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Bình Định

(BĐ) - Sáng 8.11, UBND 
tỉnh tổ chức lễ trao giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư cho Tập 
đoàn Kurz (Cộng hòa Liên bang 
Đức) đầu tư dự án Nhà máy sản 
xuất nhũ và màng mỏng công 
nghệ cao tại Khu công nghiệp 
Becamex VSIP Bình Định. Đây 
là dự án đầu tiên tại Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định được tỉnh cấp giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư.

Dự lễ có Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, lãnh 
đạo các sở, ban, ngành của 
tỉnh. Về phía Tập đoàn Kurz, có  
TS Andreas Hirschfelder, Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn và  
TS Cosima Freiin von Sali-Soglio, 
Giám đốc phát triển dự án Nhà 
máy sản xuất nhũ và màng 
mỏng công nghệ cao.

Dự án Nhà máy sản xuất 
nhũ và màng mỏng công nghệ 
cao được xây dựng trên diện 
tích 12 ha, công suất thiết kế  
15 triệu m2/năm, sản xuất các 
sản phẩm: Tấm phim/decal 
trang trí và lá dập móng; nguyên 
liệu bán thành phẩm và sơn mài 
cho tấm phim/decal trang trí; lá 

dập móng, tấm phim chức năng 
và cảm biến; công cụ, máy ứng 
dụng liên quan; các bộ phận 
nhựa. Nhà máy cũng sẽ cung 
cấp dịch vụ lắp ráp, lắp đặt 
máy móc, thiết bị công nghiệp; 
sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, 
thiết bị và các dịch vụ khác liên 
quan đến sản xuất. Tổng vốn 
đăng ký đầu tư 905,2 tỷ đồng, 
tương đương 40 triệu USD. Dự 
kiến, quý III - IV/2022 sẽ hoàn 
thiện xây dựng cơ bản khu nhà 
máy, bắt đầu lắp đặt thiết bị, đến 
quý II/2023 dự án hoàn thành và 
hoạt động chính thức.

Tại buổi lễ, TS Andreas 
Hirschfelder, Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Kurz, chia sẻ: 
Chúng tôi đã khảo sát 20 khu 
công nghiệp tại 10 tỉnh, thành 
ở Việt Nam, trong đó có tỉnh 
Bình Định. Riêng với Bình Định, 
chúng tôi đã nhận được thiện chí 
của lãnh đạo tỉnh, cảm nhận được 
con người Bình Định thân thiện, 
mến khách và điều quan trọng 
là cơ sở hạ tầng, giao thông, hệ 
thống cảng biển ở Bình Định rất 
tốt, môi trường đầu tư lý tưởng. 
Đó là những yếu tố quan trọng 
để Tập đoàn tin tưởng và quyết 
định lựa chọn Bình Định để đầu 

tư thực hiện dự án. 
Cảm ơn sự quan tâm hỗ 

trợ của UBND tỉnh, các ngành 
chức năng của tỉnh và Công ty 
CP Becamex Bình Định trong 
thời gian qua, TS Andreas 
Hirschfelder tin tưởng dự 
án Nhà máy sản xuất nhũ và 
màng mỏng công nghệ cao tại 
Khu công nghiệp Becamex VSIP 
Bình Định sẽ thành công, mang 
lại doanh thu lớn cho Tập đoàn, 
thúc đẩy kinh tế của Bình Định 
phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long cảm ơn Tập đoàn Kurz 
đã chọn Bình Định để đầu tư 
dự án, tin tưởng với sự quyết 
tâm, kinh nghiệm và chiến lược 
đầu tư của Tập đoàn Kurz, dự 
án sẽ phát huy hiệu quả, thúc 
đẩy phát triển hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn 
tại Bình Định. Đồng thời mong 
muốn Tập đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh 
xúc tiến, thu hút thêm nhiều nhà 
đầu tư từ nước Đức và các nước 
khác trên thế giới đến Bình Định 
để tìm hiểu và đầu tư. UBND 
tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho các nhà đầu tư phát 
triển sản xuất, kinh doanh tại 
Bình Định.     MINH HẰNG

(BĐ) - Chiều 8.11, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tiếp 
và làm việc với Đoàn công tác 
của Tập đoàn Kurz (Cộng hòa 
Liên bang Đức) về dự án Nhà 
máy sản xuất nhũ và màng 
mỏng công nghệ cao tại Khu 
công nghiệp Becamex VSIP 
Bình Định.

Tại buổi làm việc, TS 
Andreas Hirschfelder, Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Kurz 
bày tỏ vui mừng thông báo về 
việc Tập đoàn đã nhận giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư 
dự án Nhà máy sản xuất nhũ 
và màng mỏng công nghệ 
cao từ UBND tỉnh Bình Định 
trong buổi sáng cùng ngày. TS 
Andreas Hirschfelder cho biết, 
Nhà máy sản xuất nhũ và màng 
mỏng công nghệ cao sẽ được 
lắp đặt hệ thống, dây chuyền 
trang thiết bị hiện đại, tạo ra 
sản phẩm cùng nhiều loại dịch 
vụ sản xuất chất lượng cao. Dự 
kiến đầu năm 2022, Tập đoàn sẽ 
khởi công xây dựng nhà máy, 
đến quý II/2023 hoàn thành và 
hoạt động chính thức. Tập đoàn 
quyết tâm thực hiện dự án và 
tương lai sẽ nâng mức đầu tư 
lên 100 triệu USD. TS Andreas 
Hirschfelder mong muốn tiếp 
tục nhận được sự hỗ trợ tích 
cực của lãnh đạo tỉnh cùng các 

ngành chức năng của tỉnh trong 
quá trình thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng hoan nghênh Tập đoàn 
Kurz đã chọn Bình Định để đầu 
tư dự án Nhà máy sản xuất nhũ 
và màng mỏng công nghệ cao, 
đồng thời đánh giá cao quyết 
tâm của Tập đoàn trong việc 
triển khai dự án. Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định: 
“Đến với Bình Định, các DN 
nói chung, Tập đoàn Kurz nói 
riêng sẽ không gặp bất kỳ rào 
cản nào bởi chúng tôi cam kết 
mạnh mẽ sẽ hỗ trợ các nhà đầu 
tư từ việc hình thành ý tưởng, 
tìm kiếm cơ hội đầu tư, đến xây 
dựng dự án và triển khai hoạt 
động nhanh chóng hiệu quả. 
Bình Định cũng không ngừng 
cải cách thủ tục hành chính, tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi nhất”. 

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng 
dự án Nhà máy sản xuất nhũ 
và màng mỏng công nghệ cao 
sẽ là khởi đầu tốt đẹp trong 
quan hệ hợp tác lâu dài giữa 
Bình Định và Tập đoàn Tập 
đoàn Kurz, thúc đẩy công tác 
thu hút đầu tư vào Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định, góp phần nâng cao giá 
trị gia tăng cho cả Tập đoàn và 
tỉnh Bình Định.             TIẾN SỸ

(BĐ) - Ngày 8.11, Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh tổ chức họp 
giao ban trực tuyến với các địa 
phương về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
và Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc 
họp còn có Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang và Nguyễn 
Tự Công Hoàng.

Theo báo cáo của Sở Y tế, 
trong tuần (từ ngày 2 - 8.11), toàn 
tỉnh ghi nhận 232 ca mắc Covid-19 
(trung bình 33 ca mắc/ngày), tăng 
143 ca so với tuần trước.

Về cấp độ dịch, Bình Định 
vẫn đang ở cấp độ 2 (vùng 
vàng). So với tuần trước, có 26 
xã, phường được điều chỉnh 
tăng cấp độ dịch, đặc biệt có 1 xã 
(xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) 
tăng từ cấp 1 (vùng xanh) lên 
cấp 4 (vùng đỏ). Bên cạnh đó, 
có 14 xã, phường, thị trấn được 
điều chỉnh giảm cấp độ dịch. Ở 
cấp huyện, có 2 địa phương tăng 
từ cấp 1 lên cấp 2.

Tại cuộc họp, các địa phương 
báo cáo về công tác phòng, 
chống dịch; thảo luận một số 
biện pháp hành chính trong 
phòng, chống dịch tương ứng 
với các cấp độ dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
lưu ý TP Quy Nhơn, TX An 
Nhơn và các huyện: Tuy Phước, 

Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân cần 
huy động mọi nguồn lực để 
khống chế, dập dịch hiệu quả. 

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ đạo 
các địa phương tiếp tục tăng 
cường công tác tuyên truyền; 
kiểm soát tốt các đối tượng và 
khu vực nguy cơ cao. Các địa 
phương phải tổ chức tầm soát 
thường xuyên theo kế hoạch của 
UBND tỉnh. Phải tổ chức tiêm 
vắc xin nhanh nhất sau khi có 
vắc xin, ưu tiên tiêm cho người 
trên 50 tuổi; đồng thời xây dựng 
kế hoạch cụ thể để tiêm vắc xin 
cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Phấn 
đấu đến cuối năm, 100% người 
dân trong độ tuổi tiêm vắc xin 
được tiêm 1 mũi vắc xin.

Chủ tịch UBND tỉnh giao 
Sở Y tế sớm tham mưu UBND 
tỉnh ban hành một số biện 
pháp hành chính trong công 
tác phòng, chống dịch tương 
ứng với các cấp độ dịch. Các 
địa phương phải được đánh 
giá cấp độ dịch đến cấp thôn, 
khu phố để áp dụng các biện 
pháp hành chính phù hợp. Sở 
Công Thương và Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh phải hướng 
dẫn các DN tự xây dựng kế 
hoạch phòng, chống dịch để các 
địa phương phê duyệt. Các địa 
phương phải tổ chức kiểm tra, 
xử lý nghiêm những trường hợp 
không tuân thủ các biện pháp 
phòng, chống dịch.                       

  THẢO KHUY

(BĐ) - Ngày 8.11, Ban Chỉ 
huy PCTT - TKCN và Phòng 
thủ dân sự tỉnh đã có văn bản 
đề nghị ban chỉ huy PCTT - 
TKCN và phòng thủ dân sự các 
huyện, thị xã, thành phố; các sở, 
ban, ngành, Bộ CHQS tỉnh, CA 
tỉnh và các đơn vị liên quan chủ 
động ứng phó với đợt lũ trong 
những ngày tới.

Theo dự báo của Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, 
từ ngày 8 - 11.11, ở khu vực tỉnh 
Bình Định khả năng xảy ra mưa 
vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với 
lượng mưa phổ biến ở phía Nam 
tỉnh từ 150 - 250 mm, có nơi trên 
300 mm; phía Bắc tỉnh từ 250 - 
350 mm, có nơi trên 400 mm. 
Trên các sông trong tỉnh có khả 
năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh 
lũ trên các sông lên mức báo động 
2 - 3, có nơi trên báo động 3.

Để chủ động ứng phó với 
đợt lũ, các địa phương, đơn 
vị  triển khai thực hiện các nội 
dung như sau: Theo dõi chặt 
chẽ diễn biến mưa, lũ, thông 
tin kịp thời đến các cấp chính 
quyền, người dân để chủ động 
các biện pháp phòng tránh bảo 
đảm an toàn cho người, tài sản 
và sản xuất. Triển khai các biện 
pháp bảo đảm an toàn cho người 
dân tại các khu vực có nguy cơ bị 
ngập lụt, chia cắt; rà soát công tác 
chuẩn bị lương thực, thực phẩm 
theo phương châm 4 tại chỗ, 
đề phòng ngập lụt, chia cắt. Tổ 
chức kiểm tra, rà soát tình trạng 
an toàn các công trình thủy lợi, 
đê điều, hồ đập, nhất là các công 
trình xung yếu, đang thi công và 
các hồ chứa đã đầy nước. 

Chủ động vận hành các hồ 
chứa có cửa van để hạ mực 

nước xuống mức chủ động đón 
lũ, hạn chế xả lũ bất thường 
trong thời gian mưa lớn gây 
ảnh hưởng cho vùng hạ du; 
thực hiện nghiêm túc việc cảnh 
báo sớm cho người dân vùng 
hạ du trước khi hồ chứa xả lũ 
và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. 
Đối với hồ Định Bình đón lũ 
theo quy trình vận hành liên hồ 
chứa trên lưu vực sông Kôn - 
Hà Thanh. Chuẩn bị phương 
án ứng phó với tình huống lũ 
quét, sạt lở đất, trong đó, đặc 
biệt lưu ý 12 vị trí có nguy cơ 
sạt lở cao đã được Bộ CHQS tỉnh 
kiểm tra, báo cáo. Tổ chức lực 
lượng để canh gác tại các ngầm 
tràn, tuyến đường bị ngập lụt, 
chia cắt khi có lũ; sẵn sàng lực 
lượng, vật tư, phương tiện để 
khắc phục đảm bảo giao thông...

