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Tuy Phước tập trung cao độ 
phòng, chống dịch

Tối 11.11, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chơi trận thứ 5 tại 
vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đối thủ là tuyển Nhật Bản. 
Không dễ để có điểm trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, nhưng 
người hâm mộ vẫn chờ đợi sự tiến bộ của các học trò HLV Park 
Hang Seo khi được chơi trên sân nhà.

Kết quả phòng, chống dịch Covid-19 
là một nội dung quan trọng

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2021:

Chuẩn hóa trình độ 
đào tạo cho giáo viên u5

u3

ĐỀ PHÒNG TÌNH TRẠNG NGƯ DÂN RỚT XUỐNG 
BIỂN KHI ĐÁNH BẮT HẢI SẢN: 

Xin đừng chủ quan!

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả  
hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022, VIỆT NAM - NHẬT BẢN:

Chờ tín hiệu khởi sắc

Rất cần các cơ chế 
để việc mua sắm trang 
thiết bị y tế, thuốc men 
rõ ràng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u2

. . . . .u4

Theo dõi sát diễn biến mưa lớn,
sẵn sàng ứng phó u8

Hồ chứa nước Định Bình điều tiết nước, 
chuẩn bị đón lũ (ảnh chụp chiều 9.11).     

  Ảnh: CCTL

Hơn 2 ngày qua, trên địa 
bàn tỉnh có mưa to đến rất 
to. Dự báo, do ảnh hưởng 
của không khí lạnh kết hợp 
với nhiễu động gió Đông 
trên cao nên từ nay đến 
ngày 14.11, khu vực tỉnh 
Bình Định sẽ liên tục có 
mưa vừa, mưa to, có nơi 
mưa rất to; nguy cơ rủi ro 
thiên tai ở cấp độ 2. 
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 9.11, Hội nghị 
tổng kết 20 năm thực hiện Nghị 
quyết số 13-NQ/TW (Nghị 
quyết 13) 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 (KTTT) và 
tổng kết 10 năm thi hành Luật 
HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh 
diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh. Tham dự hội nghị có các 
đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Nguyễn Phi Long - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, địa phương, 
các HTX trong tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết 13 và 
Luật HTX năm 2012, tình hình 
KTTT ở Bình Định mà nòng cốt 
là các HTXNN, dịch vụ đã có 
những chuyển biến tích cực. 
Toàn tỉnh hiện có 250 HTX (tăng 
25 HTX so với thời điểm trước 
khi Luật HTX năm 2012 có hiệu 
lực). Tất cả các HTX đã chuyển 
đổi và hoạt động theo Luật HTX 
năm 2012. Số thành viên HTX 
khoảng 278.580 người, số lao 
động thường xuyên làm việc 
trong khu vực HTX ước khoảng 
2.620 người. Đến nay, các HTX 
được xác định lại phù hợp với 

nhu cầu của thành viên, loại bỏ 
dần những dịch vụ không hiệu 
quả, chú trọng đầu tư chiều sâu 
những dịch vụ mang lại lợi ích 
thiết thực cho thành viên cũng 
như kinh tế HTX.

Tại hội nghị, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
đánh giá, khu vực KTTT ở Bình 
Định bước đầu đã thoát ra khỏi 
tình trạng trì trệ, yếu kém kéo 
dài. Phần lớn HTX đã phát triển 
thêm các dịch vụ mới theo chuỗi 
giá trị ngoài các dịch vụ truyền 
thống. Các HTXNN đã thể hiện 
được vai trò cầu nối, tạo điều 
kiện cho các thành viên, hộ 
nông dân chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, áp dụng 
tiến bộ KHKT và công nghệ vào 
sản xuất, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, góp phần 
tạo việc làm, nâng cao thu nhập 
cho người dân, xóa đói giảm 
nghèo, giữ vai trò quan trọng 
trong phát triển KT-XH, xây 
dựng nông thôn mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
chỉ đạo: Phát triển KTTT, HTX 
là chủ trương xuyên suốt của 
Đảng và Nhà nước ta qua các 
thời kỳ. Chiến lược phát triển 
KT-XH 10 năm 2021 - 2030 vừa 
được thông qua tại Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

khẳng định cần tiếp tục “đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức KTTT, 
HTX gắn với vai trò làm chủ, 
tăng cường lợi ích của các 
thành viên, nâng cao khả năng 
huy động nguồn lực”, xem đây 
là một trong những nhiệm vụ, 
giải pháp quan trọng thúc đẩy 
phát triển KT-XH trong giai 
đoạn mới. Các ngành, các cấp, 
các địa phương trong tỉnh, nhất 
là người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền các cấp phải nêu cao hơn 
nữa tinh thần trách nhiệm, tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện hiệu quả chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước cũng như 
các cơ chế, chính sách, chương 
trình, kế hoạch của tỉnh về đẩy 
mạnh phát triển KTTT, HTX, 
góp phần thực hiện thắng lợi 
toàn diện các mục tiêu, nhiệm 
vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 
2020 - 2025.

Dịp này, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 7 
tập thể và 4 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện 
Nghị quyết 13; Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng bằng khen cho 24 tập 
thể và 24 cá nhân có thành tích 
xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm 
thi hành Luật HTX 2012 trên 
địa bàn tỉnh.                      THU DỊU

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực 
hiện Nghị quyết 13.                                              Ảnh: THU DỊU

Tiếp tục chương trình làm 
việc của kỳ họp thứ 2, Quốc 
hội khóa XV, ngày 9.11, Quốc 
hội thảo luận tại hội trường về 
tình hình KT-XH, ngân sách 
Nhà nước và công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. 

Tham gia thảo luận, đại biểu 
(ĐB) Nguyễn Lân Hiếu (Giám 
đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, 
thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh 
Bình Định) đã đề xuất nhiều 
nhóm giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, giảm thiểu số ca 
tử vong, giải quyết những khó 
khăn, bất cập của ngành Y tế.

Đầu tiên, ĐB Nguyễn Lân 
Hiếu đề xuất rà soát “lỗ hổng”, 
bảo vệ người có nguy cơ cao khi 
dịch Covid-19 tấn công như: 
Người già, phụ nữ mang thai, 
người có bệnh nền, các cơ sở y 
tế, trại dưỡng lão.

Thứ hai, triển khai ứng 
dụng tin học trong việc phát 
hiện, điều trị Covid-19 trên 
toàn quốc, không để một bộ 
chủ trì triển khai ứng dụng 
quan trọng. Hội đồng nghiệm 
thu cần có các chuyên gia 
tâm huyết của ngành Y tế, 
CA, Quân đội… Sau khi thử 
nghiệm hoàn chỉnh cần triển 
khai trên diện rộng, tránh cách 
làm “đầu voi đuôi chuột”. Nên 
lấy tiêu chí đơn giản và rộng 
mở để triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin; cụ thể 
là mọi người dân đều có thể 
dùng, có thể tích hợp tất cả các 
phần mềm trong tương lai.

Thứ ba, ĐB Hiếu cho rằng, 
việc “mở cửa” phải từ từ, nhất 
quán giữa các khuyến cáo y 
khoa, tránh mở cửa cảm tính, 
duy trì “zero Covid”. Cần trở 
lại cuộc sống bình thường bằng 
tuân thủ quy tắc sống an toàn 
với dịch, không được chủ quan 
để dịch bùng phát trên diện 
rộng. Theo ĐB Hiếu, Bộ Y tế đã 
có các hướng dẫn cụ thể, chỉ cần 
các tỉnh lắng nghe và tin tưởng 
thực hiện. Thủ tướng Chính 
phủ đã khẳng định không dùng 
chiến thuật “zero Covid” mà 
mở cửa an toàn với 3 trụ cột và 
bằng chứng là kinh tế đang có 
những tia sáng hy vọng.

Thứ tư, cần chú trọng đầu 
tư chuyên môn, cơ sở vật chất y 
tế tuyến huyện, tuyến xã. 

Cuối cùng, ĐB Nguyễn Lân 
Hiếu nhấn mạnh mong mỏi sau 
đại dịch không thể nào quên 
này, những chế độ chính sách, 
những bất cập, vướng mắc của 
ngành Y tế sẽ được giải quyết 
hoặc ít nhất có hướng thoát ra. 
Đặc biệt là rất cần các cơ chế 
để việc mua sắm trang thiết bị, 
thuốc men được rõ ràng, mà 
tốt nhất là tách khỏi lĩnh vực 
chuyên môn.

NGUYỄN VĂN TRANG

Ngày 9.11, tại huyện Phù 
Cát, Cụm thi đua số 1 Hội CCB 
tỉnh (gồm 6 đơn vị Phù Cát, Phù 
Mỹ, Tuy Phước, Hoài Nhơn, An 
Nhơn, Quy Nhơn) tổ chức tổng 
kết phong trào thi đua cụm số 
1 năm 2021, triển khai phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, các cấp hội 
CCB trong cụm đã vận động 
hội viên đóng góp quỹ hội để 
giúp hội viên vay, mượn không 
tính lãi hoặc lãi thấp để đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh. 
Hiện tổng quỹ hội của các đơn 

vị trong cụm thi đua hơn 20,3 
tỷ đồng. Các hội CCB trong 
cụm đã tín chấp với ngân hàng 
CSXH giúp hội viên vay vốn 
ưu đãi, tổng dư nợ hơn 396,5 tỷ 
đồng; tổ chức 137 lớp tập huấn 
kiến thức KHKT sản xuất, kinh 
doanh cho hơn 2.860 hội viên áp 
dụng vào thực tế, sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả, từng bước 
thoát nghèo, cải thiện đời sống; 
hiện toàn cụm thi đua chỉ còn 44 
hộ CCB nghèo.

Hội CCB trong Cụm đã trao 
tặng hơn 1.500 suất quà với tổng 

trị giá gần 560 triệu đồng cho các 
hội viên nghèo, cận nghèo, hộ 
gia đình chính sách; vận động 
hội viên đóng góp tiền và nhu 
yếu phẩm với tổng trị giá hơn 
1,7 tỷ đồng để chung tay phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; vận 
động hội viên, nhân dân hiến 
hơn 8.700 m2 đất, 1.600 cây các 
loại, 1.800 m tường rào, cổng 
ngõ, 5.300 ngày công lao động 
và hơn 526 triệu đồng để xây 
dựng xây dựng nông thôn mới 
tại các địa phương...

TRỌNG NHÂN

Rất cần các cơ chế để việc 
mua sắm trang thiết bị y tế, 
thuốc men rõ ràng

Hội viên CCB Cụm thi đua số 1 đóng góp 
hơn 1,7 tỷ đồng để phòng, chống dịch

(BĐ) - Ngày 9.11, tại TP Quy 
Nhơn, được sự ủy quyền của 
UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh làm 
việc trực tuyến với Cơ quan Hợp 
tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 
tại Việt Nam và các đơn vị liên 
quan, để lập kế hoạch thực hiện 
Dự án “Làng Hòa Bình Việt 
Nam - Hàn Quốc”.

Dự án trên dự kiến triển 
khai trong 60 tháng (2022 - 
2026) do Trung tâm Hành động 
bom mìn quốc gia Việt Nam 
lập và chủ trì. Tổng vốn của Dự 
án là 33 triệu USD (KOICA tài 
trợ 25 triệu USD, còn lại Chính 
phủ Việt Nam đối ứng bằng 
hiện vật). 

Trao đổi thông tin với 
KOICA, đại tá Nguyễn Văn 
Dư - Phó Chỉ huy trưởng Bộ 
CHQS tỉnh, cho biết: Theo 
kết quả điều tra, diện tích ô 
nhiễm bom mìn, vật nổ chiếm 
gần 41% diện tích tự nhiên 
của tỉnh. Trong đó, có khoảng 
25.148 tấn bom đạn còn sót lại 
sau chiến tranh chưa nổ, nằm 
rải rác khắp nơi trong lòng đất 
ở các độ sâu khác nhau. Đối 
với Dự án “Làng Hòa Bình Việt 
Nam - Hàn Quốc”, tỉnh cũng 
đề xuất khảo sát kỹ thuật trên 
diện tích 77.420 ha và thực hiện 
rà phá bom mìn trên diện tích 
6.180 ha tại các địa phương 

trong tỉnh. Ngoài ra, tỉnh 
mong muốn Dự án hỗ trợ thêm 
ở 4 nhóm nội dung: Hỗ trợ về 
sinh kế an toàn bền vững với 
1.162 nhu cầu trên các lĩnh vực; 
hỗ trợ điều tra, đánh giá nguồn 
nước mặt, nước dưới đất, xây 
dựng hệ thống cấp nước cho 
nhân dân vùng thị trấn Vân 
Canh và khu vực lân cận trên 
địa bàn bị thiếu hụt nước sinh 
hoạt do ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu; tuyên truyền về nguy 
cơ bom mìn; hỗ trợ phát triển 
sản xuất chăn nuôi, xây dựng 
nhà tránh, trú bão, lũ kết hợp 
sinh hoạt cộng đồng tại các xã 
bị ảnh hưởng của thiên tai…

Đại diện KOICA và các đơn 
vị liên quan ghi nhận các nội 
dung đề xuất của tỉnh đối với 
việc triển khai Dự án “Làng 
Hòa Bình Việt Nam - Hàn 
Quốc”. Trên cơ sở đó, KOICA 
cùng các đơn vị liên quan sẽ 
hoàn thiện bộ hồ sơ dự án và 
xây dựng kế hoạch hoàn chỉnh 
triển khai thực hiện Dự án. 
Dự kiến, ngày 17.11, KOICA, 
Trung tâm Hành động bom mìn 
quốc gia Việt Nam và Cục Bảo 
trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) sẽ 
làm việc lại với UBND tỉnh để 
thống nhất việc tổ chức triển 
khai Dự án.

HỒNG PHÚC

Đề xuất khảo sát kỹ thuật 
77.420 ha và rà phá bom mìn 
trên diện tích 6.180 ha
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Tuy Phước tập trung cao độ 
phòng, chống dịch 

Sau thời gian được khống chế, từ cuối tháng 10 đến nay, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn 
huyện Tuy Phước có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình này, huyện đang tập trung cao 
nhất cho công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm tầm soát, sớm khống chế dịch bệnh.

Tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 tại TTYT huyện Tuy Phước.                        Ảnh: N. HÂN

Xuất hiện nhiều chùm 
ca bệnh mới

Theo Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 huyện Tuy 
Phước, từ ngày 5 - 8.11, trên địa 
bàn huyện đã phát hiện 157 ca 
mắc Covid-19. Đến nay đã điều 
trị khỏi 101 ca, tử vong 3 ca, 
đang điều trị 52 ca. Đáng chú 
ý là từ ngày 26.10 đến nay, địa 
phương liên tục phát hiện các 
chùm ca bệnh mới trên địa bàn 
các xã: Phước Thắng (12 ca), 
Phước Hiệp (6 ca), Phước Lộc 
(7 ca), Phước An (5 ca), Phước 
Thuận (3 ca)...

Trưởng Phòng Y tế huyện 
Tuy Phước Hồ Thị Thu Hường 
nhận định: Số trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2 
trên địa bàn huyện có xu 
hướng tăng từ cuối tháng 10 
đến nay. Một số ca bệnh không 
xác định được nguồn lây nên 
gây khó khăn trong công tác 
khoanh vùng, truy vết, ngăn 
chặn các chuỗi lây nhiễm. 
Nhận diện sớm tình hình, các 
lực lượng chức năng của huyện 
đã triển khai khẩn cấp các biện 

pháp kiểm soát, khống chế 
dịch bệnh. 

Ngay khi phát hiện các ca 
nhiễm Covid-19 trong cộng 
đồng, lực lượng y tế đã tập 
trung tổng lực phối hợp với 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh tiến hành truy vết, sàng 
lọc, phong tỏa hẹp các khu vực 
có ca nhiễm để xét nghiệm tầm 
soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng 
đồng, đồng thời cách ly kịp 
thời các đối tượng F1, F2.

Huyện Tuy Phước cũng 
nhanh chóng khoanh vùng các 
khu vực có nguy cơ lây nhiễm 
dịch Covid-19 cao tại các thôn: 
Giang Bắc, Giang Nam, Xuân 
Mỹ (xã Phước Hiệp); Lương 
Bình, Thanh Quang (xã Phước 
Thắng);  Hanh Quang (xã 
Phước Hiệp), Ngọc Thạnh 2 
(xã Phước An), Nhân Ân (xã 
Phước Thuận)… Lực lượng 
phòng, chống dịch Covid-19 
đã được huy động tối đa để 
tiến hành lấy mẫu, sàng lọc 
đối tượng, liên tục báo cáo về 
tình hình dịch tễ cho cơ quan 
chức năng và chính quyền các 

cấp. Lực lượng CA, dân quân 
tự vệ, các tổ Covid-19 cộng 
đồng nhanh chóng triển khai 
các biện pháp điều tra, xác 
minh đối tượng, tổ chức các 
mũi tuyên truyền lưu động 
đến tận thôn, xóm, khu dân 
cư để người dân nắm rõ tình 
hình dịch bệnh, tích cực hợp 
tác phòng, chống dịch.

Tại thôn Hanh Quang, xã 
Phước Lộc, sau khi phát hiện 
có trường hợp F0, UBND xã 
đã nhanh chóng kích hoạt các 
biện pháp phòng, chống dịch 
ở mức cao nhất, phong tỏa hẹp 
khu vực dân cư có 44 hộ/205 
nhân khẩu để xét nghiệm tầm 
soát. Chủ tịch UBND xã Phước 
Lộc Thái Văn Thuận cho hay: 
Qua hơn 1 tuần thực hiện các 
biện pháp khoanh vùng, xét 
nghiệm tầm soát, đến nay địa 
phương đã bóc tách 7 ca F0 
ra khỏi cộng đồng và khống 
chế được dịch bệnh. Hiện, khu 
vực phong tỏa đã thu hẹp chỉ 
còn 5 hộ để xét nghiệm RT-
PCR lần 3 trước khi tháo dỡ 
phong tỏa.

Triển khai tốt 
các phương án theo 
nguyên tắc 5K + vắc xin

Tính đến thời điểm hiện tại, 
lực lượng y tế huyện Tuy Phước 
đã tổ chức test nhanh cho 368.140 
lượt người và xét nghiệm RT-
PCR cho 10.532 người. Tại các 
ổ dịch, đã tiến hành truy vết 
900 F1 và 11.346 F2 để có biện 
pháp cách ly y tế, theo dõi sức 
khỏe phù hợp. Huyện cũng đã 
tiêm 123.569 mũi vắc xin ngừa 
Covid-19 (chiếm tỷ lệ trên 80% 
số người từ 18 tuổi trở lên), trong 
đó tiêm mũi 1: 86.225 người; tiêm 
mũi 2: 18.672 người.

Chủ tịch UBND huyện Tuy 
Phước Huỳnh Nam cho hay: 
Việc phát hiện nhiều ca nhiễm 
mới Covid-19 trong cộng đồng 
thời gian gần đây trên địa bàn 
huyện đặt ra yêu cầu cần sự 
tập trung cao độ trong công tác 
phòng, chống dịch. Huyện đã 
chỉ đạo các ngành chức năng và 
chính quyền địa phương nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, 
bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh, 
tuyệt đối không hoang mang 
nhưng cũng không chủ quan, 
lơ là. Triển khai tốt các phương 
án phòng, chống dịch phù hợp 
theo nguyên tắc 5K + vắc xin, 
sớm đưa cuộc sống trở lại trạng 
thái bình thường mới trong điều 
kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 huyện Tuy Phước 
cũng đã chỉ đạo ngành Y tế huyện 
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 
khi có vắc xin, tăng độ bao phủ 
vắc xin ngừa Covid-19 trong 
nhân dân. Yêu cầu chính quyền 
các địa phương tập trung giám 
sát, xét nghiệm tầm soát để phát 
hiện sớm ca bệnh. Kiểm soát 
chặt chẽ di biến động dân cư, 
nhất là kiểm soát người đến/về 
từ vùng dịch ở cấp độ 3, cấp độ 
4 và các tài xế xe tải đường dài 
để theo dõi sức khỏe, thực hiện 
cách ly phù hợp. Đồng thời, Ban 
chỉ đạo huyện thường xuyên tổ 
chức các đoàn kiểm tra, giám sát 
để nhắc nhở, chấn chỉnh công 
tác phòng, chống dịch tại các cơ 
quan, đơn vị, DN, địa phương…        

NGUYỄN HÂN

TIN VẮN

CUỘC THI ẢNH VÀ TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ PCCC&CNCH NĂM 2021:

Tác phẩm “Chung sức” của NSNA Nguyễn Tiến 
Dũng đạt giải khuyến khích

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày 
truyền thống MTTQ Việt Nam 
(18.11.1930 - 18.11.2021), ngày 
9.11, Đoàn công tác của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh do ông  
Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm 
trưởng đoàn, đã đến thăm các 
gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn 
huyện Tuy Phước là hộ ông 
Đỗ Minh Đức (thôn Kỳ sơn, 
xã Phước Sơn) và hộ bà Phạm 
Thị Luyến (thôn Hữu Thành, 
xã Phước Hòa thăm); trao hỗ 
trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để xây 
dựng nhà Đại đoàn kết, từ quỹ 
Vì người nghèo TP Hồ Chí Minh 
tài trợ.

Nhân dịp này, Đoàn công 
tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh cũng đến thăm và tặng quà 
cho các hộ gia đình tiêu biểu 
trong xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư, gồm hộ ông 
Đoàn Văn Nam (thôn Lộc Hạ, 
xã Phước Thuận) và hộ bà Phan 
Thị Thanh Tâm (thôn Kỳ Sơn, xã 
Phước Sơn).                TẤN HÙNG

l Chiều 8.11, lãnh đạo 
huyện Tây Sơn đến thăm, 
động viên và tặng quà cho lực 
lượng làm nhiệm vụ tại chốt 
kiểm tra y tế phòng, chống 
dịch Covid-19 trên QL 19 tại 
chân đèo An Khê (xã Tây Thuận). 
Chốt kiểm tra y tế phòng, chống 
dịch Covid-19 này được tái 
thiết lập từ 18 giờ ngày 5.11, 
có 30 người gồm các lực lượng 
CA, y tế, quân đội, ĐVTN, hoạt 
động 24/7 với nhiệm vụ rà 
soát, đo thân nhiệt của hành 
khách, hướng dẫn khai báo y tế 
khi hành khách qua địa phận 
huyện hoặc tiếp tục di chuyển 
đến các tỉnh, thành khác. 

VĂN PHONG
l Ngày 8.11, Chủ tịch 

UBND huyện Tuy Phước ra 
quyết định áp dụng biện pháp 
phong tỏa cách ly tạm thời 
một phần xóm dưới, khu phố 
Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước để 
phòng nguy cơ lây nhiễm dịch 
Covid-19. Tính đến sáng 9.11, 
tại khu phố Mỹ Điền đã có 3 
trường hợp dương tính với vi 
rút SARS-CoV-2. Khu vực cách 
ly tạm thời có 90 hộ/333 nhân 
khẩu. Thời gian phong tỏa: Từ 
19 giờ ngày 8.11 cho đến khi 
có thông báo mới của UBND 
huyện. XUÂN VINH
l Sáng 9.11, Hội CTĐ xã 

Hoài Hải (TX Hoài Nhơn) đã 
tổ chức trao tặng 150 suất quà 
cho người già neo đơn, khuyết 
tật, trẻ em mồ côi trên địa bàn 
xã. Mỗi suất quà trị giá 200 
nghìn đồng (gồm 10 kg gạo và 
một số nhu yếu phẩm). Tổng 
số tiền quà do Hội CTĐ xã vận 
động người dân của xã xa quê 
làm ăn thành đạt tài trợ. 

NGỌC NGA

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH:

Trao tiền hỗ trợ  
xây nhà Đại đoàn kết 
và thăm các gia đình 
tiêu biểu 

(BĐ) - Cô giáo Đặng Thị 
Oanh (ảnh, Trường THCS Mỹ 
Tài, huyện Phù Mỹ) là một 
trong 50 tấm gương giáo viên 
tiêu biểu cả nước được Chương 
trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 
năm 2021 tuyên dương.

Cô Đặng Thị Oanh hiện là 
tổ trưởng chuyên môn gồm 
các môn học: Toán học - Tin 

học - Vật Lý - Hóa học - Sinh 
học - Công nghệ. Cô có nhiều 
sáng kiến trong công tác quản 
lý chuyên môn, giảng dạy, đồng 
thời còn là giáo viên cốt cán của 
bộ môn Hóa học. Cô đã được 
tặng bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, UBND tỉnh, danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… 

Dự kiến lễ tuyên dương 

chương trình “Chia sẻ cùng thầy 
cô” năm 2021 được tổ chức vào 
dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20.11, tại Hà Nội. 

Chương trình “Chia sẻ cùng 
thầy cô” do Trung ương Hội 
LHTN Việt Nam phối hợp với 
Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Thiên 
Long tổ chức. 

MAI HOÀNG

CHƯƠNG TRÌNH “CHIA SẺ CÙNG THẦY CÔ”:

Cô giáo Đặng Thị Oanh được tuyên dương
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Bình Định

ĐỀ PHÒNG TÌNH TRẠNG NGƯ DÂN RỚT XUỐNG BIỂN KHI ĐÁNH BẮT HẢI SẢN: 

Xin đừng chủ quan!
Theo một thống kê không chính 

thức, mỗi năm, có trên dưới 20 ngư 
dân của tỉnh rớt xuống biển chết hoặc 
mất tích khi đang đi đánh bắt hải sản, 
mà nguyên nhân chủ yếu là lỗi chủ 
quan của cá nhân. 

Gần đây nhất là vụ việc 2 ngư dân ở 
phường Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) 
tử vong do bị sóng lớn đánh rơi xuống 
biển, đó là anh Nguyễn Tươi Tốt (SN 
1988) và ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 
1963). Theo lời kể của ông Nguyễn Bổn 
(SN 1964), ngư dân sống sót trong vụ 
này thì sóng lớn ập vào phủ lên chiếc 
thuyền nhỏ lúc mọi người đang ngồi 
ăn cơm và cả 3 cùng bị kéo rơi xuống 
biển. Ông Sơn bị va đập mạnh, máu 
chảy nhiều, có biểu hiện đuối sức nên 
anh Tốt đã cởi áo phao đang mặc để 
khoác cho ông. Không ngờ, vừa lúc đó 
xuất hiện một con sóng lớn phủ lên và 
cuốn cả anh Tốt lẫn ông Sơn ra xa. Anh 
Tốt mất để lại vợ và con nhỏ mới mười 
mấy tháng tuổi, hai vợ chồng anh mới 
vay Ngân hàng CSXH huyện 63 triệu 
đồng về đóng chiếc thuyền này. 

Hồi giữa năm nay, ngày 11.6, ngư 
dân Trần Cu ở xã Hoài Hải (TX Hoài 
Nhơn) cũng bị rơi xuống biển mất tích. 
Ngày 10.5, ngư dân Võ Văn Phát ở  
TP Quy Nhơn bị rơi xuống biển mất 
tích. Trước đó, tháng 2.2021, ngư dân 
Lê Thành Hải ở phường Hoài Thanh 
(TX Hoài Nhơn) leo lên nóc ca bin 
tàu cá để phơi mực nhưng sau đó, các 
thuyền viên trên tàu không nhìn thấy 
anh nữa, mọi tìm kiếm đều vô vọng… 

Theo những ngư dân nhiều năm 
kinh nghiệm đánh bắt trên biển, có rất 
nhiều lý do khiến ngư dân rớt từ tàu 
xuống nước. Ngoài lý do khách quan là 
sóng to gió lớn, còn do ngư dân thiếu 
kinh nghiệm, bất cẩn và chủ quan. “Họ 

ngồi phơi cá, mực trên nóc ca bin, gặp 
lúc tàu lắc mạnh hoặc nghiêng qua một 
bên mà không kịp bám víu là rớt xuống 
nước ngay. Cũng có người rớt lúc đi 
vệ sinh, người mớ ngủ bước hụt chân 
hay chỉ đơn giản là ngồi trên thành tàu 
hút điếu thuốc nghỉ mệt lúc tàu lắc lư 
mạnh… Số người rớt xuống nước vào 
ban đêm hầu như rất khó tìm”, ngư 
dân Phan Hồng Nhật ở phường Hoài 
Hương (TX Hoài Nhơn) chia sẻ. 

