nhân cùng máy móc, thiết bị đồng 
loạt thực hiện nhiều mục việc, phấn 
đấu đến ngày 15.11 sẽ hoàn thành  
công trình. 

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng 
Định Bình, ở phường Quang Trung, 
TP Quy Nhơn cũng đang tích cực thi 
công gói thầu lát đá granite 930 m vỉa 
hè đường Phan Đình Phùng. Đến nay, 
đơn vị đã thực hiện được gần 1/3 khối 
lượng thi công, phấn đấu hoàn thành 
dứt điểm thi công vào cuối năm 2021. 
Có mặt tại hiện trường để giám sát, chỉ 
đạo việc thi công, ông Bùi Thế Diện, 
cán bộ kỹ thuật Công ty, cho hay: Tần 
suất lưu thông trên đường Phan Đình 
Phùng khá cao, đo đó chúng tôi bố trí 
2 tổ công nhân (12 người/tổ) thi công 

theo cuốn chiếu để giảm đến mức tối 
đa việc cản trở lưu thông, tạo nguy cơ 
mất ATGT. 

Ngoài việc làm mới vỉa hè, Công 
ty còn phối hợp với Công ty Điện lực 
Quy Nhơn di dời, thay thế mới 1 trụ 
điện 0,4 kV (gần Công ty TNHH Quốc 
Khánh); với các cây xanh được trồng 
đường Phan Đình Phùng đã cằn cỗi, 
hoặc bị chết sẽ được trồng mới, chủ 
yếu là cây bằng lăng và lộc vừng.

Có thể nhận thấy rằng TP Quy 
Nhơn đang ngày một thoáng đãng, 
khang trang và hứa hẹn sẽ còn có 
nhiều thay đổi theo hướng tích cực 
trong thời gian tới, từ đó góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân thành phố.           TRỌNG LỢI

Mới đây, Hội nghị thành phố 
thông minh Việt Nam ASOCIO 2021 
đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. 
Trong 5 ngày  (từ ngày 2 - 6.11.2021) 
Hội nghị sẽ nhấn mạnh vào các xu 
hướng công nghệ hiện đại được ứng 
dụng trong lĩnh vực đô thị thông 
minh với 5 chuyên đề về: Chính 
quyền số; Bất động sản thông minh; 
Khu công nghiệp thông minh; Nền 
tảng, giải pháp số cho thành phố 
thông minh; Startup với thành phố 
thông minh.

Tại Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một 
số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Trong đó, Nghị quyết đặt 
ra mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 
ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh 
tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và 
miền Trung. Đến năm 2030 sẽ hình 
thành một số chuỗi đô thị thông minh 
tại các khu vực kinh tế trọng điểm 
phía Bắc, phía Nam và miền Trung, 
từng bước kết nối với mạng lưới đô 
thị thông minh trong khu vực và thế 
giới. Thủ tướng Chính phủ cũng đã 

ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg 
Phê duyệt Đề án phát triển đô thị 
thông minh bền vững Việt Nam giai 
đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến 
năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công 
nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) 
nhấn mạnh xây dựng thành phố, đô thị 
thông minh không chỉ là xu thế tất yếu 
mà là nhu cầu bức thiết của các đô thị 
tại Việt Nam và trên thế giới. Cùng với 
chuyển đổi số, thành phố thông minh 
đang trở thành phương thức phát triển 
mới của các đô thị trong kỷ nguyên 
thông minh hóa, giúp các đô thị tối 
ưu hóa các nguồn lực, phát triển bền 
vững, đem lại an toàn, tiện ích hơn cho 
người dân và phát triển KT-XH phồn 
vinh, thịnh vượng.

Trong những năm gần đây, vấn đề 
phát triển thành phố thông minh tại 
Việt Nam đã nhận được sự quan tâm 
của nhiều địa phương trên cả nước. 
Một số địa phương đã triển khai và 
đạt được kết quả ban đầu, tuy nhiên 
ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng 
Bộ TT&TT vẫn thận trọng, đây vẫn là 

vấn đề mới không chỉ đối với Việt Nam 
mà cả với các quốc gia đi trước, đòi 
hỏi chúng ta liên tục phải tìm hiểu, 
trao đổi, đúc kết những kinh nghiệm 
thực tiễn cả trong nước và quốc tế để 
triển khai.

Đại dịch Covid-19 là một phép thử 
rất đắt, nhiều thành phố từng được 
coi là thông minh nhất nhưng trong 
đại dịch gần như đã bất lực, không 
thể bảo vệ được tính mạng và sức khỏe 
của người dân trước sự lây lan của 
dịch bệnh. Đại dịch đã cho ta bài học 
đắt giá nhưng cũng vô cùng quý giá 
để chúng ta cùng nhìn nhận lại một 
cách nghiêm túc những hạn chế, tồn 
tại và định hướng triển khai trong thời 
gian tới.

Theo Thứ trưởng Dũng, Bộ TT&TT 
với sứ mệnh dẫn dắt và định hướng 
quá trình Chuyển đổi số quốc gia nói 
chung, trong đó bao gồm nội dung ICT 
cho phát triển thành phố thông minh, 
đã rất nỗ lực, tích cực phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan, các địa phương 
và một số cơ quan quốc tế để thúc đẩy 
triển khai đô thị thông minh bền vững 
tại Việt Nam.   (Theo báo Người Đô Thị)

Triển khai thí điểm 
bộ tiêu chí tỉnh, 
thành phố học tập

Ngày 5.11, Bộ GD&ĐT đã tổ chức 
hội thảo hướng dẫn triển khai thí điểm 
bộ tiêu chí huyện/thành phố học tập, 
tỉnh/thành phố học tập. Bộ cũng đề 
xuất lựa chọn 8 địa phương gồm: Hải 
Phòng, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Phú 
Thọ, Lâm Đồng, Nghệ An, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Đồng Tháp để tiến hành 
triển khai thí điểm bộ tiêu chí tỉnh/
thành phố học tập.

Theo Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Đề án “Xây dựng 
xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, 
trong đó giao Bộ GD&ĐT chủ trì phối 
hợp với các bộ ngành, địa phương 
xây dựng bộ tiêu chí công nhận quận/
huyện/thị xã/thành phố (trực thuộc 
tỉnh/thành phố) học tập, tỉnh/thành 
phố (trực thuộc Trung ương) học tập 
và tổ chức triển khai thí điểm. Để có 
cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban 
hành và đảm bảo tính khả thi khi thực 
hiện, Bộ GD&ĐT đã đề xuất lựa chọn 8 
địa phương kể trên để tiến hành triển 
khai thí điểm bộ tiêu chí. Đây là 8 địa 
phương đại diện cho 8 cụm thi đua, 
đảm bảo tính đa dạng về vùng miền, 
là những địa phương có sự quan tâm 
chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công 
tác khuyến học khuyến tài, xây dựng 
xã hội học tập trong những năm qua.          

(Theo SGGP)

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH: 

Phải gắn kết với chuyển đổi số

Lát đá granite vỉa hè tuyến đường Phan Đình Phùng.                                                                                              Ảnh: T.LỢI

Ngày 21.4 hằng năm 
là Ngày Sách và 
Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày 4.11, Thủ tướng Chính phủ 
đã có Quyết định số 1862/QĐ-TTg về 
việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 
Việt Nam vào ngày 21.4 hằng năm.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 
Nam được tổ chức nhằm khẳng định 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách 
đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, 
phát triển tư duy, giáo dục và rèn 
luyện nhân cách con người; khuyến 
khích và phát triển phong trào đọc 
sách trong cộng đồng, tạo dựng môi 
trường đọc thuận lợi; hình thành thói 
quen đọc sách trong gia đình, trường 
học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây 
dựng xã hội học tập.

Sự kiện là dịp để tôn vinh người 
đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát 
hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, 
quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân 
có những đóng góp cho phát triển văn 
hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời, 
nâng cao trách nhiệm của các cấp, 
ngành, cơ quan chức năng và tổ chức 
xã hội đối với việc xây dựng và phát 
triển văn hóa đọc Việt Nam.

Theo quyết định, Bộ TT&TT chủ 
trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL hướng 
dẫn các bộ, ngành, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tổ 
chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 
Nam hằng năm trên phạm vi toàn 
quốc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, 
tiết kiệm. Hội Xuất bản Việt Nam, Hội 
Thư viện Việt Nam chỉ đạo các tổ chức 
thành viên trực thuộc tổ chức hoạt 
động hưởng ứng Ngày Sách và Văn 
hóa đọc Việt Nam hằng năm.