N.P

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
vào Khu công nghiệp Becamex VSIP 
Bình Định cho Tập đoàn Kurz

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Kurz.                                                                                                                                                                   Ảnh: MINH HẰNG

Chủ động ứng phó với đợt lũ từ ngày 8 - 11.11

Bí thư Tỉnh ủy tiếp và 
làm việc với Tập đoàn Kurz

Phấn đấu đến cuối năm, 100% 
người dân trong độ tuổi được 
tiêm 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19



    3THỨ BA, 9.11.2021 THỜI SỰ
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Tại Trường THCS bán trú Canh Thuận (huyện Vân Canh), học sinh ở bán trú từ tháng 9 đến nay chưa về nhà.         Ảnh: T. HIỀN

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

Quản lý chặt học sinh
Trường THCS bán trú Canh 

Thuận, ở xã Canh Thuận, 
huyện Vân Canh bước vào 
năm học mới 2021 - 2022 từ 
ngày 20.9 bằng hình thức dạy 
học trực tiếp. Trong số 240 học 
sinh, trường có 60 em học bán 
trú đến từ xã Canh Thuận, xã 
Canh Hòa và làng Canh Giao 
của xã Canh Hiệp. Các em 
được bố trí 9 phòng ở, bếp ăn 
chia hai ca, lệch giờ; mọi hoạt 
động học tập, ăn ở, sinh hoạt 
của các em đều ở trong trường.

Theo ông Trần Duy Khá, 
Hiệu trưởng Trường THCS 
bán trú Canh Thuận, trước 
đây, các em đến trường, học từ 
thứ Hai tới trưa thứ Bảy mới về 
nhà. Nhưng năm học này, để 
đảm bảo an toàn phòng dịch 
Covid-19, nhà trường yêu cầu 
nội bất xuất, ngoại bất nhập, 
60 học sinh bán trú từ đầu năm 
học đến giờ vẫn chưa về nhà. 
“Phụ huynh ký cam kết hỗ trợ 
nhà trường, tình hình dịch ổn 
định chúng tôi tính toán thời 
điểm cho các em về thăm nhà. 
Các em lớp lớn quen rồi, còn 
những em lớp 6 nhớ nhà khóc 
dữ lắm, thầy cô giáo phải động 
viên, thăm nom để an ủi các 
em”, ông Khá chia sẻ.

Trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú THCS&THPT Vĩnh 
Thạnh có 452 học sinh, trong 
số này ngoài 215 học sinh 
THCS nội trú, nhà trường tạo 
điều kiện ở nội trú cho 34 học 
sinh THPT thuộc 2 xã vùng 
cao Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim từ 
ngày 8.9 đến nay. 

TỔ CHỨC HỌC BÁN TRÚ, NỘI TRÚ:

Nhà trường cẩn trọng, 
phụ huynh đồng thuận

Trước tình trạng dịch Covid-19 đã len vào trường nội trú, bán trú ở một số tỉnh, 
thành trong nước gần đây, các đơn vị có tổ chức hình thức dạy học này ở Bình Định 
càng cảnh giác, siết chặt hơn công tác quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng 
thuận phối hợp của phụ huynh.

Ông Từ Kim Lân, Hiệu 
trưởng Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh 
Thạnh, cho hay: Ngoài thực hiện 
các nội dung phòng, chống dịch 
chung, nhà trường đã chủ động 
xây dựng kế hoạch học tập, giáo 
dục và tổ chức công tác nội trú 
cho học sinh. Các hoạt động 
văn hóa văn nghệ, giáo dục 
pháp luật, giáo dục giới tính…, 
chúng tôi tổ chức trực tuyến với 
1 điểm cầu chính ở hội trường 
nối với các điểm cầu lớp học, 
các em tham gia rất hào hứng. 
Đây là nỗ lực rất lớn của trường 
để tạo không khí học tập không 
quá căng thẳng trong mùa dịch 
này cho học sinh.

Phải an toàn mới 
tổ chức bán trú

Ngoài các trường theo 
mô hình bán trú, nội trú ở  

3 huyện miền núi Vân Canh, 
An Lão, Vĩnh Thạnh, trên địa 
bàn tỉnh còn có một số trường 
tổ chức dạy bán trú, tập trung 
ở khối trường chuyên, trường  
mầm non.

Trường THPT chuyên 
Chu Văn An (TX Hoài Nhơn) 
có 290 học sinh bán trú. Khi 
nhập học, toàn bộ các em đều 
được test nhanh SARS-CoV-2; 
trường hợp đặc biệt phải về 
nhà, khi quay trở lại học cũng 
phải được test nhanh tầm 
soát. “Học sinh nội trú thực 
hiện nghiêm túc 5K, tuyệt đối 
không được qua lại giữa các 
phòng ở; sử dụng khay đựng 
thức ăn cá nhân để nhận phần 
ăn tại nhà bếp của trường 
sau đó mang về phòng, nhà 
trường không bố trí bàn ăn 
tập thể. Học sinh tuân thủ quy 
định “một cung đường, hai 

điểm đến” di chuyển từ khu 
nội trú đến lớp học và ngược 
lại”, thầy Hiệu trưởng Dương 
Trọng Anh chia sẻ.

Tại Vân Canh, ngoài các 
trường THCS bán trú Canh 
Thuận, Phổ thông Dân tộc bán 
trú Canh Liên, Phổ thông Dân 
tộc nội trú THCS&THPT Vân 
Canh, còn có 2 trường mầm 
non được tổ chức bán trú là 
Mầm non thị trấn Vân Canh 
và Mẫu giáo Canh Vinh. Phó 
trưởng Phòng GD&ĐT huyện 
Phan Long Hợp cho hay, một 
số trường mầm non, mẫu giáo 
đề nghị cho tổ chức bán trú, 
nhưng chúng tôi chưa cho 
phép vì phải rất thận trọng, 
không thể làm ồ ạt! 

Với 508 trẻ, chia thành  
16 lớp, bà Nguyễn Thị Tính, 
Hiệu trưởng Trường Mầm non 
thị trấn Vân Canh cho biết, khó 
khăn của trường là trẻ đông 
nhưng trường chật và thiếu 
giáo viên ở điểm trường lẻ. 
Do đó, nhà trường quyết định 
chỉ tổ chức bán trú cho 444 trẻ 
của 14 lớp ở 4/6 điểm trường 
đủ điều kiện cơ sở trường lớp 
và 2 giáo viên/lớp, nhằm đảm 
bảo an toàn cho cô và trò. 

TX Hoài Nhơn là địa 
phương đầu tiên tổ chức bán 
trú cho toàn bộ trường mầm 
non, mẫu giáo từ giữa tháng 
10, nhưng đến nay đã tạm 
dừng khi xuất hiện ca F0 trở 
lại tại phường Hoài Hảo. 
Bà Nguyễn Thị Thạo, Hiệu 
trưởng Trường Mầm non Hoài 
Thanh Tây, cho biết: Thời điểm 
nhà trường tổ chức bán trú có 
363 trẻ (100%) ra lớp, khi có 
dịch tổ chức học 1 buổi/ngày 
thì số trẻ giảm chỉ còn khoảng 
200 trẻ/buổi. Nhu cầu của phụ 
huynh cho trẻ học bán trú là 
có, song chúng tôi thảo luận 
cùng phụ huynh thấy rằng, 
quyết định tạm dừng bán trú 
là cần thiết để đặt an toàn cho 
trẻ lên hàng đầu!

“Hầu hết thời gian sinh 
hoạt và học tập của trẻ đều 
tại trường, môi trường tập thể 
nguy cơ lây nhiễm cao, nên 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 được chúng tôi hết 
sức quan tâm. Ít nhất đến thời 
điểm này vẫn còn ca bệnh thì 
các trường sẽ không tổ chức 
bán trú. Sau đó, tùy vào tình 
hình thực tế của dịch, chúng 
tôi sẽ bàn bạc, tham khảo ý 
kiến của phụ huynh để quyết 
định trình UBND thị xã về việc 
tổ chức bán trú”, bà Nguyễn 
Thị Hoài Anh, Trưởng Phòng 
GD&ĐT TX Hoài Nhơn,  
khẳng định.             

  THU HIỀN
Học sinh học nội trú tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh.                                                                      

Ảnh: X. DŨNG

TIN VẮN

l Sáng 8.11, Trường 
Chính trị tỉnh khai giảng lớp 
trung cấp Lý luận chính trị 
khóa 1, hệ tập trung (năm học 
2021 - 2022) . Tham gia lớp học 
có 50 học viên là cán bộ dự 
nguồn của các sở, ban, ngành, 
địa phương trên địa bàn tỉnh. 
Trong thời gian của khóa học, 
các học viên được học tập 
những kiến thức cơ bản về Chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh; những quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước 
và một số nội dung về khoa 
học hành chính. N. HÂN
l Ngày 7.11, Ban Chỉ 

đạo vận động hiến máu tình 
nguyện huyện Tuy Phước 
phối hợp cùng Trung tâm 
Huyết học - Truyền máu tỉnh 
(BVĐK tỉnh) tổ chức hiến máu 
tình nguyện đợt 5 năm 2021. 
Hơn 100 ĐVTN, cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
động trên địa bàn huyện tham 
gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ 
chức đã tiếp nhận 108 đơn vị 
máu (trong đó có 27 đơn vị 
máu 350 ml). TẤN HÙNG
l Ngày 8.11, Hội LHPN xã 

Phước An (huyện Tuy Phước) 
trao 40 phần quà cho các gia 
đình hội viên phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn. Mỗi suất trị giá 
250 nghìn đồng, do Hội vận 
động Công ty TNHH Đầu tư xây 
dựng và Thương mại dịch vụ 
Yến Tùng hỗ trợ. LINH DƯƠNG
l Chiều 8.11, Hội CTĐ TX 

Hoài Nhơn phối hợp với nhóm 
thiện nguyện Nguyễn Thị Dung 
(trực thuộc CLB Người tình 
nguyện CTĐ TX Hoài Nhơn) 
đến thăm và trao 10 triệu đồng 
hỗ trợ anh Huỳnh Văn Sinh (SN 
1989, ở phường Hoài Xuân, TX 
Hoài Nhơn) là phụ xe, bị ngã từ 
cabin xuống chấn thương nặng 
hai chân không thể đi lại; trao 5 
triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn 
Xuân Khánh (SN 1986, ở thị 
trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 
Ân) là lái xe, bị tai nạn lật xe và 
mắc bệnh nhiễm trùng huyết. 

NGỌC TÚ
l Sáng 8.11, Chi hội Bảo 

trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái 
Tuy Phước đã tặng TTYT huyện 
Tuy Phước 500 kính chắn giọt 
bắn và 500 khẩu trang N95 
(tổng giá trị 4,8 triệu đồng), 
góp phần giúp đội ngũ y, bác sĩ 
của trung tâm làm tốt công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn huyện. 

NGỌC NGA
l Khoảng gần 23 giờ ngày 

7.11, người dân ở thôn Thế 
Thạnh 2, xã Ân Thạnh (huyện 
Hoài Ân) phát hiện mô tô biển 
số 77K1-185.43 ngã bên lề 
đường bê tông. Kiểm tra xung 
quanh thì thấy có một thanh 
niên nằm bất động phía dưới 
mương nước. Mọi người đưa 
lên bờ cấp cứu thì nhận ra anh 
Võ Đại Phong (22 tuổi, ở địa 
phương) đã tử vong. Qua khám 
nghiệm hiện trường và tử thi, 
cơ quan chức năng nhận định 
nhiều khả năng anh Phong 
điều khiển xe tự gây tai nạn 
dẫn đến tử vong. 

DANH NHÂN
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Đầu tư có trọng điểm 
cho hệ thống y tế cơ sở

Hiện nay, chợ tạm, chợ tự 
phát tại các vùng nông thôn 
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch 
Covid-19 cao, nhưng lại thiếu 
các biện pháp phòng, chống 
dịch. Mặt khác, các chợ tự phát 
này lại nằm trên các tuyến tỉnh 
lộ, đường giao thông liên thôn, 
xóm gây mất ATGT.

Trên địa bàn xã Phước Sơn 
(huyện Tuy Phước) có đến 3 
điểm chợ tự phát: Tại thôn 
Xuân Phương có 2 điểm chợ, 
1 điểm tại ngã tư giao nhau 
giữa đường nông thôn với ĐT 
640, 1 điểm nằm phía Bắc cầu 
Đội Thông giao với ĐT 640. Tại 
thôn Dương Thiện có 1 điểm 
chợ tự phát.

Còn tại xã Cát Chánh 

Trao trả gần 
5,8 kg vàng 
tang vật vụ trộm 
ở Tam Quan Bắc

Sáng 8.11, Cơ quan CSĐT, 
CA tỉnh tiến hành trao trả tài sản 
là tang vật trong vụ án trộm cắp 
xảy ra tại hiệu vàng Anh Trung 
(ở phường Tam Quan Bắc, TX 
Hoài Nhơn). Theo đó, tổng số 
lượng vàng và vàng nữ trang 
các loại đã qua giám định của 
Viện khoa học hình sự Bộ CA là 
5.789,9 gram, được người bị hại 
trong vụ án này là vợ chồng ông 
Nguyễn Anh Trung (SN 1973, ở 
khu phố Tân Thành 1, phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, 
chủ hiệu vàng Anh Trung) kiểm 
đếm và ký biên bản nhận lại 
toàn bộ.

