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Trước khi tiêm chủng, người được  tiêm 
sẽ được khám sàng lọc sức khỏe. 

Ảnh: Đ. THẢO

Chuẩn bị kỹ lưỡng, 
đảm bảo an toàn

TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG THEO ĐÚNG QUY TRÌNH CỦA BỘ Y TẾ:
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Kiểm soát, 
xử lý nghiêm 
việc thực hiện 
quy định “5K”

l

l

Đảng viên trẻ 
tiên phong, sáng tạo

Khẩn trương di dời dân vùng 
sạt lở dưới chân núi Gành

l
KHAI THÁC HẢI SẢN MÙA BIỂN ĐỘNG:

Cẩn trọng trước những mối nguy Đổi thay ở thị trấn 
Vĩnh Thạnh u6

Tập trung lực lượng xử lý triệt để các ổ dịch 
trên địa bàn, không để số ca mắc tăng cao

XÃ TÂY XUÂN: 

Cần xử lý dứt điểm nạn sạt lở 
đất đá lấp đường ở Đồng Sim

u5

Để tích cực phòng dịch Covid-19, công tác tiêm 
chủng được đẩy mạnh ở các địa phương. Để tránh 

nhầm lẫn vắc xin cũng như đảm bảo an toàn khi 
tiêm chủng, ngành Y tế và các địa phương chuẩn 
bị các điểm tiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế 

và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 
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Bình Định

Khẩn trương di dời dân vùng sạt lở 
dưới chân núi Gành 

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh tại buổi kiểm tra công tác 
phòng, chống bão lụt, di dời 
dân cư sinh sống vùng sạt lở 
nguy hiểm dưới chân núi Gành 
thuộc thôn Đức Phổ 1, xã Cát 
Minh (huyện Phù Cát); kiểm 
tra tiến độ thi công công trình 
đập dâng Lão Tâm trên địa bàn 
xã Cát Thắng (huyện Phù Cát) 
và khảo sát hệ thống kênh tiêu 
thoát lũ vùng khu Đông huyện 
Phù Cát, Tuy Phước, TX An 
Nhơn và TP Quy Nhơn, ngày 
12.11. Cùng tham dự có lãnh 
đạo Sở NN&PTNT và lãnh đạo 
các địa phương.

Theo báo cáo của UBND 
huyện Phù Cát, thực hiện 
ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh về khẩn trương di 
dời 36 hộ dân (167 nhân khẩu) 
sinh sống vùng sạt lở nguy 
hiểm dưới chân núi Gành, đến 
nay, huyện đã hoàn thành thi 
công khu tái định cư, với diện 
tích hơn 1,2 ha (vốn đầu tư hơn 
12 tỷ đồng), đảm bảo các điều 
kiện về hạ tầng kỹ thuật để cấp 
đất tái định cư cho các hộ dân. 
Phấn đấu đến quý I/2022 địa 
phương sẽ di dời toàn bộ 36 
hộ dân vùng sạt lở đến nơi tái 
định cư mới.

Những ngày qua, khi thời 
tiết liên tục có mưa lớn, để 
đảm bảo an toàn tính mạng 
cho nhân dân vùng sạt lở 
nguy hiểm dưới chân núi 
Gành, huyện Phù Cát đã vận 
động, tuyên truyền toàn bộ 
các hộ dân đến tạm trú tại các 
nơi an toàn; đồng thời cho 
phong tỏa khu vực chân núi 
để tránh xảy ra các vụ tai nạn 
do sạt lở núi.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng đã đánh giá cao tính 
chủ động, kịp thời của chính 
quyền địa phương trong việc 
sơ tán dân đến các khu vực 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tình hình sạt lở tại 
một hộ gia đình sinh sống dưới chân núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, 
huyện Phù Cát.                         Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Chiều 12.11, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
kiểm tra tình hình phòng, chống 
dịch Covid-19 tại TX An Nhơn.

Theo báo cáo của UBND 
TX An Nhơn, đến nay, toàn thị 
xã ghi nhận 379 trường hợp 
mắc Covid-19. Trong đó, riêng 
trong ngày 12.11 đã ghi nhận 
41 trường hợp qua xét nghiệm 
RT-PCR và test nhanh dương 
tính với SARS-CoV-2. Xã Nhơn 
Hạnh và phường Nhơn Hòa 
là 2 địa phương có số ca mắc 
tăng nhanh và tình hình dịch 
có nhiều diễn biến phức tạp. 
TX An Nhơn cũng đã thí điểm 
điều trị 17 F0 tại nhà ở thôn Thái 
Xuân, xã Nhơn Hạnh. Đây là 
những trường hợp dưới 60 tuổi 
và không triệu chứng. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang đề nghị UBND TX An 
Nhơn cần quán triệt chủ trương 
của Chính phủ trong công tác 
phòng, chống dịch, bình thường 
mới nhưng phải đảm bảo an 
toàn. Đồng thời, cần tập trung 
tuyên truyền, nâng cao ý thức 
của người dân, tránh tâm lý chủ 
quan khi đã tiêm vắc xin. Tiếp 
tục tập trung lực lượng xử lý 

triệt để các ổ dịch trên địa bàn, 
không để số ca mắc tăng cao. 
Tăng cường công tác quản lý các 
đối tượng về từ vùng dịch, đặc 
biệt là lái xe đường dài. 

Đối với công tác phòng, 
chống dịch tại các khu công 
nghiệp, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cho rằng, thời gian qua, 
công tác phòng, chống dịch 
tại các khu công nghiệp về cơ 
bản được đảm bảo, song vẫn 
tồn tại tình trạng “chặt trong, 
lỏng ngoài” khiến việc kiểm 
soát dịch gặp nhiều khó khăn. 
Do đó, cùng với công tác tuyên 
truyền cần đẩy mạnh hơn nữa 
công tác kiểm soát dịch tại các 
khu công nghiệp. Bởi khi cộng 
đồng dân cư tự làm tốt, DN tự 
làm tốt thì dịch bệnh sẽ được 
khống chế. 

Liên quan đến việc điều trị 
F0 tại nhà, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng 
đây là việc làm phù hợp với 
chủ trương của Chính phủ 
nhưng phải xác định được điều 
kiện, tình hình thực tế của địa 
phương, tránh chủ quan. Trong 
quá trình điều trị, cần phải 
tuyệt đối tuân thủ theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế.     THẢO KHUY

l  Nhân kỷ niệm 91 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), 
sáng 12.11, đồng chí Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh đã về tham dự, chung vui 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc năm 2021 với nhân dân 
khu dân cư Làng 6, xã Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.

Phát biểu tại Ngày hội, 
đồng chí Nguyễn Thị Phong 
Vũ ghi nhận và biểu dương 
những kết quả mà bà con nhân 
dân trong Làng 6 đạt được 
trong năm qua và mong rằng 
trong thời gian tới, nhân dân 
khu dân cư Làng 6 tiếp tục 
đoàn kết, phát huy sức mạnh 
trong thực hiện các phong trào 
thi đua để thực hiện đạt các chỉ 

tiêu đề ra; thực hiện tốt các chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước; tập trung phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống; chung 
tay thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 
ở địa phương hiệu quả…

Dịp này, MTTQ Việt Nam 
tỉnh và Công ty CP Cảng Thị 
Nại đã trao 32 suất quà cho các 
hộ dân Làng 6, mỗi suất quà 
trị giá 500 nghìn đồng (10 kg 
gạo và các nhu yếu phẩm thiết 
yếu trong cuộc sống); trao một 
phần quà trị giá 1 triệu đồng, 
cho Ban quân chính Làng 6. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ cũng đến thăm và 
tặng quà cho các cá nhân, hộ 
gia đình tiêu biểu, người uy 
tín tham gia tích cực, hiệu quả 
các phong trào, các cuộc vận 

động do MTTQ Việt Nam các 
cấp phát động trên địa bàn 
huyện Vĩnh Thạnh.
l  Trước đó, chiều 11.11, 

khu phố Thiện Đức, phường 
Hoài Hương (TX Hoài Nhơn)
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc. Đây là điểm cấp 
tỉnh và cấp TX Hoài Nhơn. 
Đồng chí Hồ Thị Kim Thu - 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đến dự. 