Quyết định số 1862/QĐ-TTg có hiệu 
lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 284/QĐ-TTg ngày 24.02.2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách 
Việt Nam.                   (Theo VOV, MT&ĐT)
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Sức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng phong trào tuổi 
trẻ chung tay xây dựng nông 
thôn mới, những năm qua, 
các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã 
triển khai nhiều công trình, 
phần việc thanh niên thực 
hiện hiệu quả Chương trình 
Mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, góp phần vào 
sự phát triển chung của tỉnh.

ĐVTN Chi đoàn thôn Tiên Thuận hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn tại xóm 2, thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn. 
Ảnh: Xã đoàn Tây Thuận

Góp sức xây dựng 
nông thôn mới nâng cao

Xã Tây Thuận, huyện Tây 
Sơn được UBND tỉnh quyết 
định công nhận đạt chuẩn xã 
nông thôn mới (NTM) từ cuối 
năm 2017 và xã đang trong 
quá trình thực hiện xây dựng 
nông thôn mới (XDNTM) nâng 
cao. Đoàn xã Tây Thuận luôn 
xác định, mỗi ĐVTN có trách 
nhiệm tuyên truyền, vận động 
gia đình, người xung quanh 
hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan 
trọng, lợi ích của việc XDNTM 
nâng cao.

Theo Bí thư Đoàn xã Tây 
Thuận Nguyễn Thành Nhân, 
để mỗi ĐVTN là người tuyên 
truyền hiệu quả, Ban Chấp 
hành Đoàn xã đã triển khai kế 
hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, 
tiêu chí NTM nâng cao. Hơn 
158 ĐVTN trong xã tích cực 
tham gia các phong trào. Mỗi 
chi đoàn đều đăng ký thực hiện 
những công trình, phần việc 
góp phần XDNTM nâng cao.

Điển hình, Ban Chấp hành 
Đoàn xã và ĐVTN Chi đoàn 
thôn Tiên Thuận đã phối hợp 
với các hội và đoàn thể ra quân 
xây dựng tuyến đường bê tông 
nông thôn tại xóm 2 dài 350 m; 
phối hợp với ĐVTN các thôn 

tham gia xây dựng “Tuyến 
đường treo cờ Tổ quốc” dài 
trên 500 m; nhiều Đoàn thôn 
phối hợp các ngành vận động 
nguồn lực xã hội hóa thực 
hiện các công trình thanh niên 
“Thắp sáng đường quê”… Để 
giữ vững tiêu chí ANTT, Đoàn 
xã Tây Thuận thường xuyên 
phối hợp với CA xã và Hội 
CCB xã tổ chức tuyên truyền về 
ATGT cho thanh niên, học sinh 
để nâng cao hiểu biết và tham 
gia giao thông đúng luật…

Còn tại TP Quy Nhơn,  4 
xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn 
Châu, Phước Mỹ đã đạt 
chuẩn NTM. Diện mạo các 
địa phương có nhiều khởi sắc, 
KT-XH phát triển, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân 
không ngừng nâng cao. Bí thư 

Đoàn xã Nhơn Châu Nguyễn 
Xuân Hiển, cho biết: Thực 
hiện XDNTM nâng cao, chúng 
tôi thường xuyên phối hợp ra 
quân vì môi trường xanh, chăm 
sóc cây xanh; tăng cường tuyên 
truyền, vận động người dân 
tham gia và thực hiện các mô 
hình nhằm lan tỏa mục đích, ý 
nghĩa của việc XDNTM nâng 
cao. Năm 2021, Đoàn xã đã 
ra quân thực hiện nhiều công 
trình thanh niên; Ngày Chủ 
nhật xanh, vẽ tranh, trồng hoa 
giấy, lắp đặt thùng rác dọc các 
tuyến đường, tổ chức cho học 
sinh vệ sinh, thắp hương Nghĩa 
trang Liệt sĩ xã nhân dịp 27.7, 
hỗ trợ ngày công sửa chữa nhà 
tình thương…

Theo chị Nguyễn Thị Hoa 
Sen, Phó Bí thư Thành đoàn 

Quy Nhơn, ngay từ đầu năm, 
Thành đoàn đã triển khai các 
mục tiêu, nhiệm vụ đến từng 
cơ sở Đoàn. Chung tay XDNTM 
nâng cao, đô thị văn minh là 
một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm của ĐVTN tại các 
xã. Nhiều hoạt động, phần 
việc thanh niên không chỉ phát 
huy tinh thần xung kích, tình 
nguyện của tuổi trẻ trong việc 
chung tay XDNTM nâng cao, 
chỉnh trang đô thị mà còn góp 
phần phát triển KT-XH của các 
địa phương.

Nội dung sáng tạo, 
cách làm đổi mới

Những năm qua, cuộc vận 
động “Tuổi trẻ Bình Định 
chung tay XDNTM và đô thị 
văn minh” được các cấp bộ 

Đoàn trong tỉnh triển khai rộng 
khắp trong ĐVTN và nhân dân, 
qua đó đã khơi dậy tinh thần 
xung kích, tình nguyện của 
tuổi trẻ và các tầng lớp thanh 
niên trong công cuộc XDNTM 
và đô thị văn minh, góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ KT-XH của tỉnh. 

Các phong trào, cuộc vận 
động do tuổi trẻ trên địa bàn 
tỉnh tổ chức thường xuyên 
được đổi mới về nội dung, 
sáng tạo trong cách nghĩ, cách 
làm, tiêu biểu như: Ra quân 
hơn 160 đội thanh niên tình 
nguyện XDNTM; tu sửa, nâng 
cấp, làm mới 5,3 km đường bê 
tông nông thôn; ra quân trồng 
800 cây xanh; thu gom hơn 65 
tấn rác thải; nạo vét hơn 4,3km 
kênh mương nội đồng; xây 
dựng 15 cầu nông thôn, 55 ngôi 
nhà Nhân ái, nhà Khăn quàng 
đỏ; thực hiện gần 10 km “Thắp 
sáng đường quê”. Ngoài ra, 
hoạt động tư vấn hướng nghiệp 
giới thiệu việc làm và hỗ trợ 
thanh niên tham gia xuất khẩu 
lao động, tiếp cận các nguồn 
vốn vay... đến nay đã hỗ trợ 
được 22 dự án làm kinh tế của 
thanh niên với số vốn giải ngân 
4 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh đoàn Nguyễn Thành 
Trung cho biết: Để phong 
trào thanh niên tình nguyện 
XDNTM ngày càng đi vào chiều 
sâu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
sẽ phối hợp có hiệu quả với các 
ngành, địa phương, đơn vị và 
DN; phát huy trách nhiệm của 
ĐVTN, tổ chức Đoàn trong xây 
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 
Đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn, ứng 
dụng tiến bộ KH-KT, mở rộng 
thị trường, phát triển ngành 
nghề mới, giải quyết việc làm 
cho thanh niên…    DUY ĐĂNG

“IT áo xanh” hỗ trợ học sinh học trực tuyến

ĐVTN phường Lý Thường Kiệt hỗ trợ cài đặt phần mềm học trực 
tuyến cho em Mai Gia Lộc, học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh  
(TP Quy Nhơn).                                                                                                Ảnh: Tỉnh đoàn

Năm học 2021 - 2022 bắt đầu trong 
bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, ngành GD&ĐT đã linh hoạt tổ 
chức dạy học bằng hình thức trực tuyến. 
Để giúp học sinh học online tại nhà 
thuận tiện, Hội đồng Đội tỉnh đã ra quân 
thực hiện chương trình “Cùng em học 
trực tuyến”, hỗ trợ cài đặt các ứng dụng 
và hướng dẫn học sinh, phụ huynh cách 
sử dụng các phần mềm học trực tuyến.

Em Mai Gia Lộc, học sinh lớp 6, 
Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Quy 
Nhơn) đã quen với việc được các anh, 
chị “IT áo xanh” thuộc Đoàn phường 
Lý Thường Kiệt  hướng dẫn  học trực 
tuyến tại nhà. Ba mẹ Lộc đều tham gia 
tuyến đầu chống dịch nên ít có thời gian 
dành cho em. Ông Mai Phúc Điềm - ba 
của Mai Gia Lộc, chia sẻ: “Vì công việc, 
vợ chồng tôi không có thời gian hướng 
dẫn con học và cài đặt các ứng dụng liên 
quan. Được đội “IT áo xanh” phường 
thường xuyên đến nhà hỗ trợ cho cháu, 
tôi rất yên tâm”.