Mùa biển động - theo kinh nghiệm 
của những người đi biển thì cũng là 
lúc có nhiều cá, mực và cũng tiềm ẩn 
nhiều rủi ro với người làm nghề. Dù 
vẫn biết “sinh nghề tử nghiệp”, nhưng 

hiện nay ngư dân có nhiều sự hỗ trợ về 
trang thiết bị bảo hộ, hệ thống thông 
tin liên lạc... để giảm nguy cơ “tử 
nghiệp” hơn. “Vấn đề còn lại và cũng 
là quan trọng nhất là ý thức của ngư 
dân trong việc tự trang bị kiến thức, kỹ 
năng về nghề, sử dụng thường xuyên 
những trang thiết bị đảm bảo an toàn 
cho bản thân khi hành nghề, như áo 
phao, bộ áo phao cứu sinh đa năng. 
Ngoài ra, hãy dành thời gian nghe dự 
báo thời tiết và tuyệt đối không được 
chủ quan trong những ngày mưa to gió 
lớn”, là lời khuyên từ các lão ngư dạn 
dày kinh nghiệm.                

   NGỌC TÚ

Hội CTĐ TX 
Hoài Nhơn 
đến viếng và 
trao hỗ trợ 
cho vợ con 
ngư dân xấu 
số Nguyễn 
Tươi Tốt. 
Ảnh: Hội CTĐ 
TX Hoài Nhơn    

Sau khi phát hiện ông Phan Thanh 
Điểm (ở thôn Phụng Sơn, xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước) có hành vi tự 
ý san lấp diện tích ruộng giao quyền 
cho hộ gia đình tại thửa đất số 312, 
tờ bản đồ số 25, thôn Quảng Vân, xã 
Phước Thuận với chiều cao 1 m, tổng 
diện tích là 198,7 m2, để làm bãi đậu 
đỗ xe, vận chuyển hành khách, trung 
chuyển hàng hóa (ảnh), UBND xã 
Phước Thuận đã thông báo cho ông 
Điểm tự khắc phục để trả lại hiện trạng 
ban đầu và phải hoàn thành trước  
ngày 21.10. 

Tuy nhiên, đến hết thời hạn quy 
định mà ông Điểm vẫn không khắc 
phục tình trạng trên. Do đó, ngày 
25.10, UBND xã đã ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai đối với ông Điểm, 
số tiền phạt 4 triệu đồng; đồng thời 
yêu cầu ông phải khôi phục lại hiện 
trạng ban đầu trong vòng 10 ngày kể 
từ khi nhận quyết định. Nếu quá thời 
hạn quy định mà ông Điểm không 
chấp hành, xã báo cáo UBND huyện 
Tuy Phước chỉ đạo và lập các thủ tục 
để tiến hành cưỡng chế theo quy định 
của pháp luật.

Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn 
mà ông Điểm vẫn không chấp hành 
yêu cầu khôi phục lại hiện trạng đất 
ban đầu của chính quyền địa phương.

VĂN LƯU

San lấp ruộng lúa 
làm bãi đậu xe 
trái phép, dây dưa 
không khắc phục 

Phát hiện 
2 vụ việc ma túy 
trong vòng 1 giờ

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 8.11, 
trinh sát Đội CSĐT tội phạm về  
ma túy CA TX An Nhơn phối hợp với 
CA xã Nhơn An tiến hành kiểm tra cơ 
sở karaoke trên địa bàn xã Nhơn An, 
phát hiện 3 phòng có 22 đối tượng, 
trong đó 2 đối tượng có biểu hiện sử 
dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra 
trong phòng, CA phát hiện còn nhiều 
đĩa có chất ma túy và thu giữ 4 viên 
nén nghi ma túy. Qua test nhanh, có 9 
đối tượng dương tính với ma túy. Tất 
cả các đối tượng cùng tang vật đã bị 
tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý.

Lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày, trinh 
sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CA 
TX An Nhơn phối hợp CA phường 
Bình Định tiến hành kiểm tra hành 
chính một hộ gia đình trên đường 
Phạm Hổ (phường Bình Định) phát 
hiện 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn 
Được (21 tuổi, ở phường Nhơn Hưng), 
Ngô Minh Huy (24 tuổi) và Lê Quốc 
Cường (22 tuổi, cùng ở phường Bình 
Định) đang cất giữ 10 viên dạng nén và 
7 gói nhựa nghi là ma túy nên lập biên 
bản tạm giữ, xử lý.              DANH NHÂN

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Bà Nguyễn Thị Nệ (SN 1951), ở  
đội 6, thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường 
Tây, huyện Hoài Ân, bị bại liệt hai chân 
từ nhỏ, không đi đứng được, còn bị 
bệnh tim, huyết áp cao. Bà Nệ đang 
sống cùng con gái Lê Thị Hoài Yến  
(SN 1992), trong khi con bà lại đang 
nuôi 2 con nhỏ 4 tuổi và 2 tuổi.

Tháng 10.2020, bà Nệ phát bệnh đau 
đầu dữ dội, sức khỏe giảm sút, nhập 
viện tại BVĐK khu vực Bồng Sơn được 
chẩn đoán u não và chuyển tuyến đến 
Bệnh viên Ung Bướu Đà Nẵng để phẫu 

sụt lún, có đoạn chỉ còn đường đất, 
mỗi khi trời mưa trở nên lầy lội, trơn 
trượt. Thực trạng này gây nhiều khó 

Thời gian qua, tuyến đường Phú 
Lạc - Hà Nhe dài gần 16 km, nối liền 
2 huyện Tây Sơn và Vĩnh Thạnh đã bị 
xuống cấp, hư hỏng. Sau đợt mưa lớn 
vào tháng 10 vừa qua, tình trạng này 
càng nghiêm trọng hơn. Trong đó, hư 
hỏng nặng nhất là các đoạn qua địa 
phận thôn Phú Lạc, xã Bình Thành; 
thôn Tả Giang, xã Tây Giang và thôn 
Hòa Thuận, Tiên Thuận, xã Tây Thuận 
(huyện Tây Sơn).

Theo quan sát, tại những nơi này, 
hầu hết lớp bê tông xi măng mặt 
đường đã bong tróc, chỉ còn trơ lại lớp 
đá dăm, hình thành các ổ gà, hố sâu. 
Một số đoạn mặt đường bị nứt gãy, 

Tuyến đường Phú Lạc - Hà Nhe xuống cấp, hư hỏng nặng

Nhiều đoạn thuộc tuyến đường Phú Lạc - Hà Nhe 
hiện xuống cấp, hư hỏng rất nặng. Ảnh: CÔNG LUẬN

khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn 
cho người và các phương tiện tham 
gia lưu thông trên đường, nhất là vào 
ban đêm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ 
tịch UBND xã Tây Giang, qua thời 
gian khai thác đã lâu, hiện tuyến 
đường Phú Lạc - Hà Nhe xuống 
cấp nặng. Địa phương rất mong các 
cấp, các ngành liên quan sớm đầu 
tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp, để 
đảm bảo giao thông thông suốt và 
an toàn của người dân ở các xã phía 
Tây huyện Tây Sơn và phía Đông 
huyện Vĩnh Thạnh.   

CÔNG LUẬN

Bà Nệ bị bệnh nặng, gia đình khó khăn cần giúp đỡ
thuật khối u vào tháng 11.2020. Hiện 
tại, do di chứng của bệnh, mắt bà Nệ 
ngày càng mờ nên không thể tự chủ 
trong sinh hoạt hằng ngày. 

Gia đình bà Nệ thuộc diện hộ nghèo 
của địa phương, con gái là lao động 
chính trong gia đình nhưng không có 
việc làm ổn định nên cuộc sống rất 
khó khăn.

Gia đình bà Nệ rất mong những 
tấm lòng nhân ái, các tổ chức từ thiện 
chung tay giúp đỡ để bà được tiếp tục 
điều trị bệnh, gia đình bà vượt qua lúc 

khốn khó này.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia 

đình bà Nguyễn Thị Nệ (ĐT 0965299230, 
con gái Lê Thị Hoài Yến) hoặc Tòa soạn 
Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo 
Bình Định: 4300201006894, Ngân hàng 
NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, 
58010000052522, Ngân hàng BIDV -  
Chi nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên 
người gửi và người được giúp đỡ). Báo 
Bình Định xin cảm ơn!                                  

 DƯƠNG LIỄU

Ảnh: V.L
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Bình Định

Kế hoạch được UBND tỉnh 
thông qua ngày 3.11.2021, lộ 
trình đến hết năm 2025 bảo 
đảm 100% giáo viên (GV) mầm 
non, tiểu học, THCS chưa đạt 
trình độ chuẩn được tham 
gia đào tạo nâng chuẩn. Theo 
ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc 
Sở GD&ĐT, hiện có 1.331 GV 
chưa đạt trình độ chuẩn theo 
quy định tại Luật Giáo dục 
năm 2019 (hiệu lực từ ngày 
1.7.2020), chiếm khoảng 10% 
trong số 13.140 cán bộ, quản lý, 
GV mầm non, tiểu học, THCS 
các trường công lập. Trong 
số này, số lượng GV đăng ký 
tham gia đào tạo nâng trình độ 
chuẩn là 483; số GV được miễn 
tham gia đào tạo theo lộ trình 
do đang tự học hoặc không đủ 
thời gian quy định để đào tạo 
là 848 GV.

GV tham gia đào tạo theo 
hình thức vừa làm, vừa học. 
Thời gian đào tạo từ trung 
cấp lên cao đẳng là 18 tháng; 
từ trung cấp lên đại học 36 
tháng; từ cao đẳng lên đại học 
24 tháng.

Sở dĩ các GV phải tiếp tục đi 
học vì Điều 72, Luật Giáo dục 
năm 2019 quy định, trình độ 
chuẩn của nhà giáo, đối với GV 
mầm non có bằng tốt nghiệp 
cao đẳng sư phạm trở lên, còn 

Chuẩn hóa trình độ đào tạo cho giáo viên
Nhiều giáo viên mầm non, 
tiểu học, THCS phải tham gia 
các lớp học nhằm chuẩn hóa 
trình độ đào tạo theo quy 
định của Luật Giáo dục năm 
2019, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới và nâng cao chất lượng 
giáo dục.

- Năm 2022, đào tạo nâng 
chuẩn cho 279 GV, gồm: 31 
GV mầm non nâng trình độ từ 
trung cấp lên cao đẳng; 172 
GV tiểu học (từ trung cấp lên 
đại học 46 GV, từ cao đẳng 
lên đại học 126 GV); 76 GV 
THCS nâng trình độ từ cao 
đẳng lên đại học.

- Từ 2023 - 2025, đào tạo 
nâng chuẩn 204 GV.

Thầy giáo Trần Anh Vững là 1 trong 3 giáo viên của Trường Tiểu học số 1 Phước 
Sơn (huyện Tuy Phước) trong diện đào tạo nâng chuẩn.                             Ảnh: T. HIỀN

GV từ tiểu học trở lên phải có 
bằng cử nhân đúng chuyên 
ngành đào tạo GV. Như vậy, 
theo quy định mới, GV mầm 
non chuẩn trình độ đào tạo 
phải là cao đẳng; GV từ tiểu 
học trở lên chuẩn trình độ đào 
tạo đại học đúng chuyên ngành. 

“Việc nâng trình độ chuẩn 
của GV được thực hiện theo 
lộ trình quy định và phù hợp 
với thực trạng đội ngũ GV, 
điều kiện cụ thể của cơ sở giáo 
dục, không để xảy ra tình trạng 
thừa, thiếu GV giảng dạy. Ưu 
tiên bố trí những GV còn đủ 
số năm công tác tối thiểu tính 
từ ngày 1.7.2020 được đào tạo 
nâng trình độ chuẩn trước”, 

ông Tuấn cho hay.
Trưởng phòng GD&ĐT 

huyện Phù Cát Nguyễn Tấn 
Hưng cho biết, huyện đã rà 
soát có 56 GV cần đào tạo nâng 
chuẩn (tiểu học 47, THCS 9). 
Kế hoạch của tỉnh đáp ứng 
được nhu cầu cấp thiết của GV 
trong học tập nâng cao trình 
độ chuẩn. Hình thức đào tạo 
vừa làm vừa học vào thời gian 
nghỉ hè hoặc ngày nghỉ cuối 
tuần là phù hợp. Quan trọng là 
GV được nhà nước hỗ trợ kinh 
phí học tập, giúp giảm bớt gánh 
nặng kinh phí, yên tâm học tập 
và công tác. 

TP Quy Nhơn rà soát có 
166 GV chưa đạt chuẩn. Theo 

Trưởng phòng GD&ĐT thành 
phố Tô Thị Thu Hường, đến 
nay ngoài 11 GV quá tuổi, có 52 
GV đang tự túc chi phí để tham 
gia các lớp đào tạo nâng chuẩn 
trình độ, số còn lại sẽ được bố 
trí theo kế hoạch đào tạo của 
tỉnh. Lộ trình nâng chuẩn kéo 
dài nhiều năm, các trường có 

thể tính toán số lượng GV đi 
học phù hợp với thực tiễn từng 
trường và GV. 

Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 đòi hỏi cao hơn về 
cả phương pháp, kỹ thuật dạy 
học và tổ chức hoạt động giáo 
dục, GV chỉ có kinh nghiệm 
hoặc kiến thức sư phạm đào 
tạo từ nhiều năm trước sẽ chưa 
đủ, chưa đáp ứng được yêu 
cầu thực tế và cần được đào 
tạo nâng chuẩn để nâng cao 
trình độ cũng như chất lượng  
giảng dạy.