Dịp này, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh trao tặng 10 
suất quà cho các hộ nghèo, 
có hoàn cảnh khó khăn ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 trên 
địa bàn khu phố, mỗi suất trị 
giá 500 nghìn đồng; UBND 
phường Hoài Hương trao 
giấy khen cho 5 hộ gia đình 
văn hóa xuất sắc tiêu biểu 3 
năm liền của khu phố. 

NGỌC ÁNH  - THÁI NGÂN

(BĐ) - Ngày 12.11, TS Võ 
Bảo Dũng, Phó Giám đốc 
BVĐK tỉnh cho biết, bệnh viện 
đang triển khai thực hiện trả 
kết quả xét nghiệm Covid-19 
qua ứng dụng PC-Covid. 

Theo đó, người đến làm 
xét nghiệm ngoài cung cấp 
các thông tin cá nhân như: Họ 
tên, địa chỉ, năm sinh, CMND, 
phải cung cấp chính xác số 
điện thoại được dùng để cài 
đặt ứng PC-Covid. Sau khi lấy 
mẫu xét nghiệm xong, người 
được làm xét nghiệm có thể về 
nhà ngay, thay vì ngồi chờ đợi 
như trước.

Những người được xét 
nghiệm có kết quả âm tính sẽ 
được bệnh viện chuyển thẳng 
thông tin lên Trung tâm Công 
nghệ quốc gia phòng, chống 
dịch Covid-19 để cập nhật vào 
ứng dụng PC-Covid trên điện 
thoại di động. Kết quả thông 
báo trong vòng 30 - 40 phút, 
nếu thông tin được khai báo 
chính xác và đồng bộ với các 

thông tin y tế khác.
Kết quả này tương đương 

với giấy kết quả xét nghiệm 
và có hiệu lực trong vòng 72 
giờ. Người dân có thể sử dụng 
thông tin kết quả xét nghiệm 
trên ứng dụng PC-Covid để 
trình báo khi đến liên hệ công 
tác tại các cơ quan, đi máy bay 
hay qua các chốt kiểm soát y tế 
phòng, chống dịch Covid-19.

Việc triển khai trả kết quả 
xét nghiệm Covid-19 qua ứng 
dụng PC-Covid không những 
tạo thuận tiện cho người dân 
mà còn giúp ngành Y tế giảm 
tải công việc. Theo TS Võ Bảo 
Dũng, hiện mỗi ngày, BVĐK 
tỉnh trả gần 2.000 lượt kết quả 
xét nghiệm âm tính Covid-19 
qua ứng dụng PC-Covid. Sắp 
tới, BVĐK tỉnh sẽ tổ chức tập 
huấn cho các cơ sở y tế công lập 
và ngoài công lập trên địa bàn 
tỉnh về ứng dụng PC-Covid 
trong công tác lấy mẫu và trả 
kết quả xét nghiệm Covid-19.  

HỒNG HÀ

(BĐ) -  Hoạt động mới mẻ 
này do Thư viện Trường ĐH 
Quy Nhơn tổ chức, nhân hưởng 
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 
năm 2021.

Triển lãm có chủ đề “Nâng 
cao ý thức và niềm tin pháp luật 
cho nhân dân”, diễn ra từ ngày 
9 - 16.11, giới thiệu và mời đọc 
112 tài liệu số pháp luật ở nhiều 

lĩnh vực. Trong đó, có nhiều nội 
dung, chủ đề pháp luật được dư 
luận quan tâm như: Tình hình 
Biển Đông và các vấn đề pháp 
lý quốc tế; các bộ luật mới... Bạn 
đọc tham gia triển lãm sách theo 
hình thức trực tuyến này bằng 
cách truy cập vào website Thư 
viện Trường ĐH Quy Nhơn tại 
địa chỉ: lib.qnu.edu.vn.   SAO LY

an toàn trong thời điểm xảy 
ra mưa lũ; đồng thời yêu cầu 
UBND huyện Phù Cát và chính 
quyền địa phương tập trung 
đẩy nhanh hơn nữa việc áp giá, 
đền bù, cấp đất, hỗ trợ tiền, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho 
nhân dân sớm di dời đến nơi 
ở mới. 

Trước tình hình mưa lũ 
đang còn diễn biến phức tạp, 
đồng chí Hồ Quốc Dũng yêu 
cầu địa phương phải bố trí đủ 
chỗ ở và các điều kiện sinh 
hoạt cần thiết, đảm bảo an toàn 
tính mạng cho nhân dân; dứt 
khoát không để bất cứ hộ dân 
nào sinh sống tại nhà cũ khi 
xảy ra mưa lũ lớn. 

Kiểm tra tiến độ thi công 
công trình đập dâng Lão Tâm 
trên địa bàn xã Cát Thắng 
(huyện Phù Cát) và khảo sát 
hệ thống kênh tiêu thoát lũ 
vùng khu Đông huyện Phù 
Cát, Tuy Phước, TX An Nhơn 

và TP Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận, 
đánh giá cao sự nỗ lực của đơn 
vị chủ đầu tư và các đơn vị thi 
công. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, 
việc thi công nâng cấp, sửa 
chữa công trình đập dâng Lão 
Tâm có ý nghĩa hết sức quan 
trọng trong việc ngăn nước 
phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp và góp phần t iêu 
thoát lũ cho hệ thống sông 
Côn, giảm thiểu tình trạng 
ngập lụt sâu, dài ngày cho 
vùng khu Đông Phù Cát. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng yêu cầu lãnh đạo Sở 
NN&PTNT, Ban quản lý Dự 
án NN&PTNT tỉnh tiến hành 
khảo sát, đánh giá hiện trạng 
hệ thống kênh tiêu thoát lũ ở 
huyện Phù Cát, Tuy Phước, 
TX An Nhơn, TP Quy Nhơn 
để đề xuất lãnh đạo tỉnh cho 
chủ trương đầu tư trong thời 
gian tới.  NGUYỄN HÂN

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
tại các khu dân cư 

Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức 
triễn lãm sách pháp luật online

Tập trung lực lượng xử lý 
triệt để các ổ dịch trên địa bàn,
không để số ca mắc tăng cao

Trả kết quả xét nghiệm Covid-19 
qua PC-Covid
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG THEO ĐÚNG QUY TRÌNH CỦA BỘ Y TẾ:

Chuẩn bị kỹ lưỡng, 
đảm bảo an toàn

Theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế, ngành Y tế tỉnh và các địa 
phương tập trung tổ chức các 
điểm tiêm vắc xin đủ điều kiện 
phòng dịch, an toàn sức khỏe, 
tính mạng người dân. Theo 
đó, tại các điểm tiêm bố trí đủ 
các khu vực như: Khu vực chờ 
trước tiêm chủng; sàng lọc, tư 
vấn; tiêm chủng; theo dõi và 
xử trí tai biến sau tiêm chủng 
30 phút. Các khu vực đảm bảo 
thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ 
khoảng cách giữa các đối tượng 
được tiêm chủng, nhân viên y 
tế, người nhà. Đặc biệt các điểm 
tiêm chủng phải bố trí theo quy 
tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách 
giữa các bàn/vị trí tiêm chủng để 
phòng, chống dịch.

Theo bác sĩ Dương Ngọc 
Hùng, Giám đốc TTYT huyện 
Tuy Phước, để đảm bảo an toàn 
trong tiêm chủng, chúng tôi triển 
khai các điểm tiêm theo đúng 
quy trình của Bộ Y tế đảm bảo 
phòng tránh dịch bệnh Covid-19. 

