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THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, 
MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Hiệu quả từ sự 
đồng bộ, hiện đại

Thận trọng 
vào mùa sản xuất 
cuối năm
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Khẩn trương 
khắc phục hư hỏng 
trên tuyến QL 1A 
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Nới lỏng 
nhưng không buông lỏng

Để thích ứng an toàn với dịch Covid-19, tùy theo tình hình, từng lĩnh vực, từng  
địa bàn, huyện Tây Sơn chỉ đạo, tạo điều kiện, hướng dẫn các DN phát triển sản xuất 

và ổn định cuộc sống người dân một cách phù hợp nhất theo phương châm thận trọng 
từng bước, và càng nới lỏng, càng phải chú trọng phòng dịch. u3
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Tuần làm việc cuối cùng của 
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thu ngân sách 
đạt 98,2% dự toán năm

Nhờ chủ động các phương án phòng dịch nên hoạt động  
sản xuất của Công ty CP May Tây Sơn không bị gián đoạn,  
tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ.          Ảnh: H.P
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Không chủ quan với 
sốt xuất huyết

Thời tiết mưa nắng thất thường đang thuận lợi 
cho muỗi phát triển. Tuần vừa qua, toàn tỉnh 
ghi nhận 15 ca bệnh sốt xuất huyết ở huyện 
Vân Canh, Hoài Ân, Phù Mỹ, tăng 11 ca so với 
tuần trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, cả 
tỉnh có 857 ca bệnh sốt xuất huyết. 

SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 - 2022:

Chủ động kế hoạch sản xuất, 
đảm bảo lịch thời vụ hợp lý
Do ảnh hưởng của việc giá vật tư nông nghiệp tăng cao, diễn biến 
thời thiết phức tạp, vụ Đông Xuân 2021 - 2022 gặp nhiều khó 
khăn so với các năm trước. Vì vậy, ngành Nông nghiệp tỉnh phối 
hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, chủ động lịch 
thời vụ hợp lý. u6
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Bình Định

SỰ KIỆN TUẦN NÀY

(BĐ) - Sở Y tế vừa ban 
hành hướng dẫn xét nghiệm 
tầm soát trong phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình  
hiện nay.

Theo đó, những trường hợp 
phải thực hiện xét nghiệm tầm 
soát, gồm: Người có một trong 
các triệu chứng sốt, ho, mệt 
mỏi, đau rát họng, mất vị giác 
và khứu giác, khó thở; những 
người di chuyển nhiều nơi, tiếp 
xúc nhiều người như lái xe, 
phụ xe, người chạy xe mô tô 
chở khách (xe ôm), người giao 
hàng hóa (shipper); người đến/
về tỉnh từ địa phương có dịch ở 
cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế 
(vùng phong tỏa) và các trường 
hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định 
điều tra dịch tễ đến từ địa bàn 

có dịch ở cấp độ 3. 
Riêng đối với người đã 

tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng 
Covid-19 (hoặc người mắc 
Covid-19 đã khỏi bệnh) chỉ xét 
nghiệm khi: Có yêu cầu điều tra 
dịch tễ; khi thực hiện cách ly 
y tế, theo dõi y tế; đến/về tỉnh 
từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 
hoặc vùng cách ly y tế (vùng 
phong tỏa).

Trường hợp đến/về tỉnh 
từ các địa phương, khu vực 
có dịch Covid-19 vừa hết giãn 
cách, nhất là từ các địa phương 
có số mắc Covid-19 cao như: 
TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Long An… thực hiện 
xét nghiệm theo hướng dẫn 
tại Công văn số 8399/BYT-MT 
ngày 6.10.2021 của Bộ Y tế.

Các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ, trung tâm thương mại, 
siêu thị, cơ quan, công sở trên 
địa bàn tự tổ chức xét nghiệm 
SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho 
người có nguy cơ cao đảm 
bảo yêu cầu phòng/chống 
dịch. Phòng Y tế, TTYT các địa 
phương phối hợp tổ chức triển 
khai xét nghiệm tầm soát tại các 
vùng/địa bàn có nguy cơ cao, 
các khu vực tập trung đông 
người, như: Cơ sở khám, chữa 
bệnh; trường học; chợ đầu mối; 
bến xe; bến cảng; nhà ga.

Ngành Y tế cũng khuyến 
khích người dân tự xét nghiệm 
bằng test nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 để theo dõi  
sức khỏe.                            ĐỖ THẢO

Hướng dẫn xét nghiệm tầm soát phòng, 
chống dịch Covid-19

(BĐ) - Sở GD&ĐT triển khai 
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo 
viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh 
năm học 2021 - 2022.

Theo đó, mỗi huyện, thị xã, 
thành phố thành lập một đội 
tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh 
với số lượng phân bổ cụ thể: 
Phòng GD&ĐT các huyện, thị 
xã, thành phố: Quy Nhơn, Hoài 
Nhơn, An Nhơn, Phù Mỹ, Phù 
Cát, Tuy Phước, chọn cử mỗi 
đơn vị 15 giáo viên tham gia 
thi; phòng GD&ĐT các huyện 
Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh 
Thạnh, Hoài Ân, An Lão, chọn 
cử mỗi đơn vị 10 giáo viên; 
Trường Chuyên biệt Hy Vọng 
Quy Nhơn chọn cử 2 giáo viên 
tham gia thi. Thời gian thi dự 

kiến là tháng 3.2022. 
Mỗi giáo viên dự thi sẽ 

trình bày một biện pháp góp 
phần nâng cao chất lượng 
công tác giảng dạy tại cơ sở 
giáo dục nơi đang giảng dạy; 
thực hành 1 tiết theo kế hoạch 
giảng dạy tại thời điểm diễn 
ra hội thi. 

Giáo viên dự thi phải đạt 
tiêu chuẩn của giáo viên tham 
dự hội thi cấp trường; có 1 
năm được công nhận là giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện, thị xã, 
thành phố trong 2 năm trước 
liền kề hoặc được công nhận là 
giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 
thị xã, thành phố trong năm 
tham gia hội thi.

THU HIỀN

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi 
tiểu học cấp tỉnh 

(BĐ) - Thông tin từ Sở Tài 
chính cho hay, tổng thu ngân 
sách đến ngày 25.10.2021 của 
tỉnh là 10.375 tỷ đồng, đạt 98,2% 
dự toán năm và tăng 13,8% so 
với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn các khoản thu đều 
đạt kết quả tốt, trong đó thu 
nội địa (trừ thu tiền sử dụng 
đất; xổ số kiến thiết; thu cổ 
tức, lợi nhuận được chia và 

lợi nhuận còn lại) là 5.405 tỷ 
đồng, đạt 92,9% dự toán năm, 
tăng 6,7%. 

Từ nay đến cuối năm, Sở Tài 
chính tiếp tục phối hợp với Cục 
Thuế tỉnh và các đơn vị có liên 
quan đẩy mạnh thực hiện các 
biện pháp chống thất thu, giảm 
nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn 
thành vượt dự toán thu được 
giao.                            MINH HẢI

Thu ngân sách đạt 98,2%  
dự toán năm

(BĐ) - UBND tỉnh vừa chấp 
thuận chủ trương đầu tư, đồng 
thời chấp thuận cho Công ty CP 
Hàng Hải Bình Định đầu tư Dự 
án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình 
Định, nhằm giải quyết nhu cầu 
về nhà ở cho người dân có thu 
nhập thấp, đối tượng đủ điều 
kiện hưởng chính sách nhà ở xã 
hội theo quy định. 

Dự án Nhà ở xã hội Hàng 
Hải Bình Định sẽ được thực 
hiện trên diện tích khoảng  
5.066 m2, tại số 78 đường Trần 
Hưng Đạo, phường Hải Cảng, 

TP Quy Nhơn với quy mô 30 
tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng vốn 
đầu tư 1.075 tỷ đồng; dự kiến 
đến quý IV/2026 kết thúc dự án 
và chuẩn bị đi vào hoạt động.

Theo Sở KH&ĐT, hiện 
trên địa bàn TP Quy Nhơn 
có khoảng hơn 15 dự án nhà 
ở xã hội, riêng từ đầu năm 
đến nay, UBND tỉnh đã chấp 
thuận chủ trương đầu tư cho 5 
dự án nhà ở xã hội đầu tư tại  
TP Quy Nhơn với tổng vốn đầu 
tư khoảng 3.342 tỷ đồng.

TIẾN SỸ

Thêm 1 dự án nhà ở xã hội  
tại TP Quy Nhơn

(BĐ) - Ông Nguyễn Đẩu, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho 
biết, ngành Thuế tỉnh đang 
thực hiện giảm 30% tiền thuê 
đất năm 2021 cho 1.025 DN 
và 387 hộ kinh doanh bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
theo Quyết định 27/2021/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ 
(có hiệu lực từ ngày 25.9.2021).

Theo quy định, các tổ chức, 
đơn vị, DN, hộ gia đình, cá nhân 
đang được Nhà nước cho thuê 
đất trực tiếp theo quyết định 
hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền được giảm 
30% tiền thuê đất phải nộp của 
năm 2021. Người thuê đất nộp 
hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê 
đất (bằng phương thức điện tử 

hoặc phương thức khác) cho cơ 
quan thuế kể từ ngày 25.9.2021 
đến hết ngày 31.12.2021, trường 
hợp nộp hồ sơ từ ngày 1.1.2022 
trở về sau sẽ không được giảm 
tiền thuê đất theo quy định. Dự 
kiến tổng số tiền giảm tiền thuê 
đất cho 1.412 DN và hộ kinh 
doanh khoảng 44 tỷ đồng.

MINH HẰNG

Trên 1.400 DN và hộ kinh doanh được giảm  
30% tiền thuê đất

(BĐ) - Ngày 7.11, Tỉnh đoàn, 
Đoàn Trường CĐ Y tế Bình 
Định phối hợp với Phòng CSGT 
CA tỉnh và Công ty Honda 
Hồng Phước tổ chức Ngày hội 
Thanh niên với văn hóa giao 
thông năm 2021. Tham dự ngày 
hội có 100 ĐVTN là sinh viên 
Trường CĐ Y tế Bình Định.

Tại ngày hội, Tỉnh đoàn 
kêu gọi ĐVTN phát huy vai trò 
gương mẫu, đi đầu trong thực 
hiện pháp luật về giao thông, 
trở thành những tuyên truyền 
viên tích cực, vận động thanh, 
thiếu nhi và các tầng lớp nhân 
dân nghiêm chỉnh chấp hành 
các quy định của pháp luật về 
ATGT; tích cực tham gia hưởng 
ứng Cuộc vận động Thanh niên 
với văn hóa giao thông.

Ngày hội diễn ra với các 
hoạt động truyền thông về Luật 
Giao thông đường bộ, tuyên 
truyền các quy định cụ thể, 

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông  

thiết thực đối với ĐVTN, như: 
Không tham gia giao thông sau 
khi đã uống rượu, bia; không 
đua xe trái phép; phải đi đúng 
làn và phần đường; phát huy 
vai trò của ĐVTN địa phương 
trong tham gia giao thông và 
góp phần giảm thiểu TNGT; 
hướng dẫn kiến thức về ATGT; 
làm bài kiểm tra kiến thức 

ATGT; game show đuổi hình 
bắt chữ; thực hành trên máy 
tập lái xe RT; thực hành thực 
tế chạy xe qua ván hẹp và  
cọc tiêu…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn 
tặng quà cho 5 tân sinh viên 
Trường CĐ Y tế Bình Định có 
hoàn cảnh khó khăn nhưng tích 
cực trong học tập.   DUY ĐĂNG

Hướng dẫn ĐVTN đội mũ bảo hiểm đúng cách tại ngày hội.              Ảnh: DUY ĐĂNG

 Ngày 8.11: Bí thư Tỉnh ủy 
đi thăm HTXNN Phước Hưng 
(huyện Tuy Phước). UBND tỉnh 
tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận 
đầu tư cho Tập đoàn Kurz (CHLB 
Đức), nhà đầu tư đầu tiên vào 
Khu Công nghiệp Becamex Vsip 
Bình Định.
  Ngày 9.11: Hội nghị 

tổng kết 20 năm thực hiện 
Nghị quyết số 13-NQ/T W 
ngày 18.3.2002 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa 
IX) về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể và tổng kết 10 
năm thi hành Luật Hợp tác xã. 
Hội nghị trực tuyến với KOICA 
Việt Nam trong thực hiện Dự 
án Làng Hòa Bình Việt Nam - 
Hàn Quốc.
 Ngày 10.11: Họp Ban Chỉ 

đạo thực hiện Chương trình 
hành động của Tỉnh ủy về phát 
triển khoa học công nghệ tỉnh 
giai đoạn 2020 - 2025. Lãnh 
đạo UBND tỉnh kiểm tra một 
số công trình thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh.
 Ngày 11.11: Họp Ban Chỉ 

đạo thực hiện Chương trình 
hành động của Tỉnh ủy về nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. 
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra 
tuyến đường ven biển (ĐT 639), 
đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu 
Thiện Chánh (TX Hoài Nhơn). 
Lễ trao Giải thưởng Báo chí tỉnh 
Bình Định năm 2021.
  Ngày 12.11: Lãnh đạo 

UBND tỉnh làm việc với UBND 
huyện Tuy Phước về kết quả KT-
XH 9 tháng đầu năm và nhiệm 
vụ các tháng cuối năm 2021.