Trước đó,  rạng sáng 
12.5.2021, ông Nguyễn Anh 
Trung trình báo về việc kẻ gian 
đột nhập và lấy trộm một số 
lượng rất lớn tài sản là vàng và 
vàng nữ trang. Với quyết tâm 
phá án, đến ngày 16.5.2021, lực 
lượng CA làm rõ, bắt giữ thủ 
phạm vụ trộm là Lê Đức Hoàng 
(32 tuổi, tạm trú phường Tam 
Quan Bắc, TX Hoài Nhơn).

QUỐC HÙNG

Tặng thẻ BHYT
cho hộ cận nghèo
ở Phù Cát

Ngày 7.11, Hội LHPN 
huyện Phù Cát phối hợp với 
BHXH huyện tổ chức trao tặng 
300 thẻ BHYT cho các đối tượng 
thuộc hộ cận nghèo ở các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện.

Đây là hoạt động có ý nghĩa 
thiết thực, nhằm giúp các hộ 
nghèo có điều kiện tiếp cận các 
dịch vụ y tế trong khám chữa 
bệnh, bảo vệ sức khỏe, giảm bớt 
khó khăn trong điều kiện dịch 
Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp như hiện nay, nhất là đối 
với các trường hợp bệnh nặng, 
chi phí khám chữa bệnh lớn.

TRƯỜNG GIANG

Trả lại ví tiền 
và giấy tờ đánh 
rơi cho người 
bán vé số

Trưa ngày 7.11, trên đường 
về nhà, chị Đặng Thị Luyến 
(làm việc tại Công ty TNHH 
Thiên Bắc, ở thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ) nhặt 
được chiếc ví, bên trong có 
các giấy tờ tùy thân và hơn 1,1 
triệu đồng. Sau đó chị Luyến 
đã đăng lên facebook để tìm 
người mất. 

Qua kết nối thông tin, đến 
chiều cùng ngày, chủ nhân 
chiếc ví trên là ông Đặng Nhất 
Tuấn (55 tuổi, ở huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bán vé 
số trên địa bàn thị trấn Bình 
Dương đã liên hệ nhận lại ví 
và số tiền bị mất.   BẢO NGÂN

Không nên thả nổi công tác phòng, chống dịch ở các chợ tự phát

(huyện Phù Cát), sau khi phát 
hiện ca F0 khu vực gần chợ, 

UBND xã tạm dừng hoạt động 
chợ trung tâm xã Cát Chánh 

Chợ tự phát trên tuyến đường nông thôn thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn (huyện 
Tuy Phước), một số người mua bán không đeo khẩu trang.                            Ảnh: L.T

Ngày 8.11, Quốc hội khóa 
XV tiếp tục kỳ họp thứ 2 với 
đợt 2 - họp tập trung tại Nhà 
Quốc hội.

Quốc hội thảo luận ở 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 1, 
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.

Tham gia thảo luận, Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý 
Tiết Hạnh cho rằng, vai trò, vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ của hệ 
thống y tế cơ sở rất quan trọng. 
Do đó, cần tập trung nâng cao 
chất lượng hệ thống y tế cơ sở; 
cần xác định đầu tư không chỉ 
trước mắt mà còn mang tính 
chiến lược lâu dài. 

Đại biểu (ĐB) Hạnh đề nghị 
Chính phủ cần tập trung rà soát, 
đánh giá đầy đủ, chính xác thực 
trạng, tình hình, năng lực của 
hệ thống y tế cơ sở. Đồng thời, 
có tổng kết thận trọng, xác định 
rõ nhiệm vụ chiến lược của hệ 

thống y tế cơ sở trong công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; 
tạo cơ sở để tính toán phân bổ 
các nguồn lực đầu tư có trọng 
điểm, mang lại hiệu quả, tránh 
lãng phí. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm 
quy hoạch, đầu tư xây dựng, 
phát triển bệnh viện tuyến 
cuối ở một số địa bàn thuận 
lợi, phân bổ đều ở các vùng, 
miền, tránh tình trạng tập 

trung dồn vào các thành phố 
lớn, thiếu “hậu phương” khi có 
tình huống xảy ra. 

Xung quanh vấn đề chống 
dịch Covid-19, ĐB Nguyễn 
Văn Cảnh quan tâm đến Nghị 
quyết số 128/NQ-CP quy định 
tạm thời “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19”. Bộ Y tế đã ban 
hành Hướng dẫn đánh giá cấp 
độ dịch, tạo cơ sở pháp lý cho 

các địa phương thực hiện thống 
nhất, động bộ trong triển khai 
các quy định, biện pháp phòng, 
chống dịch.

Để tránh nóng vội, chủ 
quan, chuyển từ cực này sang 
cực khác quá nhanh, ĐB Cảnh 
đề nghị trong thời gian tới cần 
phải quy định hết sức cụ thể 
các nội dung đã nêu trong Nghị 
quyết 128, áp dụng an toàn, 
thuận lợi cho từng cá nhân, 
từng loại hình kinh doanh, 
trong từng cấp độ dịch. 

Các DN hay hộ kinh doanh 
có điều kiện tài chính, cơ sở 
hạ tầng, nguồn nhân lực khác 
nhau. Nếu quy định điều kiện 
để mỗi cơ sở được hoạt động 
trong vùng xanh, vùng vàng, 
vùng cam, thậm chí là vùng đỏ 
thì các dịch vụ luôn được duy 
trì; bởi luôn có DN, hộ kinh 
doanh đáp ứng đủ yêu cầu 
phòng dịch ở các cấp độ hoạt 
động sản xuất, cung cấp các 
dịch vụ trong trạng thái bình 
thường mới. 

NGUYỄN VĂN TRANG

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị Chính phủ cần tập trung rà soát, đánh giá đúng, đầy đủ, chính xác thực trạng, tình hình, năng lực 
của hệ thống y tế cơ sở.          Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia thảo luận, ĐB Đồng Ngọc Ba - Ủy 
viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 
ĐBQH tỉnh Bình Định - đề nghị Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo một số việc cụ 
thể để cắt giảm hiệu quả chi phí tuân thủ pháp luật 
cho DN. Việc đặt ra điều kiện kinh doanh chính là 
hạn chế quyền tự do kinh doanh, đồng thời tăng 
chi phí tuân thủ của DN, vì vậy phải hết sức thận 
trọng, chặt chẽ. Từ thực tiễn hiện nay, cần tăng 
cường ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp các 
bộ, chính quyền địa phương ban hành thủ tục, điều 
kiện kinh doanh trái pháp luật, đặc biệt là ban hành 
văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật 

về điều kiện kinh doanh. 
Cần thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả 

của các điều kiện kinh doanh để có giải pháp sửa 
đổi kịp thời, sát thực tiễn. Khi quy định các điều 
kiện kinh doanh mới, Chính phủ cần chỉ đạo thực 
hiện nghiêm quy định về việc đặt ra các điều kiện 
kinh doanh phải xuất phát từ lý do quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, đạo đức và sức khỏe 
cộng đồng. Thêm vào đó, cần có hướng dẫn cụ thể 
để phân biệt quy chuẩn kỹ thuật với điều kiện kinh 
doanh, tránh nhầm lẫn dẫn đến việc bộ, ngành, địa 
phương ban hành trái thẩm quyền các điều kiện 
kinh doanh dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật. 

từ ngày 29.10.2021 cho đến 
nay. Tiểu thương không có nơi 
buôn bán đã chiếm mặt bằng 
trước Trạm Y tế xã và dọc hai 
bên ĐT 640 để họp chợ.

Điều đáng nói ở các chợ 
tự phát là một số người dân 
không đeo khẩu trang, không 
giữ khoảng cách. Mặt khác, 
chợ diễn ra hằng ngày, không 
rõ người đến mua bán, khiến 
việc kiểm soát dịch tễ gặp 
nhiều khó khăn. 

Đề nghị chính quyền các 
địa phương, ngành chức năng 
tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm các trường hợp buôn 
bán không đảm bảo quy định 
về phòng, chống dịch.

              LÊ THỤC
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Bình Định

Hiện nay, CREB được giao 
quản lý các dự án: Đường dây 
110 kV và trạm biến áp (TBA) 
110 kV Vân Canh (dự án Vân 
Canh); cải tạo và phát triển lưới 
điện phân phối tỉnh Bình Định 
(dự án JICA); cải tạo và phát 
triển lưới điện trung hạ thế khu 
vực trung tâm các huyện lỵ, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh Bình 
Định (dự án KfW3.2); đường 
dây 110 kV và TBA 110 kV Cảng 
Quy Nhơn; nâng công suất TBA 
110 kV An Nhơn.

Đến nay, dự án Vân Canh đã 
hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu 
tư, bàn giao mặt bằng. Ông Hồ 
Quang Thịnh, Phó Giám đốc 
Công ty Điện lực Bình Định, 
cho hay: Khu vực huyện Vân 
Canh hiện nhận điện từ TBA 
110 kV Long Mỹ, bán kính hơn 
80 km. Tới đây, khi Khu công 
nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định đi vào hoạt động, chắc 
chắn sẽ thiếu điện. Do đó, dự 
án Vân Canh phải sớm đi vào 
hoạt động để kịp thời cấp điện 
an toàn, ổn định cho các DN, 
dự kiến tháng 6.2022 chúng 
tôi sẽ đưa vào vận hành máy 
biến áp 40 MVA, sau đó là máy  
63 MVA và làm tiếp các hạng 
mục khác.

Tháng 3.2021, CREB đồng 
loạt triển khai dự án JICA 
tại các huyện Vân Canh, Tây 
Sơn, Tuy Phước, Phù Cát,  

Sau khi tình hình dịch 
Covid-19 cơ bản được kiểm 
soát, TX An Nhơn đôn đốc các 
nhà thầu, đơn vị thi công nhanh 
các công trình quan trọng, 
góp phần thúc đẩy phát triển  
KT-XH địa phương.

Công trình nâng cấp, mở 
rộng tuyến tỉnh lộ 636, đoạn từ 
tuyến đường sắt đi ngang qua 
phường Bình Định đến ngã tư 
giao với đường phía Tây tỉnh, 
xã Nhơn Phúc đang được đẩy 
nhanh tiến độ thi công. Đây là 
công trình trọng điểm hướng 
tới mục tiêu kết nối các phường, 
xã phía Tây An Nhơn, được xây 
dựng với quy mô mặt đường 
rộng 9 m, vỉa hè 2 bên rộng 6 m 
cùng hệ thống công trình phụ 
trợ hoàn chỉnh đi kèm, tổng 
vốn đầu tư hơn 69 tỷ đồng. 
Hiện các đơn vị thi công đang 
san lấp, mở rộng mặt đường, 
làm cầu cống trên toàn tuyến. 

Ông Dương Văn Cường, 
Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, 
cho biết: Đoạn tuyến 636 phần 
đi qua xã Nhơn Phúc dài 4 km, 
có 270 hộ dân bị ảnh hưởng 
do giải phóng mặt bằng. Tuy 
nhiên chính quyền địa phương 

Khẩn trương thi công nhiều dự án 
nâng cấp hệ thống điện 

Nhằm cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, nhất là các dự án đầu tư trong các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp khu vực tỉnh Bình Định, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chỉ đạo Ban quản 
lý dự án Điện nông thôn miền Trung (CREB) đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lưới điện quan trọng trên địa bàn.

TX An Nhơn và TX Hoài Nhơn. 
Đây là dự án nhằm nâng cao 
chất lượng hệ thống cung cấp 
điện, vận hành an toàn lưới 
điện trung thế. Theo đó, dự 
án xây dựng mới và cải tạo  
122,5 km đường dây 22 kV, dự 
kiến sẽ đóng điện vận hành 
vào tháng 3.2022. Ông Phan 
Văn Cường, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Vân Canh, cho 
biết: Huyện Vân Canh hưởng 
lợi từ dự án JICA khá nhiều, 
theo đó có 19,4 km đường 
dây 22 kV được làm mới hoàn 
toàn, đi qua các xã Canh Vinh, 
Canh Hiển, Canh Hiệp và thị 
trấn Vân Canh. Chất lượng 
điện cung cấp cho khách hàng 
sẽ ổn định hơn rất nhiều, đặc 

biệt là các DN, cơ sở sản xuất.
Cùng với 2 dự án trên, 

ngày 20.9.2021 CREB khởi 
động dự án KfW3.2 - cải tạo 
và làm mới 48,1 km đường 
dây 22 kV cùng một số hạng 
mục khác tại 13 xã, phường 
của huyện Vân Canh và  
TP Quy Nhơn. Với mục tiêu 
sớm cấp điện cho Khu công 

Dự án nâng công suất TBA 110 kV An Nhơn từ 50 MVA lên 88 MVA đã đóng điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao. 
Ảnh: Đ.P

An Nhơn đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

đã phối hợp với các ngành liên 
quan vận động người dân hợp 
tác, hưởng ứng chủ trương phát 
triển của thị xã. 