Cụ thể các điểm tiêm sẽ có đủ các 
bàn tiếp nhận, phân loại. Sau đó 
các bác sĩ sẽ khám sàng lọc và 
nhập số liệu. Chúng tôi tổ chức 
kiểm tra từ khâu bên ngoài đến 
khâu sàng lọc, nhập số liệu, có 
xác nhận đầy đủ mới tiêm, tất 
cả đi theo một chiều, có người 
giám sát nên việc nhầm lẫn rất 
khó xảy ra. 

Để đảm bảo an toàn, tại các 
điểm tiêm chủng còn chuẩn bị 
trang thiết bị, phương tiện xử 
trí cấp cứu tại chỗ và phương án 
cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong 
trường hợp cần thiết. Ngoài ra, 
các điểm tiêm chủng còn có dung 
dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu 
trang ngay tại vị trí cửa ra vào. 
Nhân viên tham gia tiêm chủng 
phải được tập huấn về an toàn 
phòng, chống dịch viêm đường 
hô hấp cấp, thực hiện theo dõi 
sức khỏe theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế. 

Bác sĩ Bành Quang Khải, Phó 
Giám đốc TTYT TP Quy Nhơn, 

cho biết: Nhân viên tiêm chủng 
đã được tập huấn tiêm chủng 
theo từng loại vắc xin. Mỗi loại 
vắc xin sẽ có kỹ thuật tiêm khác 
nhau. Vắc xin là một dạng thuốc, 
nên khi tiêm cho người dân nhân 
viên y tế phải có kiểm tra đối 
chiếu để tránh gây nhầm lẫn. 
Về quy trình tiêm vắc xin, hiện 
nay Quy Nhơn đang tổ chức 
theo từng đối tượng, ví dụ như 
từ 18 - 60 tuổi, 61 - 70 tuổi, trên 
70 tuổi, phụ nữ có thai và phụ 
nữ cho con bú. Mỗi đối tượng sẽ 
tiêm dứt điểm vào một khung 
thời gian nhất định chứ không tổ 
chức nhiều đối tượng trong cùng 
một buổi tiêm để tránh nhầm 
lẫn, không kiểm soát được. 

Tương tự Quy Nhơn, huyện 
Tây Sơn cũng triển khai các buổi 
tiêm chủng theo từng đối tượng. 
Bên cạnh đó, để hạn chế di 
chuyển cũng như không gây trộn 
lẫn người dân ở các địa phương 
tại một điểm tiêm hạn chế tối 
đa nguy cơ lây lan dịch bệnh, 

huyện Tây Sơn tổ chức mỗi xã 1 
điểm tiêm để tiêm cho người dân 
trong xã. Ông Phan Chí Hùng, 
Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, 
cho hay: Chúng tôi tổ chức các 
buổi tiêm cho từng đối tượng, 
không tiêm nhiều đối tượng 
cùng một lúc để tránh gây lộn 
xộn, khó quản lý. Hơn nữa, tình 
hình dịch bệnh đang căng thẳng 
nên công tác đo thân nhiệt, kiểm 
tra sức khỏe của người dân trước 
khi tiêm phải sàng lọc thật kỹ. 
Chúng tôi cũng thường xuyên 
đi kiểm tra các điểm tiêm chủng 
để nắm chắc tình hình.

Do dịch bệnh vẫn diễn biến 
phức tạp, việc kiểm soát các 
điểm tiêm được chú trọng. Ông 
Dương Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn, cho rằng: 
Từng buổi tiêm ở các điểm tiêm 
tập trung cho từng đối tượng cụ 
thể, trước khi vào bên trong điểm 
tiêm phải xuất trình giấy tờ, 
không đủ tuổi, không đúng đối 
tượng thì không cho vào. Thành 
phố cũng phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên tại từng 
điểm tiêm để kiểm tra, giám sát 
đảm bảo an toàn.

Về việc cấp vắc xin cho các 
địa phương, Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh là đầu mối 
cấp về TTYT ở các địa phương. 
Tùy theo đối tượng sẽ có chỉ định 
loại vắc xin khác nhau. Ông Bành 
Quang Khải cho biết thêm: Khoa 
Kiểm soát bệnh tật của TTYT sẽ 
tiếp nhận vắc xin do Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp. Vì 
mỗi buổi chỉ tiêm cho 1 nhóm 
đối tượng, chỉ dùng 1 loại vắc 
xin nên việc nhầm lẫn đối tượng 
và vắc xin sẽ khó xảy ra. Nhân 
viên tiêm vắc xin bao giờ cũng 
phải kiểm tra nhãn, điều kiện 
bảo quản. Hơn nữa, mỗi liều 
vắc xin được đưa ra tiêm phải 
trải qua các bước kiểm tra ở nơi 
xuất vắc xin, nơi tiếp nhận vắc 
xin rồi người trực tiếp tiêm. Bên 
cạnh đó, cán bộ chuyên trách 
tiêm chủng của tỉnh hoặc của 
thành phố cũng thường xuyên 
đi kiểm tra. 

ĐỖ THẢO - ĐOAN NGỌC

Cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (người đứng giữa) kiểm tra trang thiết bị, vật tư phục vụ bảo quản 
vắc xin và tiêm chủng.                     Ảnh: ĐỖ THẢO

Để tích cực phòng dịch Covid-19, công tác tiêm chủng được đẩy mạnh ở các địa phương. 
Để tránh nhầm lẫn vắc xin cũng như đảm bảo an toàn khi tiêm chủng, ngành Y tế và các 
địa phương chuẩn bị các điểm tiêm theo đúng quy trình của Bộ Y tế và tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát. 

l Ngày 12.11, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh tổ chức 
bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận 
chính trị dành cho đối tượng 
kết nạp đảng. Lớp học được tổ 
chức từ ngày 9.11 theo hình 
thức học trực tuyến. Tham gia 
lớp có 79 học viên của 17 tổ 
chức cơ sở đảng thuộc Đảng 
bộ Khối. Kết thúc khóa học 79 
học viên được cấp giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình 
bồi dưỡng, trong đó có 11,3% 
đạt loại giỏi; 54,4% đạt loại khá; 
34,3% đạt trung bình. 

NGỌC QUỲNH
l Sáng 12.11, tại Trường 

THCS Mỹ Thọ (xã Mỹ Thọ, 
huyện Phù Mỹ), Agribank Bình 
Định tổ chức trao tặng 4 bộ 
máy vi tính, 1 bộ máy in cho 
nhà trường. Tổng trị giá quà 
tặng 50 triệu đồng. Trường 
THCS Mỹ Thọ là một trong các 
trường thuộc xã bãi ngang ven 
biển của huyện Phù Mỹ. Trường 
có 2 phân hiệu, 15 lớp với gần 
800 em học sinh. 

THANH TRỌN

l Đoàn Khối cơ quan tỉnh, 
Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn 
và Đoàn cơ sở Agribank Bình 
Định phối hợp với Huyện đoàn 
Tây Sơn thực hiện chương trình  
tiếp sức về đêm tặng quà và 
hỗ trợ các suất ăn khuya cho 
lực lượng kiểm tra y tế phòng, 
chống dịch Covid-19 tại chân 
đèo An Khê (xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn) vào tối 11.11. 
Chương trình đã tặng 40 suất 
ăn gồm đồ mặn, đồ ngọt và 
các nhu yếu phẩm gồm sữa, mì 
tôm, cà phê… Tổng các phần 
quà trị giá 4 triệu đồng. 

MỘC MIÊN

Khai mạc 
Hội giảng nhà giáo
giáo dục nghề
nghiệp toàn quốc 

(BĐ) - Chiều 12.11, tại Hà 
Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã khai 
mạc Hội giảng nhà giáo giáo 
dục nghề nghiệp toàn quốc 
năm 2021 với thông điệp “Đổi 
mới - sáng tạo - thích ứng - hội 
nhập” bằng hình thức trực 
tuyến. Tham dự tại điểm cầu 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn có lãnh đạo Sở LĐ-
TB&XH cùng đại diện một số 
sở, ban, ngành và thầy, cô giáo. 