Bí thư Đoàn phường Lý Thường 
Kiệt Nguyễn Thành Long cho biết, đội 
thanh niên “IT áo xanh” của phường có 
5 thành viên, tình nguyện dành thời gian 
rảnh để hỗ trợ các em học  tập. Ngoài 
ra, Đoàn phường còn kết nối với các 

trưởng khu phố, công khai số điện thoại 
trên fanpage của Đoàn phường để các 
em và phụ huynh liên hệ khi gặp sự cố  
kỹ thuật…

Chương trình “Cùng em học trực 
tuyến” được Hội đồng Đội tỉnh thực hiện 
từ cuối tháng 10. Qua gần 2 tuần triển 
khai, các cơ sở Đoàn tại TP Quy Nhơn 
và huyện Phù Cát đã thành lập gần 30 

đội hình thanh niên xung 
kích “IT áo xanh”, mỗi 
đội từ 3 - 5 ĐVTN, hỗ 
trợ sử dụng thiết bị công 
nghệ, kết nối, cài đặt các 
phần mềm học tập, tư 
vấn, giải đáp các tình 
huống phát sinh khi học 
trực tuyến cho học sinh 
và phụ huynh… 

Chị Huỳnh Thị Thanh 
Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh, cho biết: 
Chương trình đã hỗ trợ 
hàng nghìn học sinh ổn 
định việc học tập, khắc 
phục những khó khăn 
trong học trực tuyến. 
Tuy nhiên, hiện nay, việc 
học trực tuyến kéo dài, 

rất nhiều học sinh trong tỉnh, đặc biệt là 
vùng nông thôn, miền núi gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận các trang thiết bị học 
trực tuyến. Do đó, thời gian tới, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục vận động 
các nguồn lực để hỗ trợ thêm nhiều máy 
tính bảng, máy tính cũ, sim 4G, thiết 
bị học tập trực tuyến… để hỗ trợ cho  
các em.                                           TRIỀU CHÂU

TIN VẮN

l  Sáng 5.11, tại Hà Nội, Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD&ĐT phối 
hợp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương 
trình Tiếp sức mùa thi. Sau 20 năm thực 
hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”, đã 
có hơn 58.000 đội hình tình nguyện được 
thành lập, thu hút hơn 1 triệu thanh niên 
tham gia đã hỗ trợ hơn 18 triệu thí sinh 
và người nhà thí sinh; giới thiệu hơn 536 
nghìn nhà trọ, chỗ ở miễn phí; cung cấp 
hàng trăm nghìn vé xe buýt, lượt xe ôm 
miễn phí… với tổng nguồn lực huy động 
gần 200 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức 
đã trao Huân chương Lao động hạng Ba 
cho Công ty CP Tập đoàn Thiên Long, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập 
đoàn Thiên Long; trao bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 2  
cá nhân… (Theo NDO)
l Thực hiện Chương trình công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn 
Hoài Ân đã chỉ đạo Đoàn các trường THPT 
trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức Đại 
hội đại biểu Đoàn, Hội năm học 2021 - 
2022. Tại các Đại hội, đã bầu ra Ban Chấp 
hành Đoàn trường mới và những chương 
trình hành động cụ thể, nhằm đưa công 
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
ngày càng phát triển. 

CHƯƠNG HIẾU



8 PHÁP LUẬT THỨ BẢY, 6.11.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (9.11.2021)

Chủ động tìm hiểu,  
gương mẫu thực thi pháp luật 

Bước sang năm thứ 9, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan 
trọng và gần gũi trong đời sống. Báo Bình Định đã phỏng vấn ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp về ý nghĩa và 
một số vấn đề trọng tâm của ngày hội tôn vinh pháp luật năm nay trên địa bàn tỉnh.

 Xin ông cho biết về mục 
đích, ý nghĩa của Ngày Pháp 
luật Việt Nam?

- Cùng với việc không 
ngừng xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, công tác 
phổ biến, giáo dục, đưa pháp 
luật vào cuộc sống được xác 
định thực hiện lâu dài, thường 
xuyên. Ngày Pháp luật Việt 
Nam ra đời nhằm khẳng định 
tầm quan trọng và tôn vinh 
Hiến pháp, pháp luật, ý thức 
thượng tôn pháp luật nhà nước 
pháp quyền XHCN. Đồng thời, 
nâng cao nhận thức về quyền, 
nghĩa vụ của công dân trong 
chủ động tìm hiểu và gương 
mẫu chấp hành pháp luật. 
Thông qua đó, góp phần xây 
dựng, bồi đắp và phát huy các 
giá trị, nét đẹp văn hóa pháp lý 
trong đời sống xã hội, vì một 
xã hội thượng tôn pháp luật, 
công bằng, dân chủ, phồn vinh, 
hạnh phúc.

Đến nay, qua duy trì thường 
xuyên, ngày hội tôn vinh pháp 
luật cho thấy là một trong 
những biện pháp tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật sinh động, 
hiệu quả nhất. Ngày Pháp luật 
Việt Nam đã phát huy sức lan 
tỏa, mở rộng về ý nghĩa và 
được xem là ngày hội chính 
trị, văn hóa pháp luật mang ý 
nghĩa xã hội sâu sắc. 
 Các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 
nay trên địa bàn tỉnh được tổ 
chức như thế nào trong điều 
kiện bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19, thưa ông? 

- Tình hình dịch bệnh diễn 

Huyện đoàn Phù Mỹ tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 2021 qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật.  Ảnh: S.L

biến phức tạp và kéo dài khiến 
hầu hết địa phương, đơn vị 
không thể tổ chức các hoạt 
động truyền thông trực tiếp quy 
mô và đa dạng hình thức như  
mít tinh, ra quân tuyên truyền, 
hội nghị, hội thi - hội diễn, nhất 
là các “Ngày hội công dân với 
pháp luật” như kế hoạch đã đề 
ra. Song, với quyết tâm khắc 
phục khó khăn để hưởng ứng 
hiệu quả bằng các hình thức 
phù hợp, việc hưởng ứng vẫn 
được đảm bảo. 

Theo đó, các huyện, thị xã, 
thành phố và sở, ban, ngành, 
hội, đoàn thể của tỉnh đã cụ 
thể hóa các chương trình, kế 
hoạch của tỉnh; tập trung tuyên 
truyền, phổ biến các quy định 

pháp luật về phòng, chống dịch 
Covid-19, chính sách về hỗ trợ 
pháp lý cho DN, an sinh xã hội, 
người dân gặp khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch bệnh; các quy 
định pháp luật mới, những vấn 
đề dư luận, xã hội quan tâm 
hoặc cần định hướng…

Các hoạt động hưởng ứng, 
công tác truyền thông đẩy mạnh 
giới thiệu những gương người 
tốt, việc tốt, điển hình trong xây 
dựng, thực hiện và bảo vệ pháp 
luật tại đơn vị, địa phương. Phù 
hợp với xu hướng tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật và thích ứng với 
tình hình dịch, đa số các hoạt 
động được tổ chức theo nhóm 

nhỏ, nội dung sát với từng 
nhóm đối tượng, đặc biệt là 
trên không gian mạng. Có thể 
nói, thời gian vừa qua, công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
đã tiến một bước dài về mặt 
ứng dụng công nghệ. Cao điểm 
đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật 
(15.10 - 15.11), đã có hàng chục 
cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về 
pháp luật, len lỏi đến từng đơn 
vị trường học, cấp thôn, cho 
thấy nhận thức sâu sắc, sự quan 
tâm, tinh thần trách nhiệm của 
các đơn vị, địa phương và nhân 
dân nói chung với sự kiện và 
pháp luật nói chung.
  Nhân Ngày Pháp luật 

Việt Nam, ông muốn gửi thông 
điệp đến người dân trong tỉnh?