Thầy Trần Anh Vững, ở 
Trường Tiểu học số 1 Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước - tốt 
nghiệp cao đẳng sư phạm, 
thuộc danh sách GV phải nâng 
chuẩn - chia sẻ: “Dân trí ngày 
càng cao, buộc GV cũng phải 
nâng cao trình độ. Với kế hoạch 
đào tạo của tỉnh, tôi nhận thấy 
có những thuận lợi như thời 
gian thực hiện lộ trình nâng 
chuẩn khá dài để GV dễ thu 
xếp thời gian học tập, độ tuổi 
và trình độ theo vị trí việc làm 
được quy định khá rõ, và đặc 
biệt là tỉnh còn hỗ trợ học phí 
để GV đi học”. 

Ông Giả Tấn Trọng, Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học số 1 
Phước Sơn, cho hay, trường có 
3 GV trong diện nâng chuẩn. 
Việc này, ngoài thực hiện theo 
quy định của luật còn mang ý 
nghĩa cần thiết để đáp ứng yêu 
cầu giáo dục cao hơn trong giai 
đoạn tới, có ảnh hưởng tích cực 
trong chất lượng dạy và học và 
đổi mới phương pháp dạy học 
đòi hỏi sự đổi mới và linh hoạt, 
sáng tạo, bởi chỉ có người thầy 
ham học hỏi, sáng tạo thì mới 
có học sinh sáng tạo!

THU HIỀN

(BĐ) - Để kịp thời chia sẻ 
khó khăn, bảo đảm cuộc sống 
của viên chức, người lao động 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19, Chính phủ đã ban 
hành các chính sách hỗ trợ cho 
các đối tượng bị ảnh hưởng 
(Nghị quyết số 68/NQ-CP, 
Nghị quyết số 126/NQ-CP). Tuy 
nhiên, ở ngành GD&ĐT đối 
tượng được hưởng các chính 
sách này không nhiều, phần 
đông giáo viên, người lao động 
trong các cơ sở mầm non ngoài 
công lập có ký kết hợp đồng 
lao động nhưng chưa tham gia 
BHXH, vì vậy không đủ điều 
kiện để hưởng các chính sách 
nêu trên.

Để giúp giáo dục mầm non 
ngoài công lập tháo gỡ khó 
khăn vượt qua đại dịch, duy trì 
và ổn định quy mô trường lớp, 
Sở GD&ĐT đề nghị Bộ GD&ĐT 
đề xuất Chính phủ tiếp tục ban 
hành các chính sách mới để các 
đối tượng giáo viên, người lao 
động trong các cơ sở giáo dục 
mầm non ngoài công lập có ký 
kết hợp đồng lao động nhưng 
chưa tham gia BHXH bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

(BĐ) - Sở GD&ĐT cho biết, 
đến nay có 1.403 học sinh thuộc 
46 tỉnh, thành phố trong nước 
di chuyển về tỉnh Bình Định 
và không thể trở lại trường do 
dịch Covid-19 đã được bố trí 
học tập tại các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh theo học niên 
khóa 2021 - 2022. 

Trước đó, Sở GD&ĐT 
hướng dẫn các phòng GD&ĐT 
huyện, thị xã, thành phố, các 
trường THPT, Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên tỉnh và 
các trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường 
xuyên trong tỉnh về việc tạo 
điều kiện thuận lợi tiếp nhận 
học sinh, học viên các tỉnh, 
thành phố đã về Bình Định cư 
trú và không thể hoàn thành 
đầy đủ thủ tục chuyển trường, 
tuyển sinh theo quy định, có 
nguyện vọng học tập tại tỉnh 
năm học 2021 - 2022.

MAI HOÀNG

l Ngày 8.11, UBND TX Hoài 
Nhơn ra quyết định công nhận 
17 xã, phường thuộc thị xã đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 
mù chữ năm 2021. Cụ thể, đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục THCS có 
7 xã, phường đạt mức độ 3, 10 
địa phương mức độ 2; 100% xã, 
phường đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục tiểu học mức độ 3; 100% đạt 
chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
l Khoa Toán và Thống kê, 

Trường ĐH Quy Nhơn đã trao 
3 suất học bổng toàn phần (14 
triệu đồng/suất) cho 3 thủ khoa 
3 khối thi của khoa năm học 

2021 - 2022. Đó là 3 học sinh 
đến từ tỉnh Bình Định, gồm: Hà 
Thanh Bắc và Nguyễn Hồ Bảo 
Thiên (Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn); Trà Trần Quý Bình 
(Trường THPT chuyên Chu Văn 
An). Ngoài ra, Khoa còn trao 13 
suất học bổng bán phần (7 triệu 
đồng/suất), học bổng của khoa 
(5 triệu đồng/suất), học bổng 
FPT Software (5 triệu đồng/
suất), học bổng TMA Solutions 
(5 triệu đồng/suất) cho những 
tân sinh viên trúng tuyển điểm 
cao vào ngành Toán ứng dụng.

                              HOÀNG ANH

1.403 học sinh ngoài tỉnh được 
hỗ trợ học tập tại Bình Định

TIN VẮN

Tổng hợp đề xuất chính sách hỗ trợ  
giáo dục mầm non ngoài công lập

được hưởng hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, 
ban hành các chính sách hỗ trợ 
phát triển giáo dục mầm non 
ngoài công lập như hỗ trợ cơ sở 
vật chất, đồ dùng, đồ chơi; hỗ 
trợ đóng BHXH cho giáo viên, 
nhân viên; miễn giảm học phí, 
hỗ trợ tiền tài liệu cho giáo 
viên học tập nâng cao trình độ  
đạt chuẩn…

Sở GD&ĐT đánh giá, trong 
đại dịch Covid-19, nhiều giáo 

viên mầm non, nhất là giáo 
viên mầm non ngoài công lập 
bị mất việc làm, nhưng không 
được hưởng chính sách hỗ 
trợ của Chính phủ cũng như 
của địa phương (có 1.570 giáo 
viên, người lao động trong các 
cơ sở giáo dục mầm non bị 
ảnh hưởng dịch nhưng chưa 
được hỗ trợ); nhiều cơ sở giáo 
dục ngoài công lập có nguy cơ 
và đã có 6 cơ sở đóng cửa do  
khó khăn.                        T. HIỀN

Giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở TP Quy Nhơn chuẩn 
bị quay video hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ 
học do dịch Covid-19.



6 THỨ TƯ, 10.11.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhTHỂ THAO

Sau 4 trận toàn thua, cơ hội giành 
1 trong 3 vị trí đầu bảng của đội tuyển 
Việt Nam gần như không còn. Đây 
không phải là điều bất ngờ, khi đội 
bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt 
được coi là “kho điểm” của bảng B. Tuy 
nhiên, Quang Hải và các đồng đội đều 
đã chơi rất nỗ lực trong các trận đấu đã 
qua. Vì vậy, dù chưa giành được điểm, 
nhưng đội tuyển Việt Nam ít nhiều để 
lại những dấu ấn ở một số thời điểm. 
Có những lúc tưởng chừng đội bóng 
của chúng ta đã ở rất gần một trận hòa, 
nhưng vẫn thiếu một chút may mắn để 
đạt được điều đó.

Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang 
Seo trong ngày 11.11 là đại diện đến từ 
Đông Á. Trước khi bước vào vòng loại 
thứ 3, Nhật Bản là đội được đánh giá 
cao nhất nhì bảng B, bởi họ sở hữu dàn 
cầu thủ chất lượng cao, nhiều người  
đang thi đấu ở các CLB châu Âu. Xét 
về yếu tố lịch sử, Nhật Bản là một trong 
những đại diện của châu Á có số lần 
tham dự vòng chung kết World Cup 
nhiều nhất. Việc đầu tư có chiến lược 
từ nhiều năm qua giúp đội bóng xứ mặt 
trời mọc định hình được lối chơi khoa 
học, kỷ luật và trở thành một thế lực ở 
châu Á. Tuy nhiên, ở vòng loại thứ 3, 
họ đã có khởi đầu không tốt với 2 trận 
thua sau 4 trận.

Việc đang đứng ở vị trí thứ 3 trên 
bảng xếp hạng khiến đội tuyển Nhật Bản 
chịu khá nhiều sức ép. Và họ không có 
mục tiêu nào khác ngoài việc phải giành 
3 điểm trên sân Mỹ Đình để cải thiện vị 
trí của mình. Điều đáng lo ngại với thầy 
trò HLV Park Hang Seo là nhiều chân sút 
của đối phương đang đạt phong độ khá 
cao ở CLB. Tại giải ngoại hạng Scotland, 
tiền đạo Kyogo Furuhashi vừa ghi 2 bàn 
trong trận thắng 4 - 2 của Celtic trước 
Dundee. Trong khi đó, Ritsu Doan cũng 
ghi bàn mở tỷ số giúp PSV Eindhoven 
có được chiến thắng đậm 4 - 1 trước 
Fortuna Sittard tại giải vô địch quốc gia 
Hà Lan.

Ngoài 2 cầu thủ kể trên, đội tuyển 
Nhật Bản còn nhiều cầu thủ khác thi 
đấu ở các CLB tên tuổi tại châu Âu như: 

Ngay sau khi cùng CLB Norwich 
giành chiến thắng đầu tiên ở Premier 
League 2021 - 2022 trước Brentford, HLV 
Daniel Farke chính thức bị lãnh đạo CLB 
này sa thải. Một số trợ lý thân cận của 
ông cũng nhận quyết định rời đội bóng. 
Đây được coi là những quyết định có 
phần nghiệt ngã đối với Daniel Farke và 
các cộng sự, nhưng nếu nhìn lại những 
gì chiến lược gia này đem lại cho “Chim 
hoàng yến” thì không quá bất ngờ. Đây 
đã là mùa giải thứ 4 Daniel Farke gắn bó 
với Norwich, trong đó, 2 lần giúp CLB 
này vô địch giải hạng nhất. Nhưng ông 
không thể giúp CLB trụ hạng ở Premier 
League. Mùa này, sau 11 vòng đấu, đội 
chỉ giành được 5 điểm, đứng chót bảng 
và nguy cơ xuống hạng hiện rõ.

Như vậy, sau Watford, Newcastle 
và Tottenham, Nowich là CLB thứ 4 ở 
Premier League mùa này quyết định 
thay tướng. Trong đó, tình cảnh của 
Newcastle và Watford cũng nguy ngập 

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á 
(AFF) vừa thông báo việc rút lui của 
tuyển Brunei. Thầy trò ông Rajagobal 
Krishnasamy không thể tập luyện từ 
lâu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 
ở Brunei. Liên đoàn Bóng đá Brunei 
(FABD) đã nộp công văn lên AFF. Chủ 
tịch FABD, ông Pengiran Matasan nói: 
“Chúng tôi rất thất vọng vì không thể 
chuẩn bị cho trận vòng loại AFF Cup 
2020. Covid-19 tác động mạnh. Chúng 
tôi nỗ lực giải quyết các trở ngại nhưng 
có vẻ mọi thứ càng trở nên phức tạp. 
Tôi mong giải năm nay thành công và 
hy vọng tuyển Brunei có thể dự giải 
đấu lần tới”. 

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth 
bày tỏ sự đáng tiếc với quyết định 
của FABD: “Chúng tôi buồn khi nghe 
thông tin này. Tôi hiểu những khó khăn 
của tuyển Brunei. Hy vọng các bạn sẽ 
trở lại mạnh mẽ”. Trước đó trong cuộc 
phỏng vấn với Zing, HLV Rajagobal 
Krishnasamy cho biết họ gặp khó khăn 
trong việc tập luyện. Tuyển Brunei 
chưa hội quân trong một khoảng 
thời gian rất dài trước khi đi đến kết  
quả này. 

Theo lịch thi đấu trận play-off, 
Brunei sẽ gặp Timor-Leste vào ngày 
1.12 ở Singapore. Đội chiến thắng 
sẽ giành suất cuối cùng còn trống để 
dự AFF Cup 2022. Và Timor-Leste sẽ 
nằm ở bảng A. Tuyển Việt Nam nằm 
ở bảng B. Chiến dịch AFF Cup 2020 sẽ 
diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. 
Giải diễn ra ở địa điểm trung lập là 
Singapore. Đương kim vô địch là thầy 
trò ông Park Hang Seo.

(Theo zing.vn)

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022, VIỆT NAM - NHẬT BẢN:

Chờ tín hiệu khởi sắc
Tối 11.11, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chơi trận thứ 5 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đối thủ 

là tuyển Nhật Bản. Không dễ để có điểm trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, nhưng người hâm mộ vẫn 
chờ đợi sự tiến bộ của các học trò HLV Park Hang Seo khi được chơi trên sân nhà.

Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro 
Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada 
(Eintracht Frankfurt)… Chỉ chừng đó 
cũng cho thấy sự chênh lệch về đẳng 
cấp của 2 đội bóng. Và dù có ưu thế sân 
nhà, sự cổ vũ của khán giả, cũng rất khó 
có để tin vào một trận thắng cho tuyển 
Việt Nam.

HLV Park Hang Seo từng đưa ra 
nhận định: “Người Việt Nam yêu bóng 
đá, nhưng chỉ là bóng đá chiến thắng 
thôi”. Câu nói này có lẽ đúng với hầu 
hết người hâm mộ, khi họ luôn mong 
đội nhà vượt qua tất cả mọi đối thủ. 
Điều này một phần đến từ sự khởi sắc 
của các đội tuyển Việt Nam khi được 
dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc. 
Trong đó, ngôi vị á quân giải vô địch 
U23 châu Á và chiếc cúp vô địch AFF 
Cup cùng trong năm 2018, rồi tấm HCV 
SEA Games 30 năm 2019 đang làm nhiều 
người bay bổng.

Không thể phủ nhận chúng ta đang 
sở hữu một lứa cầu thủ xuất sắc nhất 

trong nhiều thập kỷ qua, nhưng trên thế 
giới này không có HLV nào trong vài 
năm có thể giúp đội bóng của mình trở 
nên bất bại ở mọi đấu trường. 