Ông Quách Ngọc Hảo, 
Trưởng thôn Mỹ Thạnh, xã 
Nhơn Phúc, phấn khởi: Bà con 
trong thôn rất vui mừng, mong 
tuyến đường này sớm hoàn 
thành để đi lại thuận tiện, đảm 
bảo cho con em được đi học 
trên con đường rộng rãi, xe cộ 
lưu thông dễ dàng, việc làm ăn 
thuận lợi hơn. Nghe Nhà nước 
làm đường, dân đều ủng hộ.

Một công trình quan trọng 
khác cũng đang được đẩy nhanh 
tiến độ thi công là tuyến đường 
đê bao phường Bình Định - giai 
đoạn 2, dài hơn 2 km, tổng mức 
đầu tư hơn 43,3 tỷ đồng, đi qua 
2 phường Bình Định và Nhơn 
Hưng. Hiện đơn vị thi công 
đang tập trung hoàn thành 
mặt đường rộng 10 m, đường 
hoàn thành tới đâu làm luôn 
vỉa hè đến đó. Tuyến đường 
đê bao này sẽ góp phần ngăn 
nước sông Gò Chàm tràn vào 
khu vực trung tâm thị xã, kết 

hợp làm đường giao thông nội 
bộ. Sau khi hoàn thành, tuyến 
đường còn mở rộng không gian, 
góp phần hoàn chỉnh hạ tầng hệ 
thống giao thông trên địa bàn 
thị xã. 

Theo báo cáo của TX An 
Nhơn, từ đầu năm tới nay, địa 
phương đã triển khai thi công 
16/29 công trình, dự án mới; thi 
công dứt điểm 5/21 công trình 
chuyển tiếp; thực hiện thanh 
toán kế hoạch vốn đối với 45 công 
trình, dự án hoàn thành các năm 
trước. Hầu hết các công trình, dự 
án triển khai đều đảm bảo tiến độ 
thi công và giải ngân vốn đầu tư. 

Ông Phan Trường Lưu, Phó 
trưởng Ban Quản lý dự án Đầu 
tư và phát triển quỹ đất TX An 
Nhơn cho biết, đến nay nhiều 
công trình triển khai trên địa 
bàn thị xã đã đạt tiến độ giải 
ngân tích cực. Trong đó, nguồn 
vốn các công trình do trung 
ương và tỉnh cấp hơn 36,8 tỷ 
đồng đã giải ngân gần 31 tỷ 
đồng, đạt hơn 84%. Nguồn vốn 
thị xã cấp gần 303 tỷ đồng, đến 
nay đã thực hiện thanh toán 
hơn 247, tỷ đồng, đạt gần 82%.  

THANH MINH

Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 636, đoạn từ đường sắt phường Bình 
Định đến ngã tư giao với đường phía Tây tỉnh, xã Nhơn Phúc.   Ảnh: THANH MINH

Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện Tây Sơn đang 
triển khai thực hiện mô hình 
nuôi thâm canh bò thịt chất 
lượng cao tại hộ ông Nguyễn 
Văn Long, ở thôn Phú Lạc, xã 
Bình Thành. Thời gian thực hiện 
mô hình trong 6 tháng, quy mô  
5 con bò giống BBB, Red Angus 
và Kobe. Tổng chi phí thực hiện 
mô hình gần 112 triệu đồng, 
trong đó, Nhà nước hỗ trợ hộ 
thực hiện mô hình gần 38 triệu 
đồng và tập huấn toàn bộ quy 
trình kỹ thuật nuôi, chăm sóc bò. 

Việc thực hiện mô hình 
nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới 
chăn nuôi bền vững, thúc đẩy 
áp dụng các tiến bộ KHKT về 
chăn nuôi bò thịt, cách thức 
chăn nuôi bán công nghiệp có 
theo dõi đầu tư hạch toán từ 
khâu đầu đến khâu cuối; nâng 
dần trình độ, khả năng chăn 
nuôi của người dân phù hợp 
với tình hình mới.  VĂN PHONG

Triển khai 
mô hình nuôi 
thâm canh bò thịt 
tại xã Bình Thành

nghiệp Becamex VSIP Bình 
Định, các hạng mục liên quan 
đến việc cấp điện cho khu vực 
này sẽ được thi công trước. 

Ngoài ra, dự án nâng công 
suất TBA 110 kV An Nhơn (TX 
An Nhơn) đã đóng điện vào 
ngày 30.10.2021, nâng tổng 
công suất của trạm từ 50 MVA 
lên 88 MVA, khắc phục tình 
trạng mang tải ở mức cao của 
trạm, đáp ứng nhu cầu phụ 
tải tăng thêm tại các khu công 
nghiệp, khu đô thị mới trên 
địa bàn thị xã và khu vực lân 
cận đến năm 2025. Bên cạnh 
đó, CREB đang khẩn trương 
thực hiện các thủ tục cuối 
cùng để khởi công đường dây  
110 kV và TBA 110 kV Cảng 
Quy Nhơn vào đầu năm 2022.

Các dự án kể trên khi đi vào 
hoạt động sẽ góp phần quan 
trọng nâng cao chất lượng 
toàn hệ thống điện ở tỉnh Bình 
Định. Ông Hồ Quang Thịnh 
phân tích, để phát triển kinh 
tế, điện - đường phải đi trước 
một bước. Chính vì thế chúng 
tôi chủ động phối hợp với 
chính quyền các địa phương, 
nhà thầu, đơn vị thi công để 
kịp thời tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc, nhằm đảm 
bảo các dự án vận hành đúng 
tiến độ. Mới đây, Công ty cũng 
đã kiến nghị với EVNCPC chỉ 
đạo CREB đẩy nhanh tiến 
độ thi công để hoàn thành ít 
nhất 2 xuất tuyến 22 kV cấp 
điện cho Khu công nghiệp 
Becamex trong khuôn khổ  
Dự án KfW3.2.   ĐÌNH PHƯƠNG
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Bình Định

Nhưng từ bây giờ, chúng tôi 
mãi chẳng thể nghe ông trực 
tiếp hô hát nữa. Ông đã bay về 
miền mây trắng mênh mang tại 
nhà riêng vào chiều 5.11...

Kiểm “Chòi”
Năm ngoái, khi tôi và một 

người bạn đến thăm, ông đã 
yếu lắm. Nhưng khi nhắc về 
bài chòi, người nghệ sĩ đã gần 
90 tuổi ấy như được tiếp thêm 
năng lượng, bỗng tinh anh lạ 
thường. Ông kể rành rẽ về bài 
chòi dân gian, từng khúc thức, 
từng tiến trình phát triển. Và 
ông hô hát. Lần nào đến thăm, 
chúng tôi cũng được ông “đãi” 
những câu hô thai dí dỏm, đậm 
chất dân gian.

Hôm ấy, ông lọ dọ đến bên 
chiếc tủ đã cũ, lấy ra một tập 
bản thảo, nhờ cậy: “Đây là 
những câu hô hát các con bài mà 
bác viết. Cháu mang giúp đưa 
cho nhà nghiên cứu Nguyễn An 
Pha”. Ông muốn chia sẻ tâm 
huyết của mình với những tấm 
lòng đồng điệu. Khi nhắc đến 
NSƯT Nguyễn Kiểm, những 
thế hệ sau luôn dành cho ông 
sự kính trọng nhất mực. Như 
nhà nghiên cứu Nguyễn An Pha 
từng nói “vì bác Nguyễn Kiểm 
là một bậc thầy đáng kính, hiếm 
ai yêu bài chòi, đắm đuối với bài 
chòi như bác ấy”.

Trong công trình nghiên cứu 
Nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình 
Định (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 
2019), ngoài giới thiệu những 
đóng góp đáng kể của NSƯT 
Nguyễn Kiểm về bài chòi, nhà 
nghiên cứu Nguyễn An Pha còn 
kể lại sự tích nghệ danh Kiểm 
“Chòi”: “Đặc biệt, Nguyễn Kiểm 
độc tấu bài chòi Bế Văn Đàn (của 
Nguyễn Đốc) cho Bác Hồ xem, 
nhân dịp Bác Hồ tiễn Bác Tôn 
đi dự hội nghị Á Phi năm 1956 

tại Phủ Chủ tịch. Xem ông trình 
diễn xong, Bác Hồ khen: “Cái 
điệu bài chòi là điệu mang tính 
chiến đấu, hay lắm đấy, cần phải 
được gìn giữ”. Và Bác tặng cho 
nghệ sĩ Nguyễn Kiểm là Kiểm 
“Chòi” (tr.173)”.

Cái tên ấy đã thành “thương 
hiệu” của NSƯT Nguyễn Kiểm, 
cũng là sự khẳng định cho vai 
trò của ông trong nghệ thuật ca 
kịch bài chòi.

Một nghệ sĩ đa tài
Nguyễn Kiểm quê Hoài 

Nhơn, một trong những cái nôi 
của nghệ thuật dân gian bài chòi 
Bình Định. Gia đình ông đều có 
máu nghệ sĩ: Cha chơi đàn giỏi, 
anh của ông - Nguyễn Đốc - là 
nghệ nhân hô bài chòi nức tiếng 
một thời. Cũng chính Nguyễn 
Đốc là người thầy đầu tiên dạy 
Nguyễn Kiểm bài học vỡ lòng về 
bài chòi, gieo vào ông tình yêu 
để về sau ông gắn bó một đời.

Năm 1952, Nguyễn Kiểm 
gia nhập đội bài chòi ở Đoàn 
Văn công Liên khu 5. Sau thành 
công với nhiều vai diễn lớn 
như Tương Tử trong vở Thoại 
Khanh - Châu Tuấn, Mã Giám 
Sinh trong Nghìn thu vọng mãi, 
Già Liêu trong Tiếng sấm Tây 
Nguyên… Năm 1955, ông theo 
Đoàn tập kết ra Bắc. Để rồi, 20 
năm trọn vẹn với nghiệp diễn 
nơi đất Bắc, ông mang bài chòi 
Bình Định đến với công chúng 
khắp nơi.

Sau ngày đất nước thống 
nhất, Nguyễn Kiểm trở lại quê 
hương, làm Phó Đoàn dân ca 
kịch Nghĩa Bình. Đến năm 1982, 
ông làm chuyên viên nghệ thuật 
sân khấu của Sở Văn hóa Thông 
tin Nghĩa Bình. Cũng từ đây 
ông vừa làm công tác quản lý 
vừa viết kịch bản, sáng tác, làm 
đạo diễn sân khấu, rồi đi chuyên 

sâu nghiên cứu về bài chòi cổ để 
giữ gìn bộ môn nghệ thuật độc 
đáo này.

Ông là tác giả kịch bản của 
nhiều vở diễn đã được dàn 
dựng và để lại cho khán giả 
nhiều cảm xúc như: Biển động 
tình người, Láo thật... Nguyễn 
Kiểm còn là tác giả chuyển thể, 
cải biên, nâng cao làn điệu khá 
thành công những vở như: Hoa 
Sơn Mỹ, Núi rừng năm ấy, Đồng 
tiền Vạn Lịch… Năm 1998, tại 
Liên hoan sân khấu dân ca tổ 

chức tại Huế, ông được Hội 
đồng giám khảo trao giải “Tác 
giả chuyển thể xuất sắc” cho vở 
Chuyện tình trong vương phủ và 
Chia tay hoàng hôn. Ngoài ra, ông 
còn là đạo diễn của nhiều vở 
như Lâm Sanh - Xuân Nương, Núi 
rừng năm ấy, Hoa Sơn Mỹ…

Miệt mài với con chữ, 
Nguyễn Kiểm khi viết kịch bản, 
lúc viết nghiên cứu, và cả sáng 
tác truyện, làm thơ. Ông là tác 
giả của tập truyện ngắn Sau tấm 
màn nhung (1982), tập kịch ngắn 

Mở trói (1998), hồi ký Xuân thất 
thập (2004), công trình nghiên 
cứu giới thiệu Nguồn gốc và sự 
phát triển bộ môn sân khấu bài chòi 
Bình Định…

Bên cạnh đó, ông đã tham 
gia đào tạo 7 khóa diễn viên, 
gồm 2 khóa tại chức ngoài Hà 
Nội và 5 khóa đào tạo ở miền 
Trung. Nhiều học trò của ông 
đã thành danh, có người giờ đã 
thành NSND, là những trụ cột 
của nền ca kịch đương đại. Với 
những đóng góp của mình, năm 
1984, ông là một trong số những 
nghệ sĩ đầu tiên của ngành Kịch 
hát dân ca khu 5 được Nhà nước 
phong tặng danh hiệu NSƯT.