- Một trong những khẩu 
hiệu truyền thông Ngày Pháp 
luật Việt Nam năm nay là 
“Nâng cao hiệu quả thực thi 
pháp luật, góp phần thực hiện 
mục tiêu kiểm soát tốt dịch 
Covid-19 và phát triển KT-
XH”. Có thể thấy, trong công 
cuộc phòng, chống đại dịch 
Covid-19, một vấn đề rất được 
quan tâm đó là ý thức, trách 
nhiệm công dân, trách nhiệm 
xã hội của mỗi người dân, 
được xem là yếu tố then chốt 
mang lại thành công bên cạnh 
nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị. Ngành Y tế cũng có khẩu 
hiệu truyền thông: “Ý thức 
phòng dịch là vắc xin hữu hiệu 
nhất để ngăn chặn, đẩy lùi dịch 
Covid-19”. Đóng góp vào công 
cuộc này, trước hết mỗi công 
dân cần tin tưởng, ủng hộ, 
góp ý mang tính xây dựng đối 
với những chủ trương, quyết 
sách của Đảng, Nhà nước, địa 
phương, không có những hành 
vi ảnh hưởng tiêu cực đến công 
tác phòng, chống dịch, nhất là 
đến khối đại đoàn kết toàn dân 
vốn rất cần cho cuộc chiến này.
Cùng với đó là chủ động thực 
hiện các quy định về bảo vệ 
sức khỏe cá nhân, gia đình.

“Chủ động tìm hiểu, gương 
mẫu tuân thủ, thực thi pháp 
luật” là thông điệp chúng tôi 
muốn gửi gắm đến nhân dân 
trong tỉnh. Hãy xem “sống và 
hành động theo pháp luật” là 
việc làm tự nhiên, nhu cầu tự 
thân của mỗi người, vì “hiểu 
biết và chấp hành pháp luật 
là bảo vệ chính mình và cộng 
đồng, vì một xã hội dân chủ, 
công bằng, văn minh”.
 Xin cảm ơn ông!

SAO LY (Thực hiện)

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành 
Quy định thực hiện liên thông đối với 
2 nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực Tư 
pháp và Y tế, đó là thủ tục cấp Phiếu lý 
lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh và thủ tục Cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp - cấp Chứng chỉ 
hành nghề dược trên địa bàn tỉnh.

Trước đây, để được cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
Chứng chỉ hành nghề dược, người dân 
phải mất 40 ngày làm việc để được cấp 
các Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh và 26 ngày đối với Chứng chỉ 
hành nghề dược.

Tuy nhiên, với Quy định thực hiện 
liên thông vừa được UBND tỉnh ban 
hành, công dân chỉ cần đến Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy tiếp 
nhận hồ sơ của Sở Y tế) để nộp đồng 
thời 2 loại hồ sơ: Cấp Phiếu lý lịch tư 
pháp và cấp Chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành 
nghề dược. Công chức của Sở Y tế có 

trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 
và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên 
môn của Sở Tư pháp, Sở Y tế để thực 
hiện việc giải quyết song song hai thủ 
tục hành chính này. Sau khi giải quyết 
xong thủ tục hành chính cấp Phiếu lý 
lịch tư pháp, Sở Tư pháp chịu trách 
nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến Sở Y tế 
để hoàn thiện quy trình cấp Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc 
Chứng chỉ hành nghề dược.

Quy trình thực hiện liên thông các 
thủ tục như trên giúp giảm thời gian từ 
40 ngày làm việc còn 27 ngày để có thể 
nhận được Chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh và từ 26 ngày làm việc 
còn 12 ngày để nhận được Chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; ngoài 
ra giúp công dân giảm tối đa 4 lượt đi 
lại, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí 
thực hiện các thủ tục hành chính.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ 
ngày 15.11.2021.    

                   S.L (Theo binhdinh.gov.vn)

Đơn giản hóa 2 nhóm thủ tục hành chính

(BĐ) - Ngày 5.11, CA TP Quy Nhơn 
cho biết, đơn vị đã bắt giam và tiếp tục 
củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định 
pháp luật đối với Nguyễn Ngọc Sơn 
(SN 2001, phường Hải Cảng) về hành 
vi trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục 
điều tra xử lý vụ đánh nhau giữa Sơn và 
Đỗ Văn Tiến (SN 1971, ở phường Nhơn 
Phú) xảy ra tại KV 5, phường Quang 
Trung vào tối 1.11 .

Tối 1.11, Tiến tổ chức nhậu thì Sơn 
đi ngang xin 10.000 đồng để đổ xăng, 
Tiến không cho nên Sơn bỏ đi và hai 
bên có lời qua tiếng lại. Tiến cho rằng 
Sơn vào nhà mình vờ xin tiền thực chất 
là để xem có sơ hở thì trộm cắp tài sản. 
Sau đó ít phút, thấy Sơn quay lại lấy 
mấy chai nước bị rớt thì giữa Tiến và 
Sơn tiếp tục xảy ra cãi vã. Sau đó Sơn 
bỏ đi, Tiến lấy xe máy đuổi theo và 
hai bên đánh nhau. Nhận tin báo, CA 

TP Quy Nhơn nhanh chóng có mặt tại 
hiện trường và thu giữ từ Sơn 1 mô tô, 
1 máy tính bảng và 1 đoản phá khóa 
xe. Tại cơ quan chức năng, bước đầu 
Sơn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm 
cắp tài sản. 

Cụ thể, đầu tháng 10 vừa qua, khi đi 
bộ đến đường Huỳnh Tấn Phát (phường 
Đống Đa), Sơn phát hiện một xe máy 
dựng bên đường, gắn chìa khóa nên 
đã lấy trộm. Tiếp đó, khoảng 3 giờ 
ngày 23.10, Sơn đi bộ ngang nhà anh 
P.A.H. ở đường Hùng Vương, thấy 
cửa không khóa nên lẻn vào lấy 1 xe 
máy và 1 máy tính bảng. Trong ngày 
24.10, khi đang lang thang tại đường 
Hùng Vương, Sơn phát hiện xe máy 
dựng ngoài đường không ai trông coi 
nên dắt trộm luôn. Được biết, Sơn có 2 
tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù. 
                                                       N.LINH

Phát hiện đối tượng trộm cắp  
từ vụ đánh nhau
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Sáng 5.11, Thượng tọa Thích Quảng 
Chơn, Phó ban Nghi lễ, Giáo hội Phật 
giáo TP HCM cho biết, việc tổ chức đại 
lễ cầu siêu được Ban Trị sự họp và thống 
nhất. Dự kiến, đại lễ diễn ra trong sáng 
18.11 (14.10 âm lịch) tại Việt Nam Quốc 
Tự (số 244 đường 3/2, quận 10) theo hai 
phương án nghi lễ hạn chế và cho phép 
tập trung đông người, gồm 2 phần lễ 
chính có sự tham gia của lãnh đạo thành 
phố và các ban ngành. Sau phần lễ, chư 
tăng sẽ đọc kinh và cúng linh cho những 
người mất vì Covid-19.

Ban Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam sẽ liên hệ các cơ quan chức năng 
của TP HCM để thảo luận, thống nhất 
phương án số lượng người tập trung cho 
phép, trong tình hình dịch bệnh thực 
tế trên địa bàn thành phố. Các tự viện 
trên địa bàn sẽ đồng loạt cử hành trì 
tụng kinh theo pháp môn hồi hướng 
đến đồng bào tử vong vì Covid-19 được 
vãng sinh về cõi lành, cầu nguyện quốc 

TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đại lễ 
cầu siêu người mất vì Covid-19

thái dân an, bệnh dịch sớm tiêu trừ.
Đến ngày 5.11, cả nước ghi nhận 

tổng cộng hơn 22.300 người tử vong vì 

Covid-19, trong đó TP HCM hơn 16.600 
trường hợp.

(Theo VnExpress.net) 

Chiến sĩ quân 
đội đưa hũ tro 
cốt người mất 
vì Covid-19 
bàn giao cho 
gia đình để 
đưa về các 
tỉnh miền 
Tây, hồi đầu 
tháng 10.
 Ảnh: ĐÌNH VĂN

Sáng 5.11, UBND TP Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 
phong tỏa tạm thời các xã, phường để 
triển khai xét nghiệm sàng lọc F0 trong 
cộng đồng khi số ca mắc Covid-19 trong 
cộng đồng ở địa phương này liên tục 
tăng cao.

Cụ thể, từ ngày 6 đến ngày 8.11, 
tiến hành phong tỏa tạm thời các 
xã, phường trên địa bàn thành phố 
để triển khai xét nghiệm nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 ở 16/21 

xã, phường có ổ dịch phức tạp cho 
khoảng 83.951 hộ với 294.959 khẩu, 
nhằm chủ động phát hiện sớm F0 trong 
cộng đồng để khoanh vùng, xử lý sớm  
ổ dịch.