 SỰ KIỆN TUẦN NÀY

Chính phủ vừa ban hành 
Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 
1.11.2021 về giải pháp bố trí 
đối với đội viên đề án thí điểm 
tuyển chọn trí thức trẻ tình 
nguyện về các xã tham gia phát 
triển nông thôn, miền núi giai 
đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) 
sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, UBND các tỉnh 
thuộc phạm vi thực hiện đề 
án có trách nhiệm xây dựng 
phương án và tuyển dụng, 
bố trí đội viên Đề án 500 sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ vào 
làm cán bộ, công chức cấp xã 
hoặc làm công chức, viên chức 
trong các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị thuộc phạm vi thẩm quyền 
quản lý, hoàn thành trước ngày 
31.12.2025. 

Trong thời gian chờ địa 

phương tuyển dụng, bố trí công 
tác, các đội viên tiếp tục được 
ký hợp đồng lao động để làm 
việc tại xã nơi đang công tác và 
hưởng chế độ, chính sách theo 
quy định. Phải bố trí kinh phí 
từ nguồn cải cách tiền lương 
của địa phương để chi trả chế 
độ, chính sách cho đội viên đề 
án tiếp tục công tác tại xã; 
giải quyết chế độ, chính sách 
theo quy định đối với đội viên 
không có nhu cầu bố trí, tiếp 
tục công tác tại xã.

Thực hiện Đề án 500 trí 
thức trẻ, tỉnh Bình Định có 
15 đội viên được bố trí đảm 
nhiệm vị trí công chức tại 
15 xã thuộc TX Hoài Nhơn 
và 5 huyện An Lão, Vân Canh, 
Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ. 

THIÊN TRÚC

Tuyển dụng, bố trí đội viên  
Đề án 500 làm cán bộ, công chức 
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Bình Định

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

Trong trạng thái bình 
thường mới, yêu cầu sản xuất 
phải an toàn, an toàn để sản 
xuất; người dân, DN phải thay 
đổi thói quen, nâng cao ý thức 
phòng dịch. Trên địa bàn đã bắt 
đầu xuất hiện ca bệnh trong 
cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch huyện chỉ đạo các 
xã, thị trấn tăng cường công 
tác kiểm tra việc chấp hành 
các quy định trong tình hình 
mới và kiểm soát chặt người từ 
vùng có nguy cơ cao về. Đi đôi 
với đó là tổ chức tầm soát định 
kỳ các khu vực có nguy cơ và 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các tổ Covid cộng đồng”. 

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn  
LÊ BÌNH THANH

“
Nới lỏng nhưng không buông lỏng

Để thích ứng an toàn với dịch Covid-19, tùy theo tình hình, từng lĩnh vực, từng địa 
bàn, huyện Tây Sơn chỉ đạo, tạo điều kiện, hướng dẫn các DN phát triển sản xuất và ổn 
định cuộc sống người dân một cách phù hợp nhất theo phương châm thận trọng từng 
bước, và càng nới lỏng, càng phải chú trọng phòng dịch. 

Hồi phục, duy trì sản xuất
Bước vào trạng thái bình 

thường mới, các DN trên địa bàn 
huyện Tây Sơn nỗ lực tìm giải 
pháp duy trì hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đạt hiệu quả. Là DN 
có lượng lao động lớn với gần 
1.350 công nhân, Công ty CP 
May Tây Sơn đã chủ động các 
phương án phòng dịch nên hạn 
chế được tối đa tác động. Hiện 
tình hình sản xuất của đơn vị rất 
khả quan, đơn hàng đã ký đến 
tháng 6.2022, 100% công nhân 
đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 
mũi 1. Nhờ đó, công nhân yên 
tâm lao động, thu nhập tăng lên 
so với cùng kỳ, bình quân đạt 
6 triệu đồng/người/tháng. Đặc 
biệt, Công ty cũng mới nhận 
thêm khoảng 100 lao động có 
tay nghề từ phía Nam trở về. 

Ông Nguyễn Thanh Hải, 
Tổng Giám đốc Công ty CP 
May Tây Sơn, chia sẻ: “Các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh của 
công ty tăng trưởng toàn diện 
so với cùng kỳ. Các phương án 
phòng, chống dịch tại công ty 
vẫn tiếp tục được duy trì trong 
tình hình mới. Trong đó, công 
nhân khi đến công ty được khử 
khuẩn, đo thân nhiệt 2 lần/ngày; 
giữ khoảng cách trong quá trình 
sản xuất; duy trì test nhanh toàn 
bộ cán bộ, người lao động 2  
lần/tuần”.

Chị Nguyễn Thị Lan (28 

tuổi, ở xã Tây Giang, công 
nhân Công ty CP May Tây Sơn) 
vui vẻ chia sẻ: “Dù dịch bệnh 
kéo dài nhưng công việc của 
tôi vẫn ổn định, không bị gián 
đoạn. Mức thu nhập 6 triệu 
đồng/tháng đủ để tôi trang trải  
cuộc sống”.

Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 
dịch Covid-19, nhưng nhiều DN 
ở Cụm công nghiệp Hóc Bợm 
(xã Bình Nghi) cũng đã và đang 
có những bước đi chủ động, tích 
cực để thích ứng an toàn với 
đại dịch. Ông Đặng Văn Trận, 
Giám đốc Công ty TNHH Vật 
liệu xây dựng Trung Tín, bày tỏ: 
“Trong thời điểm dịch, việc tiêu 
thụ gạch gặp nhiều khó khăn, 
doanh thu của công ty sụt giảm 
khoảng 1/3 so với cùng kỳ. Sau 
khi xây dựng và triển khai các 
phương án để phục hồi, công ty 
hiện đã hoạt động 100% công 
suất (4 triệu viên gạch/năm), 
sản phẩm được tiêu thụ đã tăng 
hơn 70%. Đặc biệt, hơn 30 lao 
động thường xuyên của công 
ty đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có 
việc làm ổn định với mức thu 
nhập 6 triệu đồng/người/tháng  
trở lên”.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng huyện Tây Sơn, trên địa 
bàn huyện có 350 DN đăng ký 
hoạt động, giải quyết việc làm 
cho hơn 8.000 lao động địa 
phương. Riêng trong các cụm 

công nghiệp có 65 DN đang hoạt 
động sản xuất kinh doanh ổn 
định, giải quyết việc làm cho 
hơn 3.000 lao động.

 
Càng nới lỏng, càng phải 
chú trọng phòng dịch

Là địa phương giáp ranh với 
TX An Nhơn - nơi có nhiều ổ 
dịch trong thời gian qua, nhưng 
với quyết tâm cao của cả hệ 
thống chính trị và nhân dân, xã 
Bình Nghi giữ vững thành quả 
là “vùng xanh” của huyện. Phó 
Chủ tịch UBND xã Bình Nghi 
Nguyễn Lực cho biết: “Tuy các 
chỉ tiêu phát triển KT-XH đều 
đạt và vượt so với cùng kỳ, 
nhưng địa phương không chủ 
quan, lơ là mà phân công cụ 
thể các tổ, nhóm rà soát, kiểm 
tra, nhắc nhở người dân ý thức 
phòng, chống Covid-19. Trong 
đó, xã đã tổ chức cho 77 quán ăn, 
uống và các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ, hoạt động tôn giáo ký 
cam kết tuân thủ nghiêm các 
quy định phòng, chống dịch. 
Riêng 22 DN trên địa bàn, địa 
phương yêu cầu phải có phương 
án phòng, chống dịch cụ thể mới 
được hoạt động sản xuất”.

Rõ ràng, việc thực hiện các 
biện pháp thích ứng an toàn với 
dịch tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân, đảm bảo yêu cầu phát 
triển KT-XH. Trưởng Phòng 
GD&ĐT huyện Tây Sơn Võ Ngọc 

Khanh cho biết: “Để duy trì việc 
dạy và học trực tiếp từ giữa 
tháng 9 đến nay đạt hiệu quả, 
chúng tôi quán triệt cho toàn bộ 
giáo viên và học sinh chấp hành 
nghiêm quy định 5K; không tổ 
chức các hoạt động tập trung 
đông học sinh; phối hợp với cơ 
sở y tế ở địa phương để theo dõi 
chặt chẽ sức khỏe giáo viên và 
học sinh; kiên quyết không để 
dịch lây lan trong trường học”.

Khi các hoạt động xã hội, sản 
xuất kinh doanh từng bước được 
khôi phục theo trạng thái bình 
thường mới, dễ nảy sinh tâm 
lý chủ quan, lơ là trong phòng, 
chống dịch. Đặc biệt, Tây Sơn 
là địa bàn giáp ranh với nhiều 
địa phương trong và ngoài tỉnh 
đang có dịch, tiềm ẩn nguy cơ 
dịch Covid-19 phát sinh khá 
cao. Chủ tịch UBND huyện Tây 
Sơn Phan Chí Hùng khẳng định: 
“Tùy theo tình hình, từng lĩnh 
vực, từng địa bàn, UBND huyện 
chỉ đạo, tạo điều kiện, hướng 
dẫn các DN phát triển sản xuất 
và ổn định cuộc sống người dân 
một cách phù hợp nhất theo 
phương châm “thận trọng từng 
bước” và “càng nới lỏng, càng 
phải tập trung”. Riêng công tác 
phòng, chống dịch, chúng tôi chú 
trọng tiêm vắc xin và thực hiện 
nghiêm 5K, xét nghiệm, cùng 
với ý thức người dân là những 
giải pháp căn cơ để thích ứng an 
toàn và kiểm soát dịch Covid-19  
hiệu quả”.              HỒNG PHÚC

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL 19 (xã Tây Thuận) được thiết lập lại vào đầu tháng 11 để kiểm soát chặt người từ 
vùng có nguy cơ vào địa bàn tỉnh.                                                                                                                                                                                             Ảnh: H.P

(BĐ) - Ngày 7.11, ông Bùi 
Văn Mỹ, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tây Sơn, cho biết: UBND 
tỉnh đã cho phép UBND huyện 
Tây Sơn sử dụng tên địa danh 
“Tây Sơn” trong đăng ký nhãn 
hiệu chứng nhận “Gà nòi đất 
võ Tây Sơn”. Hiện nay, huyện 
đang lấy ý kiến các ngành liên 
quan để xây dựng quy chế sử 

dụng nhãn hiệu “Gà nòi đất võ 
Tây Sơn”. Khi các quy trình, 
thủ tục đăng ký nhãn hiệu hoàn 
thiện, huyện sẽ giao cho các tổ 
chức, cá nhân để sử dụng nhãn 
hiệu trong hoạt động phát triển 
nuôi, bán sản phẩm gà nòi ra 
thị trường.

Theo UBND huyện Tây Sơn, 
gà nòi Bình Định dòng Tây Sơn 

đã có hơn 400 năm, từ thời ba 
anh em nhà Tây Sơn, là một 
trong những dòng gà lâu đời 
nhất tại Việt Nam hiện nay. Từ 
niềm cảm hứng này mà Nguyễn 
Lữ đã cho ra đời bài “Hùng kê 
quyền” lưu danh sử sách. Tuy 
nhiên trải qua thời gian, nghề 
nuôi gà nòi mai một dần. Hiện 
nay, trên địa bàn huyện, số hộ 

nuôi gà nòi đã giảm khá nhiều, 
mỗi xã có khoảng 5 - 10 hộ nuôi 
với quy mô nhỏ. Do vậy, xây 
dựng nhãn hiệu tập thể “Gà 
nòi đất võ Tây Sơn” nhằm bảo 
tồn và phát triển gen gà nòi  
ở Tây Sơn gắn với hoạt động 
phát triển văn hóa, du lịch ở  
địa phương.                    

                             TRỌNG LỢI

Sử dụng nhãn hiệu “Gà nòi đất võ Tây Sơn”  
để phát triển văn hóa, du lịch

  UBND tỉnh đồng ý chủ 
trương cho Ban ATGT tỉnh 
thực hiện lắp đặt hệ thống 
camera giám sát, xử lý vi 
phạm về ATGT và ANTT tại nút 
giao thông QL 19 mới, lý trình 
km 5+40 (Khu biệt thự Đại 
Phú Gia). Đồng thời, Ban ATGT 
tỉnh chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị có liên quan tiến hành 
khảo sát, đề xuất lắp đặt đèn 
tín hiệu giao thông phù hợp, 
nhằm đảm bảo ATGT tại các vị 
trí nút giao thông trên tuyến 
QL 19 mới, đoạn từ Khu biệt 
thự Đại Phú Gia đến giáp  
QL 1A. P.V
 Để đảm bảo công 

tác dạy và học của ngành 
GD&ĐT huyện Tuy Phước 
trong năm học 2021 - 2022, 
ngày 5.11, UBND huyện Tuy 
Phước đã đồng ý về số lượng 
hợp đồng lao động dưới 12 
tháng theo Nghị quyết 102/
NQ-CP của Chính phủ thuộc 
ngành GD&ĐT huyện. Cụ 
thể, số lượng hợp đồng là 
227 giáo viên, nhân viên, bao 
gồm: Bậc mầm non có 61 
người; tiểu học 113 người; 
THCS 53 người. Thời gian hợp 
đồng kể từ ngày 1.9.2021 đến 
hết năm học 2021 - 2022. 