Hội giảng nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp toàn quốc được tổ 
chức định kỳ 3 năm một lần, 
thu hút đông đảo thầy cô giáo 
đang giảng dạy tại các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên toàn 
quốc tham gia so tài. Theo Ban 
tổ chức, mọi công tác chuẩn 
bị đã được hoàn tất, sẵn sàng 
cho 404 nhà giáo thể hiện tài 
năng sư phạm và kỹ năng nghề 
nghiệp tại 113 địa điểm trình 
giảng của 55 địa phương và 6 
bộ, ngành. Đến với Hội thi năm 
nay, Đoàn Bình Định có 6 nhà 
giáo tham gia thi giảng.

Dự kiến, Hội giảng sẽ bế mạc 
vào ngày 18.11.               NGỌC TÚ

(BĐ) - Nhằm hưởng ứng 
Tháng hành động vì bình 
đẳng giới và phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới 
năm 2021, sáng 12.11, Sở LĐ-
TB&XH phối hợp với UBND 
TX An Nhơn tổ chức trao 15 
suất quà hỗ trợ 5 phụ nữ và 
10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn của thị xã. Mỗi suất 
quà hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng, 
từ nguồn ngân sách tỉnh dành 

cho công tác chăm sóc, bảo 
vệ trẻ em và bình đẳng giới 
năm 2021.
l Sáng 12.11, Hội Nông 

dân huyện Tây Sơn đã đi thăm 
và tặng 21 suất quà cho hội 
viên nghèo, hội viên gặp khó 
khăn do dịch Covid-19 trên địa 
bàn huyện. Mỗi phần quà trị 
giá 250 nghìn đồng, gồm gạo, 
bún khô,  mì tôm, nước mắm, 
xì dầu và nhu yếu phẩm khác. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa 
thiết thực của Hội Nông dân 
huyện Tây Sơn hưởng ứng 
“Tháng cao điểm Vì người 
nghèo” năm 2021 do Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam 
phát động nhằm giúp đỡ các 
hội viên nghèo, hội viên khó 
khăn ở địa phương.
l Từ ngày 1 - 12.11, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã Tây Giang, 
huyện Tây Sơn phối hợp các 

hội, đoàn thể và các thôn đi 
thăm, tặng 20 suất quà cho các 
hộ nghèo gặp khó khăn do dịch 
Covid-19 trên địa bàn xã, mỗi 
suất trị giá 300 nghìn đồng. 
Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam 
xã đang cân đối quỹ Vì người 
nghèo của xã để tiếp tục hỗ trợ 
những hộ khó khăn vượt qua 
đại dịch Covid-19.  NGỌC NGA - 

ĐÀO MINH TRUNG - 
TÍN TRỌNG

Trao quà cho phụ nữ, trẻ em và các hộ dân gặp khó khăn

TIN VẮN
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Bình Định

Chiều 10.11, đại diện Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 
3 Phù Cát (huyện Phù Cát) cùng chính 
quyền địa phương đã đến thăm, tặng 
quà và bàn giao nhà tình thương cho cụ 
Trần Thị Dích (93 tuổi, ở xóm Sơn Lân 
Tây, thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, 
huyện Phù Cát - ảnh). 

Ngôi nhà tình thương có tổng giá 
trị xây dựng gần 60 triệu đồng; trong 
đó, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát kêu gọi 

Theo phản ánh của người dân thôn 
Đồng Sim, xã Tây Xuân (huyện Tây 
Sơn), hơn 2 tháng nay, việc đi lại của 
người dân sinh sống tại đây rất khó 
khăn do sạt lở đất từ trên núi xuống 
lấp tuyến đường bê tông độc đạo vào 
thôn, mỗi khi mưa lớn.

Chúng tôi có mặt trên tuyến đường 
vào thôn Đồng Sim một ngày nắng đầu 
tháng 11, nhưng đi lại hết sức khó khăn. 
Tuyến đường này hầu hết đã được bê 
tông hóa nhưng mặt đường lấp đầy đất 
đỏ, sình lầy. Thậm chí, có nhiều đoạn 
sục bùn, tạo thành những cái bẫy rất 
nguy hiểm cho người và phương tiện 
tham gia giao thông qua đây. 

Được biết, có tình trạng này là do 
tại khu vực đồi núi có tục danh là núi 
Chóp Vàng trước đây có DN xin làm 
dự án trang trại tổng hợp trồng và chế 
biến cây dược liệu; tận dụng mái che 
sản xuất điện mặt trời; trong quá trình 
thi công dự án đã phá bỏ toàn bộ cây 
rừng. Hiện khu vực này là đồi núi trọc, 
nên cứ mưa là đất đá từ trên núi sạt lở 
tràn xuống mặt đường, phủ một lớp đất 
sình lầy dày khoảng 0,5 m và trải dài 
hàng chục mét. 

Người dân nơi đây cho biết thêm, con 
đường này nhiều năm qua trong tình 
trạng nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy 
lội. Cứ sau mỗi lần người dân kiến nghị, 

XÃ TÂY XUÂN:

Cần xử lý dứt điểm nạn sạt lở 
đất đá lấp đường ở Đồng Sim

chính quyền xã yêu cầu DN khắc phục 
bằng cách cào lớp đất trên mặt đường. 
Tuy nhiên, sau một trận mưa đất đá trên 
núi Chóp Vàng lại tuôn xuống.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh 
Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây 
Xuân, xác nhận tình trạng sạt lở đất nói 
trên, khiến việc đi lại của người dân 
gặp khó khăn. Trước đây dân đã nhiều 
lần phản ánh, xã cũng đã làm việc với 

đại diện hộ bà Trần Thị Minh, chủ 
trang trại yêu cầu phải thường xuyên 
nạo vét, làm sạch mặt đường. “Sắp đến, 
chúng tôi làm việc lại với chủ hộ 
này và yêu cầu phải xây dựng hệ 
thống mương để khi trời mưa, nước 
từ trên núi đổ xuống theo hệ thống 
mương chảy xuống suối; không để 
tình trạng này tiếp tục tái diễn”, ông 
Dũng cho hay.                           VĂN LƯU

Đất sạt lở từ trên núi Chóp Vàng xuống đường, khiến người dân thôn Đồng Sim đi lại khó khăn.                                                                              
Ảnh: VĂN LƯU 

Xử lý 26 trường hợp 
xây dựng nhà 
trái phép trong 
Khu kinh tế Nhơn Hội

(BĐ) - Tổ công tác của Ban Chỉ đạo xử 
lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây 
dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh 
tế Nhơn Hội vừa kiểm tra hiện trường, 
phát hiện 2 trường hợp lấn chiếm đất 
đai, xây dựng trái phép tại khu vực quy 
hoạch Dự án Khu khách sạn cao tầng, 
điểm số 1 thuộc Tuyến du lịch biển Nhơn 
Lý - Cát Tiến. Cơ quan chức năng đã lập 
biên bản đình chỉ việc xây dựng nhà trái 
phép; tổ chức vận động, giải thích, yêu 
cầu hộ gia đình vi phạm thực hiện tháo 
dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. 

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức 
năng đã phát hiện, lập biên bản và 
đề nghị tháo dỡ nhà cửa trả lại hiện 
trạng ban đầu đối với 26 trường hợp 
vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng 
trái phép trên địa bàn Khu kinh tế 
Nhơn Hội. Trong đó, địa bàn thị trấn 
Cát Tiến (huyện Phù Cát) 5 trường 
hợp; xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) 
1 trường hợp; địa bàn xã Phước Hòa 
(huyện Tuy Phước) 2 trường hợp; địa 
bàn xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) 
1 trường hợp...                         GIA NGUYỄN

Phát hiện 2 vụ 
mua bán, sử dụng 
chất ma túy tại chung 
cư và cơ sở karaoke

Khoảng 19 giờ ngày 11.11, Phòng 
CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh đã 
phối hợp với CA huyện Tuy Phước kiểm 
tra cơ sở karaoke tại khu phố Trung Tín 
2, thị trấn Tuy Phước. Tại thời điểm 
kiểm tra, phát hiện trong một phòng có 
9 thanh niên (4 nữ) có biểu hiện sử dụng 
chất ma túy. Qua test nhanh có 4 đối 
tượng dương tính với ma túy.