Tính đến 6 giờ sáng 5.11, tỉnh Đắk 
Lắk đã ghi nhận 4.706 ca mắc Covid-19. 
Trong đó, TP Buôn Ma Thuột là địa 
phương có số ca mắc nhiều nhất tỉnh 
với 1.088 trường hợp và hiện là “vùng 
đỏ” - nguy cơ rất cao về dịch Covid-19.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

TP Buôn Ma Thuột phong tỏa tạm thời 16/21 xã, phường

Xét nghiệm sàng lọc cho trường hợp có nguy cơ 
cao tại TP Buôn Ma Thuột.                         Ảnh: TTXVN

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị 
tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội -  
TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - 
TP HCM và bay bình thường từ tháng 
12.2021.

Theo đó, Cục Hàng không đề xuất 
tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội - 
TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và Đà Nẵng - 
TP HCM lên tổng số không quá 19 
chuyến khứ hồi/ngày trong tháng 11 
(tương đương 30% tổng tần suất giai 
đoạn tháng 4). Với các đường bay khác, 
cơ quan này đề nghị tăng tần suất lên 9 
chuyến/ngày. 

Đánh giá việc mở lại mạng bay nội 
địa thời gian qua, Cục Hàng không cho 
hay giai đoạn từ ngày 21.10 - 3.11.2021, 4 
hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 
42 đường bay nội địa tới toàn bộ 22 cảng 
hàng không của Việt Nam với tổng cộng 
979 chuyến bay khứ hồi (1.958 chặng 
bay). Tổng lượng khách vận chuyển đạt 
170.270 hành khách.

Đường bay có kết quả vận chuyển tốt 
nhất là Hà Nội - TP HCM với tổng số 80 
chuyến bay khứ hồi, vận chuyển 35.508 
lượt hành khách.

(Theo VTC News)

Đề xuất bay nội địa 
bình thường  
từ tháng 12.2021

Sáng 5.11, triều cường đã làm ngập 
nhiều tuyến đường và các con hẻm ven 
sông Hậu của TP Cần Thơ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu 
vực Nam bộ, trong 2 ngày qua, mực 
nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu 
trên các sông miền Tây Nam bộ lên 
nhanh. Mực nước ghi nhận sáng 5.11, 
tại trạm Mỹ Thuận - Tiền Giang là  
1,92 m, Cổ Chiên - Trà Vinh là 1,96 m, 
Đại Ngãi - Sóc Trăng là 1,94 m, Gành 
Hào - Bạc Liêu là 2,35  m tất cả đều vượt 
mức báo động 3; tại Cần Thơ là 1,99 m, 
xấp xỉ báo động 3.

Dự báo, mực nước tại các trạm vùng 
hạ lưu trên các sông miền Tây Nam bộ 
tiếp tục lên. Đỉnh triều đợt này có khả 
năng xuất hiện vào ngày 6 và 7.11 (tức 
mùng 2 - 3 tháng 10 âm lịch).

(Theo SGGPO)

Triều cường vượt  
báo động 3, cảnh báo  
ngập úng tại ĐBSCL

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi 
nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho 
biết, từ ngày 4.11 đến 16 giờ ngày 12.11, 
Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ 
nhận đăng ký mua vé tàu tết Nhâm Dần 
2022 và thời gian dự kiến bán vé tết từ 8 
giờ ngày 15.11 đến ngày 22.11 cho khách 
đoàn và hành khách đã bảo lưu tiền vé 
trong năm 2021.

Đối tượng mua vé ưu tiên là các đơn 
vị thuộc LLVT nhân dân, trường đại 
học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu 
chế xuất, các tổ chức xã hội, khách đoàn 
và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong 
năm 2021.

Từ  ngày 15.11 đến ngày 22.11, ga Sài Gòn sẽ bán vé  
tàu tết Nhâm Dần 2022

Số lượng đăng ký vé tập thể, cả lượt 
đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên. 

Khách có nhu cầu liên hệ đăng ký tại các 
phòng bán vé tại ga Sài Gòn.

Hành khách khi đăng ký mua vé, 
đại diện các tập thể cần mang giấy giới 
thiệu, danh sách người đi; bảng tổng 
hợp lượt đi, về (theo mẫu). Danh sách 
cần ghi rõ họ tên, điện thoại, giấy tờ tùy 
thân người đi tàu như CCCD, CMND, 
giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi..., 
địa chỉ lưu trú của người đi tàu trước khi 
đi và sau khi xuống tàu.

Hiện Công ty CP Vận tải Đường sắt 
Sài Gòn vẫn chưa công bố kế hoạch bán 
vé đại trà cho cá nhân.

(Theo baotintuc.vn)

Người dân về quê tại ga Sài Gòn.

Chiều 5.11, Hạt trưởng Hạt Kiểm 
lâm huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) 
Ngô Vĩnh Phong cho biết, đơn vị vừa 
ra quyết định khởi tố vụ án săn bắn, 
giết hại 5 cá thể voọc chà vá chân xám 
quý hiếm.

“Sau khi quyết định khởi tố vụ án, 
Hạt Kiểm lâm huyện đã chuyển hồ sơ 
sang cơ quan CSĐT theo quy định”, ông 
Phong nói.

Trước đó, ngày 8.10, Phạm Văn A 
Long (31 tuổi) và Phạm Văn Tên (25 tuổi, 
cùng ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) đi xe máy 
vào rừng thôn Kon Dốc (xã Ba Trang), 

thuộc địa phận của Công ty TNHH MTV 
Lâm nghiệp Ba Tơ. Cả hai dùng súng 
đạn chì và ống giảm thanh bắn chết 5 
cá thể voọc chà vá chân xám và một 
con sóc bay.

Khi phát hiện tổ tuần tra, 2 người này 
bỏ chạy, để lại hiện trường 5 cá thể voọc 
chà vá chân xám đã chết, 1 bình hơi, 53 
viên đạn chì, một ống giảm thanh và 
một xe máy.

Làm việc với lực lượng chức năng, 
Long thừa nhận hành vi vi phạm  
của mình.

(Theo vietnamnet.vn)

Khởi tố vụ bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám  
quý hiếm ở Quảng Ngãi

Voọc chà vá chân xám là loài đặc hữu của Việt 
Nam được xếp hạng bảo vệ ở mức cực kỳ nguy 
cấp trong sách Đỏ Việt Nam và Thế giới.

Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Đắk 
Lắk đã khởi tố một nhóm hoạt động 
tín dụng đen, cho vay nặng lãi. 3 đối 
tượng bị khởi tố đều tạm trú ở TP Buôn 
Ma Thuột.

Trong quá trình đấu tranh, bước đầu 
nhóm này khai nhận từ tháng 7.2020 đến 
tháng cuối tháng 9.2021 các đối tượng từ 
tỉnh Thanh Hóa vào TP Buôn Ma Thuột mở 
2 tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ.

Nhóm này đã tổ chức hoạt động tín 
dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất 
từ 110%/năm đến 360%/năm cho khoảng 
150 người với tổng số tiền giao dịch cho 
vay là hơn 4,3 tỷ đồng.

Khám xét các địa điểm nhóm này 
hoạt động tín dụng đen, cơ quan CA đã 
thu giữ hơn 30 ô tô, xe máy các loại, hơn 
80 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, tang 
vật chứng liên quan. 

                                      (Theo VTV.vn)

Khởi tố nhóm  
đối tượng cho vay 
nặng lãi tới 360%/năm
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Hướng dẫn tự thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
I. Trước khi lấy mẫu:
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng test nhanh của nhà 

sản xuất.
- Người lấy mẫu thực hiện vệ sinh, sát khuẩn tay.
II. Thành phần bộ sinh phẩm xét nghiệm kháng 

nguyên SARS-CoV-2 bao gồm:
1. Que ngoáy dịch tỵ hầu (dịch mũi hầu) vô trùng.
2. Ống nhựa đựng dung dịch đệm dùng để chiết 

mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu.
3. Nút màng lọc nhỏ giọt.
4. Khay thử: Được đựng trong một túi riêng.
5. Giá đỡ ống chiết mẫu.
6. Hướng dẫn sử dụng.
7. Đồng hồ đếm thời gian.
* Lưu ý:
- Tất cả thành phần bộ sinh phẩm được để ở nhiệt 

độ phòng từ 15 - 300C trước khi xét nghiệm khoảng 
30 phút.

- Khi bị nhiễm ẩm có thể làm giảm độ ổn định của 
chất thử. Vì vậy, cần sử dụng ngay khi mở khay thử ra 
khỏi giấy bạc.