Đội tuyển Việt Nam hiện vắng những 
cầu thủ quan trọng như Văn Lâm, Hùng 
Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu… Nhưng 
cho dù có đầy đủ những nhân tố tốt 
nhất, chúng ta vẫn có thua kém khá 
nhiều với các đối thủ ở bảng B về thể 
hình, thể lực. Vì vậy, nếu có giành được 
điểm trước một trong những đội bóng 
cùng bảng, đó là sự nỗ lực vượt ngưỡng 
của một tập thể, chứ chưa thể nói chúng 
ta đã ngang bằng hoặc hơn họ về chuyên 
môn. Không thể nào chúng ta luôn vào 
trận với hơn 100% sức lực, trong khi đối 
phương chỉ cần thi đấu đúng sức là đạt 
yêu cầu. Do đó, đá với Nhật Bản, có lẽ 
chúng ta chỉ nên hài lòng về những điểm 
tích cực trong lối chơi, sự tiến bộ trong 
xử lý bóng của cầu thủ hơn là “gây áp 
lực” với họ bằng việc phải thắng.

HOÀNG QUÂN

Ngoài yếu tố sân nhà, tinh thần thoải mái được coi là lợi thế của tuyển Việt Nam khi đón tiếp các 
cầu thủ Nhật Bản.                                                                                                                                                             Ảnh: VFF

Đội tuyển Brunei 
rút lui khỏi  
AFF Cup 2020

Đội tuyển Brunei không tranh suất cuối cùng 
dự AFF Cup 2020 với Timor-Leste.              Ảnh: AFF

Những “máy xay” HLV ở Premier League

không kém, khi họ đang có số điểm lần 
lượt là 5 và 10, nằm trong nhóm 4 đội 
chót bảng. Riêng với CLB Tottenham, 
sự ra đi của HLV Nuno Santo là bởi ông 
không thể giữ đại diện thủ đô London 
nằm trong top 4 (hiện “Gà trống” có 16 

điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng).
Ngay trước khi mùa giải 2021 - 2022 

khởi tranh, chiếc ghế mà HLV Nuno 
Santo ngồi chính được đánh giá là nóng 
nhất. Ở thời điểm đó, khả năng chuyển 
sang chơi cho CLB khác của chân sút 
chủ lực Harry Kane khá cao, phần nữa 
là lịch thi đấu của Tottenham khá bất 
lợi trong giai đoạn đầu mùa. Sau nhiều 
đồn đoán, tiền đạo đội tuyển Anh vẫn 
ở lại, nhưng anh chỉ còn là cái bóng của 
chính mình ở những mùa giải trước. 
Điều đó khiến nỗ lực của Son Heung 
Min và các đồng đội không đủ để 
đưa CLB nắm giữ một “vị trí đẹp” để 
tranh suất tham dự Champions League  
mùa tới.

Ở môi trường có sự cạnh tranh khốc 
liệt như Premier League, mọi việc có 
thể thay đổi chóng vánh chỉ sau vài 
vòng đấu. Tân binh Brentford là một 
ví dụ, khi họ trở thành “ngựa ô” trong 
giai đoạn đầu mùa giải, khi vượt qua 

Arsenal, cầm hòa Liverpool. Nhưng 4 
trận gần đây nhất, đội bóng này không 
thể có nổi dù chỉ 1 điểm. Đang để CLB 
tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng, 
tương lai của HLV Thomas Frank ở 
Brentford khá mịt mù.

Đó là chuyện ở đội bóng thuộc nhóm 
đặt mục tiêu trụ hạng, còn ở nhóm đua 
tranh ngôi vô địch, nhân vật được chính 
các CĐV “réo gọi” nhiều nhất trong thời 
gian gần đây chính là Solskjaer - HLV 
trưởng CLB Manchester United. Ngay 
cả cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand cũng 
vừa lên tiếng “khuyên” Solsa rời vị trí 
thuyền trưởng. Trong khi đó, cựu tiền 
đạo Dwight Yorke lại “đổ dầu vào lửa” 
khi cho rằng đội hình “Quỷ đỏ” vẫn còn 
khả năng cạnh tranh chức vô địch. Thời 
gian của Solskjaer ở Old Trafford có lẽ 
chỉ còn được tính bằng ngày, khi mỗi 
lần chứng kiến M.U chơi bóng giờ đây 
với các CĐV chẳng khác gì màn tra tấn 
tinh thần.                                         LÊ NA

Sau Daniel Farke, liệu Solskjaer (giữa) có phải 
là cái tên tiếp theo phải rời ghế HLV ở Premier 
League mùa này?                                      Ảnh: REUTERS
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(BĐ) - Từ hôm nay (10.11) đến ngày 
10.12.2021, Văn phòng UBND tỉnh triển 
khai thí điểm cung cấp dịch vụ thanh 
toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ 
tài chính đối với 11 thủ tục hành chính 
(TTHC) chưa đủ điều kiện cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 
Cổng dịch vụ công tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan (Sở 
TN&MT, Sở GTVT, UBND TX Hoài 
Nhơn, UBND các phường Tam Quan 
Nam, Hoài Tân, xã Hoài Sơn) tổ chức 
tuyên truyền, hướng dẫn, tích cực hỗ 
trợ tổ chức, công dân thực hiện thanh 
toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 
chính đối với các TTHC; đồng thời quán 
triệt công chức, viên chức có liên quan 
trong quá trình thanh toán phí, lệ phí 

thực hiện đối soát hằng ngày đảm bảo 
chính xác, trùng, khớp giao dịch. Cùng 
với đó là cử cán bộ đầu mối phối hợp 
với Văn phòng UBND tỉnh (thông qua 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh) trong quá trình triển khai thực 
hiện việc thí điểm, kịp thời phản ánh 
các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để 
phối hợp xử lý.

Hoạt động này triển khai để đảm bảo 
tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến 
theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
1.1.2021 của Chính phủ; đồng thời tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân, DN 
có nhiều lựa chọn phương thức thanh 
toán khác nhau, không sử dụng tiền 
mặt trong thực hiện TTHC.

MAI LÂM

(BĐ) - Nhằm góp phần nâng cao ý 
thức tự giác của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân trong phòng, 
chống dịch Covid-19, Báo điện tử Đảng 
Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ 
Y tế, Bộ GD&ĐT tổ chức cuộc thi trắc 
nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch 
Covid-19” trên mạng xã hội VCNet; diễn 
ra trong 15 tuần, từ ngày 13.10.2021 đến 
26.1.2022.

Mọi công dân Việt Nam trong và 
ngoài nước (từ 14 tuổi trở lên), có tài khoản 
VCNet đều có thể tham gia cuộc thi.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức đưa ra 1 đề 
thi trắc nghiệm gồm 5 câu hỏi, tập trung 
vào những kiến thức cơ bản về phòng, 
chống Covid-19; chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước trong 

phòng, chống dịch; cổ vũ, động viên lực 
lượng tuyến đầu chống dịch; các quy 
định pháp luật liên quan trong phòng, 
chống dịch bệnh. Mỗi câu hỏi có một số 
đáp án để người thi lựa chọn, trong đó 
có 1 đáp án đúng.

Để đăng ký tài khoản tham gia dự 
thi, người dùng có thể truy cập đường 
dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải về qua 
ứng dụng trên smartphone với cụm 
từ: VCNet. Người dự thi truy cập vào 
trang web hoặc ứng dụng rồi chọn 
mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và 
nhận mã kích hoạt. Sau đó điền các thông 
tin cá nhân (tên, giới tính, ngày sinh, mật 
khẩu) là có thể tạo ngay tài khoản một 
cách nhanh chóng và tham gia dự thi.

MINH QUANG

Theo Phó trưởng Ban 
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Phạm Vĩnh Thái, yêu cầu 
xuyên suốt trong quá trình kiểm 
điểm là phải khắc phục tình 
trạng nể nang, né tránh, ngại va 
chạm, thấy đúng không bảo vệ, 
thấy sai không đấu tranh. Phải 
nhận diện, xác định rõ những 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” để 
sửa chữa, khắc phục. Lấy kết 
quả kiểm điểm của tập thể làm 
cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy 
kết quả kiểm điểm của cá nhân 
để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm 
điểm của tập thể. Thực hiện 
đánh giá đa chiều, theo tiêu 
chí, bằng sản phẩm cụ thể, có 
sự so sánh giữa các vị trí tương 
đương và công khai kết quả; gắn 
đánh giá, xếp loại chất lượng 
của cá nhân với tập thể và với 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
địa phương, cơ quan, đơn vị.

● Xin ông cho biết, so với các 
năm trước đây, việc kiểm điểm, 
đánh giá, xếp loại chất lượng 
đối với tổ chức đảng, đảng viên 
và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp năm 2021 
có điểm mới đáng kể nào?

- Về cơ bản, các quy định 
chung, các bước thực hiện của 
năm 2021 vẫn căn cứ chủ yếu 
vào Hướng dẫn số 21-HD/
BTCTW ngày 18.10.2019 của 

KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN NĂM 2021:

Kết quả phòng, chống dịch Covid-19 
là một nội dung quan trọng

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán 
bộ lãnh đạo, quản lý là hoạt động quan trọng được thực hiện hằng năm. Năm nay, kết quả phòng, 
chống dịch Covid-19 được bổ sung thành một trong những nội dung kiểm điểm, đánh giá quan trọng.

Ban Tổ chức Trung ương về 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
chất lượng hằng năm đối với tổ 
chức đảng, đảng viên và tập thể, 
cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp.

Tuy nhiên, trước thực tiễn 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 thời gian qua, kết quả 
phòng, chống dịch được bổ 
sung vào nội dung kiểm điểm, 
đánh giá. 

Cụ thể, đối với tập thể lãnh 
đạo, quản lý, nội dung kiểm 
điểm chủ yếu là kết quả thực 
hiện các chương trình, kế hoạch 
công tác năm của địa phương, 
cơ quan, đơn vị; thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19, hoàn thành các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm 

quyền giao, phê duyệt trong 
năm được lượng hóa bằng sản 
phẩm (nếu có).

Khung tiêu chí đánh giá tổ 
chức đảng cũng nhấn mạnh các 
tiêu chí về kết quả lãnh đạo tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị, công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-
XH, quốc phòng, an ninh của 
địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đáng chú ý, ngoài những nội 
dung kiểm điểm của đảng viên, 
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 
còn phải kiểm điểm sâu sắc kết 
quả về lãnh đạo, quản lý, điều 
hành, trách nhiệm của cá nhân 
trong tham gia cùng tập thể 
lãnh đạo và tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, 
công tác tổ chức, cán bộ của 
địa phương, cơ quan, đơn vị; 
quan hệ, phối hợp với cấp ủy và 
tập thể lãnh đạo, quản lý; thái 
độ công tâm, khách quan; việc 
quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín 
nhiệm của cán bộ, đảng viên, 
quần chúng.

Đối với cán bộ lãnh đạo, 
quản lý thuộc diện ban thường 
vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 
quản lý thì thực hiện theo quy 
định cụ thể hóa của các huyện 
ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy về khung 
tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh 
đạo, quản lý. Đồng thời, đánh 
giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và 
thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19, hoàn thành tốt việc 
thực hiện chức trách, quyền hạn 
theo quy định.

● Quá trình thực hiện đánh 
giá, xếp loại chất lượng đối với 
tổ chức đảng, đảng viên và tập 
thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, cần lưu ý điều 
gì, thưa ông?

- Trước hết, để có kết quả 
đánh giá, xếp loại chính xác, 
toàn diện, khách quan, hằng 
năm, các tổ chức, cơ quan, đơn 
vị cần giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ 
thể đối với từng tập thể, cá nhân 
thuộc quyền quản lý để làm căn 
cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
chất lượng.

Về trình tự thực hiện, tập 
thể, cá nhân phải hoàn thành 
việc kiểm điểm mới được đánh 
giá, xếp loại. Cá nhân vắng mặt 
hoặc chưa được đánh giá, xếp 
loại thì phải tổ chức đánh giá, 
xếp loại trong thời gian sớm 
nhất. Đánh giá, xếp loại tập thể 
cấp dưới trước, cấp trên sau; tập 
thể lãnh đạo, quản lý trước, cá 
nhân thành viên sau. 

Một điểm cần thực hiện 
nghiêm túc là đảng viên là cán 
bộ, công chức, viên chức thực 
hiện đánh giá chất lượng sau khi 
có kết quả đánh giá cán bộ, công 
chức, viên chức. Những người 
đảm nhiệm nhiều chức vụ công 
tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi 
mà có sự khác nhau khi biểu 
quyết mức chất lượng ở mỗi nơi 
thì cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định mức chất lượng.

Cùng với đó là tiến hành 
kiểm tra, giám sát công tác 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 
chất lượng tập thể, cá nhân. Chỉ 
đạo việc tổ chức kiểm tra lại đối 
với những tập thể, cá nhân kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình 
chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở 
những nơi xếp loại “hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” không đúng 
quy định.

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

 Ông PHẠM VĨNH THÁI

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nội dung kiểm điểm chủ yếu đối với tập thể 
lãnh đạo, quản lý.
- Trong ảnh: Test nhanh cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.             Ảnh: N.V.T

Phát động cuộc thi trắc nghiệm 
“Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Mở rộng phương thức thanh toán 
không dùng tiền mặt
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Tại cuộc họp trực tuyến do 
Văn phòng Thường trực Ban 
chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống thiên tai tổ chức sáng 
ngày 9.11, bàn công tác chuẩn 
bị ứng phó với mưa lớn ở các 
tỉnh, thành miền Trung, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng cho biết: Tỉnh 
Bình Định đã triển khai công 
tác chuẩn bị ứng phó đến cấp 
cơ sở, cụm dân cư. Bộ CHQS 
tỉnh đã sẵn sàng lực lượng, 
trang thiết bị chuyên dùng để 
triển khai phương án ứng phó 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Sau khi nghe báo cáo chi 
tiết, ông Trần Quang Hoài, 
Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc 
gia về phòng, chống thiên tai, 
đánh giá: Tỉnh Bình Định đã 
chuẩn bị khá đầy đủ, tương 
đối toàn diện để sẵn sàng ứng 
phó mưa lũ, đặc biệt là trong 
vấn đề bảo vệ người dân và 
đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Mưa lớn diễn biến phức 
tạp, có khả năng kéo dài

Ngày 8.11, Ban Chỉ huy 
Phòng chống thiên tai - Tìm 

DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH:

Đào tạo kỹ năng 
tiếp thị cho nông dân 

(BĐ) - Ông Phạm Tấn Phát, điều phối 
viên Dự án Rau an toàn Bình Định cho 
biết, trong tháng 11 và 12.2021, Dự án sẽ 
tổ chức đào tạo về tiếp thị bán hàng cho 
các nhân viên tiếp thị của các HTX và 
nhóm cùng sở thích. Cụ thể, các chuyên 
gia của Dự án đào tạo về kỹ năng tiếp thị 
bán hàng, thực hiện bán chéo sản phẩm 
của từng nhóm để đa dạng sản phẩm; 
thăm dò thị trường, khách hàng để xây 
dựng kế hoạch sản xuất phù hợp.