Cũng trong ngày 11.11, tại chung cư 
trên đường Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn, 
trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
bắt quả tang 4 đối tượng gồm Huỳnh Lê 
Quân (16 tuổi, ở xã Ân Tường Tây, huyện 
Hoài Ân), Thái Ngọc Danh (35 tuổi) và Võ 
Thị Bích Hạnh (32 tuổi) cùng ở tại chung 
cư Eco Life; Nguyễn Tấn Duy Phú (26 tuổi, 
ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát). Các đối 
tượng này đã có hành vi mua bán, tàng 
trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 
Tang vật thu giữ hơn 15,5 g nghi ma túy ở 
dạng MDMA, hơn 16 g ketamine.

Tất cả các đối tượng trong 2 vụ nói 
trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra 
xử lý.                                     DANH NHÂN

Tìm thấy thi thể 
sau 3 ngày mất tích

Sau 3 ngày mất tích, lúc 8 giờ ngày 
12.11 người dân phát hiện tử thi ông Lê 
Văn Ngang (65 tuổi, ở khu phố Hội Phú, 
phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) nổi 
trên mặt nước tại hồ Phú Thạnh. 

Người thân cho biết, trong đêm 9.11 
sau khi uống rượu tại nhà người thân ở 
cùng xóm, ông Ngang mượn đèn pin để 
vào khu vực núi tại địa phương thăm trại 
bò của gia đình nhưng không thấy trở về. 
Gia đình và người thân đã đi tìm nhưng 
không thấy cho đến khi nhận tin báo.

Hiện CA TX Hoài Nhơn phối hợp 
với các phòng nghiệp vụ CA tỉnh điều 
tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

D. NHÂN

Cụ Dích đã có nhà ở tươm tất
hỗ trợ gần 33 triệu đồng, số tiền còn lại 
được hỗ trợ từ huyện, tỉnh.

Trước đây, Báo Bình Định số ra ngày 
2.6.2021 có bài “Cụ Trần Thị Dích mong 
có nhà ở tươm tất” phản ảnh trường 
hợp cụ Dích có nhà bị sập một phần 
do ảnh hưởng của cơn bão vào tháng 
10.2020, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn 
nên không có tiền xây dựng lại nhà. 
Sau khi báo phát hành, Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 
Phù Cát kêu gọi các nhà hảo tâm trong 
và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền, hiện vật để 

giúp cụ Dích có điều kiện sửa chữa, 
xây dựng lại căn nhà.              VĂN LỰC

(BĐ) - Sáng 12.11, tại TP Quy Nhơn, 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã 
tổ chức trao 10  triệu đồng hỗ trợ cho 
6 bệnh nhân nghèo. Trong đó, 4 bệnh 
nhân được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, 
2 bệnh nhân nhận 1 triệu đồng/người. 
Số tiền trên do mục sư Nguyễn Ngọc 
Bình, Trưởng Ban Đại diện Hội thánh 
Tin Lành Việt Nam tỉnh Bình Định phát 
tâm ủng hộ. 

Tiếp đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh phối hợp với Văn phòng 
đại diện Báo Thanh niên tại Bình 
Định trao gần 60 triệu đồng của bạn 
đọc Báo Thanh niên cho 3 bệnh nhân 
nặng. Cụ thể trao 47,95 triệu đồng hỗ 
trợ chị Nguyễn Thị Bích Thảo ở huyện 
Tuy Phước nhà có 3 người mắc bệnh 
hiểm nghèo (đợt 1 đã nhận 38,2 triệu 
đồng); 6 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn 
Đức Hải ở TP Quy Nhơn nhà có nhiều 
người bệnh nặng (đợt 1 đã nhận  
53,2 triệu đồng) và 5,6 triệu đồng hỗ 
trợ bệnh nhi Huỳnh Đăng Khoa ở  

Trao hơn 200 triệu đồng giúp các bệnh nhân nặng

TP Quy Nhơn bị suy tủy (đợt 1 đã nhận 
26,3 triệu đồng).

Trước đó, chiều 10.11, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh cùng một số chi 
hội, nhóm thiện nguyện về xã Cát Sơn 
(huyện Phù Cát) thăm và trao tặng 
132,55 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh 
Phạm Văn Cảnh có ba người bị bệnh 

nặng. Vợ anh bị ung 
thư vú đã 5 năm nay, 
hai con nhỏ - một bị 
câm điếc bẩm sinh, 
một bị bệnh thiếu 
máu bẩm sinh. Anh 
Cảnh đã vay mượn 
khắp nơi để hằng 
tháng đưa vợ con vào 
bệnh viện chữa trị; 
đến nay, kinh tế gia 
đình đã cạn kiệt, nợ 
nần chồng chất.

Số tiền hỗ trợ gia 
đình anh Cảnh do 
nhà hảo tâm khắp 

nơi ủng hộ theo lời kêu gọi của Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh (35,7 
triệu đồng), Chi hội Tương chao đậu 
hũ 3 Phù Cát (12,8 triệu đồng), nhóm 
Thiện Tâm Tùy Duyên (20 triệu đồng), 
nhóm Dung Vespa Quy Nhơn (12 triệu 
đồng) và facebook Antonio Son Tran  
(52,05 triệu đồng).                       NGỌC TÚ

Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nặng do bạn đọc Báo Thanh niên gửi về giúp đỡ.      
                                                                                                                 Ảnh: N.T
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TIN VẮN

 Sáng 11.11, Quỹ hỗ 
trợ nông dân (Hội Nông dân 
tỉnh) đã giải ngân cho 10 thành 
viên trong Tổ hội nghề nghiệp 
trồng mai cảnh ở thôn Vân 
Tường, xã Bình Hòa, huyện Tây 
Sơn vay 300 triệu đồng (30 
triệu đồng/thành viên, thời 
hạn được vay là 36 tháng, lãi 
suất 0,7 %/tháng). 

                ĐÀO MINH TRUNG
 Trong hai ngày 11 - 

12.11, Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và thủy 
sản Bình Định (Sở NN&PTNT) 
tổ chức tập huấn nâng cao 
năng lực, nghiệp vụ quản lý 
chất lượng và an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản; tham 
gia lớp tập huấn có 56 cán bộ 
thuộc phòng Nông nghiệp, 
phòng Kinh tế từ các huyện, 
thị xã, thành phố. Nội dung tập 
huấn liên quan tới các quy định 
trong công tác quản lý chất 
lượng an toàn thực phẩm nông 
lâm sản, thủy sản tại Nghị định 
15/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
và Nghị định 115/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ… THU DỊU

Sau gần nửa giờ tuần tra và kiểm tra 
rừng kết hợp thông tin thực địa và một số 
chỉ báo từ ứng dụng trên điện thoại thông 
minh, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH 
Lâm nghiệp Quy Nhơn nhanh chóng 
khoanh vùng một số điểm có dấu hiệu 
lấn chiếm đất lâm nghiệp, chặt phá rừng  
trái phép. 

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng 
Phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng của 
công ty giải thích: Nhờ số hóa bản đồ, ứng 
dụng hệ thống định vị GPS và các phần 
mềm như: Mapinfo, FME Desktop, Global 
Mapper... chúng tôi dễ dàng xác định các 
diễn biến bất thường của rừng cũng như 
vị trí và đánh giá mức độ thiệt hại, báo 
cáo về công ty ngay tại chỗ. Nhờ vậy, tiết 
kiệm đáng kể thời gian, chi phí, công sức 
mà công tác bảo vệ rừng cũng kịp thời và 
hiệu quả hơn.