Về nhà…
Những bậc tinh anh của 

ngành ca kịch dân tộc cùng thời 
ông hầu hết đều dần rời cõi tạm. 
Nào ai có thể đi ngược lại quy 
luật sinh tử của tạo hóa? Ngay 
từ mấy năm trước, ông đã chuẩn 
bị tâm thế cho một sự ra đi. Khi 
ấy, ông chia sẻ rằng người bạn 
đời của ông cũng đã mất cách 
đây gần 20 năm. Ông cũng đã 
chuẩn bị cho mình một nơi cạnh 
bà khi an yên vĩnh viễn…

Ông nói cùng chúng tôi về 
ngôi mộ của mình bằng bài thơ 
ông viết có tiêu đề Mình viếng 
mộ mình: “Mộ giờ còn nửa cỏ 
phần xanh/ Vẫn níu hai bên bốn 
cạnh viền/ Giọt đèn tim tím ôi 
hiu quạnh/ Mình nhớ mình lên 
viếng mộ mình”. Khi ấy, ông 
còn cười tự trào: “Vậy mà, hơn 
chục năm rồi, ngôi nhà ấy vẫn 
trống. Năm nào bác cũng lên 
thăm bà nhà, cũng là lên thăm 
nhà mình…”.

Giờ thì, ông đã về với cụ 
bà trong “ngôi nhà” ấy, về với 
những người bạn một thuở vàng 
son câu hát. Xin tiễn biệt ông, 
một đại thụ của bài chòi dân 
gian Bình Định, một người thầy 
đáng kính của nghệ thuật sân 
khấu truyền thống nước nhà.

VÂN PHI

Câu bài chòi bay về miền mây trắng
“Chồng thì tướng tá như voi/ Vợ thì như xác cá mòi phơi khô/ Mỗi lần mái tức giận cồ/ Chỉ cần túm áo xích vô cười nằm 

cười/ Hô! Là Tứ Xách nầy”. Mỗi lần nhớ nghĩ tới câu hát - tôi lại như nghe văng vẳng câu bài chòi do NSƯT Nguyễn Kiểm 
viết, trước mắt là điệu bộ ông tự mình hô hát làm mẫu sinh động…

NSƯT Nguyễn Kiểm sinh năm 1935, quê ở Bồng Sơn, Hoài Nhơn, 
Bình Định. Ông là hội viên Chi hội Nghệ sĩ sân khấu, hội viên Chi hội 
Văn nghệ dân gian (Hội VHNT Bình Định); hội viên Hội Nghệ sĩ sân 
khấu Việt Nam; hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ông có 3 
HCV trong các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với những 
vai: Thái thú Tương Tử trong vở Thoại Khanh - Châu Tuấn (năm 1958); 
Già Liêu trong vở Tiếng sấm Tây Nguyên (năm 1964); Chi đội trưởng 
cảnh sát ngụy trong vở Đội kịch chim chèo bẻo (năm 1970). Ông nhận 
giải đặc biệt với vai Quan ngự y trong vở Huyền Trân công chúa (năm 
1995); giải A giải Đào Tấn - Xuân Diệu (2001 - 2005)…

SÁCH MỚI

Văn tế Hán Nôm Bình Định (Nghiên 
cứu và tuyển chú, NXB Khoa học Xã 
hội, 2021) là tập chuyên luận của 
TS Võ Minh Hải khai thác kho di 
sản Hán Nôm ở Bình Định, vừa ra 
mắt bạn đọc. Sách dày dặn với 360 
trang, phân bổ thành 2 phần chính: 
Văn tế Hán Nôm Bình Định - Diện mạo 
và đặc điểm; Văn tế Hán Nôm Bình 
Định - Tuyển chú.

Tiếp bước những dang dở của các 
nhà nghiên cứu Hán Nôm trước đây 
ở Bình Định, TS Võ Minh Hải đi sâu 
vào khai thác, phác họa rõ nét diện 
mạo của văn tế Hán Nôm Bình Định. 
Ngoài những đặc trưng về thể loại, 
khái niệm, nguồn gốc, ông chuyên 
sâu nghiên cứu về thể loại này từ 
trữ lượng, phân loại đến lực lượng 
sáng tác văn tế Hán Nôm hiện nay 
của Bình Định.

Trong tập sách, tác giả tuyển chú 
14 văn bản Hán Nôm (7 bài văn tế 
chữ Hán, 7 bài văn tế chữ Nôm) giúp 

Mở hướng nghiên cứu về văn tế Hán Nôm Bình Định

người đọc tiếp cận và hiểu sâu hơn 
về các bản văn tế ở Bình Định. Trong 
những văn tế ấy, có những văn bản 
quan trọng như: Văn tế ngài Cống quận 
công Trần Đức Hòa, Văn tế nguyên soái 
Mai Xuân Thưởng, Văn tế tạ ơn cầu đảo 
được mưa của Đào Tấn, Văn tế vua Quang 
Trung, Văn tế Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, 

Võ Minh Hải sinh năm 1981, quê ở Phù Mỹ, là 
tiến sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, đang giảng 
dạy tại khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quy 
Nhơn; hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian (Hội VHNT 
Bình Định). Văn tế Hán Nôm Bình Định là tập sách thứ 
2 của ông sau Ngôn ngữ Truyện Kiều từ góc nhìn văn 
hóa (NXB Khoa học xã hội, 2020).

Bài văn tế chiến sĩ trận vong của Bình 
Định… Mỗi bản văn tế đều được 
nêu rõ xuất xứ, tường chú, thích 
nghĩa rõ ràng. Qua những bản văn 
tế còn lưu giữ, ta có thêm góc nhìn 
về những danh nhân xưa, hiểu được 
niềm kính ngưỡng của người đương 
thời với họ. 

Chỉn chu và giàu tính khoa học, 
Văn tế Hán Nôm Bình Định là nguồn 
tư liệu quý cho những ai yêu thích 
nghiên cứu văn tế Hán Nôm và 
muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa 
Bình Định.

ĐỨC LINH

Tuyên dương 
học sinh giỏi cấp tỉnh 
và cấp quốc gia

Ngày 8.11, tại Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn, Hội Khuyến học TP Quy 
Nhơn tổ chức lễ tuyên dương, khen 
thưởng học sinh giỏi đạt giải cao cấp 
tỉnh và cấp quốc gia, năm học 2020 - 2021.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, kéo dài nên tại buổi lễ, 
Hội Khuyến học TP Quy Nhơn thay 
mặt Hội Khuyến học tỉnh Bình Định 
và các nhà tài trợ tuyên dương và trao 
thưởng tượng trưng cho 49 học sinh 
giỏi đạt giải cao cấp tỉnh và cấp quốc 
gia, năm học 2020 - 2021 tại Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn và đại diện 
cho học sinh giỏi toàn thành phố.

Năm nay, Hội khuyến học thành phố 
trao các giải thưởng, khen thưởng, học 
bổng khuyến tài tổng cộng 121 suất với 
tổng số tiền hơn 128 triệu đồng. Trong 
đó, Hội khuyến học tỉnh trao 12 suất, trị 
giá 15 triệu đồng. Hội khuyến học TP 
Quy Nhơn trao 109 suất, trị giá 113,1 
triệu đồng.                      XUÂN NGUYÊN
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Bình Định

Thực hiện tốt chủ trương 
tuyển quân “tròn khâu”

Với sự vào cuộc tích cực 
của cả hệ thống chính trị, công 
tác tuyển quân luôn được thực 
hiện đúng theo Luật Nghĩa vụ 
quân sự (NVQS) năm 2015, 
chất lượng thanh niên (TN) 
nhập ngũ ngày càng được 
nâng cao. 

Phó Chủ tịch UBND TX 
Hoài Nhơn Trần Hữu Thảo 
cho biết: “Hội đồng NVQS thị 
xã đã chỉ đạo hội đồng NVQS 
các xã, phường tích cực tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức, 
quán triệt sâu sắc các văn bản 
pháp luật liên quan đến thực 
hiện Luật NVQS tới nhân dân 
và TN trong độ tuổi sẵn sàng 
nhập ngũ. Nhờ đó, giai đoạn 
2018 - 2020, thị xã đã giao 950 
quân cho các đơn vị, đạt 100% 
chỉ tiêu được giao”.

Nhìn rộng ra toàn tỉnh, 
chủ trương tuyển quân “tròn 
khâu” đã được thực hiện tốt 
theo phương châm “tuyển 
người nào, chắc người đó”. 
Trong đó, với vai trò là cơ 
quan thường trực Hội đồng 
NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh 
đã chủ trì phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị có liên quan 
tham mưu cho UBND tỉnh, 
Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức 
thực hiện tốt công tác tuyển 
quân. Giai đoạn 2018 - 2020, tỷ 
lệ TN toàn tỉnh lên trạm khám 
đạt 100%, đạt sức khỏe chiếm 
39,4%; đã giao 7.203 quân (đạt 
100% chỉ tiêu) cho các đơn vị, 
có 879 TN có trình độ từ trung 
cấp trở lên. 

Qua giám sát tại hai đơn vị, 
các thành viên Đoàn giám sát 
đã dành nhiều thời gian trao 

Xét xử 2 quân 
nhân về tội cố ý 
gây thương tích

Ngày 8.11, tại Lữ đoàn 
Pháo binh 572, Tòa án Quân 
sự khu vực 1 (Quân khu 5) 
đã mở phiên tòa xét xử vụ 
án hình sự đối với hai bị 
cáo Nguyễn Khắc Thanh và 
Nguyễn Văn Lượng (là quân 
nhân của Lữ đoàn) về tội cố ý 
gây thương tích.

Theo cáo trạng, trong quá 
trình công tác tại đơn vị, 
vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 
19.3.2021, bị cáo Thanh và bị 
cáo Lượng xảy ra xô xát với 
binh nhất V.T.Đ (cùng đơn vị). 
Do không kiềm chế được hành 
vi, hai bị cáo này đã đánh quân 
nhân Đ. gây thương tật 35%.

Tại phiên tòa, hai bị cáo 
thành khẩn nhận tội. Tòa án 
Quân sự khu vực 1 đã tuyên 
phạt bị cáo Thanh 45 tháng tù 
giam, bị cáo Lượng 38 tháng 
tù giam.

ANH TUẤN

Đưa Luật Nghĩa vụ quân sự vào cuộc sống
Qua giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 tại Bộ CHQS tỉnh và TX Hoài Nhơn, Đoàn giám sát của 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị hai đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Luật theo phương châm “thiết thực, hiệu quả, 
đúng luật”. Thực hiện tốt việc đưa Luật vào cuộc sống có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng quân đội 
và LLVT cách mạng lâu dài.

đổi, làm rõ một số nội dung về 
quy trình thực hiện công tác 
tuyển quân. “Ngoài đảm bảo 
số lượng, chất lượng, người 
dân cũng rất quan tâm đến 
việc công khai, minh bạch và 
công bằng trong công tác tuyển 
quân!”, bà Nguyễn Thị Tuyết, 
Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy Phù Cát - thành viên đoàn 
giám sát, nêu ý kiến.

Thông tin thêm về vấn đề 
này, thượng tá Võ Đức Thứ, 
Trưởng Ban Quân lực Bộ CHQS 
tỉnh, cho biết: “Công tác tuyển 
quân được thực hiện theo quy 
định của Luật NVQS năm 2015 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Trong đó, khâu bình cử ở 
thôn, làng, khu phố, sơ tuyển 
tại cấp xã đã thể hiện tính 
công khai, minh bạch từ cơ sở 

trước khi hội đồng NVQS cấp 
huyện xét duyệt. Danh sách 
tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, 
kết quả phân loại sức khỏe sau 
khi khám tuyển cũng được 
niêm yết công khai. Như vậy, 
công tác tuyển quân được 
các cơ quan, tổ chức của địa 
phương phối hợp hiệp đồng 
với đơn vị nhận quân thực 
hiện theo quy trình, quy 
định chặt chẽ dưới sự giám 
sát của cả hệ thống chính trị 
cơ sở và nhân dân”.

Sâu sát cơ sở, giải quyết 
vướng mắc

Qua làm việc với hai đơn 
vị, đoàn giám sát của Ban Pháp 
chế HĐND tỉnh nhìn nhận, bên 
cạnh những kết quả khả quan, 
việc thực hiện Luật NVQS 

vẫn còn một số hạn chế, đó là: 
Công tác tuyên truyền, giáo 
dục ở một số địa phương chưa 
được coi trọng đúng mức; nhận 
thức của một bộ phận người 
dân về Luật NVQS chưa thật 
đầy đủ; việc thực hiện quy 
trình tuyển quân ở một số địa 
phương còn lúng túng, nhất là 
áp dụng những điểm mới trong 
Luật NVQS năm 2015 và khi 
địa phương phải thực hiện chủ 
trương “tròn khâu”… 

Ông Phạm Hồng Sơn, 
Trưởng Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh - Trưởng đoàn giám sát, 
đề nghị: Các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ CHQS tỉnh và TX 
Hoài Nhơn cần tích cực bám, 
nắm tình hình, hướng dẫn, 
giúp đỡ các địa phương, đơn 
vị giải quyết những vướng mắc 

nảy sinh khi triển khai trong 
thực tế để tiếp tục nâng cao 
hiệu quả thực hiện Luật NVQS. 
Cùng với đó, cần coi trọng việc 
kiện toàn, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của hội đồng NVQS 
các cấp; phát huy vai trò của cả 
hệ thống chính trị, đặc biệt là 
vai trò của cơ quan quân sự địa 
phương trong thực hiện công 
tác tuyển quân. 