- Không sử dụng sinh phẩm hết hạn.
- Bảo quản sinh phẩm theo hướng dẫn nhà sản 

xuất.
III. Các bước tiến hành xét nghiệm:
1. Chuẩn bị lấy mẫu:
- Lấy khay thử ra khỏi túi đựng và sử dụng càng 

nhanh càng tốt trong vòng 1 giờ.
- Đặt khay thử trên bề mặt phẳng sạch nằm ngang.
- Lấy que ngoáy tỵ hầu ra khỏi túi và tiến hành thu 

thập mẫu xét nghiệm.
2. Lấy mẫu dịch tỵ hầu:
- Tư thế ngồi lấy mẫu, đầu nghiêng về phía sau 

một góc 700.
- Đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi đẩy sâu vào tỵ hầu 

đến khi thấy có vật cản thì dừng lại. Xoay que 3 lần và 
giữ yên 5 - 10 giây.

- Nhẹ  nhàng xoay và rút que mẫu ra khỏi mũi.
3. Tách chiết mẫu:
- Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết. Xoay 

và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần. Để đầu que 
ngâm trong dung dịch 1 phút.

 - Bóp 2 thành ống ép vào đầu que. Từ từ xoay que và ép 
đầu que khi rút để thu dịch càng nhiều càng tốt.

- Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt. Lắc mạnh ống theo 
chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Tránh để dung dịch 
chạm tới đầu lọc trong nắp nhỏ giọt.

- Nhỏ 3 giọt (tương đương 100µl) mẫu chiết từ ống vào 
ô nhận mẫu (S) của khay thử và bắt đầu đếm thời gian.

4. Đọc kết quả:
- Tùy theo hướng dẫn của từng loại sinh phẩm thời gian 

đọc kết quả khác nhau. Thông thường thời gian đọc kết quả từ  
15 - 30 phút. Không được đọc kết trước hoặc sau thời gian 
quy định của hướng dẫn sinh phẩm.

- Âm tính: Chỉ xuất hiện vạch chứng C. Kết quả cho thấy 
mẫu bệnh phẩm không có kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc 
nồng độ của chúng dưới ngưỡng phát hiện của xét nghiệm.

- Dương tính: Xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T. 
Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm có kháng nguyên SARS-
CoV-2

- Kết quả không có giá trị: Cả vạch chứng C và vạch 
kết quả T không xuất hiện. Hoặc vạch chứng C không xuất 
hiện, vạch kết quả T xuất hiện. Nguyên nhân do thiếu mẫu 
hoặc khay thử bị hỏng. Trong hai trường hợp này phải thực 
hiện lại test thử xét nghiệm hoặc liên hệ với cơ quan y tế để 
được tư vấn hỗ trợ.

5. Hủy bỏ vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng:
Tất cả các vật liệu xét nghiệm đã qua sử dụng được xem 

như là chất thải lây nhiễm, cần thu gom và xử lý đúng quy 
định: Rác thải được thu gom vào túi màu vàng, buộc chặt 

miệng túi và cho vào một túi màu vàng khác, tiếp tục 
buộc chặt miệng túi. Các túi màu vàng đều phải dán 
nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”, để 
nơi cố định và thông báo cho đơn vị chức năng tại địa 
phương thu gom, xử lý theo quy định đối với chất thải 
lây nhiễm.

Không cho chung các vật liệu xét nghiệm đã qua sử 
dụng vào rác thải sinh hoạt thông thường.

IV. Xử lý với trường hợp xét nghiệm test nhanh 
kháng nguyên:

1. Trường hợp dương tính:
- Cần bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với 

người khác, tự cách ly tại nhà.
- Gọi điện báo cho tổ Covid-19 cộng đồng, y tế địa 

phương (trạm y tế phường/xã) để được tư vấn, hướng 
dẫn và xử lý theo quy định.

2. Trường hợp âm tính:
- Không chủ quan lơ là phòng, chống dịch nếu có 

kết quả test nhanh âm tính, vẫn đảm bảo tuân thủ 5K và 
các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 
cơ quan y tế.

- Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng 
bị nhiễm SARS-CoV-2 và phải được xem xét về mặt dịch 
tễ cụ thể. Nếu cần thiết, cơ quan y tế sẽ xem xét tiếp 
tục xét nghiệm lại bằng kỹ thuật xét nghiệm Realtime  
RT-PCR.

NGÀY VÀ ĐÊM 6.11.2021
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 rải rác và có nơi 
có giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ  
23 - 250C.

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ  
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 Đông Bắc cấp 4 - 5. Trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO  
MỞ BÁN NHÀ

Tập đoàn Hưng Thịnh mở bán nhà phố, biệt thự khu 
đô thị cao cấp đường Chế Lan Viên - TP Quy Nhơn. Chỉ 
135 căn, giá từ 10 tỷ/căn, giao hoàn thiện mặt ngoài. Ký 
hợp đồng 35%, trả góp 12 tháng, ngân hàng cho vay 
80%. Vị trí độc tôn, số lượng giới hạn, tiềm năng tăng 
giá cực cao. 

Liên hệ Phòng Kinh doanh: 0909516021
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Bình Định

   

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 45/2021 từ ngày 9.11.2021 đến 15.11.2021
THỨ BA, NGÀY 9.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h-11h30: TBA Lê Lai. 7h10-11h50: TBA KS 

Canary. 13h-17h30: TBA Lê Văn Chân. 13h-17h30: TBA Nguyễn Thái Học 3. H. Tuy Phước: 
8h-9h30: Trung Đoàn VT 655 - thôn An Sơn - xã Phước An. 10h-11h30: Kho xăng dầu D3, 
Cục Hậu Cần QK5 - thôn An Sơn - xã Phước An. 14h30-16h30: TBA Thế Vũ  Công ty TNHH 
Thế Vũ - cụm CN Phước An - xã Phước An. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Lộ 2 TBA Chánh Nhơn 2. 
7h50-9h10: Lộ 1 TBA Chánh Mẫn 2. 11h-13h: TBA Thành Luân. 7h45-9h45: TBA Ngãi An 2 - xã 
Cát Khánh. 9h45-11h45: TBA Ngãi An - xã Cát Khánh. 13h20-14h45: TBA Ngãi An 3 - xã Cát 
Khánh. 7h40-12h10: TBA Chánh Hóa. H. Phù Mỹ: 7h30-9h: TBA TĐC Mỹ Thọ xã Mỹ Thọ: TX. 
Hoài Nhơn: 7h15-9h: Thôn An Sơn - xã Hoài Châu. 7h15-9h: Thôn Thành Sơn - xã Hoài Châu: 
H. Tây Sơn: 6h15-7h30: Lộ 1 TBA Quang Trung 2 - đường Quang Trung - thị trấn Phú Phong. 

THỨ TƯ, NGÀY 10.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h-11h30: TBA Nguyễn Lữ 1. 7h-11h30: 
TBA Lý Thái Tổ 2. 13h15-17h15: TBA Nguyễn Văn Trỗi. 13h15-17h15: TBA Nguyễn Nhạc. 
13h15-17h15: TBA Vũ Bảo. TX. An Nhơn: 7h-11h30: Thôn Tân Dân, Tân Dương - xã Nhơn 
An, xã Nhơn Phong, TBA Ánh Hải, Điện Mặt Trời Trọng Nguyên, ĐMT Khai Thạch, Mười Thu. H. 
Phù Cát: 7h50-11h40: TBA Cát Tiến 1. 10h20-12h10: TBA Chánh Lạc. 7h40-12h10: TBA Hòa 
Hiệp. H. Phù Mỹ: 9h15-11h15: TBA NT thôn 9-3 xã Mỹ Thắng. TX. Hoài Nhơn: 7h15-8h45: 
Khu phố An Thái - phường Tam Quan. 9h15-10h45: Khu phố An Thá - phường Tam Quan. 

THỨ NĂM, NGÀY 11.11.2021: TP Quy Nhơn: 8h45-15h: TBA Bê tông Hưng Thịnh, Điện 
Mặt Trời  Long Vạn Phát, Khí hóa lỏng MN, CS Nhơn Hội 1, Công ty Dược Bình Định, Thiên 
Phúc, Nam Nhơn Hội 1, T1 - KBT Đại Phú Gia, T5 - KBT Đại Phú Gia. TX. An Nhơn: 7h-11h30: 
Xã Nhơn Hạnh, TBA Liêm Lợi, Nhơn Phong 1, KDC Liêm Định. H. Phù Cát: 7h30-12h30: Lộ 2 
& lộ 4 TBA Gò Găng 4. TX. Hoài Nhơn: 8h-16h30: CCN Thiết Đính, TBA Thi công Cầu Phú Văn. 
7h15-8h45: Khu phố Trường Xuân Đông - phường Tam Quan Bắc. H. Tây Sơn: 8h-10h30: 
TBA Mắc Thang - xã Bình Nghi. 13h45-16h45: Lộ 3 TBA Hữu Giang - xã Tây Giang. 15h15-
16h45: TBA Hữu Giang - xã Tây Giang. 