                           MAI HOÀNG
 Ngày 7.11, chị Huỳnh 

Thị Chính (ở thôn Ngọc 
Thạnh 1, xã Phước An, huyện 
Tuy Phước) đã đến thăm, 
động viên và trao tặng 120 
suất quà (100 suất bánh kẹo, 
sữa; 10 suất gạo cùng các nhu 
yếu phẩm; 10 suất vở, bút) 
cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn ở làng Canh 
Phước, xã Canh Hòa, huyện 
Vân Canh. Tổng số quà trên có 
trị giá gần 6 triệu đồng, do chị 
Chính cùng một số nhà hảo 
tâm quyên góp. THIÊN PHÚC
 Bắt 2 đối tượng còn 

lại của vụ cướp giật tài sản. 
Sau nhiều giờ truy lùng, lực 
lượng CA đã bắt 2 đối tượng 
còn lại, gồm: Ngô Vinh (SN 
1994, tỉnh Quảng Nam) và 
Nguyễn Văn Dương (SN 1992, 
tỉnh Tây Ninh). Trước đó, sáng 
6.11, lực lượng CSGT, CA tỉnh 
phối hợp với CA huyện Tây 
Sơn đã tiến hành truy bắt 4 
đối tượng cướp giật tài sản 
tại tỉnh Quảng Ngãi đang 
di chuyển bằng 2 xe mô tô 
trên tuyến QL 19 qua địa bàn 
huyện Tây Sơn. Tại thời điểm 
này, lực lượng chức năng chỉ 
bắt được Nguyễn Thanh Sang 
và Nguyễn Văn Thành; còn 
đối tượng Vinh và Dương tẩu 
thoát. NGUYÊN LÊ
 Khoảng 15 giờ 30 

phút ngày 6.11, chị Đ.T.H.D 
(41 tuổi, ở thôn Lộc Ngãi, 
xã Phước Quang, huyện Tuy 
Phước) bất ngờ quấn mền vào 
người rồi châm lửa tự thiêu 
trong nhà của mình. Mặc dù 
được gia đình cùng người 
dân xông vào dập lửa và đưa 
đi cấp cứu nhưng chị D. đã tử 
vong ngay sau đó do bị bỏng 
quá nặng.

Một người dân địa phương 
cho biết, chị D. có chồng và 
3 con (2 trai, 1 gái) . Thời gian 
gần đây chị D. có dấu hiệu 
trầm cảm. THIÊN KHÁNH
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Bình Định

Liên tiếpnhững trậnmưa
vừaquađãlàmchonhiềuvịtrí
mặtđườngtrêntuyếnQL1A
quađịabàntỉnhBìnhĐịnhbị
bong tróc, hư hỏng nặng nề.
Hiện nay, tranh thủ thời tiết
thuận lợi, Công ty CP Quản
lývàxâydựngđườngbộBình
Định (đơn vị bảo trì tuyến)
huy động công nhân cùng
vớiphươngtiện,vật liệu,chia
thành4độikhẩn trương sửa
chữa,khắcphụccáchưhỏng
trêntuyến.Hiệnđơnvịđang
tậptrungkhắcphụchưhỏng
cục bộ đoạn km 1.148+582 -
km1.149;km1.125-km1.143; 
km 1.168 - km 1.182; km
1.212+400-km1.214+500(từTX
HoàiNhơnđếnhuyệnPhùMỹ).
Việc sửa chữa được tiến

hành trước tại những vị trí
hưhỏng lớnđểđảmbảo lưu
thôngêmthuận,tiếpđếnsửa
chữa triệt để những đoạn
mặt đường xuống cấp. Ông
NguyễnTiếnHùng,PhóGiám
đốcCôngtyCPQuảnlývàxây
dựngđườngbộBìnhĐịnh,cho
biết:“Việcthicôngđượctriển
khaiđúngquy trìnhvàchất
lượng, theo hình thức cuốn
chiếu, đảm bảo phân luồng
lưuthôngchocácphươngtiện,
khônggâyùntắcvàmấtATGT
trên tuyến. Dự kiến trong
tuầnnàysẽgiảiquyếttriệtđể
cácvị tríhưhỏngnặng trên 
mặtđường”.
TheothốngkêcủaChicục

CụcViễn thông,BộTT&TTchobiết,
thờigiangầnđây, trênmạngxãhội lan
truyền những cảnh báo về việc người
dùng nhận được cuộc gọi hoặc nháy
máy từcácđầusốnướcngoàinhư+375
(Belarus), +371 (Latvia), +381 (Serbia),
+563 (Valparaiso), +370 (Vilnius), +255
(Tanzania)...
Nếugọi lại,họ có thể saochépdanh

sáchliênhệcủangườinhậntrong3giây
vànếucóchitiếtngânhànghoặcthẻtín
dụngtrênđiệnthoạithìcũngbịsaochép.
Nếunhấn*#90hoặc#09*trênđiệnthoại
diđộngkhinhậnđượccuộcgọi trên sẽ
bịtruycậpvàothẻSIMđểcácđốitượng
thựchiệncuộcgọivớitiềntrongtàikhoản
điện thoại củangườinhậnvà coingười
nhận là tộiphạm.Đồng thời, cảnhbáo
ngườidùngkhông trả lờihoặcgọi lại,
không nhấn *#90 hoặc #09* trên điện
thoạidiđộngkhiđượcbấtkỳngườigọi 
nàohỏi.
CụcViễn thôngkhẳngđịnh,những

cảnhbáolantruyềntrênmạngxãhộinhư
nêutrênlàkhôngchínhxác.
TạiViệtNam,khôngcóbấtkỳdịch

vụđiện thoạinàomàngườinghephải
trả tiền (baogồmcảcuộcgọi từquốc tế
vềViệtNam).Ngoàira,việcgọilạihoặc
thao tác bấm *#90 hoặc #09* trên điện
thoạidiđộngsẽbịsaochépthôngtinliên
lạc,ngânhàng, thẻ tíndụnghoặcchiếm
đoạt tiền trong tàikhoảnđiện thoại của
ngườidùnglàkhôngcócơsở;thựctếlà
khôngthểxâmnhậpđượcSIMđiệnthoại

Khẩn trương khắc phục hư hỏng 
trên tuyến QL 1A 

quản lýđườngbộ III.4 (Cục
Quản lýđườngbộ III), toàn
tuyến QL 1A đoạn qua địa
bàn tỉnh Bình Định hiện có
khoảng15.000m2mặtđường
bịhưhỏngcầnsửachữasớm
đểđảmbảotrậttựATGT,hiện
thựchiệnđượchơn50%khối
lượngcôngviệc.
Bêncạnhđó,đơnvịbảotrì

cũngchủđộngràsoát,khảo
sát toàn tuyến để phát hiện
racácvị trí cónguycơ  cao,

nhữngnơimặtđườngcódấu
hiệu rạnnứtđể xử lýnhằm
hạnchếhưhỏnglanrộng.Ông
TrầnTháiHòa,Chicụctrưởng
ChicụcquảnlýđườngbộIII.4,
chohay:Đợtnày,ngoàiviệc
chỉđạonhàthầuthicôngtriển
khaisửachữatriệtđểnhữngvị
tríhưhỏngmặtđường,đơnvị
còntăngcườngcôngtáckiểm
tra thườngxuyên trên tuyến
đểkịpthờipháthiệnvàcógiải
phápxửlýphùhợpnhữngbất

cậpvềđườngsánhằmkhắc
phụchoàntoàncácsựcốmặt
đường trênđoạnQL1Anày.
“Yêucầuđặt ra làphảiđảm
bảochongườivàphươngtiện
lưuthôngthôngsuốt,antoàn,
thuậnlợi;khôngđểxảyrasự
cố đáng tiếc nàodo bất cập
vềhạ tầng,đặcbiệt là trong
những tháng cuốinăm, thời
điểmmàmậtđộphươngtiện
lưu thôngcao”,ôngHòacho
biếtthêm.KIỀU ANH

Đơn vị bảo trì đang khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.      Ảnh: KIỀU ANH

Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số điện thoại quốc tế TheongườidânởthônVĩnh
Trường,xãVĩnhThịnh(huyện
VĩnhThạnh),thờigianquatại
địaphươngnàycómộtsốcá
nhân tựýchiếmdụngnhiều
diện tích đất trồng cây lâu
nămdoUBNDxãVĩnhThịnh
quản lýđểxâydựngchuồng
trạichănnuôiheo,gà.Việclàm
nàydiễnracôngkhainhưng
chínhquyềnđịaphươngchậm
kiểmtra,xử lý.Ngoàira,quá
trìnhchănnuôi,cáchộnàyxử
lýchấtthảivànướcthảichưa
đảm bảo quy trình kỹ thuật
nênảnhhưởngđếnvệsinhmôi
trườngxungquanh.
UBNDxãVĩnhThịnhxác

nhậncóxảyratìnhtrạngnày
và2cánhâncóhànhvichiếm
đất trồngcây lâunămdoxã
quảnlýlàôngNguyễnThành
PhúcvàôngNguyễnVănThi
(cùng ở thônVĩnh Trường).
Trong đó, ông Phúc chiếm 
240m2đất, cònđất ôngThi
chiếm 112m2đất. Diện tích
này trước kia họ trồng cây
điều, gần đây tự ý chuyển
mục đích sang xây dựng
chuồng trại chăn nuôi gia
súc. “UBNDxã sẽxử lýdứt
điểmviphạmvềđấtđai,xây
dựng đối với ông Phúc và
ôngThi theođúngquyđịnh
củapháp luật”,ôngBùiThế
Toàn,PhóChủtịchUBNDxã 
VĩnhThịnh,chobiết.VĂN LỰC

Sẽ xử lý dứt điểm 
việc chiếm dụng 
đất làm chuồng 
trại chăn nuôi 

BanQuản lý rừngphòng
hộAnLãochobiết:Từngày
15.9.2021,đơnvịđã tổ chức
trồnghoàn thành30harừng
thaythếtạitiểukhu8vàtiểu
khu11, xãAnDũngvới 833
cây keo lai và 635 cây sao
đen. Tuy nhiên qua kiểm
tra,đơnvịpháthiệntạilôd, 
khoảnh7(diệntíchtrồng3,5
ha)đãbịngườidân lénnhổ
bỏ khoảng 350 cây sao đen
vừamới trồng.Ngày 20.10,
Banquản lý rừngphònghộ
AnLãotrồnglạicây,đếnngày
2.11pháthiệncó363câysao
đentiếptụcbịnhổbỏ.
Để ngăn chặn tình trạng

trên,BanQuảnlýrừngphòng
hộhuyệnAnLãođã cóvăn
bản trình UBND huyện chỉ
đạoUBNDxãAnDũngthông
báo cho người dân thôn 3
khôngđượcnhổbỏcâytrồng
rừng thay thế.Hànhvi trên
làviphạmpháp luật,phạm
tội hủy hoại rừng và sẽ bị
xử lý theo quy định; đồng
thời tuyên truyền,vậnđộng
ngườidânkhôngđược chăn
thả trâu, bò trong khu vực 
rừngtrồng.

HOÀNG NAM QUỐC

Nhổ bỏ cây rừng 
trồng thay thế là 
hành vi vi phạm 
pháp luật

củangườidùngdùcóthựchiệnthaotác 
nhưvậy.
TheoCụcViễnthông,nhữngcuộcgọi

từsốđiệnthoạiquốctếnêutrênthường
rơivàomộttronghaitìnhhuốnglànháy
máynhằmlôikéongườidùnggọilạiđể
phátsinhcướcviễnthôngngoàiýmuốn.
Trườnghợpthứhailàlừađảotheomột
sốkịchbảnđánhvàotâmlýngườinghe
rồiyêucầukêkhaitàisản,tiềnmặthiện
có,tiềntrongcáctàikhoảnngânhàngvà
tìmcáchhùdọa,chiếmđoạttàisảncủa
ngườibịhại.
Đểbảovệquyềnlợivàtránhthiệthại

khôngđángcó,CụcViễnthôngkhuyến
cáongườisửdụngcầnlưuýmộtsốđiểm

sau:Cáccuộcgọi,tinnhắn
từ quốc tế về sẽ hiển thị
dấucộng(+)hoặc00ởđầu
vàhai số tiếp theokhông
phải là 84 (mã quốc gia
củaViệtNam).Đốivớicác
cuộcgọigiảdanhCA,viện
kiểmsát,ngânhànghoặc
thông báo có quà từ bưu
điện…,ngườidùng tuyệt
đốikhông thựchiện theo
bấtcứyêucầunào.
Ngườidùngcũngkhông

chuyểntiềnhoặccungcấp
thôngtincánhânchongười
lạ qua điện thoại. Trong
trường hợp này, người
dùngcần tắtmáyngayvà
trìnhbáongaychocơquan

CAđểxửlý,hoặcthôngbáođếnsốđiện
thoại trựcbanhình sự0692348560 của
CụcCảnhsáthình sự (C02),BộCAđể
đượchướngdẫnkịpthời.
Đối với các cuộc gọi nháymáy từ

sốquốc tế,CụcViễn thôngkhuyếncáo
ngườidùngkhôngnêngọi lại, chỉnên
gọi lạikhibiết chắc chắnđó là sốđiện
thoạicủangườithânởnướcngoài.Cảnh
giácởmức tốiđađốivới cuộcgọiđến
từsốđiệnthoạilạ.Khôngnênvộivàng
ngheđiệnthoại từngười lạ;vớinhững
thông tinnghemậpmờ,không chính
xáccầnbìnhtĩnhxácminh,tránhbịlợi
dụng,lừađảotốngtiền.

N.H (Theo CAND)

Người dân cần cảnh giác với cuộc gọi có số điện thoại từ quốc tế nhằm 
tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiền.                                       Ảnh: Cục Viễn thông
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 6.11, cơ sở 
sản xuất sản phẩm trà và 
cà phê Cazin khai trương 
cửa hàng giới thiệu và bán 
sản phẩm OCOP Bình Định 
tại thôn Tăng Lợi, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh.