Theo đại tá Đỗ Xuân Hùng, 
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu 
trưởng Bộ CHQS tỉnh: Bộ CHQS 
tỉnh đã tham mưu cho UBND 
tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị, địa phương triển khai 
thực hiện công tác tuyển quân 
năm 2022 chặt chẽ, đúng quy 
trình, có chất lượng. Đặc biệt là 
phải xây dựng kế hoạch khám 
sức khỏe và tổ chức lễ giao, 
nhận quân thích ứng an toàn, 
phù hợp với tình hình dịch 
Covid-19 trên địa bàn. “Các cơ 
quan chuyên môn của Bộ CHQS 
tỉnh sẽ bám sát thực tế ở địa 
phương, đơn vị để kịp thời giải 
quyết những vướng mắc phát 
sinh, nâng cao hiệu quả thực 
hiện Luật NVQS nói chung và 
công tác tuyển quân nói riêng, 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây 
dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới”, đại tá Hùng 
nhấn mạnh.               HỒNG PHÚC

Mặc dù diễn ra trong điều 
kiện dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, cùng một lúc phải 
thực hiện nhiều nhiệm vụ, 
nhưng với sự nỗ lực, tinh 
thần trách nhiệm cao của cả 
hệ thống chính trị, diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện Tuy 
Phước đã thành công tốt đẹp. 

Để có kết quả đó, huyện 
Tuy Phước đã chuẩn bị chu 
đáo hệ thống văn kiện, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, thao 
trường, bãi tập và huy động 
nhiều lực lượng tham gia; hiệp 
đồng chặt chẽ các yếu tố bảo 
đảm cho nhiệm vụ diễn tập. 

Giao nhiệm vụ cho khung 
tập huyện Tuy Phước trước khi 
cuộc diễn tập chính thức bắt 
đầu, đồng chí Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh - Phó trưởng 
Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, yêu 
cầu: “Khung tập của huyện cần 
phải xác định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, cương vị diễn tập; 

vận dụng sáng tạo giữa lý luận 
với thực tiễn; đánh giá, dự báo 
đúng tình hình về mọi mặt để 
tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành chặt chẽ, nghiêm túc, 
đúng ý định của Ban Chỉ đạo 
diễn tập tỉnh”. 

Bước vào diễn tập, khung 
tập của huyện Tuy Phước đã 
có nhiều đổi mới trong vận 
hành cơ chế, ứng phó linh hoạt 
trong xử lý các tình huống. Tại 
diễn tập, những tình huống 
giả định như: Phần tử xấu nổi 
lên, kích động, lôi kéo tổ chức 
biểu tình, bạo loạn… cùng với 
hình ảnh, âm thanh minh họa 
được bộ phận đạo diễn đưa ra 
đã làm tăng tính thực tế. Lãnh 
đạo huyện Tuy Phước bình 
tĩnh, quyết đoán xử lý từng 
tình huống tại hội nghị triển 
khai các biện pháp chuyển 
địa phương vào các trạng thái 
khẩn cấp về quốc phòng. 

Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phước Huỳnh Nam lần lượt 

nghe các bộ phận báo cáo, 
gặp ách tắc ở đâu, giải quyết 
luôn tại đó; chỉ đạo các lực 
lượng quân sự, CA, đơn vị, 
địa phương triển khai đồng 
bộ các phương án giải quyết, 
bảo vệ an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội. “Thông qua 
cuộc diễn tập lần này, không 
chỉ lãnh đạo huyện mà tất 
cả khung tập nắm chắc quan 
điểm, đường lối, chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; tổ chức điều hành, xử lý 
các tình huống quốc phòng, an 
ninh kịp thời, chính xác, giữ 
vững ổn định về an ninh chính 
trị, tạo thuận lợi cho phát triển 
KT-XH”, đồng chí Huỳnh Nam 
cho biết.

Theo đánh giá của Ban Chỉ 
đạo diễn tập tỉnh, việc thực 
hành diễn tập vận hành cơ chế 
qua các trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu, các trạng thái quốc 
phòng, khung tập huyện Tuy 
Phước đã có nhiều cố gắng, thể 

hiện tinh thần trách nhiệm cao, 
tác phong khẩn trương, nghiêm 
túc trong từng vai tập. Đặc biệt 
là vận hành nhuần nhuyễn 
cơ chế Đảng lãnh đạo, chính 
quyền điều hành, cơ quan quân 
sự, CA làm nòng cốt, phối hợp 
với các ban, ngành, đoàn thể 
làm tham mưu trong việc 
chuyển trạng thái.

Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ 
huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó 
trưởng Ban Thường trực Ban 
Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đánh giá: 
“Thành công của cuộc diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện Tuy 
Phước năm 2021 sẽ làm chuyển 
biến nhận thức của đội ngũ cán 
bộ các cấp và nhân dân huyện 
Tuy Phước về nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự địa phương; 
xây dựng, củng cố các tiềm lực 
trong khu vực phòng thủ và có 
thêm kinh nghiệm để xử lý khi 
có tình huống xảy ra, giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội”.           XUÂN NHÂM

DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN TUY PHƯỚC NĂM 2021:

Thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh

Thanh niên TP Quy Nhơn hăng hái lên đường nhập ngũ.                                                                                                                                                    Ảnh: H.P

Các địa phương, đơn 
vị cần quan tâm huy động các 
nguồn lực xã hội phục vụ thực 
hiện Luật NVQS, nhất là thực 
hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội. Đây là việc làm góp 
phần đưa Luật NVQS đi vào 
cuộc sống, động viên, khích lệ 
công dân thực hiện nghĩa vụ bảo 
vệ Tổ quốc”. 
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

PHẠM HỒNG SƠN

“
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Bình Định

● Qua kiểm tra công tác 
PCCC&CNCH tại các công trình 
nhà cao tầng, đã phát hiện có 
những tồn tại, hạn chế đáng lo 
ngại nào, thưa ông?

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan tổ chức kiểm tra an 
toàn PCCC&CNCH đối với 23 
cơ sở nhà cao tầng thuộc diện 
quản lý trên địa bàn tỉnh. Kết 
quả kiểm tra cho thấy, về cơ 
bản các công trình đều đã được 
thẩm duyệt thiết kế, nghiệm 
thu về PCCC, trang bị hệ thống 
thiết bị PCCC phù hợp với các 
quy định, theo quy chuẩn, tiêu 
chuẩn kỹ thuật hiện hành…

Tuy nhiên, vẫn còn một số 
tồn tại, thiếu sót trong việc 
duy trì các điều kiện về an 
toàn PCCC trong quá trình 
hoạt động. Một số công trình 
nhà cao tầng mới hoạt động trở 
lại sau các đợt dịch Covid-19 
nên công tác tự kiểm tra an 
toàn PCCC&CNCH chưa sâu 
sát, chưa chủ động trong việc 
duy trì các điều kiện đảm bảo 
an toàn PCCC&CNCH. Một 

Một số công trình nhà cao tầng  
chưa thực hiện tốt công tác PCCC

Từ ngày 10 - 31.10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) đã kiểm tra an toàn PCCC đối với các công trình nhà 
cao tầng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế. Phóng viên Báo 
Bình Định phỏng vấn đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, về vấn đề này.

Đại tá NGUYỄN VĂN LONG

Diễn tập PCCC&CNCH tại một công trình nhà ở tại phường Bình Định (TX An Nhơn).                                                         Ảnh: N. HÂN

số chủ đầu tư, đơn vị quản lý 
công trình nhà cao tầng chưa 
thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
PCCC&CNCH theo quy định 
như: Chưa thành lập ban quản 
trị chung cư; không kiểm tra, 
bảo dưỡng các hệ thống, thiết 
bị PCCC định kỳ theo quy 
định; chưa mua bảo hiểm cháy, 
nổ bắt buộc theo quy định.

Bên cạnh đó, tại một số 
công trình nhà cao tầng, các 
điều kiện PCCC&CNCH đối 
với các hành lang, lối ra thoát 
nạn, cầu thang bộ thoát nạn 
an toàn không được duy trì 
thường xuyên. Đáng chú ý, 
còn tình trạng để đồ vật, lắp 
đặt cục nóng điều hòa... trong 
buồng thang bộ, trên hành 

lang, làm cản trở hoạt động 
thoát nạn tại một số công trình 
nhà cao tầng. Lực lượng PCCC 
cơ sở tại một số nhà chung cư 
không đảm bảo số lượng, chưa 
được bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng PCCC định kỳ theo quy 
định. Hoạt động của lực lượng 
PCCC tại chỗ còn mang tính 
hình thức, lúng túng trong 
triển khai lực lượng, phương 
tiện chữa cháy, CNCH.

Qua kiểm tra, cơ quan chức 
năng đã lập biên bản xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực PCCC&CNCH 3 trường 
hợp. Công tác xử lý vi phạm 
đảm bảo đúng trình tự, thủ 
tục và thẩm quyền, không có 
trường hợp nào khiếu nại.

● Để chấn chỉnh tình trạng 
chưa tuân thủ nghiêm các quy 
định về PCCC&CNCH ở các công 
trình nhà ở cao tầng, Phòng sẽ có 
biện pháp gì trong thời gian tới?

- Sau kiểm tra, Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH đã chỉ ra 
những hạn chế trong công tác 
PCCC&CNCH tại từng công 
trình nhà cao tầng để các chủ 
đầu tư, đơn vị quản lý nhà ở 
cao tầng thấy rõ để có biện 
pháp khắc phục kịp thời. Bên 
cạnh đó, kiên quyết xử lý 
những cá nhân, đơn vị không 
thực hiện đúng trách nhiệm 
để xảy ra tình trạng vi phạm, 
mất an toàn PCCC ở từng  
công trình.

Với chức năng, nhiệm vụ 

Thời gian qua, nhiều mô hình tự quản 
về ANTT được xây dựng rộng khắp trên 
địa bàn các xã, phường của TX An Nhơn 
đã góp phần phòng, chống, ngăn ngừa 
tội phạm có hiệu quả.

Đầu tháng 10.2021, CA TX An Nhơn 
phối hợp với Ban chỉ đạo 138 xã Nhơn 
Lộc ra mắt mô hình “Bóng điện ngoài hè 
- Số điện thoại liền kề”của Chi hội Nông 
dân thôn Tráng Long. Mô hình thực hiện 
trên tuyến đường từ ngã ba thôn Tráng 
Long 1 đến Nhà văn hóa thôn với 50 hộ 
nông dân tự nguyện tham gia. Các hộ đều 
lắp phía trước sân hè nhà mình một bóng 
đèn điện, bật sáng hằng đêm. Từng hộ 
phải biết số điện thoại của nhà bên cạnh, 
ban điều hành thôn và “đường dây nóng” 
của CA xã để liên lạc khi có sự việc xảy ra.

Ông Dương Văn Khanh, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, đánh 
giá: Việc xây dựng mô hình “Bóng điện 
ngoài hè - Số điện thoại liền kề” đã góp 
phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo 
sự đoàn kết, phát huy sức mạnh trong 
công tác đấu tranh, phòng chống các loại 
tội phạm và tệ nạn xã hội. Mô hình góp 
phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự 

  An Nhơn nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT

của mình, thời gian tới, Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH chủ 
động bám sát, nắm chắc tình 
hình ở từng công trình để làm 
cơ sở đề ra các biện pháp quản 
lý, tham mưu UBND các cấp, 
CA tỉnh tăng cường quản lý nhà 
nước về PCCC. Thường xuyên 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức PCCC sâu rộng đến 
người dân và chú trọng đến đối 
tượng là cơ quan, tổ chức, chủ 
đầu tư, đơn vị quản lý, ban quản 
trị các công trình nhà ở cao tầng. 
Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
nhằm nâng cao năng lực hoạt 
động của lực lượng PCCC tại 
chỗ, tổ chức thực tập phương 
án chữa cháy, CNCH. Công 
khai danh sách các cơ sở không 
bảo đảm an toàn về PCCC để 
các cấp ủy, chính quyền cơ sở 
thấy rõ vai trò, trách nhiệm, 
tăng cường quan tâm, chỉ đạo 
về công tác PCCC...

● Để nâng cao hiệu quả phòng 
ngừa, góp phần hạn chế đến mức 
thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, 
nổ đối với các công trình nhà 
cao tầng, ông có lưu ý gì?

- Chúng tôi đề nghị các đơn 
vị chủ đầu tư, ban quản lý, ban 
quản trị công trình nhà cao 
tầng tiếp tục thực hiện nghiêm 
các quy định, hướng dẫn về 
PCCC&CNCH đối với nhà  
cao tầng. 