THỨ SÁU, NGÀY 12.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-9h15: TBA Trạm bơm PS 1. 9h15-
11h45: TBA Hoa tiêu Hàng Hải. 8h-9h30: TBA Bao Bì Nhơn Phú 2 - Công ty CP In và Bao Bì 
Bình Định - phường Nhơn Phú. TX. An Nhơn: 7h15-13h30: Xã Nhơn Mỹ. 7h-11h30: Thôn 
Vân Sơn, Thiết Trụ, Đại Hòa, Nam Tân xã Nhơn Hậu, Điện Mặt Trời  Phước Lộc. H. Phù Cát: 
7h50-10h10: Thôn An Quang Đông xã Cát Khánh. TX. Hoài Nhơn: 7h45-9h: Khu phố Nhuận 
An - phường Hoài Hương. 7h15-8h45: Khu phố An Thái - phường Tam Quan. 9h15-10h45: 
Khu phố Phụng Du 2 - phường Hoài Hảo. H. Hoài Ân: 8h10-9h30: TBA Hưng Nhượng - xã 
An Hoà. 9h35-10h50: TBA Long Hoà - xã An Hoà. 11h-12h: TBA Hưng Long - xã An Hoà. 

THỨ BẢY, NGÀY 13.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h30-15h: TBA Tôn Hoa Sen, Hoa sen Nhơn 
Hội, Bơm tăng áp Nhơn Hội, Mãi Tín, KS Thành An, Thi công Cầu Hải Giang, NM cấp nước 
Nhơn Hải, Nuôi tôm Từ Như Khương, NT Lê Văn Cảnh, Nhơn Hải Đông 1, 2, Nhơn Hải Nam 

1, 2, TĐC Nhơn Hải 1, 2, Dviews Resort, Nước đá Hải Giang 1, 2, HNN Mery land 1, 2, DL Hải 
Giang, Thi công Hải Giang Mery Land, KGT Mery Land, Bơm nước Hưng Thịnh, Hải Minh trong, 
Hải Minh Ngoài 1, 3, Biên phòng Hải Giang, Chiếu sáng Cầu Thị Nại, Quốc Thắng 1, 2, Công 
An Nhơn Hội, Xử lý nước thải, Hội Bình, Hội Tân 1, 2, Hội Tân 3, Hội Tân 4, Hội Giáo, Hội Giáo 
2, Hội Thành 2, 3, Nam Nhơn Phước, CS Nam Nhơn Phước. H. Phù Cát: 7h50-10h10: Xã Cát 
Trinh, Cát Tường - Phù Cát. H. Phù Mỹ: 7h15-9h30: Lộ Đông Bắc TBA Bình Dương 2 - thị trấn 
Bình Dương. TX. Hoài Nhơn: 8h15-9h45: Khu phố Tài Lương 3 - phường Hoài Thanh Tây. 7h-
9h30: Thôn Gia An - xã Hoài Châu Bắc. H. Hoài Ân: 8h-10h: TBA Xuân Sơn 1, 2 - xã Ân Hữu. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 14.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h30-10h: TBA: KS Thanh Thả, KS Anh 
Thảo, Trại Giam, Cần Vương 2, Bến Xe Trung Tâm, VP Công ty Phú Tài, Nguyễn Lữ 3, Toyota, 
Thông tin di động KVQN, VP Pisico, Chiếu sáng Tây Sơn, Dân Cư Dịch Vụ, Cáp quang biển, 
Mai Hắc Đế, May Quy Nhơn 2, Hưng 2, 3, Kho lưu trữ Tỉnh, Chế Lan Viên, Phong da liễu TW 
1, 2, Đặng Văn Chấn, Tống Đức Phổ, Bế văn Đàn, Cao ốc Long Thịnh, Ghềng Ráng 1, 4, 5, 
KS Hoàng Anh 1, 2, Ghềng Ráng 2, Hàn Mạc Tử, DC Bông Hồng 3, Bơm PS 4, Bế Văn Đàn 2, 
KDC Hưng Thịnh, TĐC Hưng Thịnh 1, 2. 7h30-11h30: TBA Võ Liệu. 7h30-11h30: TBA Lam 
Sơn 1. 13h15-15h15: TBA Trần Thị Kỷ, Chiếu sáng Lê Duẫn, Hoàn Cầu 1, 2, TT Bưu chính KV 
3, NH Nhà nước Việt Nam - CN Bình Định, Diên Hồng 3. 15h-17h30: TBA KS Thanh Bình, Mai 
Xuân Thưởng 1, 3, NH Trầu Cau, KS Đông Phương, HT Quang Trung, Đài phát thanh truyền 
hình Bình Định. 13h45-16h15: TBA Đại Học Quy Nhơn. 8h30-15h30: Các TBA Bê Tông Ly 
Tâm, Bê Tông Tươi, Chi Cục Dự Trữ 5, Công ty Bia 1, 2, Điện Mặt Trời  Nam Quân, Điện Mặt 
Trời  Năng Lượng Sinh Học Phú Tài - 2000, Gạch Block, Hà Thanh, Kiểu Việt 2, May mặc Able 
Tech, Nông Trại Xanh 2, Phú Tài 3, Tân Long 2, Thiên Phú, Thuận Đức 3, Các công ty do XLĐ 
Tuy Phước quản lý, Xuân Nguyên. H. Phù Cát: 7h30-14h30: Lộ 1 & lộ 2 TBA UB Phù Cát, Lộ 
1 TBA Trần Hưng Đạo - thị trấn Ngô Mây. H. Hoài Ân: 7h30-11h: Các TBA Thanh Tú - thị trấn 
Tăng bạt Hổ, Gia Trị - xã Ân Đức. 

THỨ HAI, NGÀY 15.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Diên Hồng 2. 7h15-
11h45: Lộ 1 TBA Phạm Hùng 2, Khu Biệt Thự. 7h15-11h45: TBA Phạm Hùng 2. H. Tuy Phước: 
7h15-11h: TBA Lộc Thượng 2 - xã Phước Sơn. H. Phù Cát: 7h40-10h30: TBA Chánh Thắng, 
TBA Chánh Thắng 2, TBA Bơm Đèo Nhỏ. TX. Hoài Nhơn: 8h45-10h45: Khu phố An Dưỡng 
2 - phường Hoài Tân. 13h15-15h15: Khu phố An Dưỡng 1 - phường Hoài Tân. 7h30-10h: 
Thôn Lộ Diêu - xã Hoài Mỹ. 7h15-8h45: Khu phố Cửu Lợi Đông - phường Tam Quan Nam. 
9h15-10h45: Khu phố Trung Hóa - phường Tam Quan Nam.

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

1900 90 95
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Bình Định

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

TIN VẮN

Sáng 5.11, theo giờ Paris, tiếp tục 
chương trình chuyến thăm chính thức 
Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt 
Nam đã tới thăm, làm việc với Viện 
Pasteur Paris. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng 
nhấn mạnh, đây là địa chỉ mà đoàn Việt 
Nam thấy cần đến trong chuyến công 
tác lần này, tiếp tục củng cố mối quan hệ 
với các Viện Pasteur. Hệ thống các Viện 
Pasteur là một phần cấu thành nên mối 
“duyên nợ” giữa Việt Nam và Pháp qua 
thăng trầm của lịch sử. Trên thế giới, ít có 
nước nào có tới 3 Viện Pasteur như Việt 
Nam, phân bố ở cả 3 miền Bắc, Trung, 
Nam, cho thấy tầm nhìn xa của những 
người đi trước. Tại Việt Nam, nhiều 
người dân biết đến tầm quan trọng của 
các Viện Pasteur với ngành y tế, họ đến 
với Viện như một lẽ tất nhiên.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn 
phía Pháp đã hỗ trợ các Viện Pasteur tại 
Việt Nam, nhất là trong việc giám sát xét 
nghiệm, phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng cho biết, một trong những 
nội dung quan trọng trong chuyến thăm 
chính thức Pháp lần này là thúc đẩy hợp 
tác giữa hai bên về y học và dịch tễ học 
lên mức cao hơn, thiết thực, hiệu quả, 
thực chất hơn, nằm trong tổng thể hợp 
tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng 
cho biết, qua các cuộc trao đổi với các nhà 
lãnh đạo của Pháp, một trong những trụ 
cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa 

Y học là một trụ cột trong hợp tác 
chiến lược Việt Nam - Pháp

hai nước là khoa học công nghệ và y tế.
Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh 

hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về y 
học phân tử, miễn dịch học, thuốc dự 
phòng, thuốc điều trị bệnh, hỗ trợ về 
công nghệ, nguồn nhân lực, hoàn thiện 
thể chế và nhất là tìm nguồn kinh phí 
cho việc nghiên cứu và mở rộng hợp tác 
của các Viện Pasteur, đặc biệt là sinh 
phẩm xét nghiệm, vắc xin phòng chống 
dịch bệnh liên quan các nước vùng 
nhiệt đới.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế Việt Nam 
và các cơ quan chức năng của Pháp, các 
Viện Pasteur bắt tay ngay vào việc hỗ 

trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt 
Nam. Đồng thời, bắt tay ngay vào việc 
hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất 
vắc xin.