Đây là cửa hàng chuyên 
giới thiệu, bán các sản 
phẩm OCOP đầu tiên ở 
Vân Canh. Các sản phẩm 
được nhiều người tiêu dùng 
chọn mua ngay trong ngày 
khai trương có thể kể đến 
là: Trà thảo mộc Cazin - cơ 
sở Nguyễn Cảnh Duy (Canh 
Vinh, Vân Canh), trà dược 
liệu Bảo Khánh - cơ sở Bảo 
Khánh (Cát Tân, Phù Cát), trà nụ hoa 
hòe Dula - Công ty TNHH Dula (Ân 
Hảo Đông, Hoài Ân), bánh tráng và 
tinh dầu dừa Ngọc An - HTXNN Ngọc 
An (Hoài Thanh Tây, TX Hoài Nhơn), 
nước mắm Như Hoa (Tam Quan Bắc, TX 
Hoài Nhơn), bột ngũ cốc Khánh Giang 
(TP Quy Nhơn)…  

Hiện cùng với việc đầu tư phát triển 

Theo Thương vụ Việt Nam 
tại Bỉ và EU, người tiêu dùng tại 
EU ngày càng quan tâm và có xu 
hướng gia tăng tiêu thụ các loại 
trái cây nhiệt đới của Việt Nam, 
đặc biệt là những loại tốt cho 
sức khỏe và có hương vị mới. 

Thống kê cho thấy, giá trị 
nhập khẩu của các mặt hàng 
như: Vải tươi, chanh dây, khế 
và thanh long tăng 40% trong  
5 năm qua, lên đến mức 142 
triệu EUR. Các loại trái cây nhiệt 
đới khác như quả lựu - trở thành 
quả phổ biến hằng năm; chanh 
dây, vải, quả lý cũng được bày 
bán tại một số nhà bán lẻ; chôm 
chôm, thanh long được xem là 
đặc sản. Những điều này mở ra 
cơ hội lớn để các nhà xuất khẩu 
trái cây Việt Nam.

Thận trọng vào mùa 
sản xuất cuối năm

Nước mắm và rượu là hai 
ngành hàng háo hức nhất với 
thị trường Tết. Năm nay dù 
gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ 
Bình Định kiểm soát dịch bệnh 
Covid-19 tương đối tốt nên mọi 
việc đang dần vào đà, nhiều cơ 
sở bắt nhịp sản xuất trở lại. Dù 
vậy mọi thứ vẫn rất thận trọng.  

Ông Lưu Thái Cầu, chủ cơ 
cơ sở nước mắm Thái An (thôn 
Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù 
Cát), cho biết: “Năm nay nguồn 
nguyên liệu ở địa phương cơ 
bản đáp ứng đủ nhu cầu sản 
xuất của cơ sở nhưng đầu ra 
sản phẩm còn khá khó khăn. 
Hiện xưởng mắm của tôi đã 
muối khoảng 20 tấn cá, ước tính 
sẽ thu được khoảng 40.000 lít 
nước mắm. Tôi đang thăm dò 
thị trường, chờ tình hình thật 
ổn mới tổ chức rút nước mắm 
chiết chai đưa ra thị trường”.

Khá nhiều DN, cơ sở vừa sản 
xuất trở lại cầm chừng. Đáng 
kể là trong số này có những tên 
tuổi lớn như: Mười Thu, Như 
Hoa, An Dũ, Bà Gái, Thái An ở 
ngành hàng nước mắm; Thành 
Tâm, Ngọc Minh, Tâm Tửu… ở 
ngành hàng rượu. Bên cạnh đó 
một số DN, cơ sở sản xuất các 
sản phẩm truyền thống cũng 
bắt nhịp bình thường mới khá 
khó khăn. 

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, 
HTX sản xuất thương mại và 
dịch vụ Phong Nga (huyện Phù 
Cát), cho biết: “Năm 2021, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
HTX bị gián đoạn nhiều lần. 
Chúng tôi sản xuất cầm chừng 
tổng cộng chỉ bằng khoảng 
10 - 20% so với mọi năm. Đối 
diện với vụ sản xuất cuối năm, 
chúng tôi rất băn khoăn, một 
phần muốn làm thêm để bù lại 

Sản xuất mặt hàng phở khô rau củ tại Công ty TNHH Sachi Nguyễn.                                                                                                     Ảnh: HẢI YẾN  

giai đoạn phải nghỉ, một mặt lại 
muốn chờ xem tình hình thế nào 
bởi nhiều thứ khó khăn quá, đặc 
biệt là giá nguyên liệu tăng cao, 
cước vận chuyển cũng vậy!”. 

Tương tự, bà Hà Thị Hương, 
chủ cơ sở sản xuất bún phở khô 
Cô Phương (huyện Phù Cát), 
chia sẻ: Kết quả thăm dò thị 
trường của chúng tôi cho thấy 
sức mua sản phẩm vẫn còn thấp 
và chưa ổn định. Với thị trường 
trong tỉnh, do tỉnh ta kiểm soát 
dịch tốt, tâm lý người tiêu dùng 
khá ổn nên tôi tính sản lượng 
hàng phục vụ Tết sắp tới thấp 
hơn năm ngoái khoảng 10 - 20%. 

Hiện giá nhiều loại nguyên 
liệu đầu vào đã tăng khoảng 
20% so với bình quân cả năm. 
Để giữ mối tiêu thụ, nhiều cơ sở 
sản xuất chả ram tôm đất, bánh 
ít, chả cá, nem chua không thể 
tăng giá với mức tương ứng nên 
đều hạn chế sản xuất, chỉ giữ 
ở mức khoảng 50% so với bình 

thường. Chủ của nhiều cơ sở 
cho biết sẽ chờ giai đoạn cận tết 
xem tình hình sức mua, giá cả, 
thị trường… có khá hơn không, 
lúc đó mới tính đến chuyện tăng 
sản lượng. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa, 
chủ cơ sở sản xuất chả ram tôm 
đất Hoa Hoa (TP Quy Nhơn), 
cho biết: “Hiện nay, 25 công 
nhân của cơ sở đã được tiêm đủ 
2 mũi vắc xin phòng Covid-19. 
Nhờ đại lý ở các tỉnh phía Bắc 
lấy hàng số lượng khá ổn định, 
nên tôi đã đưa hoạt động của cơ 
sở trở lại gần như bình thường. 
Dù vậy do diễn biến dịch bệnh 
vẫn còn phức tạp nên tôi không 
dám mạo hiểm sản xuất số 
lượng lớn, trữ hàng để đáp ứng 
nhu cầu Tết như mọi năm”. 

Một số DN, cơ sở khác 
nỗ lực tìm kiếm, mở rộng thị 
trường, phát triển nhiều kênh 
phân phối từ trực tiếp đến 
trực tuyến, đưa sản phẩm lên 

các sàn thương mại điện tử để 
chủ động tiếp cận người tiêu 
dùng. Ông Nguyễn Hữu Vinh, 
Giám đốc công ty TNHH Sachi 
Nguyễn (TX Hoài Nhơn), cho 
hay: Chúng tôi vừa cho ra đời 
một loạt sản phẩm mới: Bánh 
tráng gạo, bánh tráng đậu xanh, 
bánh tráng khoai tây nướng sẵn 
hoặc chưa nướng; phở khô rau 
củ (bí đỏ, khoai lang tím, củ 
dền, mè đen, gạo lứt, cải bó 
xôi), bánh men rau củ. Cùng 
với đó, tôi còn mở rộng đại lý 
bán hàng ra khắp 63 tỉnh, thành. 
Toàn bộ 30 sản phẩm của công 
ty được đưa lên sàn thương mại 
điện tử và hệ thống siêu thị. 
Lượng đơn hàng của chúng tôi 
đã nhận hiện khoảng 130 tấn 
sản phẩm các loại, nhiều nhất 
vẫn là bánh tráng nướng sẵn. 
Đặc biệt chúng tôi còn gia công 
hàng cho một số DN ở TP Hồ 
Chí Minh xuất khẩu sang Mỹ.       

HẢI YẾN 

Theo khảo sát của Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
30,19% DN được khảo sát hiểu và nắm rõ 
các thông tin về các cam kết trong Hiệp 
định thương mại tự do Liên minh châu 
Âu - Việt Nam (EVFTA) so với mức trung 
bình 22,95% ở các hiệp định thương mại 
tự do (FTA) khác.

Tại tọa đàm “Một năm thực thi Hiệp 
định EVFTA: Cơ hội, thách thức và giải 
pháp” do Bộ Ngoại giao phối hợp với 
Bộ Công Thương tổ chức chiều 4.11, 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng 
Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của 
quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện 
Việt Nam - EU, đồng thời khẳng định, 
việc thực thi Hiệp định EVFTA từ tháng 
8.2020 đã tạo xung lực mới cho quan hệ 
Việt Nam - EU, mở ra các cơ hội hợp tác 
rộng lớn, góp phần đẩy mạnh hoạt động 
giao thương, kết nối đầu tư cho cộng 
đồng DN và người dân.

Sau hơn một năm đi vào triển khai, 
Hiệp định EVFTA đã mang lại nhiều kết 
quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2021, 
tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam 
và EU đạt 41,29 tỷ USD, tăng 13,4% so với 
cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu 

đạt 28,85 tỷ USD, tăng 11,7%. Kết quả 
trên rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch 
Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến các hoạt động kinh tế, thương 
mại của các nước. Kim ngạch hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường 
EU sử dụng mẫu chứng nhận xuất xứ 
cho thị trường EU đạt tỷ lệ khá cao ở 
mức gần 8 tỷ USD, cho thấy nhiều DN 
đã chú ý và tận dụng tốt các ưu đãi cắt 
giảm thuế quan trong hiệp định.

Hiệp định EVFTA là một trong những 
FTA của Việt Nam có tỷ lệ tận dụng tốt 
nhất trong năm đầu tiên thực thi.

Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, tận 
dụng hiệu quả Hiệp định, Thứ trưởng 
Đặng Hoàng Giang đề nghị đại diện các 
bộ, ngành, hiệp hội, DN và các cơ quan 
đại diện Việt Nam tại EU cùng đánh giá 
thực chất tình hình triển khai Hiệp định, 
làm rõ các vướng mắc, từ đó đưa các giải 
pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý, nâng cao các tiêu chuẩn 
về lao động, môi trường, chống khai 
thác thủy sản bất hợp pháp, cũng như 
tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, 
cơ quan đại diện với các hiệp hội, DN.

(Theo Kinh Tế & Dự báo)

HIỂU BIẾT CỦA DN VỀ EVFTA TƯƠNG ĐỐI CAO:

Một chỉ dấu đáng mừng

Nhiều cơ hội cho 
trái cây nhiệt đới 
Việt Nam vào EU

Cửa hàng chuyên bán 
sản phẩm OCOP đầu tiên ở Vân Canh

các dòng sản phẩm trà thảo mộc nhãn 
hiệu Cazin như: Trà dung, trà dung túi 
lọc, bột trà dung xanh, trà cỏ vối, trà đậu 
biếc, thảo huyết minh, cơ sở sản xuất 
sản phẩm trà và cà phê Cazin bắt đầu 
đầu tư vào khâu phân phối, kinh doanh, 
mà đầu tiên là các sản phẩm OCOP của 
Bình Định.                    

   THU DỊU

Ông Nguyễn Cảnh Duy giới thiệu các sản phẩm đạt chứng nhận 
OCOP Bình Định tại cửa hàng.                                                      Ảnh: THU DỊU

Tuy nhiên, từng thị trường 
lại có những nhu cầu tiêu thụ 
khác nhau. Đơn cử như: Đức 
là một trong những nước tiêu 
thụ trái cây ngoại nhập khẩu 
lớn nhất, đặc biệt là lựu và quả 
lý; Pháp có nhu cầu vải thiều 
theo mùa rất lớn; trong khi đó Bỉ 
lại ưa chuộng vải và lựu… Đại 
diện Thương vụ Việt Nam tại 
Bỉ và EU lưu ý, các loại trái cây 
muốn vào EU đều phải đảm bảo 
tươi, ngon, chất lượng cao và 
đặc biệt là phải sạch, bền vững 
và không có thuốc trừ sâu khi 
đến tay người tiêu dùng.

(Theo Báo Công Thương)

Nhiều loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam 
được người tiêu dùng EU ưa chuộng.
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SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2021 - 2022:

Chủ động kế hoạch sản xuất, 
đảm bảo lịch thời vụ hợp lý

Do ảnh hưởng của việc giá 
vật tư nông nghiệp tăng cao, 
diễn biến thời thiết phức tạp, 
vụ Đông Xuân 2021 - 2022 
gặp nhiều khó khăn so với 
các năm trước. Vì vậy, ngành 
Nông nghiệp tỉnh phối hợp 
với các địa phương xây dựng 
kế hoạch sản xuất, chủ động 
lịch thời vụ hợp lý.

Năm nay, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân nên áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, IPM, ICM để giảm 
chi đầu vào. 
- Trong ảnh: Mô hình lúa thâm canh cải tiến SRI ở Tuy Phước.                                                                      Ảnh: MINH TIẾN

Theo Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), 
lịch thời vụ Đông Xuân 2021 - 
2022 xuống giống từ cuối tháng 
11.2021 kéo dài cho tới đầu 
tháng 3.2022; các địa phương sẽ 
xuống giống trên tổng diện tích 
66.114 ha, trong đó có 47.735 
ha lúa. Việc xuống giống phụ 
thuộc vào chân ruộng và cơ cấu 
giống của từng địa phương. 

Năm nay, do nhiều nguyên 
nhân, trong đó phần lớn do ảnh 
hưởng từ dịch bệnh Covid-19, 
giá vật tư nông nghiệp bị đẩy 
lên cao, thêm vào đó diễn biến 
thời tiết phức tạp (mưa muộn 
và kéo dài sang hết tháng 12), 
buộc ngành Nông nghiệp phải 
phối hợp với các địa phương 
xây dựng lịch thời vụ chi tiết, 
cơ cấu giống phù hợp cho  
từng vùng. 