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện 
chức năng bán hàng trên website lalanh.
com, Dự án Rau an toàn Bình Định còn 
tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận 
với sản phẩm Lá Lành qua fanpage.                                     

QUANG BẢO

SỔ TAY

Theo Chi cục Thủy sản, tính đến 
tháng 10.2021, tỉnh Bình Định có khoảng 
1.500 ha mặt nước nuôi thủy sản nước 
ngọt, diện tích nuôi tôm nước lợ gần 
2.500 ha (tính cả 2 vụ nuôi); ngoài ra, còn 
có một số diện tích nuôi thủy sản ở vùng 
nước mặn. Sự phong phú về môi trường 
nuôi tạo ra sự đa dạng từ sinh kế đến sản 
phẩm thu hoạch, nhưng cũng đặt ra yêu 
cầu rất cao về phòng, chống dịch bệnh, 
bảo vệ thủy sản nuôi, đặc biệt là các DN, 
đơn vị chuyên sản xuất giống thủy sản. 

Ngày 3.11, UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch Truyền thông, phổ biến kiến thức 
phòng, chống một số dịch bệnh nguy 
hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn  

2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ 
sở tỉnh Bình Định. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, 
địa phương sẽ phối hợp thực hiện nhiều 
hình thức truyền thông, phù hợp với 
điều kiện cụ thể của từng vùng, từng đối 
tượng, như: Tuyên truyền qua hệ thống 
truyền thanh cơ sở; thông tin trên bảng 
tin công cộng, tụ điểm sinh hoạt văn 
hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; 
tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên 
truyền lưu động ở cơ sở; truyền  thông 
qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập 
huấn chuyên đề... 

Ở tỉnh ta, nuôi tôm nước lợ thường 
đối mặt nhiều nguy cơ dịch bệnh, gây 

thiệt hại lớn. Riêng vụ 2 năm nay, khoảng 
28 ha hồ tôm đã phát bệnh với nhiều 
mức độ khác nhau. Có một vấn đề dây 
dưa nhiều năm qua là một số người khi 
phát hiện tôm mắc bệnh thường không 
báo ngay cho cơ quan có chức năng, đủ 
năng lực tư vấn hướng khắc phục, mà 
lại lẳng lặng tự xử lý. Đây là một trong 
những lý do hàng đầu khiến dịch bệnh 
lây lan trên diện rộng. Do đó, việc UBND 
tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông, 
phổ biến kiến thức phòng, chống một 
số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản 
nuôi với khung thời gian dài hơi - đến 
năm 2030, cho thấy tỉnh ta đánh giá rất 
nghiêm túc vấn đề này.                MAI THƯ 

Đẩy mạnh phổ biến kiến thức 
phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ thủy sản nuôi 

Theo dõi sát diễn biến mưa lớn, 
sẵn sàng ứng phó

Hơn 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Dự báo, do ảnh hưởng của 
không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 14.11, 
khu vực tỉnh Bình Định sẽ liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ rủi 
ro thiên tai ở cấp độ 2. 

Chiều 9.11, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh có Công điện 
số 17/CĐ/PCTT gửi ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS các sở, ban, 
ngành; các huyện, thị, xã thành phố yêu cầu chủ động ứng phó 
với diễn biến mưa, lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Đối với khu vực trên biển và ven bờ: Theo dõi chặt chẽ bản 
tin cảnh báo, dự báo và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các 
phương tiện, tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh. 

Đối với khu vực đất liền: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, 
thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân. Triển 
khai phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, công 
trình hồ đập và khu vực hạ du. Hiệu trưởng các trường học theo 
dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động cho học sinh nghỉ 
học để đảm bảo an toàn. Các đơn vị LLVT sẵn sàng lực lượng, 
phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh. Điện lực Bình Định 
đảm bảo an toàn hệ thống điện, Viễn thông Bình Định đảm bảo 
an toàn thông tin liên lạc...

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày  
9 - 14.11, lượng mưa ở phía Bắc tỉnh phổ biến 350 - 650 mm, có 
nơi trên 800 mm, phía Nam tỉnh từ 250 - 550 mm, có nơi trên 
700 mm. 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. Từ ngày 
15.11, mưa lớn ở khu vực tỉnh Bình Định còn diễn biến phức tạp 
và có khả năng kéo dài. 

Từ ngày 9 - 15.11, mực nước lũ trên các sông tiếp tục dao động; 
đỉnh lũ khả năng lên mức báo động 2 - 3, có nơi trên báo động 3. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện, thị 
xã và thành phố; sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập lụt vùng trũng thấp, 
vùng ven hạ lưu các sông, khu nội thành đô thị. Cần đề phòng mưa 
lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hồ chứa nước Định Bình điều tiết nước, 
chuẩn bị đón lũ (ảnh chụp chiều 9.11).                                                                    

Ảnh: CCTL

kiếm cứu nạn và Phòng thủ 
dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) 
tỉnh đã yêu cầu các huyện, 
thị xã, thành phố, các sở, ban, 
ngành tập trung chủ động ứng 
phó với mưa lũ. Trong đó, sẵn 
sàng sơ tán dân vùng có nguy 
cơ cao về sạt lở, ngập lụt bảo 
đảm an toàn trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19. Dự trữ 
lương thực, thực phẩm, hàng 
hóa thiết yếu trong nhiều ngày 
tại các khu vực có nguy cơ sạt 
lở, lũ lụt chia cắt. Kiểm tra các 
điểm có nguy cơ cao, sẵn sàng 
lực lượng, vật tư, phương tiện 
để khắc phục sự cố, bảo đảm 
giao thông an toàn. Cùng với 
đó tổ chức vận hành, điều tiết 
hồ chứa, tiếp tục lưu ý nhiều 
hơn nữa công tác vận hành 
liên hồ chứa trên lưu vực sông 
Côn - Hà Thanh.  

Thông tin tại cuộc họp về 
công tác chuẩn bị ứng phó 
với mưa lớn ở các tỉnh, thành 
miền Trung vào sáng 9.11,  
TS Hoàng Phúc Lâm, Phó 
Giám đốc Trung tâm dự báo 
Khí tượng Thủy văn quốc gia, 
cho biết: Mưa lớn tập trung từ 

ngày 9 - 14.11, trong đó khu vực 
phía Nam tỉnh Quảng Nam, 
cùng hai tỉnh Quảng Ngãi, 
Bình Định có mưa lớn nhất; 
từ ngày 15.11, không khí lạnh 
suy yếu nên lượng mưa giảm 
so với các ngày trước, nhưng 
mưa to có khả năng chưa kết 
thúc, dự đoán vẫn khoảng từ  
50 - 100 mm/ngày ở các khu vực. 

Trao đổi về công tác ứng 
phó thiên tai trên địa bàn, 
Chủ tịch UBND huyện An 
Lão Trương Tứ cho biết, đến 
chiều 9.11 ở An Lão mới chỉ 
có mưa nhỏ, mực nước sông 
An Lão vẫn dưới mức báo 
động 1. Bà con đã thu hoạch 
xong vụ mùa, vụ Đông Xuân  
2021 - 2022 mới chuẩn bị, 
còn chờ dự báo của cơ quan 
chuyên môn và thực tế tình 
hình mưa lũ để triển khai, 
tránh bị ảnh hưởng, thiệt hại. 
Huyện có 6 điểm có nguy cơ 
sạt lở và địa phương đã có 
phương án, sẵn sàng di dời 
dân. Do được cảnh báo thời 
tiết sẽ diễn biến phức tạp 
nên huyện hết sức cảnh giác, 
không hề chủ quan lơ là.

Hạ mức nước hồ Định Bình 
để đón lũ

Chủ động ứng phó với 
các diễn biến bất thường của 
mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh chỉ đạo Công 
ty TNHH Khai thác Công trình 
thủy lợi Bình Định, bắt đầu từ 
ngày 9.11 tiến hành điều tiết hồ 
chứa nước Định Bình để hạ mực 
nước, đón lũ. 

Theo đó, lưu lượng nước xả 
về hạ lưu (bao gồm nước qua tràn 
và mở 1 cửa xả đáy) được điều 
tiết tăng dần, lớn nhất là 600 m3/s, 
hạ mực nước hồ xuống mức đón 
lũ thấp nhất, nâng cao năng lực 
cắt lũ đảm bảo an toàn cho hạ lưu. 
Thời gian bắt đầu thực hiện từ  
11 giờ ngày 9.11 cho đến khi mực 
nước trạm thủy văn Bình Nghi 
vượt cao trình +16.2 và dưới cao 
trình +16.5. 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT 
Hồ Đắc Chương, Ủy viên 

Thường trực Ban chỉ huy PCTT-
TKCN&PTDS tỉnh, Tổ trưởng 
Tổ tư vấn vận hành liên hồ 
chứa trên lưu vực sông Côn - 
Hà Thanh, phân tích: Việc vận 
hành điều tiết hệ thống liên hồ 
chứa trên lưu vực sông Côn - Hà 
Thanh góp phần giảm lũ, cắt lũ 
cho vùng hạ lưu của tỉnh trong 
mùa mưa lũ. Trong đó, quyết 
định điều tiết nước, xả nước 
để đón lũ trên hồ Định Bình rất 
quan trọng. Mưa đầu nguồn - 
tính ở trạm quan trắc hồ Vĩnh 
Sơn - tạo nên dòng nước lớn, 
từ đó đổ về hồ Định Bình mất 
khoảng 3 - 5 giờ đồng hồ, chúng 
tôi căn cứ vào đây để phân tích 
và đưa ra dự báo đón nước, cắt 
lũ… Tùy theo diễn biến thực tế 
sẽ điều chỉnh liên tục để đảm 
bảo an toàn cho công trình và cả 
vùng ảnh hưởng sau thân đập, 
đặc biệt là vùng hạ lưu. 

HOÀI THU - THU DỊU
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Bình Định

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam 
được phóng lên quỹ đạo

Tên lửa Epsilon-5 của JAXA rời bệ phóng mang vệ tinh NanoDragon của Việt Nam và 8 vệ tinh khác 
lên quỹ đạo.                  Ảnh chụp lại qua màn hình

Sau 3 lần bị hoãn vì lý do kỹ thuật và 
thời tiết, sáng 9.11, vệ tinh NanoDragon 
của Việt Nam đã được phóng lên quỹ đạo. 

Theo đó, vào lúc 7 giờ 55 phút, tại bãi 
phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura của 
Nhật Bản, tên lửa Epsilon-5 của Cơ quan 
Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) 
đã khai hỏa, rời bệ phóng để đưa vệ 
tinh NanoDragon và 8 vệ tinh khác lên  
quỹ đạo.

Theo JAXA, các vệ tinh được phóng 
vào vũ trụ lần này thuộc chương trình 
“Trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2” 
của JAXA. Sau khoảng 52 phút, Epsilon-5 
bắt đầu thả các vệ tinh vào quỹ đạo. 
NanoDragon là vệ tinh cuối cùng được 
thả vào không gian sau khi rời khỏi mặt 
đất 1 giờ 11 phút 38 giây.

NanoDragon là vệ tinh lớp nano nặng 
3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 
100 x 340,5 mm), được Trung tâm Vũ trụ 
Việt Nam (VNSC) phát triển. Vệ tinh là 
sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm 
vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano” thuộc Chương 
trình KH&CN cấp quốc gia về công nghệ 
vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020.

Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích 
hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh 
hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam, 
bởi các cán bộ nghiên cứu của VNSC. 
NanoDragon sẽ hoạt động ở quỹ đạo 
đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng  
560 km và thu tín hiệu nhận dạng tự động 
tàu thủy, sử dụng cho mục đích tránh bị 

va chạm hoặc kết hợp dữ liệu để theo 
dõi, giám sát phương tiện trên biển. Vệ 
tinh được VNSC hoàn thiện, bàn giao cho 
JAXA để chuẩn bị cho việc phóng lên quỹ 
đạo giữa tháng 8.2021.

Hiện nay, VNSC đang quản lý dự án 
chế tạo hệ thống vệ tinh LOTUSat-1 sử 
dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp, 
được thiết kế, chế tạo bởi tập đoàn NEC 
(Nhật Bản), có khối lượng khoảng 570 kg 
với khả năng chụp ảnh trái đất độ phân 
giải cao trong mọi điều kiện thời tiết, cả 

ngày lẫn đêm.
Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh 

LOTUSat-1 sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp 
bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông 
tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó 
giảm thiểu các tác động của thảm họa 
thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát 
môi trường, phục vụ phát triển KT-XH. 
Vệ tinh LOTUSat-1 dự kiến được phóng 
vào cuối năm 2023.             

(Theo SGGP)

Bộ trưởng Công 
Thương: Người dân 
sẽ được trực tiếp 
mua điện từ nhà 
sản xuất

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 
phát biểu.

Thông tin này được Bộ trưởng Nguyễn 
Hồng Diên cho biết tại phiên giải trình 
trước Quốc hội chiều 9.11. Ông Diên cho 
biết thêm, hiện Bộ Công Thương đã trình 
Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện 
cơ chế này từ nay đến năm 2025.