Thủ tướng chuyển lời mời Tổng 
Giám đốc Viện Pasteur Paris tới thăm 
Việt Nam và triển khai các hoạt động 
hợp tác trên tinh thần “việc gì dễ làm 
trước, làm từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, 
từ đơn giản tới phức tạp, từ việc cụ thể 
hướng tới tổng thể, toàn diện”.

Đại diện lãnh đạo Viện Pasteur Paris 
nhất trí cao với các đề xuất của Thủ 
tướng Phạm Minh Chính.

(Theo baochinhphu.vn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam làm việc với Viện Pasteur Paris. 
Ảnh: TTXVN

Ngoại trưởng Australia ngày 5.11 
đã đến Malaysia, chặng dừng chân đầu 
tiên trong chuyến công du 4 nước Đông 
Nam Á để củng cố các mối quan hệ song 
phương, đồng thời làm rõ ý định của 
nước này trong thỏa thuận mua 8 tàu 
ngầm hạt nhân.

Trong thông báo cáo chí vừa đưa ra, 
Ngoại trưởng Australia Marise Payne 
(ảnh) cho biết bà sẽ dẫn đầu một phái 
đoàn ngoại giao của nước này thực hiện 
chuyến công du kéo dài 6 ngày đến 4 
quốc gia Đông Nam Á gồm điểm dừng 
chân đầu tiên là Malaysia, sau đó là 
Campuchia, Việt Nam và Indonesia.

Chuyến thăm các nước láng giềng 
Đông Nam Á của Ngoại trưởng Payne 
diễn ra trong bối cảnh Australia đang 
có kế hoạch mua 8 tàu ngầm chạy bằng 
năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ về 
công nghệ từ Mỹ và Anh trong khuôn 
khổ dự án hợp tác đầu tiên của cơ chế 
an ninh AUKUS.

Về điểm đến Việt Nam, Bộ trưởng 
Marise Payne cho biết chuyến thăm 
diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa 
công bố Chiến lược hợp tác kinh tế 
tăng cường. Trong thời gian ở Việt Nam, 
Ngoại trưởng Marise Payne sẽ gặp các 
nhà lãnh đạo Việt Nam và đồng chủ trì 
Đối thoại Phụ nữ, Hòa bình và An ninh  
ASEAN - Australia lần thứ 2.

(Theo VOV.VN)

Ngoại trưởng 
Australia thăm  
4 nước Đông Nam Á 
trong đó có Việt Nam

Ngày 5.11, Trung Quốc đã phóng 
vệ tinh nghiên cứu khoa học Trái Đất 
SDGSAT-1, mang tên Quảng Mục vào 
không gian bằng tên lửa đẩy Trường 
Chinh 6 vào lúc 10 giờ 9 phút (giờ Bắc 
Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái 
Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung 
Quốc. Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo như 
kế hoạch.

Trung tâm phóng vệ tinh cho biết 
đây là nhiệm vụ bay thứ 395 của dòng 

tên lửa đẩy Trường Chinh.
Vệ tinh SDGSAT-1 do Viện Hàn lâm 

khoa học Trung Quốc phát triển và là 
vệ tinh khoa học vũ trụ đầu tiên trên 
thế giới phục vụ Chương trình phát 
triển bền vững 2030 của LHQ. 

Vệ tinh có 3 thiết bị quang học có 
thể cung cấp dữ liệu quan sát vũ trụ để 
theo dõi, đánh giá và nghiên cứu tương 
tác giữa con người, thiên nhiên và phát 
triển bền vững.            (Theo TTXVN)

Trung Quốc phóng vệ tinh đầu tiên phục vụ chương trình 
phát triển bền vững

Tấn công thánh chiến 
ở Nigeria, 60 người 
thiệt mạng 

Ngày 4.11, các nguồn tin địa phương 
cho biết hàng chục người, trong đó có cả 
người đứng đầu chính quyền Banibangou 
của Nigeria, đã bị sát hại trong một cuộc tấn 
công bị cho là của các phần tử thánh chiến.

Người phụ trách khu vực Banibangou 
Tillabéri cho biết: “Trong cuộc tấn công 
này, có tất cả khoảng 60 người thiệt mạng, 
9 người mất tích và 15 người sống sót. 
Người đứng đầu Banibangou nằm trong 
số những người thiệt mạng và thi thể của 
ông ấy đã được tìm thấy”.

Vụ tấn công và số người chết đã 
được xác nhận bởi một nguồn tin địa  
phương khác.                  (Theo Vietnam+)

AFP dẫn thông báo ngày 5.11 của 
cơ quan cứu hộ Indonesia cho hay, 
mưa lớn ngày 4.11 đã gây ra lũ quét 
ở TP Malang và TP Batu thuộc đảo 
Java, làm ngập các ngôi nhà với bùn 
và mảnh vỡ, đồng thời phá hủy các 
cây cầu địa phương.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 
thi thể nạn nhân ở Batu và 2 thi thể ở 
Malang. 6 người khác may mắn sống 
sót và được cứu ra khỏi đống đổ nát.

Theo cơ quan giảm thiểu rủi ro 
thiên tai quốc gia Indonesia, ngày 
5.11, các đội cứu hộ đang tiếp tục nỗ 
lực tìm kiếm những nạn nhân mất  
tích khác. 

Một quan chức của cơ quan này 

Ít nhất 8 người thiệt mạng do lũ quét 
ở Indonesia

Thiệt hại do lũ quét gây ra ở Indonesia.  Ảnh: AFP

l Politico ngày 5.11 dẫn một số 
nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và Trung 
Quốc nhiều khả năng sẽ tuyên bố mở cửa 
trở lại lãnh sự quán của hai nước sau khi 
các cơ sở ngoại giao này bị đóng cửa vào 
năm 2020.
l Chính phủ Nhật Bản ngày 5.11 đã 

chính thức thông báo triệu tập tới Thượng 
viện và Hạ viện để tổ chức phiên họp đặc 
biệt vào ngày 10.11 tới. Các đảng cầm 
quyền và đối lập đã thống nhất rằng phiên 
họp sẽ kéo dài trong ba ngày cho đến hết 
ngày 12.11.
l Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD 

cho người cung cấp thông tin giúp truy 
tìm tung tích các thủ lĩnh của DarkSide - 
nhóm tin tặc chuyên thực hiện các vụ tấn 
công mạng bằng mã độc đòi tiền chuộc 
(ransomware).   
l Tổng Tư lệnh Các LLVT Sudan, 

Tướng Abdel-Fattah Burhan, người nắm 
quyền điều hành sau cuộc đảo chính quân 
sự ở nước này, đã ra quyết định trả tự do 4 
bộ trưởng trong Chính phủ của Thủ tướng 
Abdalla Hamdok bị bắt giữ hôm 25.10.
l Ngày 5.11, giới chức Ấn Độ cho 

biết đã có 2 người thiệt mạng và 1 người 
bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ xảy 
ra ở nhà máy sản xuất tượng tại thủ phủ 
Hyderabad của bang Telangana, miền Nam 
nước này. (Theo VOV.VN, TTXVN)

cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi vẫn 
đang cố gắng tìm kiếm 3 người mất 
tích khác”.                                (Theo LĐO)

Tên lửa đẩy Trường Chinh 6 mang theo vệ tinh 
SDGSAT-1 rời bệ phóng ngày 5.11.   Ảnh: THX/TTXVN