Trong trồng rừng, công ty ứng dụng 
công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật 
để nhân giống các loại cây sản xuất như: 
Keo lai mô, bạch đàn lai, các loài cây bản 
địa, cây hoa cảnh... Cây giống được tạo ra 
bằng công nghệ này có nhiều ưu điểm: Giữ 
nguyên phẩm chất di truyền tốt của cây 
mẹ, đồng đều, sạch bệnh, có thể sản xuất 
ở quy mô lớn, không phụ thuộc vào mùa 

Trồng và giữ rừng với sự hỗ trợ của công nghệ

Kiểm tra thực địa kết hợp các ứng dụng công nghệ giúp 
việc quản lý rừng tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy 
Nhơn đạt kết quả tốt.                                                    Ảnh: H.H

KHAI THÁC HẢI SẢN MÙA BIỂN ĐỘNG:

Cẩn trọng trước những mối nguy 
Sáng 11.11, ở khu vực biển bãi Nồm, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, trời mưa to sóng khá lớn, vẫn có hơn chục thuyền 

thúng đánh bắt cá gần bờ. Theo người dân địa phương, những ngày biển động lúc đông có khi lên đến hàng trăm 
thúng, tàu cá công suất nhỏ tham gia khai thác hải sản ở khu vực này. 

Một chủ tàu cá ở xã Nhơn 
Lý (không muốn nêu tên) cho 
biết, với chừng chục thuyền 
viên tàu chuyên đi khai thác cá 
hố bởi khi biển động sóng lớn 
ở khu vực gần bến cá Nhơn Lý 
xuất hiện rất nhiều cá hố. Ra 
khơi tầm 2 giờ sáng, đánh bắt 
được cá nhiều thì chạy về bến 
bán cho người chờ sẵn, rồi quay 
ra khai thác tiếp, có ngày đi 3 - 
4 lần có thể kiếm được 15 - 
20 triệu đồng, ngày nhiều có 
thể lên 30 - 40 triệu đồng/ngày. 
Chia ra thì mỗi người cũng 
kiếm được một khoản rất khá.   

So với tàu cá thì thúng 
(thường có 1 - 3 người đi) 
khó chống chọi với sóng lớn 
khi biển động, nên hoạt động 
gần hơn quanh quẩn trong bãi 
Nồm, chỉ cách bờ khoảng vài 
trăm mét. “Biển động nước 
đục, cá vào sát vùng ven bờ rất 
nhiều và dễ mắc lưới hơn nên 
mình có thể chủ động thời gian 
đi thúng ra đánh bắt rồi vào, 
tùy thói quen mà người này đi 
từ khuya đến sáng hôm sau, 
người khác lại đi từ sáng đến 
chiều. Cũng tùy vào con nước, 
có khi đánh lưới được tổng 
cộng từ 5 - 10 kg đến 30 - 40 kg 

Ngư dân đi thúng thả lưới đánh bắt cá vùng ven bờ ở khu vực bãi Nồm (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) sáng 11.11.          Ảnh: HOÀI THU  

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 
2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh ngày 4.11, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 
Tuấn Thanh nhấn mạnh: Đánh bắt mùa biển 
động có nhiều cá, nhưng không làm tốt công 
tác dự báo, thông tin thời tiết nguy hiểm, cảnh 
báo ngư dân thì nguy cơ rất lớn xảy ra mất an 

toàn trên biển. Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới 
thời gian qua mức độ ảnh hưởng đến tỉnh Bình 
Định chưa thực sự nhiều, nhưng đã có ngư dân 
bị tai nạn chết trên biển. Trách nhiệm trước hết 
thuộc về chính quyền địa phương, cần phải rút 
kinh nghiệm để tăng cường tuyên truyền, vận 
động ngư dân không đi đánh bắt khi thời tiết 
nguy hiểm.  

các loại cá hố, sòng, ngân, rựa... 
kiếm từ vài trăm nghìn đồng 
đến 1 - 2 triệu đồng. Tất nhiên 
những ai đủ sức chống chọi với 
mưa lạnh, gan lì trước sóng dữ 
thì kiếm được nhiều hơn”, ngư 
dân Nguyễn Văn Sơn, ở thôn 
Lý Chánh, xã Nhơn Lý, chia sẻ.   

Ngư dân ở nhiều xã, 
phường ven biển ở Quy Nhơn, 

Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn 
có thói quen đưa tàu thuyền 
ra vùng ven bờ khai thác hải 
sản trong mùa biển động. Việc 
này như “con dao hai lưỡi” khi 
trúng có thể đạt thu nhập cao 
hơn bình thường, do tầm này 
lượng tàu cá ra khai thác vùng 
lộng, vùng khơi giảm nhiều 
hải sản ít đã đành mà giá cũng 

còn lại thiệt mạng. 
Theo ông Bùi Bình Hùng, 

Phó Giám đốc Ban Quản lý 
Cảng cá và Dịch vụ đô thị 
TX Hoài Nhơn (đơn vị quản 
lý cảng cá Tam Quan), đơn vị 
phối hợp tìm kiếm, cứu nạn 
ngư dân, thì tàu cá bị chìm là 
loại nhỏ (không đăng ký, đăng 
kiểm) khai thác ven bờ, với 
đặc thù thường mỗi năm đánh 
bắt 3 tháng mùa biển động (từ 
tháng 9 đến tháng 11 âm lịch). 
Đây chỉ là một vài thuyền trong 
số hàng trăm tàu không đăng 
ký của ngư dân Hoài Nhơn 
chuyên khai thác ven bờ mùa 
biển động. 

Hai vụ tai nạn tàu cá trên 
đều diễn ra trong thời điểm khu 
vực tỉnh đang chịu ảnh hưởng 
của bão, áp thấp nhiệt đới gây 
mưa to, gió mạnh và sóng lớn 
trên biển... Do đó, cần quan tâm 
hơn nữa đến tuyên truyền vận 
động, quản lý chặt chẽ, nhất 
là tàu cá không có số đăng ký, 
không đảm bảo an toàn kỹ 
thuật, phương tiện cứu sinh... 
khi khai thác hải sản vùng ven 
bờ mùa biển động, thời tiết 
nguy hiểm. Đối với thuyền 
thúng, mức độ thiệt hại về tài 
sản, người ít hơn tàu cá, nhưng 
không chủ quan, lơ là... 

“Mùa biển động, thời tiết 
xấu thì nguy hiểm chực chờ 
nhưng vì mưu sinh đành chấp 
nhận. Khi trên biển không đoán 
trước được, nhiều khi chỉ cần 
vài cơn gió mạnh, sóng lớn bất 
ngờ đánh lật thuyền thúng. Đã 
có khá nhiều ngư dân Nhơn Lý 
chúng tôi nhắm “không xong” 
thì chủ động bỏ tài sản, nhảy ra 
khỏi thúng để bơi vào bờ mới 
giữ được tính mạng”, ngư dân 
Nguyễn Văn Sơn bộc bạch.  

HOÀI THU

vụ, thời tiết. Ông Trần Nguyên Tú, Chủ 
tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
cho biết: Công ty ứng dụng công nghệ sinh 
học vào sản xuất cây giống từ năm 2008 và 
liên tục cải tiến công nghệ. Hiện mỗi năm 
công ty có thể sản xuất 5 triệu cây giống, 
thị trường tiêu thụ mở rộng ra các tỉnh: Gia 
Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam… 
Gần đây, công ty tiếp tục hợp tác với Viện 

Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 
Lâm nghiệp Việt Nam để sản xuất cây chất 
lượng cao và chuyển giao công nghệ nuôi 
cấy mô các loài giống mới nhằm tăng năng 
suất, chất lượng rừng trồng.

Đầu tháng 11.2021, Tổ chức đánh giá cấp 
chứng chỉ rừng GFA (CHLB Đức) có chuyến 
khảo sát thực địa để đánh giá việc tuân thủ 
các quy định FSC của Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn sau một năm được cấp 
chứng chỉ. Ông Đỗ Văn Nhân, thành viên 
tổ đánh giá của GFA cho biết: Chúng tôi 
giám sát việc thực hiện quản lý, bảo tồn 
rừng và một số hoạt động thường xuyên 
như: Trồng rừng, khai thác rừng, chăm sóc 
rừng. Kết quả cho thấy Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn vẫn đáp ứng tốt các tiêu 
chuẩn FSC. 