Bộ Công Thương cũng đã trình Chính 
phủ và Quốc hội cho sửa quy định để tư 
nhân có thể được đầu tư vào phân khúc 
truyền tải điện; trình cơ chế điều hành 
thực hiện các dự án điện, nhằm siết lại 
kỷ cương trong tổ chức thực hiện quy 
hoạch và kế hoạch phát triển điện ở nước 
ta; đồng thời cho phép triển khai chương 
trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải 
đảo giai đoạn 2021 - 2025.

Theo ông Diên, thị trường phát điện 
cạnh tranh được ngành triển khai từ khá 
sớm nhờ vậy, đến nay có gần 70% nguồn 
điện do tư nhân hoặc công ty cổ phần 
sản xuất. Thị trường bán buôn điện cạnh 
tranh cũng đã được vận hành từ đầu năm 
2019, và đến nay EVN không còn là đơn 
vị duy nhất mua bán điện mà có thêm 5 
tổng công ty điện lực trực tiếp tham gia 
mua điện trên thị trường.  (Theo VTC.VN) Lùi thời điểm đóng phí công đoàn cho DN khó khăn vì Covid-19 

Trao tặng “Túi an sinh công đoàn” hỗ trợ người 
lao động yên tâm sản xuất. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành 
công văn về việc sửa đổi đối tượng được 
lùi đóng kinh phí công đoàn. Theo đó, 
nhiều DN được lùi đóng kinh phí công 
đoàn đến hết năm 2021.

Đối tượng được lùi đóng kinh phí 
công đoàn là các DN bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 
10% lao động tham gia BHXH trở lên so 
với thời điểm tháng 1.2021 (kể cả lao động 
ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng 

lương). Về thời gian thực hiện, trước mắt 
lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 
đến ngày 31.12.2021.

Trước đó, cuối tháng 5, Đoàn chủ tịch 
Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đồng ý cho các 
DN sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 có số lao động đang tham 
gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% 
trong tổng số lao động thuộc đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc trở lên được lùi 
thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 
ngày 31.12.2021.            (Theo Vietnam+)

Giá xét nghiệm 
nhanh Covid-19 
không được quá 
109.700 đồng

Theo thông tư được Bộ Y tế ban hành 
ngày 8.11 và sẽ áp dụng từ ngày 10.11, 
giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao 
gồm chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu, 
bảo quản mẫu, trả kết quả xét nghiệm và 
chi phí tiền lương, chưa tính chi phí khấu 
hao và quản lý.

Thông tư quy định test nhanh với mức 
tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm 
là 109.700 đồng/xét nghiệm, trong đó 
chi phí dịch vụ test nhanh (gồm chi phí 
trực tiếp, chi phí tiền lương) theo mức 
giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
là 16.400 đồng/xét nghiệm.

Như vậy giá test nhanh tối đa 109.700 
đồng/xét nghiệm, thấp hơn 1/2 so với mức 
giá quy định trước ngày 1.7 và thời gian 
qua mà nhiều bệnh viện áp dụng.

Đối với xét nghiệm bằng phương pháp 
PCR, thông tư này hướng dẫn và quy 
định cụ thể việc thực hiện mức giá trong 
trường hợp gộp mẫu, cụ thể hơn so với 
hiện hành.

Thông tư áp dụng trong các trường 
hợp: (1) thanh toán chi phí xét nghiệm 
theo quy định của pháp luật về BHYT; (2) 
người sử dụng dịch vụ xét nghiệm tự chi 
trả; (3) các trường hợp được ngân sách 
nhà nước chi trả theo quy định của Luật 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

(Theo TTO)

Bình Thuận thí điểm việc quản lý 
người mắc Covid-19 tại nhà

Chốt kiểm soát người dân ra vào phường Lạc Đạo, 
TP Phan Thiết.

Ngày 9.11, UBND tỉnh Bình Thuận 
ban hành Phương án thí điểm quản lý 
người mắc Covid-19 mức độ nhẹ và 
không có triệu chứng tại nhà. Phương 
án này nhằm giảm áp lực quá tải và 
nguy cơ bệnh chuyển nặng tại cơ sở 
thu dung, điều trị Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh.

Thời gian thí điểm là 3 tháng kể từ 
ngày 9.11. Tùy vào hiệu quả công tác thí 
điểm, căn cứ tình hình thực tế và diễn 
biến dịch bệnh, tỉnh sẽ tiến hành điều 
chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án.

Điều kiện xác định được điều trị 
tại nhà là người mắc Covid-19 không 
có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu 
chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, 
ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, 
đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

Đồng thời, người mắc phải đáp ứng 1 
trong 2 tiêu chí: Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 
1 mũi vắc xin phòng Covid-19 sau 14 
ngày; có đủ 3 yếu tố: Trẻ em trên 1 tuổi, 
người lớn dưới 50 tuổi; không có bệnh 

nền; không đang mang thai.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình 

Thuận, tính đến sáng 9.11, toàn tỉnh đã 
có 7.054 trường hợp mắc Covid-19, TP 
Phan Thiết có số ca mắc Covid-19 cao 
nhất tỉnh là 2.998 trường hợp.

Bình Thuận hiện được phân loại dịch 
cấp độ 2 (vùng vàng). TP Phan Thiết và 
huyện Hàm Thuận Bắc được phân loại 
dịch cấp độ 4 (vùng đỏ).

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

NGÀY VÀ ĐÊM 10.11.2021
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 - 5. 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)

Dự báo 
THỜI TIẾT
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Bình ĐịnhTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin học, 
SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021
Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ
Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục khai 
giảng khi đủ số 
lượng đăng ký

- Học online

- Học trực tiếp

Quản lý giáo dục
Chức danh nghề nghiệp giáo viên
Nghiệp vụ đấu thầu
Hướng dẫn viên Du lịch nội địa
Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế
Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư
Kế toán viên,  Kế toán viên chính
Kế toán trưởng
Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
         ĐT: (0256)3892319 - 0914031999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 
* Tài sản gắn liền với đất: 
- Tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng thế chấp: Nhà làm việc, 

diện tích  190,4m2; Xưởng bao bì, diện tích 2.208m2; Nhà ăn ca, diện 
tích 62,2m2; Kho vật tư, diện tích 38,8m2; Kho phế liệu, diện tích 
82,8m2; Xưởng sản xuất giấy, diện tích  896,2m2; Mái che hành lang, 
diện tích 135m2; Nhà vệ sinh, diện tích 12m2; Trạm xử lý nước thải, 
diện tích 83,9m2; Nhà bảo vệ, diện tích 9,4m2; Phân xưởng xay bột 
giấy, diện tích 190,7m2; San lấp mặt bằng, diện tích 6.581,5m2;

- Tài sản gắn liền với đất không thế chấp: Mái hiên sau lưng nhà 
làm việc, diện tích 529,35m2; Sân nền bê tông, diện tích 838m2; Tường 
rào, cổng ngõ: 353m; Nhà vệ sinh sau lưng nhà ăn, diện tích 8m2; Hệ 
thống dây điện dẫn từ trạm biến áp vào nhà xưởng; 

Toàn bộ tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên thửa đất số: 
430; Tờ bản đồ số: 26; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần 
Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Diện tích: 6.581,5m2; Mục 
đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp (XD nhà máy sản xuất giấy và 
bao bì carton); Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 31.12.2048; Nguồn 
gốc sử dụng: Thuê đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình 
Định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất số BL 593059, số vào sổ cấp GCN: CT01519, 
cấp ngày 13.12.2012, nơi cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  
Bình Định. 

* Hệ thống máy móc phục vụ sản xuất trong hợp đồng thế chấp: 
- Dây chuyền sản xuất giấy carton 03 lớp, 05 lớp, 07 lớp;
- Lò hơi Balong. 
 Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp 

Phát; Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 12.143.120.093 đồng (Nộp khoản tiền 
đặt trước 2.000.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 
đồng; Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

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 14 giờ 30 phút ngày 06.12.2021 
tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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 tổ chức, 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 48 lô đất ở (khu A) tại Khu dân cư Trung tâm 

xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Diện tích: từ 142m2/lô đến 
174m2/lô. Giá khởi điểm: Từ 328.800.000 đồng/lô đến 435.000.000 đồng/
lô. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ 
tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản 
số 389/TBĐGTS-ĐD ngày 08.11.2021.  

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh
Địa chỉ: Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu 

gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bán riêng từng lô đất.
4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 

ngày tổ chức cuộc đấu giá. 
5. Cuộc đấu giá và công bố giá vào ngày 29.11.2021, cụ thể như sau: 
- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 
+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết đến 11 giờ 30 phút ngày 26.11.2021 (không nhận hồ sơ tham gia 
đấu giá và phiếu trả giá);

+ Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất 
huyện Vĩnh Thạnh: Từ 08 giờ ngày 25.11.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 
26.11.2021;

+ Tại Nhà Văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh Hiệp, huyện 
Vĩnh Thạnh): Từ 08 giờ ngày 25.11.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26.11.2021;

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày 
26.11.2021; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
08 giờ ngày 29.11.2021 tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp (thôn Vĩnh Khương, xã 
Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh).  

6. Cuộc đấu giá và công bố giá vào các ngày thứ Hai hằng tuần sau 
ngày 29.11.2021 (các lô đất còn lại do không có người tham gia đấu giá hoặc 
không đủ điều kiện đấu giá), cụ thể như sau: 

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Liên 
tục đến 16 giờ 30 phút ngày thứ Sáu hằng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh; 

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Đến trước 16 giờ 30 phút ngày thứ 
Sáu hằng tuần; 

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 08 
giờ ngày thứ Hai hằng tuần tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và 
phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh.

7. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng của 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

8. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được 

nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; 
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 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: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 72 lô đất ở 
thuộc khu dân cư tại cụm kho bãi dọc QL 1D, TP Quy Nhơn; Quỹ đất do Ban Giải phóng mặt bằng 
tỉnh Bình Định quản lý, cụ thể như sau:

1. Phiên đấu giá thứ 1: Gồm 15 lô đất, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Năm,  
ngày 25.11.2021:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút thứ Hai,  
ngày 22.11.2021.

STT
Ký 

hiệu 
lô đất

Khu đất Tên đường
Diện 
tích 
(m2)

Lộ 
giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước  
(triệu 
đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú

1 1 Khu ĐƠ-6 Đường A1 và 
Đường A3 112,0 20 và 

13 36.000.000 4.032.000.000 700 120.960.000 Lô 
góc

2 2 Khu ĐƠ-6 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000
3 3 Khu ĐƠ-6 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000
4 4 Khu ĐƠ-6 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000
5 5 Khu ĐƠ-6 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000

6 6 Khu ĐƠ-6 Đường A1 và 
Đường A2 112,0 20 và 

12 36.000.000 4.032.000.000 700 120.960.000 Lô 
góc

7 7 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
8 8 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
9 9 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000

10 10 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
11 11 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
12 12 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
13 13 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
14 14 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
15 15 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000

2. Phiên đấu giá thứ 2: Gồm 15 lô đất, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Năm,  
ngày 2.12.2021:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút thứ Hai,  
ngày 29.11.2021

STT
Ký 

hiệu 
lô đất

Khu đất Tên đường
Diện 
tích 
(m2)

Lộ 
giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước  
(triệu 
đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú

1 19 Khu ĐƠ-6 Đường A2 và 
Đường A6 112,0 12 và 

13 32.400.000 3.628.800.000 600 108.864.000 Lô 
góc

2 20 Khu ĐƠ-6 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000
3 21 Khu ĐƠ-6 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000
4 22 Khu ĐƠ-6 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000
5 23 Khu ĐƠ-6 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000

6 24 Khu ĐƠ-6 Đường A6 và 
Đường A3 112,0 13 và 

13 32.400.000 3.628.800.000 600 108.864.000 Lô 
góc

7 28 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
8 29 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
9 30 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
10 31 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
11 32 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
12 33 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
13 34 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
14 35 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
15 36 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000

3. Phiên đấu giá thứ 3: Gồm 15 lô đất, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Năm,  
ngày 9.12.2021.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút thứ Hai,  
ngày 6.12.2021

STT
Ký 

hiệu 
lô đất

Khu đất Tên đường
Diện 
tích 
(m2)

Lộ 
giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước  
(triệu 
đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú

1 1 Khu ĐƠ-7 Đường A1 và 
Đường A4 112,0 20 và 

16 36.000.000 4.032.000.000 700 120.960.000 Lô 
góc

2 2 Khu ĐƠ-7 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000
3 3 Khu ĐƠ-7 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000
4 4 Khu ĐƠ-7 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000
5 5 Khu ĐƠ-7 Đường A1 100,0 20 30.000.000 3.000.000.000 500 90.000.000

6 6 Khu ĐƠ-7 Đường A1 và 
Đường A3 112,0 20 và 

13 36.000.000 4.032.000.000 700 120.960.000 Lô 
góc

7 10 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
8 11 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
9 12 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000

10 13 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
11 14 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
12 15 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
13 16 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
14 17 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
15 18 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000

4. Phiên đấu giá thứ 4: Gồm 15 lô đất, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Năm, ngày 
16.12.2021.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút thứ Hai,  
ngày 13.12.2021.

STT
Ký 

hiệu 
lô đất

Khu đất Tên đường
Diện 
tích 
(m2)

Lộ giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước  
(triệu 
đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú

1 19 Khu ĐƠ-7 Đường A3 và 
Đường A6 112,0 13 và 

13 32.400.000 3.628.800.000 600 108.864.000 Lô 
góc

2 20 Khu ĐƠ-7 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000

3 21 Khu ĐƠ-7 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000

4 22 Khu ĐƠ-7 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

STT
Ký 

hiệu 
lô đất

Khu đất Tên đường
Diện 
tích 
(m2)

Lộ giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước  
(triệu 
đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú

5 23 Khu ĐƠ-7 Đường A6 100,0 13 27.000.000 2.700.000.000 500 81.000.000

6 24 Khu ĐƠ-7 Đường A6 và 
Đường A4 112,0 13 và 

16 33.600.000 3.763.200.000 600 112.896.000 Lô 
góc

7 25 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

8 26 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

9 27 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

10 28 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

11 29 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

12 30 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

13 31 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

14 32 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

15 33 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

5. Phiên đấu giá thứ 5: Gồm 12 lô đất, tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Năm,  
ngày 23.12.2021.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút thứ Hai,  
ngày 20.12.2021.