Ông Nguyễn Chí Công, 
Phó Chủ tịch UBND TX Hoài 
Nhơn, cho hay, nhờ đập ngăn 
mặn Lại Giang phát huy hiệu 
quả, tưới tiêu ổn định, sản xuất 
nông nghiệp của Hoài Nhơn 

Giá vật tư nông nghiệp đặc biệt là phân bón tiếp tục tăng 
và có thể kéo dài tới tháng 6.2022. Trước đó, qua phân tích diễn 
biến thị trường, chúng tôi đã trữ sẵn một lượng lớn phân bón các 
loại để phục vụ thị trường trong tỉnh. Để chia sẻ khó khăn với bà 
con nông dân, trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022, công ty thực 
hiện chính sách cho vay trả chậm, nghĩa là cho nông dân, HTXNN 
tạm ứng trước vật tư nông nghiệp, thu hoạch xong mới phải thanh 
toán, để giảm áp lực về vốn đầu tư ngay từ đầu vụ”. 

Ông PHẠM PHÚ HƯNG, 
Giám đốc Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định

“
thuận lợi hơn trước rất nhiều. 
Có đủ nước tưới, địa phương 
thực hiện chuyển đổi cây trồng 

hiệu quả, giảm diện tích lúa, 
tăng diện tích cây trồng cạn 
(đậu phụng, bắp) mang lại 

hiệu quả kinh tế cao hơn. Dù 
đối mặt với nhiều thách thức 
lớn, mà trước tiên là dịch bệnh 
Covid-19, nhưng Hoài Nhơn 
vẫn bước vào vụ Đông Xuân 
2021 - 2022 khá thoải mái.

Đối với Phù Mỹ, vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022, huyện đưa 
vào sản xuất 100% giống lúa 
mới cho ở các cánh đồng lớn, 
cánh đồng liên kết; thực hiện 
chuyển đổi 1.000 ha lúa 3 vụ 
bấp bênh sang gieo trồng 2 vụ 
ăn chắc để tăng hiệu quả.

Theo ông Hồ Ngọc Chánh, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Phù 
Mỹ, vấn đề đáng quan tâm nhất 
hiện nay là việc tổ chức sản 

xuất cây ớt. Năm 2020, diện 
tích cây ớt trên địa bàn huyện 
tăng lên, nông dân phấn khởi 
đầu tư khi giá ớt đầu vụ tăng 
lên. Tuy nhiên, về giữa vụ đến 
cuối vụ giá ớt sụt giảm. Từ 
thực tế đó, thời gian tới ngành 
Nông nghiệp huyện phối hợp 
với Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật quy hoạch diện tích 
trồng ớt, tiến tới đề xuất cấp mã 
số vùng trồng, tạo đầu ra cho 
nông sản bằng việc xuất khẩu 
chính ngạch.

Trước những bất lợi về giá 
vật tư nông nghiệp và thời tiết, 
Sở NN&PTNT hướng dẫn các 
địa phương đẩy mạnh áp dụng 
KHKT, quy trình canh tác tiên 
tiến vào sản xuất như: IPM, 
ICM, SRI; tăng cường bón phân 
hữu cơ, bón phân cân đối; sử 
dụng giống lúa đảm bảo chất 
lượng, gieo sạ mật độ hợp lý.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT 
Nguyễn Thị Tố Trân cho hay, 
từ vụ Đông Xuân 2021 - 2022, 
ngành Nông nghiệp xây dựng 
và nhân rộng các mô hình sản 
xuất trồng trọt ứng dụng công 
nghệ cao gắn với thực hiện 
Chương trình hành động số 11- 
CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 
UBND tỉnh về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao gắn với đẩy mạnh xây dựng 
nông thôn mới. Đồng thời, Sở 
giao Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật đề xuất cấp mã số 
vùng trồng với ớt và đậu phụng 
tươi, đây là điều kiện để chúng 
ta xuất khẩu nông sản chính 
ngạch qua Trung Quốc. 

THU DỊU

Phù Mỹ: Diện tích kiệu tết giảm đột ngột

Nông dân xã Mỹ Trinh chăm sóc kiệu.                                       Ảnh: THANH TRỌN

Năm nay, lo ngại ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, nhiều nông dân trên 
địa bàn huyện Phù Mỹ đã chủ động 
cắt giảm diện tích kiệu. Thống kê của 
Phòng NN&PTNT huyện cho biết, đến 
nay toàn huyện đã xuống giống khoảng 
512,5 ha, giảm tới hơn 335 ha so với cùng 
kỳ năm ngoái, đặc biệt địa phương giảm 
nhiều nhất lại là những xã có tiếng về 
chuyên canh kiệu như: Mỹ Trinh, Mỹ Tài,  
Mỹ Quang…

Tại xã Mỹ Trinh - vùng chuyên canh 
kiệu lâu đời nhất huyện Phù Mỹ, năm 
nay bà con chỉ xuống giống trên 8,5 ha, 
so với con số 90 - 100 ha mọi năm. Ngay 
như năm ngoái, dù gặp nhiều khó khăn 
nhưng diện tích kiệu cũng được 93 ha. 
8,5 ha là diện tích kiệu thấp nhất trong 
lịch sử trồng kiệu ở đây! 

Ông Trần Văn Tiến, Phó Chủ tịch 
UBND xã Mỹ Trinh, cho biết, bà con e 
ngại là vì sợ không bán được kiệu; số diện 
tích không trồng kiệu phần lớn vẫn còn 
bỏ trống, chỉ một ít chuyển sang trồng 
mì, khoai lang. Sắp tới có thể bà con sẽ 
đầu tư cho vụ đậu phụng Đông Xuân. 

Chị Nguyễn Thị Sơn, ở thôn Trung 
Hội, xã Mỹ Trinh cho hay: Trồng kiệu chủ 
yếu bán cho thương lái đưa vào TP Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Năm nay 
dịch bệnh trong đó diễn biến quá phức 
tạp, ai cũng lo không bán được kiệu nên 
không dám trồng nhiều. Ở thôn tôi, mọi 
năm 10 hộ thì có đủ 10 hộ trồng kiệu tết, 
nhưng năm nay 10 hộ thì chỉ có 2 - 3 hộ 
còn trồng kiệu thôi. Mà có trồng cũng 
chỉ trồng vài ba sào, hộ trồng nhiều cũng 
chỉ 5 sào.

Ông Lê Thanh Phương, ở thôn Tân 
An, xã Mỹ Quang, chia sẻ: “Mọi năm tôi 
trồng hơn 1 mẫu kiệu, nhưng năm nay 
chỉ dám trồng 4 sào. Chi phí 1 sào kiệu 

cao lắm, có khéo cũng 
đến 5 - 6 triệu đồng, 
tình hình giá phân bón 
như hiện nay sẽ khiến 
chi phí trồng kiệu cao 
hơn, rủi mà không bán 
được thì mức thua lỗ sẽ 
lớn lắm!”.

“Kiệu được xem 
là cây trồng chủ lực, 
mang đến nguồn thu 
nhập chính cho nông 
dân một số địa phương 
của huyện trong mỗi 
dịp cận tết. Tuy nhiên, 
năm nay, ảnh hưởng 

của dịch Covid-19, nhiều nông dân sợ 
không xuất hàng đi được, nên đã bỏ đất 
trống. Không riêng gì kiệu, mà một số 
loại cây trồng cạn trên địa bàn huyện 
cũng giảm diện tích”, Trưởng Phòng 
NN&PTNT huyện Phù Mỹ Trần Minh 
Tuấn cho biết.

Nông dân ngại trồng nên giá kiệu 
giống giảm mạnh, chỉ 22.000 - 27.000 
đồng/kg đối với giống từ miền Nam; 
giống kiệu ở địa phương chỉ có giá 14.000- 
15.000 đồng/kg, thấp hơn năm ngoái tầm 
5.000 - 7.000 đồng/kg.        THANH TRỌN

An Nhơn tổ chức 
đánh giá, phân hạng 
sản phẩm OCOP

UBND TX An Nhơn vừa tổ chức đánh 
giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 
năm 2021. Tham gia đánh giá, phân 
hạng và nâng hạng sao sản phẩm OCOP 
lần này có 8 sản phẩm của 5 chủ thể, 
gồm: Tinh dầu sả nguyên chất (sả Java) 
của HTX Nông Công Thương An Nhơn; 
Dầu phộng Nhơn Hậu của HTXNN 
Nhơn Hậu; Rượu Nếp mới BIDIR Hoàng 
Hậu, Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long, 
Rượu Đậu xanh BIDIR Hoàng Hảo của 
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long; 
Rượu Gạo/Nếp/Đậu xanh Bàu Đá Tân 
Long - Nhơn Lộc (Hoa Thưởng) của cơ 
sở Rượu Bàu đá Lê Văn Thưởng; Rượu 
Vang nếp Thành Tâm, Rượu Gạo Bàu 
Đá Thành Tâm của Cơ sở Rượu Bàu Đá 
Thành Tâm. 

Kết quả, Hội đồng đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP TX An Nhơn 
công nhận 3 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 
5 sản phẩm đạt hạng 3 sao, đồng thời 
gửi toàn bộ 8 sản phẩm này để hội đồng 
cấp tỉnh thẩm định, đánh giá, xếp hạng 
sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

MAI VĂN MINH
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● Để một chính sách mới đi 
vào thực tế và phát huy hiệu 
quả, khâu chỉ đạo, điều hành 
luôn đóng vai trò quan trọng 
đầu tiên. Theo ông, với Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP (Nghị 
định 61), công tác chỉ đạo, điều 
hành có điểm gì đáng chú ý?

- Công tác chỉ đạo, điều 
hành thực hiện Nghị định 61 
đảm bảo thường xuyên, liên 
tục, sâu sát, quyết liệt, nhất là 
khâu hoàn thiện thể chế. Để tạo 
sự đồng bộ, thống nhất và phát 
huy hiệu lực, hiệu quả trong 
công tác giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông, cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến 
gắn với nâng cao hiệu quả hoạt 
động kiểm soát TTHC, chỉ trong 
một thời gian ngắn, UBND tỉnh 
đã ban hành Quy chế thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết TTHC 
trên địa bàn tỉnh, Quy chế hoạt 
động Cổng Dịch vụ công và Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử 
tỉnh Bình Định, Quy chế hoạt 
động kiểm soát TTHC trên địa 
bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã 
khẩn trương chỉ đạo việc triển 
khai xây dựng phần mềm Một 
cửa điện tử cấp huyện, cấp xã 
kết nối liên thông đồng bộ với 
phần mềm sử dụng tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công 

Nhờ thực hiện nghiêm công 
tác kiểm tra, giám sát (KTGS), 
thi hành kỷ luật trong đảng, cấp 
ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) 
các cấp của huyện Tuy Phước đã 
kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn 
chặn nhiều vụ việc vi phạm đối 
với các tổ chức cơ sở đảng và 
đảng viên.

Trong 10 tháng đầu năm 
nay, UBKT từ huyện đến cơ sở 
đã xây dựng và tổ chức thực 
hiện các chương trình, kế hoạch 
KTGS năm 2021; chủ động tham 
mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai tổ chức thực hiện 
tốt chương trình KTGS đã đề ra. 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã 
tiến hành kiểm tra 10 tổ chức 
đảng, 2 đảng viên xoay quanh 
vấn đề thực hiện nhiệm vụ lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng quy chế 
làm việc, chương trình làm việc 

CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Hiệu quả từ sự đồng bộ, hiện đại
Kết quả qua 3 năm thực 
hiện Nghị định số 61/2018/
NĐ-CP của Chính phủ về cơ 
chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính trên địa bàn 
tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn. 
Phóng viên Báo Bình Định 
phỏng vấn Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh Lê Ngọc An xung 
quanh vấn đề này.

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị định 61 tại huyện Tây Sơn.                                                                                                     Ảnh: N.V.T

tỉnh để hình thành Hệ thống 
thông tin Một cửa điện tử của 
tỉnh. Sau đó, triển khai việc tích 
hợp, hoàn thành việc kết nối 
Cổng Dịch vụ công của tỉnh với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia 
để nâng cao hiệu quả cho công 
tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
TTHC trực tuyến và phục vụ 
cho hoạt động theo dõi, quản 
lý của Văn phòng Chính phủ 
đối với công tác giải quyết hồ 
sơ TTHC của tỉnh theo quy định 
của Chính phủ.

Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của tỉnh kết nối với 
Cổng Dịch vụ công quốc gia, 
tình trạng giải quyết từng hồ sơ 
TTHC của tỉnh sẽ được đồng bộ 
trạng thái xử lý (đúng hẹn, trễ 
hẹn) và cập nhật công khai trên 
Cổng Dịch vụ công của quốc 
gia. Vừa qua, một vài cơ quan, 
đơn vị của tỉnh chậm tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết TTHC trễ 
hẹn, Văn phòng Chính phủ đã 
có văn bản đôn đốc, nhắc nhở. 
Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết 
trước/đúng hẹn của tỉnh ta đến 
thời điểm này là 98,8% (vượt 
tỷ lệ do Bộ Nội vụ quy định là 

95%), nhưng đã làm tốt thì cần 
làm tốt hơn nữa!

● Cổng Dịch vụ công của tỉnh 
là dấu ấn nổi bật trong quá trình 
thực hiện Nghị định 61. Xin ông 
thông tin cụ thể về vấn đề này? 

- Cổng Dịch vụ công của tỉnh 
(dichvucong.binhdinh.gov.vn) 
được đầu tư xây dựng theo 
đúng quy định tại Nghị định 
61 trên cơ sở tích hợp và chia sẻ 
dữ liệu với Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của tỉnh. 