Về phần mình, Phòng Cảnh 
s á t P C C C & C N C H t h ư ờ n g 
xuyên phối hợp chặt chẽ với các 
đơn vị liên quan tuyên truyền, 
huấn luyện, xây dựng phong 
trào toàn dân tham gia PCCC. 
Chú trọng nâng cao nhận thức, 
kiến thức và kỹ năng PCCC, 
thoát nạn của người dân sinh 
sống tại các công trình nhà ở 
cao tầng...

● Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

(BĐ) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2021, sáng 8.11, Huyện đoàn 
Vân Canh tổ chức Diễn đàn truyền 
thông phòng, chống ma túy, HIV/AIDS 
trong thanh niên tại xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh. 

Tại diễn đàn, báo cáo viên đã truyền 
đạt một số nội dung, như: Thông tin 
nhận biết và tác hại của một số loại ma 
túy mới; kỹ năng ứng phó với các tình 
huống khi bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma 
túy; một số quy định mới của Nhà nước 
về công tác cai nghiện ma túy ở Việt 
Nam; chế độ, chính sách đối với người 
cai nghiện ma túy;...

Thông qua diễn đàn nhằm nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ, 
thực hiện hiệu quả các chương trình 
mục tiêu quốc gia của Chính phủ, của 
Đoàn Thanh niên về phòng, chống tệ 
nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.    

CHƯƠNG HIẾU

Diễn đàn truyền 
thông về phòng, 
chống ma túy

giác của mỗi gia đình, đoàn viên, công 
dân tham gia phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân 
cư không có người vi phạm pháp luật và 
các tệ nạn xã hội.

Sau mô hình ở xã Nhơn Lộc, CA TX 
An Nhơn đã phối hợp với UBND xã 
Nhơn An tổ chức ra mắt mô hình “Số điện 
thoại liền kề” của Chi hội Nông dân thôn 
Háo Đức, có 18 hộ nông dân tham gia.

Thượng tá Lê Hồng 
Dũng, Phó Trưởng CA 
TX An Nhơn, cho hay: 
Xác định công tác xây 
dựng phong trào Toàn 
dân tham gia bảo vệ an 
ninh Tổ quốc là nhiệm 
vụ trọng tâm, nhằm bảo 
vệ môi trường bình yên 
cho nhân dân, lực lượng 
CA thị xã đã chủ động 
tham mưu cho lãnh 
đạo UBND thị xã và 
các xã, phường, các tổ 
chức hội, đoàn thể xây 
dựng các mô hình về 
bảo vệ ANTT. Tùy tình 

hình thực tế và đặc điểm từng địa bàn 
để xây dựng nhiều mô hình theo hướng 
“tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa 
giải”. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu 
quả, lan tỏa rộng, thu hút đông đảo quần 
chúng nhân dân tham gia như: Dòng tộc 
không có tội phạm, tệ nạn xã hội; Bóng 
điện ngoài hè - số điện thoại liền kề; Tiếng 
kẻng an ninh; Cơ quan, trường học an 
toàn về ANTT; Camera an ninh...   N. QUÝ

Mô hình “Bóng điện ngoài hè - Số điện thoại liền kề” ở xã Nhơn Lộc được 
thực hiện trên tuyến tỉnh lộ 638 đoạn từ ngã ba thôn Tráng Long 1 đến 
Nhà văn hóa thôn.                                                                                        Ảnh: N. QUÝ



9TRONG NƯỚCTHỨ BA, 9.11.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm 
chủng sáng 8.11 cho thấy, đến nay, 
cả nước đã tiêm được 90.803.650 liều  
vắc xin phòng Covid-19 cho người 
dân. Tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trên 
cả nước đã đạt tỷ lệ người dân trong 
độ tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
từ 50% trở lên.

 Bộ Y tế cho biết đến ngày 7.11, trong 
tổng số 195 triệu liều vắc xin phòng 
Covid-19 đã có hợp đồng hay có thỏa 
thuận cung ứng, nước ta đã nhận được 

124 triệu liều. Bộ Y tế đã phân bổ cho 
các địa phương 109 triệu liều, số còn lại 
đang phân bổ tiếp.

Đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam 
(TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần 
Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh 
Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, 
An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Cà Mau, Kiên Giang), Bộ Y tế đã 
phân bổ 51,7 triệu liều vắc xin. Bộ Y tế 
tiếp tục coi đây là khu vực trọng điểm 

để cung ứng vắc xin và bảo đảm thực 
hiện chiến dịch tiêm chủng.

Về tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 17 
tuổi, đến nay, đã có nhiều địa phương 
triển khai như: TP HCM, Đà Nẵng, Bình 
Dương, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng 
Ninh, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang, 
Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long…

Nhiều tỉnh, thành phố khác đã lên 
kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em trong 
tháng 11 và tháng 12 trên cơ sở số vắc 
xin được phân bổ.   (Theo Chinhphu.vn)

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong cả nước vượt 90 triệu liều

Ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc 
Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 
cho biết Tổng Công ty Đường sắt Việt 
Nam đã có kế hoạch triển khai bán vé 
tàu tết Nhâm Dần 2022 từ ngày 15.11. 
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp, trước mắt ngành đường 
sắt đưa vào chạy 4 đoàn tàu phục vụ 
nhu cầu đi lại của người dân. Sau đó căn 
cứ tình hình thực tế để mở tiếp.

Lịch chạy tàu tết được tính từ 
ngày 20.1.2022 đến hết ngày 13.2.2022, 
chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn trước 
Tết, từ ngày 20 - 29.1.2022 (tức ngày 
18 - 27 tháng Chạp năm Tân Sửu). 
Giai đoạn trong tết, từ ngày 30.1 - 
3.2.2022 (tức ngày 28 tháng Chạp năm 
Tân Sửu đến mùng 3 tháng Giêng năm 
Nhâm Dần). Giai đoạn sau tết, từ ngày 
4 - 13.2.2022 (mùng 4 - 13 tháng Giêng 
năm Nhâm Dần).

Đợt đầu mở bán vé tết gồm các đoàn 
tàu Thống Nhất Bắc Nam SE1/2, SE3/4, 
SE5/6, SE7/8 và các đoàn tàu địa phương. 
Về giá vé: Hành khách được giảm 10% 
khi mua vé đi tàu tết trong 10 ngày đầu 
tiên mở bán vé. Hành khách mua vé 
trước ngày 1.1.2022 được giảm 30% thuế 
giá trị gia tăng (tương đương 2,7 - 3% 
tổng giá trị vé tàu).

Hành khách có thể mua vé qua 3 
phương thức: Mua trực tiếp tại các cửa 
bán vé trong các ga đường sắt hoặc qua 
các đại lý bán vé tàu hỏa của Đường sắt 
Việt Nam.                   

                               (Theo nld.com.vn)

Từ ngày 15.11,  
mở bán vé tàu  
tết Nhâm Dần 2022

Ngày 8.11, ông Phạm Văn Nghiệp, 
Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh 
Kiên Giang) cho biết, khoảng một tuần 
nay số lượng khách trong nước tới đảo 
đã bắt đầu tăng trở lại. Hiện tại, mỗi 
ngày có khoảng 300 - 400 khách từ đất 
liền ra đảo bằng đường tàu. 

Theo ông Nghiệp, lượng khách tới 
đảo tăng là bởi tỉnh Kiên Giang đã nới 
lỏng các quy định về thích ứng an toàn 
với dịch Covid-19. Trong đó, khách từ 
các địa phương thuộc cấp độ dịch 1, 
2 và 3 muốn ra đảo Phú Quốc chỉ cần 
tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19 

sau 14 ngày, hoặc khỏi bệnh Covid-19 
trong vòng 6 tháng, không cần phải xét 
nghiệm âm tính.

Đối với đường hàng không, từ đầu 
tháng 11 tới nay, mỗi ngày tại đây đón 
trung bình 7 - 8 chuyến bay từ Hà Nội, 
Đà Nẵng và TP HCM ra đảo, với tổng 
lượng khách khoảng 2.000 người. Có 3 
hãng hàng không đang khai thác các 
đường bay nội địa là Bamboo Airways, 
VietNam Airline và VietjetAir.

Đến nay, TP Phú Quốc đã hoàn 
thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho 
100% dân từ 18 tuổi trở lên; hiện đang 

Khách trong nước đến đảo Phú Quốc tăng trở lại

Hành khách từ đất liền ra đảo ngọc Phú Quốc 
bằng tàu cao tốc.

Quảng Ninh triển khai thí điểm 
chương trình “Hành trình không chạm” 
từ tối 7.11, vào các khung giờ khác nhau 
tại Trạm Kiểm soát dịch Covid-19 cầu 
Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải 
Phòng, thuộc địa bàn TX Quảng Yên.

Có 4 máy quét QR tự động được 
lắp đặt trên hai làn xe ô tô tại Trạm 
Kiểm soát dịch Covid-19 cầu Bạch 
Đằng, trong đó, hai máy đặt ở làn xe  
ô tô gầm thấp và hai máy dành cho xe 
ô tô gầm cao. 

Người điều khiển phương tiện ngồi 
trên ô tô đi vào làn quét QR tự động. Khi 
đến gần máy quét, dừng xe, mở cửa kính 
bên lái, đưa điện thoại (đã khai báo y tế 
từ trước, có mã QR cá nhân) trước máy 
quét khoảng 30 cm. Máy quét sẽ tự động 
đọc mã cá nhân.

Chương trình do Sở GTVT, Sở 
TT&TT Quảng Ninh phối hợp với đơn vị 
phát triển giải pháp là Công ty HANET 
Technology thuộc G-Group.

Dự kiến, nếu việc thí điểm thành 
công, Quảng Ninh sẽ chính thức thực 
hiện chương trình “Hành trình không 
chạm” này vào tuần tới.

Hệ thống máy quét QR tự động 
của Quảng Ninh đồng bộ, tích hợp với 
phần mềm khai báo y tế điện tử PC-
Covid. Do PC-Covid hiện chưa có chức 
năng một lái xe quét hiển thị thông tin 
toàn bộ tệp danh sách người trên xe 
nên Quảng Ninh phát triển tiện ích này 
nhằm phục vụ nhân dân đi lại thuận 
tiện hơn.

(Theo baotintuc.vn)

Quảng Ninh thí điểm 
thực hiện “Hành trình 
không chạm” kiểm 
soát người vào tỉnh

Bộ Chính trị ban hành quy định mới 
về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ngày 3.11, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Theo đó, 
Bộ Chính trị quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (gọi chung là cán bộ). Quy định 
này thay thế Quy định số 260, ngày 2.10.2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Suy thoái, “tự diễn biến”,  
“tự chuyển hóa” sẽ bị miễn nhiệm

Quy định nêu rõ 6 căn cứ xem xét 
miễn nhiệm, gồm: Bị kỷ luật cảnh cáo 
hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút 
không thể đảm nhiệm chức vụ được giao; 
bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong 
cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn 
bổ nhiệm; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm 
thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; có 2 
năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở 
mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, căn cứ xem xét miễn 
nhiệm còn có: Bị cơ quan có thẩm quyền 
kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa “; vi phạm những điều đảng 
viên không được làm; vi phạm trách 
nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến 
uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị 
nơi đang công tác.

Cùng với đó là bị cơ quan có thẩm 
quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính 
trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội 
bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

4 căn cứ để cán bộ từ chức
Đối với từ chức, quy định đưa ra 4 

căn cứ, gồm: Do hạn chế về năng lực 
hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành 
chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ 
quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách 
xảy ra sai phạm nghiêm trọng; có trên 
50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy 
phiếu theo quy định; vì lý do chính đáng 
khác của cá nhân.

Quy định của Bộ Chính trị cũng nêu 
rõ việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên 
quan đến trách nhiệm của người đứng 
đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để 
cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, 
phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, miễn nhiệm đối với người 

đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới 
trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất 
nghiêm trọng.

Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn được giao để dung túng, bao 
che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực 
thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để 
xem xét cho từ chức.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng cho 
từ chức đối với người đứng đầu khi để 
cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, 
phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy 
ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

Bố trí công tác  
sau khi miễn nhiệm, từ chức

Quy định mới nêu rõ khi có đủ căn 
cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất 
trong thời gian 10 ngày làm việc, cấp ủy, 
tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán 
bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác 

cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán 
bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong 
thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp 
cần thiết vì lý do khách quan thì có thể 
kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Cũng theo quy định mới của Bộ 
Chính trị, cán bộ sau khi từ chức nếu có 
nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có 
thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, 
đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí 
công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 
của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ đã từ chức và bố trí công tác 
khác, nếu được cấp có thẩm quyền đánh 
giá tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện 
và khắc phục được những yếu kém, sai 
phạm, khuyết điểm thì có thể được xem 
xét để quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu 
ứng cử theo quy định.