Sản phẩm hợp chuẩn FSC có giá trị kinh 
tế cao hơn bình thường đến 20 - 30%. Việc 
đáp ứng tốt các tiêu chuẩn FSC giúp công ty 
nâng cao hình ảnh, uy tín và đảm bảo doanh 
thu. Ngoài ra, trồng rừng theo chứng chỉ 
FSC còn góp phần tạo việc làm, tăng thêm 
thu nhập cho các hộ gia đình, cộng đồng dân 
cư ở địa phương. Ước tính bình quân mỗi 
năm công ty tạo 700 việc làm, tăng thêm thu 
nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/năm.      

                                                    HỒNG HÀ

rất được. Nhưng cùng với đó 
là mức độ nguy hiểm do biển 
động cũng cao vọt lên. 

Đêm 23.9.2021, tàu cá BĐ 
91549-TS (chủ tàu ở phường 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) bị tàu 
hàng Thái Anh 06 đâm chìm 
tại vị trí cách bờ biển Cát Tiến, 
huyện Phù Cát khoảng 2,7 hải 
lý, chỉ 1 trong 3 thuyền viên 
thoát chết. Trưa 27.10.2021, 
tàu cá không có số đăng ký 
của ông Nguyễn Bổn (phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài  Nhơn) 
bị sóng đánh chìm ở cửa biển 
Tam Quan. Dù lực lượng chức 
năng, chính quyền địa phương 
kịp thời có mặt, nhưng sóng 
lớn khiến việc cứu nạn rất khó 
khăn, cuối cùng chỉ cứu được 
chủ tàu (bị thương), 2 người 
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Những năm trở lại đây, 
huyện Vĩnh Thạnh đầu tư 
lớn để thay đổi bộ mặt thị 
trấn huyện lỵ, như: Lắp đặt 
hệ thống chiếu sáng tại 
các khu dân cư, đường giao 
thông, công viên, quảng 
trường… Cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật được đầu tư nâng cấp 
đồng bộ khiến diện mạo thị 
trấn miền núi này bừng lên 
sức sống mới. 

Chúng tôi đi trên đường 
Nguyễn Huệ - trục đường 
chính ở thị trấn Vĩnh Thạnh - 
con đường rộng rãi 4 làn xe 
xanh mướt, khang trang. Ngay 
trên con đường này, một lâm 
viên nhỏ thiết kế như một 
ngọn đồi trồng đủ loại cỏ cây 
hoa lá, nhờ quy hoạch hợp lý, 
trau chuốt kỹ lưỡng nên tuy 
là “lâm viên” nhưng không hề 
là “chở củi về rừng”. Cách đó 
không xa hồ Bàu Sen rộng hơn  
1.800 m2 cũng được chỉnh trang 
chu đáo, hợp thành chỉnh thể 
hài hòa. 

Nếu lâm viên, Bàu Sen là 
điểm nhấn của thị trấn thì 
những đường phố nối liền 
các khu dân cư như: 6 tháng 
2, Trần Quang Diệu, Võ Văn 
Dũng, Bùi Thị Xuân, Đô Đốc 
Bảo, Mai Xuân Thưởng được 
thảm nhựa phẳng lì, ven đường 
trồng đủ loại cây xanh khiến 
thị trấn khang trang hẳn lên. 

Ông Nguyễn Trung Tấn, 
78 tuổi, khu phố Định An kể: 
“Những năm qua, được sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
diện mạo thị trấn nói chung, 
khu phố nói riêng thay đổi rất 
nhiều. Từ đó, người dân chúng 
tôi ý thức hơn trong giữ gìn vệ 
sinh môi trường, đóng góp sức, 
của xây dựng khu phố ngày 

mới và 5 công trình duy tu sửa 
chữa với tổng vốn hơn 7,1 tỷ 
đồng. Trong đó: 9 đường bê 
tông xi măng, 7 công trình thủy 
lợi, 5 công trình cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật khác. Đặc biệt, tuyến 
đường ĐT637 từ thị trấn Vĩnh 
Thạnh đi Vĩnh Sơn được sửa 
chữa, nâng cấp, mở rộng từ  
3,5 m lên 5,5 m và được đổ lớp 
bê tông mới. Tuyến đường này 
giúp người dân đi lại giữa thị 
trấn với các xã thông thoáng, 
nhanh và an toàn hơn.

Ông Ngô Tấn Huy, Chủ tịch 
UBND thị trấn Vĩnh Thạnh cho 
biết: Nhờ đó, thị trấn đã hoàn 
thiện hệ thống lưới điện sinh 
hoạt, bê tông hóa nhiều tuyến 
đường giao thông nội thị; các 
nhà văn hóa khu phố được 
nâng cấp góp phần đa dạng 
hóa sinh hoạt tinh thần của 
người dân, giúp bộ mặt thị trấn 
Vĩnh Thạnh khởi sắc thấy rõ.

Thị trấn Vĩnh Thạnh đang 
từng bước phát triển đồng bộ 
và hiện đại theo quy hoạch điều 
chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch 
chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 

thị trấn Vĩnh Thạnh đến năm 
2035. Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó 
Chủ tịch UBND huyện cho biết, 
chúng tôi tăng cường chỉ đạo 
triển khai có hiệu quả các giải 
pháp đôn đốc, đẩy nhanh tiến 
độ thi công các công trình phục 
vụ cho phát triển đô thị ở thị 
trấn Vĩnh Thạnh, lấy đây làm 
hạt nhân tác động đến các lĩnh 
vực khác như: Nâng cao chất 
lượng đời sống người dân, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - đặc biệt 
là du lịch…

Có thể nói, công tác quy 
hoạch, phát triển đô thị ở thị 
trấn Vĩnh Thạnh được đặc biệt 
chú trọng, tạo môi trường đô 
thị sáng, xanh, sạch, đẹp thúc 
đẩy văn hóa xã hội tiến bộ, chất 
lượng được nâng lên, nhất là 
trong lĩnh vực văn hóa và du 
lịch... Rồi đây, khách du lịch 
đến Vĩnh Thạnh không chỉ là 
vườn hoa đào Nhật Bản ở Vĩnh 
Sơn, rừng hoa trang Tà Má ở 
Vĩnh Hiệp mà còn nhiều nơi 
check-in, ăn uống ở thị trấn 
Vĩnh Thạnh.              

   HẢI YẾN Con đường Nguyễn Huệ, thị trấn Vĩnh Thạnh khang trang, rộng thoáng. Ảnh: HẢI YẾN

Đổi thay ở thị trấn Vĩnh Thạnh 

(BĐ) - Ngày 8.11 UBND tỉnh phê 
duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 1 - Khu đô thị biển 
Cát Khánh, huyện Phù Cát với quy mô 
diện tích 1.553 ha. Thời hạn thực hiện 
quy hoạch đến năm 2035, theo thời hạn 
Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Khu vực 
phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát. 

Mục tiêu quy hoạch nhằm xác định 
các tiểu khu đô thị, dịch vụ thương 
mại trên cơ sở khai thác lợi thế về giao 
thông của tuyến đường ven biển quốc 
gia; xác định các chỉ tiêu quy hoạch 
xây dựng và các điều kiện hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu đến 
năm 2035 và từng giai đoạn 10 năm, 
đảm bảo mục tiêu xây dựng thương 
hiệu “Đô thị biển Đề Gi”. Qua đó, làm 
cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo 
quy hoạch và thực hiện các bước lập 
quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng 
tiếp theo theo quy định hiện hành của  
Nhà nước.                        CÔNG HIẾU 

Ngày 8.11, UBND tỉnh chỉ đạo Sở 
Xây dựng phối hợp với các sở: TN&MT, 
GTVT và  UBND TP Quy Nhơn khảo 
sát, đề xuất di dời ga Quy Nhơn đến 
vị trí phù hợp.  