Đến nay, UBND tỉnh đã ban 
hành 186 quyết định phê duyệt 
2.058 quy trình nội bộ giải quyết 
TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã; làm cơ sở cho việc thiết lập 
quy trình điện tử giải quyết 
TTHC 3 cấp trên hệ thống phần 
mềm Một cửa điện tử của tỉnh. 
Qua đó, đảm bảo triển khai cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến; 
phát huy rất tốt trong việc giám 
sát, theo dõi công tác giải quyết 
hồ sơ TTHC, hạn chế việc kiểm 
tra trực tiếp, phục vụ tốt cho 
công tác chỉ đạo, điều hành của 
các cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo rà soát, công bố danh mục 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 
4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực 
tuyến trên Cổng Dịch vụ công 
của tỉnh với 1.141 thủ tục (đạt 
75%) trên tổng số TTHC đủ điều 
kiện cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4. Các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, ban hành thông 
báo hướng dẫn việc thực hiện 
và công khai cam kết với người 
dân, DN sẽ ưu tiên giải quyết 
trước thời hạn quy định đối với 
các hồ sơ TTHC thực hiện theo 
phương thức trực tuyến.  

● Cổng Dịch vụ công của tỉnh 
Bình Định đã kết nối thành công 
với Cổng Dịch vụ công quốc gia 
vào ngày 5.12.2019, là một trong 
những địa phương đi tiên phong 
trong hoạt động này. Đâu là 
những kết quả đáng chú ý từ sự 
kết nối này, thưa ông? 

- Đầu tiên, phải kể đến kết 
quả thực hiện tính đến ngày 
5.11.2021, đã có 1.014/1.203 
dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh được tích hợp trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia, có 
59.158 hồ sơ phát sinh giao dịch 

trực tuyến. 
Thứ hai, đã hoàn thành việc 

kết nối, tích hợp nền tảng hệ 
thống thanh toán trực tuyến của 
Cổng Dịch vụ công quốc gia với 
Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin Một cửa điện tử của 
tỉnh; đảm bảo cho tổ chức, công 
dân thực hiện nộp phí, lệ phí 
khi giao dịch trực tuyến, nhất 
là đối với lĩnh vực thanh toán 
trực tuyến nghĩa vụ tài chính 
lĩnh vực đất đai. Theo đó, đến 
nay đã có 2.634 giao dịch thanh 
toán trực tuyến qua nền tảng Hệ 
thống thanh toán trực tuyến của 
Cổng Dịch vụ công quốc gia với 
số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. 

Thứ ba, UBND tỉnh rất quan 
tâm, chỉ đạo quyết liệt việc tích 
hợp hệ thống phần mềm Một 
cửa điện tử của tỉnh với các cơ 
sở dữ liệu, phần mềm chuyên 
ngành do các bộ, ngành Trung 
ương quản lý nâng cao hiệu 
quả cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4. Đơn cử, đã tích 
hợp thành công với một số phần 
mềm của Bộ Tư pháp, Bộ Xây 
dựng để triển khai cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 đối với các TTHC như: 
Cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp 
giấy phép xây dựng và cung cấp 
thông tin quy hoạch xây dựng… 

Thứ tư, tỉnh ta đã triển khai 
thành công dịch vụ chứng thực 
bản sao điện tử từ bản chính 
trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia. Tính đến ngày 5.11.2021, 
phòng tư pháp cấp huyện và 
UBND các xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 
13.253 hồ sơ chứng thực bản 
sao điện tử từ bản chính, đã 
hoàn thành 11.816 hồ sơ. Việc 
sử dụng lại các bản sao chứng 
thực điện tử để nộp hồ sơ TTHC 
trực tuyến đã giúp DN, người 
dân thuận tiện hơn rất nhiều 
trong việc sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

● Xin cảm ơn ông! 
NGUYỄN VĂN TRANG (Thực hiện)

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ TUY PHƯỚC:

Thực hiện nghiêm, đúng quy định
toàn khóa, công tác triển khai, 
quán triệt nghị quyết và xây 
dựng chương trình hành động 
thực hiện nghị quyết đại hội 
đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 
của cấp mình. Các tổ chức đảng 
cơ sở tiến hành kiểm tra 27 chi 
bộ trực thuộc, 4.163 đảng viên 
chấp hành Điều lệ Đảng. UBKT 
Huyện ủy kiểm tra khi có dấu 
hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức 
đảng và 3 đảng viên. UBKT 
cấp ủy cơ sở kiểm tra 24 chi bộ 
trực thuộc…

Qua KTGS đã kịp thời phát 
hiện, xử lý các tổ chức đảng và 
đảng viên vi phạm. 10 tháng 
đầu năm 2021, Đảng bộ huyện 
có 8 đảng viên vi phạm bị 
thi hành kỷ luật (khiển trách  
7 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng 
viên). Các nội dung vi phạm, 
khuyết điểm của đảng viên tập 

trung vào các lĩnh vực như vi 
phạm chính sách dân số kế 
hoạch hóa gia đình; quy định 
về phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí; vi phạm về phòng, 
chống dịch Covid-19…

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy 
Tuy Phước Nguyễn Văn Á cho 

biết: Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng đến công tác KTGS, 
tuy nhiên nhờ chủ động xây 
dựng chương trình, kế hoạch 
ngay từ đầu năm, sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 
cấp ủy, UBKT các cấp, công tác 

KTGS đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực, hoàn thành kế hoạch 
đề ra. 

Sau các cuộc KTGS, cấp ủy, 
UBKT các cấp đã kết luận rõ 
các ưu, khuyết điểm, đúng nội 
dung, tính chất, mức độ, nguyên 
nhân vi phạm của các tổ chức 
đảng và đảng viên, góp phần 
giữ vững kỷ cương, kỷ luật của 
Đảng. Việc thi hành kỷ luật đối 
với các tổ chức đảng và đảng 
viên vi phạm đúng thẩm quyền, 
đúng quy định. Qua thi hành kỷ 
luật, các tổ chức đảng và đảng 
viên bị xử lý đều nhận thấy rõ 
khuyết điểm, vi phạm nên tự 
giác chấp hành quyết định kỷ 
luật, khắc phục, sửa chữa thiếu 
sót, khuyết điểm, không có đơn 
thư khiếu nại về các hình thức 
kỷ luật.

NGUYỄN HÂN

UBKT Huyện ủy Tuy Phước KTGS tại Đảng ủy xã Phước Hưng.                                   Ảnh: T.D
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Theo các chuyên gia y tế dự phòng, 
trong thời gian thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của 
Thủ tướng Chính phủ, người dân được 
khuyến cáo không đi ra ngoài nhiều, 
việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 khiến bệnh 
sốt xuất huyết cũng được kiểm soát tốt 
hơn. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang 
trạng thái bình thường mới, nhiều người 
chểnh mảng, gặp lúc thời tiết thuận lợi 
cho muỗi phát triển, bệnh sốt xuất huyết 
đã âm thầm trở lại.

Tại huyện Vân Canh, sau khi phát 
hiện một số ca bệnh sốt xuất huyết, 
ngành Y tế đã khẩn trương xử lý ổ dịch. 
Trong quá trình xử lý ổ dịch, phát hiện 
ra một số trường hợp mắc sốt xuất huyết 
nhẹ đang tự điều trị tại nhà, nhân viên 
y tế đã thăm khám, hướng dẫn điều 
trị đúng cách, cách chủ động diệt trừ, 
phòng tránh bệnh sốt xuất huyết. 

Bác sĩ Lang Đình Bính, Giám đốc 
TTYT huyện Vân Canh, cho biết: Đây là 
mùa cao điểm phát sinh bệnh sốt xuất 
huyết. Do vậy, bên cạnh công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, địa phương vẫn 
triển khai công tác phòng các loại dịch 
bệnh khác như sốt xuất huyết, sốt rét để 
tránh dịch bệnh lan rộng và đặc biệt hạn 
chế đến tối đa các trường hợp tử vong. 

Tương tự, 5 trường hợp mắc sốt xuất 
huyết ở Hoài Ân đều được phát hiện 
tại xã Ân Thạnh. Sau khi phát hiện các 
ca bệnh, ngành Y tế đã làm việc với địa 
phương để diệt lăng quăng, dọn vệ sinh, 
phát quang bụi rậm gần nơi ở để tiêu 
hủy môi trường tồn cư của muỗi. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Thạnh, Giám đốc 
TTYT huyện Hoài Ân, cho biết: Tại nơi 
phát hiện các ca mắc sốt xuất huyết, 
chúng tôi tổ chức phun thuốc diệt muỗi 
ngay, 1 tuần sau tiếp tục phun thuốc 
nhắc lại. Ngoài Ân Thạnh, chúng tôi còn 
tiến hành điều tra mật độ lăng quăng 
trên địa bàn toàn huyện, nơi nào có mật 
độ cao sẽ tiến hành phun thuốc và phát 
động dọn vệ sinh ngay.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 
còn phức tạp, việc ra quân, phối hợp 
cùng các ban, ngành, hội đoàn thể 
để phát quang bụi rậm gần nhà, tiêu 
hủy các dụng cụ, môi trường tồn 
cư của muỗi bị hạn chế nên các địa 
phương tập trung vào công tác tuyên 

Không chủ quan với sốt xuất huyết
Thời tiết mưa nắng thất thường đang thuận lợi cho muỗi phát triển. Tuần vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 15 

ca bệnh sốt xuất huyết ở huyện Vân Canh, Hoài Ân, Phù Mỹ, tăng 11 ca so với tuần trước. Tính chung từ đầu 
năm đến nay, cả tỉnh có 857 ca bệnh sốt xuất huyết. 

Người dân xã Canh Hòa, huyện Vân Canh tự súc rửa vật dụng đựng nước, hạn chế lăng quăng tại 
nhà.                                                                                                                                                                     Ảnh: ĐỖ THẢO

Nhiều tuần gần đây, số ca mắc bệnh 
sốt xuất huyết đều tăng. Đến nay, cả 
nước ghi nhận hơn 50.000 trường hợp 
mắc sốt xuất huyết, đã có 18 trường 
hợp tử vong. Đáng nói là số ca nhiễm 
bệnh giảm so với năm ngoái nhưng số 
trường hợp tử vong lại tăng. Song song 
với phòng, chống dịch Covid-19, ngành 
Y tế tỉnh cũng đang thực hiện các biện 
pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Tổ chức Y tế thế giới đánh giá 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện 
pháp lâu dài để phòng, chống dịch 
bệnh này, qua đó còn nâng cao khả 
năng miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn 
không để dịch bệnh bùng phát. Tuy 
nhiên, sau khi tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, một số người lại chủ quan, 
lơ là việc tuân thủ quy tắc 5K, đây là 
một lỗ hổng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia y tế, người 
đã được tiêm đủ vắc xin vẫn có thể bị 
phơi nhiễm SARS-CoV-2 và mắc bệnh 
Covid-19. Vì vậy, ngay cả khi đã được 
tiêm phòng vắc xin Covid-19 đầy đủ 
vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện 
pháp phòng ngừa. 

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn 

Tiêm đủ vắc xin vẫn nên tuân thủ 5K

truyền, vận động người dân chủ động  
phòng tránh. 

Bác sĩ Trần Văn Hạnh, Phó Giám đốc 
TTYT huyện Phù Mỹ, cho biết: Để hạn 
chế dịch bệnh lây lan, Trung tâm tuyên 
truyền qua đài phát thanh kêu gọi người 
dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh 
sốt xuất huyết như: Thả cá diệt lăng 
quăng, đậy nắp hoặc lật úp các dụng cụ 
chứa nước không dùng đến, thay nước 
bình hoa, loại bỏ các vật liệu phế thải 
(chai, nhựa, lốp/vỏ xe cũ…) không cho 
muỗi đẻ trứng…

Các trạm y tế, y tế thôn có vai trò rất 
lớn trong việc tuyên truyền, vận động 

Để điều trị viêm đường tiết niệu, 
người bệnh cần dùng kháng sinh 
theo đúng chỉ định. Việc uống nhiều 
nước để làm loãng nước tiểu. Khi 
uống nhiều nước, người bệnh sẽ đi 
tiểu thường xuyên hơn, nhờ đó giúp 
loại bỏ vi khuẩn khỏi đường tiết niệu 
dễ dàng. Người mắc bệnh, hoặc dễ 
mắc bệnh viêm đường tiết niệu nên 
ưu tiên sử dụng các thực phẩm có tác 
dụng lợi tiểu, tăng sức đề kháng để 
góp phần tăng hiệu quả điều trị, giúp 
bệnh nhanh khỏi. Có thể tham khảo 
một số loại nước có tác dụng lợi tiểu 
giúp thúc đẩy loại bỏ vi khuẩn gây 
viêm đường tiết niệu:

Nước rau má: Dùng nước ép rau 
má riêng hoặc kết hợp nước ép rau 
má với nước ép mía đỏ, chia uống 
trong ngày.

Nước rau dền: Có thể dùng rau 
dền cơm, lá bông mã đề, cam thảo 
đất, tất cả rửa sạch, ép lọc lấy nước, 
uống trong ngày.

Nước đậu xanh đường phèn: 
Đậu xanh để cả vỏ vo sạch, hầm với 
nước, chắt lấy nước đặc. Sau đó cho 
thêm đường phèn vào quấy đều, chia 
uống trong ngày. Ta cũng có thể kết 
hợp giá đậu xanh, lá bông mã đề, 
đường phèn bằng cách rửa sạch giá 
đậu xanh và lá bông mã đề, ép lọc lấy 
nước, sau đó cho thêm đường phèn 
vào quấy đều, chia uống trong ngày.

Nước dừa, mía đỏ: Trộn nước dừa và 
nước ép mía đỏ, chia uống trong ngày.