STT

Ký 
hiệu 

lô 
đất

Khu đất Tên đường Diện 
tích (m2)

Lộ giới 
(m)

Đơn giá 
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Tiền đặt 
trước  
(triệu 
đồng)

Bước giá 
(đồng)

Ghi 
chú

1 16 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
2 17 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
3 18 Khu ĐƠ-6 Đường A2 80,0 12 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
4 25 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
5 26 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
6 27 Khu ĐƠ-6 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
7 7 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
8 8 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000
9 9 Khu ĐƠ-7 Đường A3 80,0 13 27.000.000 2.160.000.000 400 64.800.000

10 34 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000
11 35 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000
12 36 Khu ĐƠ-7 Đường A4 80,0 16 28.000.000 2.240.000.000 400 67.200.000

 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký đấu 
giá thì được tổ chức đấu giá vào các phiên tiếp theo; Nếu sau phiên đấu cuối ngày 
23.12.2021 mà vẫn còn các lô đất không đủ điều kiện đấu giá thì được tổ chức đấu giá 
vào thứ Năm các tuần tiếp theo.

Lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản không được tổ chức cuộc đấu giá vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết 
và trước, sau thời gian liền kề trong phạm vi 05 ngày đối với các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định.
 Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày mở cuộc 

đấu giá, tại nơi tài sản tọa lạc.
Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người tham gia 

đấu giá không xem thực tế tài sản mà vẫn nộp hồ sơ và tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá.
 Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: 01 đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công 

ty phát hành; 01 bản photo Giấy CMND hoặc CCCD; 01 bản chính giấy nộp tiền đặt trước; 
01 phiếu trả giá vòng 1 (vòng trả giá gián tiếp); Tiền mua hồ sơ đấu giá.

Tất cả các loại giấy tờ trên được bỏ vào phong bì bằng chất liệu bảo mật do Công ty Đấu 
giá hợp danh Kiểu Việt cấp, dán và ký tên tại mép phong bì đựng hồ sơ.
 Tiền đặt trước: Nộp riêng theo từng lô đất đấu giá và nộp đúng số tiền đặt trước 

theo thông báo vào một trong các tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt:
+ Tài khoản số: 0051000445566 tại Vietcombank - Chi nhánh Bình Định.
+ Tài khoản số: 117002855792 tại Vietinbank - Chi nhánh KCN Phú Tài.
+ Tài khoản số: 77687788 tại ACB - PGD Chợ Khu Sáu, TP Quy Nhơn.
+ Tài khoản số: 402044134800001 tại Nam Á - TP Quy Nhơn, Bình Định.
+ Tài khoản số: 55810009937979 tại BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn.
 Tiền mua hồ sơ tham gia 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 bán và nộp hồ sơ đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt; Địa chỉ: 

Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt; Địa chỉ: 

Lô 01 Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định; Địa 

chỉ: 20 Ngô Thời Nhiệm, P. Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với khách hàng tham gia đấu giá:
+ Khách hàng trong suốt quá trình mua hồ sơ, đăng ký và tham gia đấu giá phải thực 

hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và các quy định do 
Công ty ban hành.

+ Khách hàng không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và không tuân thủ 
các quy định phòng, chống dịch của công ty sẽ không được vào phòng đấu giá và xem như 
không có mặt tại buổi đấu giá.

 + Tùy tình hình dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Đấu 
giá hợp danh Kiểu Việt sẽ điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất các phiên đấu giá 
để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Lưu ý: Người trúng đấu giá trong quá trình sử dụng đất phải tuân thủ các quy định, 
cụ thể: Bố trí nhà ở liên kề với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo các chỉ tiêu, quy định 
về quy hoạch - kiến trúc, chỉ giới xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-
UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 
06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH KIỂU VIỆT

Địa chỉ: Lô 01 đường Võ Duy Dương, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256.3502279 - 0772739123

Website: www.daugiakieuviet.com.vn, www.dgts.moj.gov.vn, www.taisancong.vn 
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Sáng 9.11, tại thủ đô Phnom Penh 
đã diễn ra lễ kỷ niệm 68 năm ngày 
Quốc khánh Campuchia (9.11.1953 - 
9.11.2021), đánh dấu sự kiện tập trung 
đông người đầu tiên được tổ chức tại 
Campuchia sau thời gian dài thực hiện 
các biện pháp hạn chế để phòng, chống 
dịch Covid-19.

Lễ kỷ niệm đã được tổ chức long 
trọng trước Đài Độc lập tại trung tâm 
thủ đô Phnom Penh, Vương quốc 
Campuchia dưới sự chủ trì của Quốc 
vương Norodom Sihamoni.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch 
Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc 
hội Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ 
Hoàng gia Hun Sen cùng đông đảo các 
lãnh đạo, quan chức cấp cao Quốc hội, 
Thượng viện, Chính phủ Campuchia, Đại 
sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy 
Tăng cùng đại diện ngoại giao đoàn, các tổ 
chức quốc tế và hàng nghìn người đại diện 
các LLVT, cơ quan, đoàn thể, hội thanh 
niên, học sinh, sinh viên Campuchia.

Tại buổi lễ, Quốc Vương Norodom 
Sihamoni đã thắp lửa cho ngọn đuốc 
chiến thắng tại Ðài Ðộc lập để tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì 
nền độc lập của đất nước Campuchia. 
Vào ngày này cách đây 68 năm, chế độ 
thực dân Pháp đã buộc phải trao trả 
quyền làm chủ đất nước cho người dân 
Campuchia sau thời gian dài đấu tranh 
không mệt mỏi vì độc lập, tự do của 

LHQ kêu gọi 
cộng đồng quốc tế 
hỗ trợ cho Myanmar

Ngày 8.11, trong cuộc họp với Tổng 
thống Vladimir Putin, Tổng giám đốc 
Tổng Công ty Trực thăng Nga Andrei 
Boginsky cho biết, nước này và Trung 
Quốc đã ký hợp đồng cùng chế tạo máy 
bay trực thăng hạng nặng.

Năm 2016, trong chuyến thăm của 
Tổng thống Putin tới Bắc Kinh, hai 
bên ký một thỏa thuận liên chính phủ 
về vấn đề trên. Các cuộc đàm phán 
diễn ra kể từ năm 2008 và đến ngày 
25.6, Nga - Trung Quốc chính thức ký 
kết hợp đồng.

Theo thỏa thuận liên chính phủ năm 

Pakistan và Taliban 
đạt thỏa thuận 
ngừng bắn hoàn toàn

Lực lượng Taliban tại Pakistan và 
Chính phủ nước này hôm 8.11 đã nhất 
trí về một “lệnh ngừng bắn hoàn toàn”.

Thỏa thuận trên đạt được sau các 
cuộc đàm phán do chính quyền Taliban 
ở nước láng giềng Afghanistan giúp dàn 
xếp. Thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn 
giữa hai bên sẽ có hiệu lực trong 1 tháng 
và có thể được gia hạn.

Theo các nguồn tin, lực lượng Taliban 
tại Pakistan đã cung cấp cho chính phủ 
danh sách những thủ lĩnh bị giam giữ 
mà họ muốn trả tự do để đảm bảo đàm 
phán tiếp tục đạt tiến triển.

Taliban tại Pakistan là lực lượng tách 
biệt với Taliban tại Afghanistan. Tổ chức 
này bảo trợ cho các nhóm phiến quân 
dòng Hồi giáo Sunni có quan hệ với Al-
Qaeda, vốn tiến hành cuộc chiến chống 
lại Chính phủ Pakistan khiến hàng chục 
nghìn người dân nước này thiệt mạng 
trong hai thập kỷ qua.        (Theo VTV.VN)

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 8.11, tại một 
lớp học tạm được dựng bằng gỗ với mái 
tranh ở Maradi (miền Nam Niger, một 
quốc gia ở Tây Phi). Tổng cộng 3 phòng 
học đã bị thiêu rụi (ảnh).

Ít nhất 26 người đã thiệt mạng. Tất 
cả các nạn nhân đều là học sinh 5 - 6 
tuổi. 13 người đã bị thương, 4 người 
trong số đó bị thương nặng, Thị trưởng  
TP Maradi Chaibou Aboubacar cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang 
được điều tra. Giới chức địa phương 
tuyên bố sẽ để tang 3 ngày để tưởng 
niệm các học sinh xấu số.

Là một trong những quốc gia nghèo 
nhất thế giới, Niger không có đủ trường 
học cho tất cả các học sinh. Ở nhiều 

l Ngày 8.11, Mỹ đã mở cửa cho du 
khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế 
do tác động của đại dịch Covid-19. 

l Hải quân và Cơ quan quản lý 
Chương trình Mua sắm Quốc phòng 
Hàn Quốc (DAPA) thông báo ngày 9.11, 
nước này tổ chức buổi lễ hạ thủy một tàu 
khu trục mới trùng tên với tàu chiến bị 
Triều Tiên đánh chìm hồi năm 2010.

l Indonesia quyết định tạm ngưng 
các cuộc tuần tra chung trên biển với 
Australia sau khi cơ quan chức năng 
Australia phá hủy 3 tàu cá của Indonesia 
bị cho là đánh bắt bất hợp pháp trong 
vùng biển Australia.

l Ngày 8.11, Chính phủ Ecuador 
thông báo Hải quân nước này vừa thu giữ 
khoảng một tấn cocaine tại khu vực ngoài 
khơi tỉnh Manabi.      (Theo TTXVN, VOV.VN)

Campuchia long trọng kỷ niệm 
68 năm ngày Quốc khánh

nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo 
của Quốc vương Norodom Sihanouk.

Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh cũng 
đánh dấu sự kiện tập trung đông người 
đầu tiên được tổ chức tại Campuchia sau 
nhiều tháng thực hiện các biện pháp hạn 
chế để phòng, chống dịch Covid-19. Qua 
đó, khẳng định thành công của Chính 
phủ và nhân dân Campuchia trong cuộc 
chiến đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước 
trở lại hoạt động trong điều kiện bình 
thường mới, sẵn sàng cho một chu kỳ 
phát triển hậu Covid-19.

Trong 68 năm qua, đất nước 

Campuchia đã chứng kiến nhiều biến cố 
lịch sử thăng trầm. Ngày nay dưới sự trị 
vì anh minh của Quốc vương và sự điều 
hành năng động của Chính phủ Hoàng 
gia do Đảng Nhân dân Campuchia lãnh 
đạo, nhân dân Campuchia đã được 
hưởng hòa bình trọn vẹn, nền kinh tế 
trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 đạt 
tăng trưởng hơn 7% mỗi năm liên tục 
trong hơn một thập kỷ. Campuchia hiện 
là một trong số ít những quốc gia được 
dự báo có khả năng phục hồi kinh tế 
nhanh nhất sau đại dịch ở khu vực.

(Theo VOV.VN)

Buổi Lễ kỷ niệm diễn ra dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.                                      Ảnh: VOV.VN

Nga - Trung Quốc bắt tay sản xuất trực thăng hạng nặng

2016, Công ty Trực thăng Nga và công 
ty Trung Quốc Avicopter cùng phát 

Nga và Trung Quốc hợp tác phát triển trực thăng 
đa nhiệm hạng nặng.                                             Ảnh: Tass

triển loại trực thăng hạng nặng tiên tiến 
AC332 AHL và bắt đầu sản xuất hàng 
loạt tại Trung Quốc để đáp ứng nhu 
cầu ở đây.

Trọng lượng cất cánh tối đa của trực 
thăng là 38,2 tấn, độ bay cao nhất là 
5.700 m so với mực nước biển. Phạm 
vi bay sẽ đạt 630 km, tốc độ tối đa  
300 km/giờ. Khả năng chuyên chở của 
AC332 AHL là khoảng 10 tấn khi chứa 
hàng hóa nằm bên trong thân máy bay 
và lên đến 15 tấn khi hàng hóa được đặt 
dưới dạng tải trọng bên ngoài.  

 (Theo baoquocte.vn)

Niger: Cháy lớp học mái tranh, 
26 học sinh chết thảm

địa phương, người dân phải dựng lớp 
học bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ, 
rơm rạ…

Đầu năm nay, một vụ hỏa hoạn tương 
tự đã xảy ra ở thủ đô Niamey của Niger, 
khi 28 phòng học bằng rơm bị thiêu rụi 
khiến 20 trẻ em thiệt mạng.      (Theo TPO)

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các 
vấn đề nhân đạo Martin Griffiths ngày 
8.11 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 
tổng cộng 385 triệu USD cho Myanmar 
trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á 
đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo 
nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 8.11, Hội đồng Bảo 
an LHQ đã tổ chức họp kín về tình hình 
Myanmar theo đề xuất của Anh, một 
trong 5 nước Ủy viên Thường trực Hội 
đồng Bảo an LHQ.

Trong thông cáo của LHQ phát ra 
ngày 8.11, ông Griffiths cho biết tình 
trạng khủng hoảng tại Myanmar rất 
nghiêm trọng với 3 triệu người đang cần 
được hỗ trợ nhân đạo do đất nước bị tê 
liệt về kinh tế. Người đứng đầu các hoạt 
động động nhân đạo của LHQ cũng đưa 
ra cảnh báo về tình trạng giao tranh hết 
sức đáng lo ngại ở các bang như Chin, 
Magway và Sagaing.

Ngoài ra, ông Griffiths cho hay tính 
tới nay đã có thêm khoảng hơn 37.000 
người nữa bị mất chỗ ở và hơn 160 ngôi 
nhà, kể cả nhà thờ và văn phòng của 
một tổ chức nhân đạo, đã bị đốt cháy. 
Quan chức LHQ kêu gọi phải chấm dứt 
ngay những hành động này bởi các cuộc 
tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở 
hạ tầng của dân thường là không được 
phép theo luật nhân đạo quốc tế.

(Theo TTXVN)

Thái Lan hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar 
chạy trốn xung đột quân sự trong tháng 3.2021. 

Ảnh: Bộ Quốc phòng Thái Lan