(Theo Chinhphu, TNO)

Đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. 

triển khai tiêm cho học sinh từ 12 - 17 
tuổi, dự kiến hoàn thành tiêm mũi 1 
cho nhóm đối tượng này trước ngày 
20.11.                                 (Theo SGGPO)
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Bình Định

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 23 - 250C. 
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)

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
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.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích  

108 m2; thửa đất số 918; tờ bản đồ số 05; địa chỉ thửa đất: Khu phố 1 
(khối 1), phường Tam Quan (thị trấn Tam Quan), TX Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 922.259.520 đồng (Nộp khoản 
tiền đặt trước 180.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  

tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả 

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm 
nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 03.12.2021, tài 
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu 
giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 06.12.2021 tại Trụ 
sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 
theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là hộ gia đình, cá nhân, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá 
theo quy chế cuộc đấu giá.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

THÔNG BÁO  
Bán đấu giá khối lượng gỗ rừng 

trồng đợt III/2021- Gói số 01
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thông báo cho các DN, đơn vị có đủ 

điều kiện mua khối lượng gỗ rừng trồng đợt III/2021-  gói số 01, đến liên hệ 
công ty để đăng ký tham gia đấu giá và nhớ mang theo giấy đăng ký kinh 
doanh và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục đăng ký, nộp tiền lệ phí. 

- Khối lượng: 1.147 tấn (Gỗ NLG Keo lai)
- Giá khởi điểm khối lượng gỗ: 1.422.280.000 đồng (Một tỷ bốn trăm 

hai mươi hai triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Giá khởi điểm chi phí khai thác: 481.740.000 đồng (Bốn trăm tám 

mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Thời gian cung cấp hồ sơ, xem gỗ, nhận tiền đặt cọc, nộp phiếu 

đấu giá cho khách hàng từ ngày 09.11.2021 đến 16 giờ ngày 23.11.2021 
theo giờ hành chính.

- Thời gian tổ chức mở phiếu đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 26.11.2021.
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, huyện 

Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại 0256.3886299.

Dự báo 
THỜI TIẾT

 
NGÀY VÀ ĐÊM 9.11.2021
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 Ngày 8.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4429/QĐ-UBND về 
việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 
7.11.2021.

Theo đó, đối với cấp xã: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 120 
xã, phường, thị trấn (giảm 13 xã, phường, thị trấn so với tuần trước). 
Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 34 xã, phường, thị trấn 
(tăng 13 xã, phường, thị trấn). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có 3 
xã, phường (giảm 2 xã, phường). Cấp 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) 

có 2 xã: Phước Thắng, huyện Tuy Phước và Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân 
(tăng 1 xã).

Đối với cấp huyện: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 2 địa phương 
là huyện Vân Canh và huyện Vĩnh Thạnh (giảm 2 địa phương so với tuần 
trước). Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 9 địa phương: TP Quy 
Nhơn, TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù 
Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, An Lão (tăng 2 địa phương).

Đối với cấp tỉnh: Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định 
đến ngày 7.11.2021

 Toàn tỉnh có 120 xã, phường, thị trấn thuộc “vùng xanh”
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Bình Định

TIN VẮN

Ngày 8.11, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Indonesia phối hợp với Hội hữu nghị 
Indonesia - Việt Nam tổ chức hội thảo 
trực tuyến “Hợp tác y tế, kinh tế và du 
lịch: Tổng kết và khuyến nghị chính 
sách cho Việt Nam và Indonesia trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt 
Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang, 
cho rằng, cả Việt Nam và Indonesia 
đều đang trỗi dậy từ các làn sóng lây 
nhiễm gần đây, cùng theo đuổi chiến 
lược sống chung với Covid-19 và đang 
tập trung đẩy nhanh quá trình phục hồi 
kinh tế hậu đại dịch.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Phạm Vinh 
Quang cho rằng hai nước cần tăng cường 
hợp tác chống lại đại dịch Covid-19, nâng 
cao năng lực y tế cộng đồng và phúc lợi 
xã hội, đồng thời sẵn sàng ứng phó với 
các thách thức trong tương lai. 

Về phần mình, Đại sứ Indonesia tại 
Việt Nam Denny Abdi tái khẳng định 
rằng hai nước là các đối tác mạnh trong 
các lĩnh vực kinh tế và phát triển. Mối 
quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai 
nước hiện bao trùm tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam là đối tác kinh tế lớn thứ 
tư của Indonesia trong ASEAN và là 

Việt Nam, Indonesia trao đổi 
hợp tác y tế, kinh tế và du lịch

thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của 
Indonesia. Hai nước hiện chiếm khoảng 
60% dân số và 45% tổng GDP của 
ASEAN. Với xu hướng tăng trưởng tích 
cực, hai nước có thể chiếm 60% GDP và 
là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế khu vực hậu đại dịch.

Ngoài ra, hai nước còn có nhiều 
lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như 
công nghiệp cao và kinh tế kỹ thuật số 
nhờ quy mô dân số đông, trẻ trung và 
có trình độ, cũng như nhóm người thu 
nhập trung bình ngày một tăng nhanh.

Tại hội thảo, các diễn giả đã tập 
trung thảo luận và chia sẻ các thực tiễn 
tốt nhất và bài học kinh nghiệm của 
Việt Nam và Indonesia trong việc ứng 
phó và sống chung với Covid-19, cân 
bằng giữa các ưu tiên y tế và kinh tế, 
tái mở cửa nền kinh tế nói chung và 
lĩnh vực du lịch nói riêng, hỗ trợ DN… 
đồng thời thăm dò, tìm kiếm các cơ hội 
hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sản 
xuất vắc xin và các loại thuốc điều trị, 
thúc đẩy phục hồi bền vững...

(Theo TTXVN)

Các đại biểu tham dự Hội thảo.                                                                                                                             Ảnh: TTXVN

Sáng 8.11, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 
XIX đã chính thức khai mạc.

Đây được xem là hội nghị quan trọng, 
mang tính toàn diện, diễn ra trong thời 
điểm lịch sử quan trọng.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ 
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo 
công tác của Bộ Chính trị và làm rõ về 
Dự thảo Nghị quyết về những thành tựu 
trọng đại và kinh nghiệm lịch sử 100 năm 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo chương trình được công bố, hội 
nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày  
8 - 11.11.                                        (Theo TPO)

Trung Quốc khai mạc 
Hội nghị Trung ương 
lần thứ 6

Chương trình Lương thực Thế giới 
(WFP) ngày 8.11 cho biết số người đang 
đối mặt với đói nghèo tại 43 quốc gia 
trên thế giới đã tăng lên 45 triệu người, 
so với mức 42 triệu người hồi đầu năm 
nay. Cơ quan lương thực của LHQ lưu 
ý tình trạng đói nghèo tại Afghanistan, 
Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya 
và Burundi.

Phát biểu sau chuyến công du 
Afghanistan, Giám đốc điều hành WFP, 
ông David Beasley cho biết: “Hàng 
chục triệu người đang bên bờ vực 
thẳm. Xung đột, biến đổi khí hậu, dịch 
Covid-19 đã làm tăng số người bị đói”. 

Ông Beasley nhấn mạnh tình trạng 
tăng giá nhiên liệu, lương thực, phân 
bón đã tạo ra những cuộc khủng hoảng 
mới, như tình hình ở Afghanistan hiện 
nay, cũng như tình trạng khẩn cấp kéo 
dài ở Yemen và Syria. Theo đó, nhiều 
gia đình đối mặt với tình trạng thiếu 
ăn đã buộc phải đưa ra “những lựa 
chọn tồi tệ” như cho con nghỉ học, kết  
hôn sớm...

WFP cho biết chi phí để ngăn chặn 
nạn đói toàn cầu hiện nay ở mức 7 tỷ 
USD, so với mức 6,6 tỷ USD đầu năm 
nay. Tuy nhiên, các nguồn tài trợ truyền 
thống đang “quá tải”.  (Theo Vietnam+)

LHQ cảnh báo tình trạng gia tăng đói nghèo trong năm 2021

Phụ nữ và trẻ em tại một trại tị nạn ở Jalalabad, 
Afghanistan.                                           Ảnh: AFP/TTXVN Ngày 8.11, Nhật Bản chính thức cho 

phép nhập cảnh trở lại đối với người 
nước ngoài.

Trước đó, một số trường hợp như 
người nước ngoài tái nhập cảnh, lao 
động có tư cách đặc định thì mới có thể 
nhập cảnh. Những đối tượng trên khi 
nhập cảnh phải tự cách ly tại nhà hoặc 
cơ sở cách ly trong vòng 10 - 14 ngày tùy 
trường hợp. Tiếp theo đối tượng này, 
Nhật Bản hôm 8.11 chính thức cho phép 
nhập cảnh trở lại đối với trường hợp có 
mục đích thương mại, là du học sinh và 
thực tập sinh.

Việc này đáp ứng yêu cầu của nhiều 
đoàn thể, tổ chức trong nước mong 
muốn tiếp nhận người lao động nước 
ngoài trở lại trong bối cảnh nguồn nhân 
lực thiếu trầm trọng, tình hình lây nhiễm 
Covid-19 giảm đáng kể.

Các DN cho rằng đây là một tín hiệu 
tốt trong khi hầu hết các công ty đang 
thiếu lao động nhất là trong lĩnh vực 
nông nghiệp và nhà hàng.

Kể từ tháng 1 năm nay, do tình hình 
dịch Covid-19 phức tạp, Nhật Bản đã 
tạm thời không cho phép người nước 
ngoài nhập cảnh Nhật Bản.

 (Theo VOV.VN)

Nhật Bản chính thức 
cho người nước ngoài 
nhập cảnh trở lại

Công nhân Việt Nam làm việc tại một nhà máy 
sản xuất máy tính xách tay ở Kobe, phía Tây  
Nhật Bản.                                                                         Ảnh: EPA

  Tổng thống Sierra Leone Julius 
Maada Bio thông báo nước này để 
quốc tang trong 3 ngày, từ ngày 8 - 
10.11 để tưởng nhớ 108 nạn nhân đã 
thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở 
nhiên liệu ở thủ đô Freetown của nước 
này hôm 5.11.
  Thủ tướng Iraq Mustafa al-

Kadhimi hôm 8.11 cho biết, ông đã 
xác định được các thủ phạm gây ra vụ 
ám sát bất thành tại tư dinh của ông 
ở thủ đô Baghdad. Những thủ phạm 
này cũng chính là những kẻ đã sát hại 
Nibras Farman, một sĩ quan của Cơ 
quan Tình báo Quốc gia Iraq (INIS) và 
chúng sẽ bị đưa ra trước công lý.
 Ngày 7.11, hãng CNN của Mỹ 

đưa tin nhóm tin tặc chưa rõ danh 
tính đã xâm nhập vào hệ thống máy 
tính của 9 tổ chức hoạt động trong các 
lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, y 
tế, công nghệ và giáo dục, trong đó ít 
nhất có một tổ chức có trụ sở tại Mỹ.

                   (Theo VOV.VN - TTXVN)

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình. 
                                                                 Nguồn: Xinhua News

Cô Vương Á Bình, người có bài 
giảng về vũ trụ cuốn hút hàng triệu 
người cách đây 8 năm, vừa đi vào lịch 
sử khám phá không gian của Trung 
Quốc với tư cách là người phụ nữ đầu 
tiên của nước này đi bộ ngoài vũ trụ.

Đây là chuyến đi bộ ngoài không 
gian đầu tiên của phi hành gia của 
đoàn tàu Thần Châu 13, và là chuyến 
thứ ba trong quá trình xây dựng trạm  
Thiên Cung.

Trong bộ đồ không gian được thiết 
kế đặc biệt, nhẹ và linh hoạt hơn, chỉ 
huy tàu Thần Châu 13 là Trác Chí 
Cương (Zhai Zhigang) và nữ phi hành 
gia Vương Á Bình rời khỏi môđun 
trung tâm Thiên Hòa lúc 20 giờ 28 phút 
ngày 7.11 (giờ Trung Quốc).

Ngay sau khi rời khỏi Thiên Hòa, 
cô Vương đã hướng về phía Trái đất và 
vẫy tay chào, đánh dấu khoảnh khắc cô 
trở thành nữ phi hành gia Trung Quốc 

Trung Quốc có nữ phi hành gia đầu tiên 
đi bộ ngoài vũ trụ

Khoảnh khắc nữ phi hành gia Vương Á Bình rời 
khỏi môđun trung tâm Thiên Hòa.  Nguồn: WEIBO

đầu tiên đi bộ ngoài không gian. Hai 
phi hành gia Trung Quốc sau đó lắp đặt 
một số thiết bị, cánh tay robot bên ngoài 
môđun Thiên Hòa.

Tính từ năm 1984, thời điểm nhà du 
hành vũ trụ Svetlana Savitskaya (Liên 
Xô cũ) trở thành người phụ nữ đầu tiên 
đi bộ trong không gian, đã có 15 nữ phi 
hành gia khác nối bước bà.     (Theo TTO)