Nước râu bắp: Có thể dùng riêng 
râu bắp hoặc dùng râu bắp kết hợp lá 
bông mã đề nấu nước uống.

Nước rễ cỏ tranh: Có thể dùng 
riêng rễ cỏ tranh nấu nước uống hoặc 
kết hợp với vỏ quả dưa hấu và mía đỏ 
nấu nước uống. 

Người mắc bệnh viêm đường tiết 
niệu nên hạn chế sử dụng bia rượu, 
cà phê, nước ngọt có gas… vì những 
loại đồ uống này có thể gây kích thích 
bàng quang, khiến triệu chứng bệnh 
trầm trọng hơn.             (Theo SK&ĐS)

Viêm đường tiết niệu 
nên uống nước gì?

Nước rau má rất có lợi cho người mắc bệnh 
viêm đường tiết niệu.

cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp 
sự kiện y tế công cộng Việt Nam lưu 
ý, nhiều người chủ quan khi cho rằng 
mình đã tiêm vắc xin, có 1 - 2 lần xét 
nghiệm âm tính thì không thể nhiễm 
bệnh. Đó là quan niệm thực sự sai lầm. 
Bởi ngay cả khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin 
thì khả năng miễn dịch này chỉ giúp 
giảm sự lây nhiễm, giúp hạn chế tối 
đa khả năng chuyển nặng khi nhiễm 
bệnh, chứ không bảo đảm 100% không 
lây nhiễm. 

Chính vì vậy, tiêm vắc xin và tuân 
thủ 5K là biện pháp phòng bệnh tốt nhất 
như đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 
những nơi đông đúc ở ngoài trời hoặc 
khi không thể giữ khoảng cách, không 
tụ tập đông người và khai báo y tế đầy 

Ảnh minh họa

người dân thực hiện các biện pháp 
phòng dịch. Bác sĩ Đoàn Thị Kim Tuyến, 
Trạm Y tế  Canh Hòa (huyện Vân Canh), 
cho biết: Chúng tôi vẫn tuyên truyền, 
phát tờ rơi, vận động người dân thực 
hiện các biện pháp phòng dịch, không 
chỉ dịch Covid-19 mà còn sốt xuất huyết, 
sốt rét. Kêu gọi người dân nên đến trạm 
y tế, nếu nặng hơn có thể đến TTYT để 
khám kịp thời.

Do tình hình dịch bệnh, một số trường 
hợp sốt nhưng e ngại không đến các cơ 
sở y tế thăm khám. Bác sĩ Lang Đình 
Bính chia sẻ: Tại Trung tâm, người dân 
đến khám sẽ khai báo y tế, khám sàng 
lọc, những bệnh nhân ho, khó thở sẽ test 
nhanh SARS-CoV-2; đồng thời Trung 
tâm cũng xét nghiệm PCR định kỳ cho 
bệnh nhân nội trú nên người dân cứ yên 
tâm đến để được khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Trần Văn Hạnh khuyến cáo: 
Khi bị sốt, bệnh nhân nên trực tiếp đến 
cơ sở y tế khám chữa bệnh để khám, tìm 
rõ nguyên nhân, không nên tự điều trị. 
Đối với nhân viên y tế khi thực hiện test 
nhanh SAR-CoV-2 cho người dân nên 
hỏi rõ nguyên nhân đi test để đưa ra tư 
vấn, hướng dẫn cụ thể.  

                                              ĐỖ THẢO

đủ, trung thực. Đồng thời, khử khuẩn 
môi trường sống là yếu tố giúp phòng 
chống bệnh tật. Ngoài việc lau dọn sạch 
sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cần phải 
làm sạch không khí, tiêu diệt mầm bệnh 

như các loại vi rút, vi khuẩn, bào tử 
nấm mốc trong không khí. Chọn 
những không gian mở, thông thoáng 
thay vì những không gian kín, mở cửa 
sổ nếu ở trong nhà. 

Trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn 
phức tạp như hiện nay, ta vẫn nên 
thường xuyên dùng xà phòng, dung 
dịch rửa tay diệt khuẩn, nói chung là 
thực hiện quy tắc 5K. Vệ sinh và làm 
ấm vùng mũi họng mỗi ngày sẽ giúp 
ngăn ngừa được sự xâm nhập của 
vi rút gây bệnh. Thông dụng nhất là 
dùng nước muối sinh lý (NaCl 0,9%) 
súc miệng họng và nhỏ mũi ngày  
2 - 3 lần. 

                     MINH PHƯỢNG
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)
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Bình Định

Tuần làm việc cuối cùng 
của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Quang cảnh một phiên họp Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

Hôm nay (8.11), ngày đầu tiên của 
đợt họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại 
hội trường về: Kết quả thực hiện kế 
hoạch phát triển KT-XH năm 2021; dự 
kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 
2022; Báo cáo về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và tình hình thực hiện 
Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ 
họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tình 
hình thực hiện ngân sách nhà nước 
năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, 
phương án phân bổ ngân sách trung 
ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính- 
ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 
(trong đó có việc bổ sung dự toán thu, 
chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 
của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải 
cách chính sách tiền lương). Nội dung 
này sẽ tiếp tục được bàn thảo trong 
ngày 9.11.

Trong 2,5 ngày tiếp theo, Quốc hội 
sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả 
lời chất vấn trước Quốc hội. 4 bộ trưởng 
tham gia chất vấn và trả lời chất vấn 4 
nhóm vấn đề mà cử tri đang quan tâm, 

gồm y tế; lao động - thương binh và 
xã hội; kế hoạch và đầu tư; giáo dục 
và đào tạo.

Sau khi các bộ trưởng, trưởng ngành 
trả lời, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ 
tướng Chính phủ báo cáo, giải trình và 
trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Các nội dung thảo luận về KT-XH, 
chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát 
thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình 
Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt 

Nam để cử tri và nhân dân theo dõi.
Trong tuần làm việc, Quốc hội sẽ 

biểu quyết 2 dự án luật, 12 dự thảo 
nghị quyết.

Tại phiên họp bế mạc kỳ họp chiều 
13.11, được truyền hình, phát thanh 
trực tiếp, Quốc hội sẽ biểu quyết Nghị 
quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; 
Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 
XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2.

(Theo Vietnam+)

Miền Trung 
chủ động ứng phó 
nguy cơ lũ quét, sạt 
lở khi mưa kéo dài

Ngày 7.11, Văn phòng thường trực 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT ban hành 
văn bản số 512/VPTT gửi Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Thừa 
Thiên - Huế đến Khánh Hòa về việc chủ 
động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ 
quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 đến 11.11, 
khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh 
Hòa mưa lớn phổ biến 150 - 350 mm, có 
nơi trên 400 mm.

Từ ngày 12.11, mưa lớn ở khu vực từ 
Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa còn có 
khả năng kéo dài; nguy cơ xảy ra lũ quét, 
sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng 
cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Để chủ động ứng phó, Văn phòng 
thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về 
PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 
các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các 
bản tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông 
tin kịp thời cho các cấp chính quyền và 
người dân chủ động phòng tránh, giảm 
thiểu thiệt hại, triển khai lực lượng xung 
kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, rà 
soát các công trình, khu dân cư ven sông, 
suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao 
xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ 
động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi 
có tình huống xảy ra, chú ý đảm bảo an 
toàn phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp 
với tình hình cụ thể tại các địa phương.

 (Theo TTXVN)

Đến năm 2030, cần khoảng 400 nghìn tỷ đồng 
đầu tư sân bay

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 7.11, Bộ GTVT cho biết, đã trình 
Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể 
phát triển hệ thống cảng hàng không, sân 
bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050.

Theo tính toán, nhu cầu vốn đầu tư 
phát triển hệ thống sân bay đến năm 
2030 khoảng 400 nghìn tỷ đồng (chiếm 
khoảng 22% nhu cầu vốn đầu tư toàn 
ngành), được huy động nguồn vốn ngân 
sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và 
các nguồn vốn hợp pháp khác.

Để thực hiện quy hoạch, Bộ GTVT đề 
xuất nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và 
hoàn thiện các quy định của pháp luật 
(luật và các nghị định liên quan) để có thể 
huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đầu 
tư theo phương thức nhượng quyền đầu 
tư, khai thác cảng hàng không.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn 
nhận định, giai đoạn 2021 - 2030, sẽ ưu 
tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng 
không lớn, đóng vai trò đầu mối tại Vùng 
Thủ đô Hà Nội (sân bay Nội Bài) và Vùng 
TP Hồ Chí Minh (sân bay Tân Sơn Nhất 
và Long Thành); từng bước nâng cấp và 

khai thác có hiệu quả 22 sân bay hiện 
hữu, đầu tư 6 cảng hàng không mới, tổng 
công suất thiết kế đáp ứng khoảng 278 
triệu hành khách, bảo đảm hơn 95% dân 
số có thể tiếp cận tới sân bay trong phạm 
vi 100 km.

Tầm nhìn đến năm 2050, sẽ hình 
thành 29 sân bay, bao gồm 14 sân bay 
quốc tế như giai đoạn trước và bổ sung 
thêm sân bay Cao Bằng, nâng số sân 
bay nội địa lên 15. Đặc biệt, trong giai 
đoạn này sẽ hình thành sân bay thứ 2 
hỗ trợ cho sân bay quốc tế Nội Bài về 
phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội và một 
số cảng hàng không, sân bay tại các đảo, 
quần đảo có nhu cầu phát triển KT-XH, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và có điều 
kiện tự nhiên thuận lợi.

(Theo Nhân Dân)

Xe chở quá tải gấp 
10 lần làm sập cầu 
dây văng 24 tỷ đồng

Xe chở 48 tấn bê tông nhựa lưu thông làm sập 
cầu dây văng Bình Phong Thạnh chỉ cho phép 
tải trọng 5 tấn.

Ngày 7.11, UBND huyện Mộc Hóa, 
tỉnh Long An cho biết, người dân huyện 
Mộc Hóa phải qua sông bằng phà do sự 
cố sập cầu dây văng, cây cầu huyết mạch 
đi qua địa bàn, vào rạng sáng cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 7.11, ô tô tải 
chở nhựa đường vượt quá tải trọng cho 
phép lưu thông từ ĐT 817 thị trấn Bình 
Phong Thạnh sang trung tâm hành chính 
huyện Mộc Hóa, phục vụ thi công công 
trình. Tuy nhiên, khi xe tải vừa qua cầu 
dây văng Bình Phong Thạnh bắc ngang 
sông Vàm Cỏ Tây thì bị sụp lún, nhiều 
đoạn thanh chắn và dây văng bị đứt...

Theo UBND huyện Mộc Hóa, bước đầu 
xác định xe chở quá tải gấp nhiều lần so 
với tải trọng cho phép của cầu chỉ có 5 tấn.

Vụ tai nạn không thiệt hại về người, 
nhưng đã làm tê liệt tuyến đường bộ độc 
đạo nối thị trấn Bình Phong Thạnh với 
trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa.

Cầu dây văng Bình Phong Thạnh có 
vốn đầu tư gần 24 tỷ đồng, đưa vào sử 
dụng ngày 31.8.2016, cầu có thiết kế tải 
trọng 5 tấn, chiều rộng cầu 3,8m, chiều 
dài gần 190 m. Công trình này do huyện 
làm chủ đầu tư.                         (Theo SGGP)

Bắt nhanh đối tượng dùng súng khống chế con tin ở Đồng Nai
Đến 12 giờ ngày 7.11, CA TP Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai đã khống chế được 
đối tượng dùng súng bắn đạn chì khống 
chế con tin, cố thủ trong một ngôi nhà tại 
xã Bảo Quang, TP Long Khánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 
30 phút sáng cùng ngày, CA xã Quang 
Trung, huyện Thống Nhất kiểm tra một 
nhà nghỉ trên địa bàn phát hiện đối tượng 
Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (SN 1986, ở xã 
Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) với nhiều 
biểu hiện nghi vấn. Lúc này, đối tượng 
bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ mang theo một 
vật nghi là khẩu súng.

Sau đó, đối tượng Hoàng Anh dùng 
vật nghi là súng trên khống chế một 
người đàn ông đi xe máy, yêu cầu chở 

về nhà ở xã Xuân Bắc. Tuy nhiên, khi 
đi được khoảng 2 km, người đàn ông 
đã tìm cách bỏ chạy, để lại xe máy. Đối 
tượng Hoàng Anh điều khiển xe máy 
về nhà và khống chế người em trong 
gia đình, yêu cầu sử dụng xe tải chở 
đi trốn.

Trên đường đi từ Xuân Lộc đến TP 
Long Khánh thì bị lực lượng CA chốt 
chặn kiểm tra. Lúc này, đối tượng trên xe 
bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một 
ngôi nhà của người dân ở xã Bảo Quang 
cố thủ, khống chế người bên trong ngôi 
nhà; đồng thời yêu cầu lực lượng CA bố 
trí 1 xe máy để chạy trốn.

Lực lượng CA đã phong tỏa khu vực 
căn nhà, đến khoảng 12 giờ cùng ngày 

thì bắt được đối tượng, bảo đảm an toàn 
tính mạng người dân. Tại hiện trường, lực 
lượng CA thu giữ 1 súng đạn bắn chì, 2 
chai xăng tự chế.  

(Theo Nhân Dân)

Cảnh sát dẫn giải Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh. 
Ảnh: congan.com.vn

Trong tuần làm việc cuối cùng của 
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn 
ra theo hình thức trực tiếp (từ ngày 
8 - 13.11), nhiều nội dung quan 
trọng sẽ được các đại biểu bàn thảo, 
quyết định.
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Bình ĐịnhTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

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

1900 90 95

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa vừa đến 
mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, 
ven biển cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, 
sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 
23 - 250C.

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa vừa đến 
mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 
24 - 260C.

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa 
rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 
4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật 
cấp 7; biển động. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc 
xoáy và gió giật mạnh.        

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 8.11.2021
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Bình Định

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất ở, quỹ đất do UBND TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:
 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 27.11.2021: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 24.11.2021

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P. Thị Nại

Lô 34 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600

Lô 35 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600

Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách 
ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình

Lô D6
(lô 

góc)

Đường Điện Biên Phủ - Hoa Lư, 
lộ giới 34m-27,5m 230,00 31.800.000 7.314.000.000 150 1.100

Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường  
Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình

Lô 03 Đường ĐS1 (khu C), lộ giới 17m 124,70 28.000.000 3.491.600.000 70 600
Lô 01 Đường ĐS3 (khu C), lộ giới 12m 80,25 24.000.000 1.926.000.000 40 300
Lô 16 Đường ĐS3 (khu D), lộ giới 12m 80,00 24.000.000 1.920.000.000 40 300

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 4.12.2021: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 01.12.2021
Ký 

hiệu 
lô 

đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại

Lô 33 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600
Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách 
ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình

Lô D7 Đường Điện Biên Phủ, lộ giới 34m 180,00 26.500.000 4.770.000.000 100 800
Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường  
Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình

Lô 26 Đường ĐS3 (khu D), lộ giới 12m 72,00 24.000.000 1.728.000.000 40 300
Lô 17 Đường ĐS4 (khu F), lộ giới 14m 70,90 24.000.000 1.701.600.000 40 300
Lô 57 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 122,50 26.000.000 3.185.000.000 70 600
Lô 37 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 172,00 26.000.000 4.472.000.000 90 700

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 11.12.2021: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 08.12.2021

Ký 
hiệu 

lô 
đất

Khu đất, tên đường, lộ giới
Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại

Lô 32 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600

Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách 
ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 01.11.2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021, Sở Tài 
nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2021 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 10 người. Cụ thể theo Phụ 
lục 1 kèm theo Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 01.11.2021 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung 
tuyển dụng: Thực hiện theo Kế hoạch số 37/KH-STNMT ngày 
01.11.2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đề nghị 
tiếp nhận vào làm viên chức: Từ ngày 08.11.2021 đến hết ngày 
07.12.2021.

4. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đề nghị 
tiếp nhận vào làm viên chức: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Định (địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Kế hoạch, thông báo và nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2021 được đăng tải trên trang điện 
tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: https://stnmt.binhdinh.
gov.vn và niêm yết công khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường,  
địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lô D2
(lô 

góc)

Đường Hoa Lư và đường số 2, 
lộ giới 27,5m-19m 133,00 26.400.000 3.511.200.000 80 600

Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường Nguyễn 
Trọng Trì, phường Nhơn Bình

Lô 48 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 148,35 26.000.000 3.857.100.000 80 600
Lô 49 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 172,00 26.000.000 4.472.000.000 90 700
Lô 53 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 107,50 26.000.000 2.795.000.000 60 450
Lô 54 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 137,60 26.000.000 3.577.600.000 80 600

 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ sơ kết 
thúc vào lúc 16 giờ thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.
 Tùy tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19, có thể điều chỉnh thời 

gian tổ chức đấu giá để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
 Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày thông báo đến ngày mở cuộc 

đấu giá.
 Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá 

nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: 01 đơn 
đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành); 01 chứng từ nộp tiền đặt trước; 
01 bản sao giấy CMND; 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ; 01 phiếu trả giá 
vòng gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công 
ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. 
 Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài
 Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
 Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá 

bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, 

địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trường hợp thay 
đổi địa điểm đấu giá sẽ thông báo sau).
 Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.
 Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người tham gia 

đấu giá:
- Người tham gia đấu giá trong quá trình mua hồ sơ, đăng ký và tham gia 

đấu giá phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 
theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định do Công ty ban hành. 

- Tránh tụ tập đông người vào trước thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đăng 
ký đấu giá.

- Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế; đeo kính chắn giọt bắn và 
đo thân nhiệt trước khi vào phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19 và không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 của công ty 
sẽ không được vào phòng đấu giá và xem như không có mặt tại cuộc đấu giá.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ 
hoặc https://dgts.moj.gov.vn/
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Ngày 7.11, tại Nga, cũng như 
nhiều nước trên thế giới kỷ niệm  
104 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
(7.11.1917 - 7.11.2021)

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 
nên không có lễ mít tinh, diễu hành như 
những năm trước, nhưng Đảng Cộng 
sản Liên bang Nga tổ chức lễ đặt hoa 
tại lăng V.I.Lenin và khu tưởng niệm các 
anh hùng cách mạng trên Quảng trường 
Đỏ - thủ đô Moskva.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7.11, 
giờ Moskva (tức 15 giờ 30 phút giờ Hà 
Nội), Ủy ban Trung ương Đảng Cộng 
sản Liên bang Nga, phái đảng cộng sản 
Nga ở Đuma quốc gia, Các Ủy ban khu 
vực và TP Moskva của Đảng Cộng sản 
Liên bang Nga, các phong trào xã hội 
“Ủng hộ quân đội, “Những đứa con 
của chiến tranh”, Hội các sĩ quan Liên 
Xô, phong trào phụ nữ toàn Nga “Niềm 
hy vọng Nga”, Đoàn thanh niên Cộng 
sản Lenin, phong trào “Mặt trận cánh 
tả” tập trung để tiến hành lễ đặt hoa 
tại lăng V.I.Lenin và khu tưởng niệm 
các anh hùng cách mạng trên Quảng 
trường Đỏ, nhân kỷ niệm 104 năm cuộc 
Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại.

Trên trang web của Đảng cộng sản 
Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, 
người đứng đầu phái Đảng Cộng sản 
tại Duma Quốc gia thuộc Quốc hội Liên 

Kỷ niệm 104 năm 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại

bang Nga Genady Ziuganov đã gửi lời 
chúc mừng tới tất cả mọi người. Ông 
nhắc nhớ rằng, Tháng Mười Đỏ đã mở 
ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài 
người. Sau khi tạo ra hệ thống quyền 
lực của các Xô viết, Đảng của V.I. Lenin 
đã đặt nền móng cho việc xây dựng 
nhà nước công nhân và nông dân đầu 
tiên trên thế giới. Thực hiện lý tưởng 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, dân chủ 
và công bằng, nhân dân Liên xô đã tiến 
hành hiện đại hóa quy mô lớn, chống 

chủ nghĩa phát xít, tạo lá chắn tên lửa 
hạt nhân và chinh phục vũ trụ.

Theo Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên 
bang Nga Ziuganov, ngày nay, thế giới 
ngày nào cũng bị thuyết phục rằng, 
“chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cung cấp 
một công thức đáng tin cậy cho các 
cuộc khủng hoảng kinh tế, biến động 
xã hội, chiến tranh tàn bạo và suy thoái 
văn hóa”. Ông tin tưởng sâu sắc rằng, 
“tương lai của hành tinh chúng ta là ở 
chủ nghĩa xã hội”.            (Theo VOV.VN)

Lễ đặt hoa tại lăng V.I.Lenin và khu tưởng niệm các anh hùng cách mạng trên Quảng trường Đỏ - thủ 
đô Moskva.                                                                                                                                                                    Ảnh: VOV.VN

Malaysia và Hong Kong (Trung 
Quốc) thông báo ghi nhận các ca nhiễm 
đầu tiên của biến thể AY.4.2 của vi rút 
SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế Malaysia, 
2 ca nhiễm biến thể AY.4.2 là các du học 
sinh Malaysia trở về từ Anh. Hai ca 
bệnh được cách ly ngay sau khi nhập 
cảnh. Trong khi đó, giới chức y tế Hong 
Kong (Trung Quốc) phát hiện ca đầu tiên 
nhiễm biến thể AY.4.2. Đây là một người 
đàn ông 62 tuổi, cũng nhập cảnh từ Anh.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, AY.4.2 
bắt đầu xuất hiện nhiều trên thế giới từ 
tháng 7 năm nay. Biến thể mới được cho 
là có khả năng lây lan mạnh hơn chủng 
Delta. Tuy nhiên các loại vắc xin ngừa 
Covid-19 đang được sử dụng hiện nay 
vẫn có hiệu quả trước biến thể AY.4.2.

(Theo VTV.VN)

Châu Á ghi nhận 
thêm những ca mắc 
biến thể AY.4.2

Các loại vắc xin ngừa Covid-19 đang được sử 
dụng hiện nay vẫn có hiệu quả trước biến thể  
AY.4.2.                                                                    Ảnh: VTV.VN

Quân đội Iraq tuyên bố, Thủ tướng 
Iraq Mustafa al-Kadhimi sống sót 
sau vụ ám sát hụt khi một máy bay 
không người lái tấn công tư dinh của 
ông ở Baghdad. Theo RT, rõ ràng cuộc 
tấn công xảy ra sau những xung đột 
về kết quả bầu cử. Dinh thự của ông  
al-Kadhimi bị hỏa hoạn vào sáng 7.11 
theo giờ địa phương.

Cơ quan an ninh Iraq cho biết, cuộc 
tấn công là một “âm mưu ám sát thất 
bại nhằm vào Thủ tướng” bằng máy bay 
không người lái. Cơ quan an ninh thông 
tin thêm rằng ông al-Kadhimi “sức khỏe 
tốt” và lực lượng an ninh đang thực 
hiện “các biện pháp cần thiết” để khắc 

Thủ tướng Iraq bị ám sát hụt bằng máy bay không người lái

phục hậu quả của vụ tấn công.
Cũng đã có báo cáo về những tiếng 

súng ở gần nhà của ông al-Kadhimi 

trong Vùng Xanh được bảo đảm an ninh 
nghiêm ngặt.

Mỹ ngày 7.11 chỉ trích vụ đánh bom 
bằng UAV nhằm vào dinh Thủ tướng 
Iraq Mustafa al-Kadhemi ở Baghdad, 
gọi đây là “hành vi khủng bố rõ ràng”.

“Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm 
khi biết Thủ tướng không bị thương. 
Hành động khủng bố rõ ràng này, thứ 
mà chúng tôi cực lực lên án, đã nhắm 
vào trái tim của nhà nước Iraq”, phát 
ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price 
cho biết, thêm rằng Mỹ đang giữ liên 
lạc chặt chẽ với các lực lượng an ninh 
Iraq và đã đề nghị hỗ trợ điều tra vụ  
tấn công.                                        (Theo LĐO)

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi.          Ảnh: AFP
Theo Trung tâm Khí tượng Bắc 

Kinh (Trung Quốc), mưa và tuyết 
bắt đầu trút xuống nhiều khu vực 
của thành phố từ ngày 6.11 và kéo 
dài đến chiều 7.11 (giờ địa phương). 
Lượng tuyết rơi dự báo có thể lên tới  
6 - 12 mm ở khu vực nội đô và phía 
Nam thành phố, với lượng tuyết tích 
tụ lên tới 10 cm. Bên cạnh đó, nhiệt độ 
có thể sẽ giảm sâu kèm theo gió mạnh.

Tính đến sáng 7.11, hơn 160 tuyến 
xe buýt ở Bắc Kinh đã phải tạm ngừng 
hoạt động do thời tiết xấu, trong khi 
nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng 
cửa một phần.

Chính quyền thành phố đã ban 
hành cảnh báo vàng về các đợt không 
khí lạnh, gió lớn, đường đóng băng 
và bão tuyết.

Hệ thống cảnh báo thời tiết của 
Trung Quốc gồm 4 cấp độ, được mã 
hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng 
trưng cho mức độ khắc nghiệt nhất, 
tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.  

(Theo TTXVN)

Trung Quốc:  Tuyết rơi 
dày ở Bắc Kinh gây 
gián đoạn giao thông

Công nhân dọn tuyết phía trước một trung tâm 
mua sắm ở Bắc Kinh, ngày 7.11.2021.        

Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.11, một vụ tại nạn đường 
bộ thảm khốc đã xảy ra tại thị trấn 
Chalco thuộc bang Estado de Mexico 
của Mexico, làm ít nhất 19 người thiệt 
mạng và 3 người khác bị thương.

Chính quyền địa phương cho biết 
vụ việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc 
Mexico - Puebla khi một xe container 
chở mỹ phẩm lúc qua trạm soát vé San 
Marcos bất ngờ mất phanh và đâm vào 
6 ô tô phía trước. Vụ va chạm gây cháy 
nổ nghiêm trọng. Lực lượng chức năng 
đã có mặt tại hiện trường để dập tắt 
đám cháy và cứu hộ.

Thống đốc bang Alfredo Del Mazo 

l Với hơn 200 triệu liều vắc xin 
Covid-19 đã được tiêm, Indonesia 
lọt top 5 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng 
cao nhất giới, góp phần đạt mục tiêu 
tiêm chủng cho gần một nửa dân số 
thế giới vào cuối năm của Tổ chức Y 
tế Thế giới.
l Thái Lan và Lào đã đồng ý thúc 

đẩy phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản 
giữa hai nước để hỗ trợ kết nối và 
giao thông vận tải, trong đó có hai 
cây cầu mới bắc qua sông Mekong.
l Ít nhất 10 người đã thiệt mạng 

và nhiều người bị thương trong vụ 
hỏa hoạn tại một bệnh viện công ở 
TP Ahmednagar, phía Tây Ấn Độ,  
ngày 6.11.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

TNGT nghiêm trọng ở Mexico, ít nhất 
19 người thiệt mạng

đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn 
nhân và yêu cầu làm rõ nguyên nhân  
vụ việc.                                   (Theo Vietnam+)

Nhiều phương tiện cháy rụi sau vụ tai nạn. 
Ảnh: AP
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