Xuất phát từ ga Quy Nhơn, tuyến 
đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì dài 
khoảng 10,5 km. Sau khi đi qua 2 phường 
nội thành Lê Hồng Phong và Đống Đa, 
tuyến đường này xuyên qua 2 phường 
Nhơn Bình, Nhơn Phú đi qua Khu đô 
thị phía Nam đường Hùng Vương, 
khu dân cư dọc đường Trần Hưng Đạo, 
khu vực dọc Trường CĐ  Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn, Khu đô thị Tường Vân 
1 và 2 (phường Nhơn Phú). Trong bối 
cảnh Quy Nhơn đang phát triển không 
gian đô thị rất nhanh, tuyến đường sắt 
này tạo ra nhiều mối nguy hiểm cho 
dân cư, ATGT… Ở thời điểm hiện tại 
đoạn tuyến đi qua 2 phường nội thành 
Lê Hồng Phong và Đống Đa cắt rất 
nhiều hẻm phố nhỏ, góc quan sát hẹp 
nên thường xuyên gây ách tắc, TNGT. 
Riêng khu vực ga Quy Nhơn rộng 
khoảng 1,94 ha tọa lạc ngay trung tâm 
thành phố ở điểm giao cắt nhiều khu 

chức năng, ảnh hưởng đến ATGT và 
không gian cảnh quan đô thị. 

Theo nội dung đồ án điều chỉnh Quy 
hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn 
và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm 
nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 495/
QĐ-TTg ngày 14.4.2015 của Thủ tướng 
Chính phủ); Quy hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2.000 12 phường nội thành, TṔ Quy 
Nhơn (Quyết định số 1674/QĐ-UBND 
ngày 6.5.2020 của UBND tỉnh) ga Quy 
Nhơn được quy hoạch di dời để tạo 
quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình 
văn hóa, thương mại dịch vụ, chỉnh 
trang đô thị trung tâm thành phố. Tuy 
nhiên, việc di dời tuyến đường sắt nêu 
trên chưa triển khai trong thời gian 
trước mặt được nên đồ án điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch chung xây dựng  
TP Quy Nhơn đã đề xuất giữ lại, điều 
chỉnh thành tuyến đường sắt đô thị.

Theo ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám 
đốc Sở Xây dựng, căn cứ Tiêu chuẩn 
Quốc gia số TCVN 11793:2017 tiêu 
chuẩn thiết kế tuyến đường sắt đô 
thị, quy định chiều dài nền ga ứng 
với các loại ga tối thiểu từ 300 m -  

600 m. Sở Xây dựng đã rà soát khu vực 
nội thành và vùng lân cận khu trung 
tâm thành phố, kết quả cho thấy hiện 
không còn quỹ đất để di dời ga đảm 
bảo các quy định kỹ thuật (dài, rộng, 
diện tích và khả năng tiếp cận giao 
thông trục chính đô thị). Hiện nay, chỉ 
còn khu đất phía Bắc đường sắt hiện 
trạng đoạn dọc Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn (dài khoảng  
650 m, diện tích khoảng 9,97 ha) có thể 
đáp ứng các quy định kỹ thuật. Do đó, 
đại diện các sở, UBND TP Quy Nhơn 
thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem 
xét, thống nhất chủ trương di dời ga 
Quy Nhơn ra vị trí này. Sở Xây dựng 
bổ sung nội dung quy hoạch vị trí ga 
đường sắt đô thị vào đồ án Điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch chung xây dựng  
TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến 
năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
phê chuẩn. Đối với nội dung thiết kế 
ga sẽ do đơn vị tư vấn chuyên ngành 
về giao thông đường sắt nghiên cứu 
trong các bước tiếp theo.

HẢI YẾN 

Đề xuất dời ga Quy Nhơn ra phía Bắc thành phố Quy hoạch 1/2.000 
Phân khu 1 Khu đô 
thị biển Cát Khánh

Một góc thị trấn Vĩnh Thạnh 
nhìn trên cao. Ảnh: HẢI YẾN 

càng khang trang hơn nữa như 
làm vỉa hè, bồn hoa, lắp điện 
chiếu sáng…”. 

Còn anh Lê Trọng Tài, 35 
tuổi, khu phố Định Tân cho 
biết: Rất nhiều con đường mới 
ở thị trấn Vĩnh Thạnh được đầu 
tư nâng cấp, đi lại không chỉ 
thuận tiện vì thông thoáng mà 
còn đẹp. Thị trấn khang trang 
khiến tâm thế người dân cũng 
thay đổi, có thêm nhiều thói 

quen mới tích cực như: Không 
xả rác bừa bãi nữa, rủ nhau tập 
thể dục đi bộ, các môn thể thao 
như đạp xe đạp, cầu lông ngày 
càng phổ biến… 

Từ các nguồn vốn như  
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững, 
vốn ngân sách tỉnh, ngân sách 
huyện và thị trấn, trong 5 năm 
qua UBND thị trấn Vĩnh Thạnh 
đã xây dựng hơn 22 công trình 
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Đối với tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên, lực lượng đoàn viên là đảng viên trẻ 
đóng vai trò rất quan trọng và được các cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng phân công đảm 
nhận vị trí thủ lĩnh. Họ là trung tâm đoàn kết và tập hợp thanh niên, là tấm gương trong 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiên phong trong các phong trào Đoàn, Hội tại cơ sở.

Những đảng viên trẻ 
tiêu biểu

Với 27 tuổi đời, gần 3 năm 
tuổi Đảng, Mai Văn Tý (SN 
1994, dân tộc Chăm) - Phó Bí 
thư Đoàn Thanh niên thị trấn 
Vân Canh (huyện Vân Canh) 
được các thanh niên biết đến là 
người luôn nhiệt tình với công 
việc, không ngừng nỗ lực học 
hỏi kinh nghiệm và đúc rút ra 
những bài học quý báu từ thực 
tiễn công tác của bản thân nhằm 
nâng cao chuyên môn trong công 
tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi tại địa phương.

Anh Tý đã cùng Ban Chấp 
hành Đoàn Thanh niên thị trấn 
triển khai thực hiện hiệu quả 
nhiều phong trào, hoạt động 
thu hút đông đảo ĐVTN tham 
gia. Nổi bật là các chương trình 
Ngày thứ 7 tình nguyện, Ngày 
Chủ nhật xanh, xung kích tình 
nguyện vì cộng đồng, vận động 
thanh niên thực hiện tốt nếp sống 
văn minh, tham gia phòng chống 
tệ nạn xã hội, tảo hôn, bài trừ các 
hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… 
Nhờ vậy, công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu nhi thị trấn ngày 
càng vững mạnh, được cấp ủy, 
chính quyền đánh giá cao.

Trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, anh Tý và Ban 
Chấp hành Đoàn Thanh niên 
thị trấn, các chi đoàn tổ chức 
4 đợt ra quân tình nguyện cấp 
phát khẩu trang, tuyên truyền 
vận động nhân dân đeo khẩu 
trang khi ra ngoài đường, hướng 
dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone,  
PC-Covid; trực tiếp tham gia các 
chốt phòng, chống dịch; nắm bắt 
đối tượng ĐVTN từ vùng dịch về 
để vận động đi khai báo y tế, tổ 
chức cách ly y tế tại nhà, kịp thời 
ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập 
vào địa bàn… Anh Mai Văn Tý 
chia sẻ: “Là một đảng viên trẻ, tôi 

Chương trình 
“Chia sẻ cùng em thơ - 
chung tay vượt qua
đại dịch” ở Tây Sơn

(BĐ) - Huyện đoàn, Hội 
đồng Đội huyện Tây Sơn vừa 
tổ chức Chương trình “Chia sẻ 
cùng em thơ - Chung tay vượt 
qua đại dịch” gắn với các hoạt 
động chăm lo, hỗ trợ học sinh, 
thiếu nhi huyện Tây Sơn trong 
năm học 2021 - 2022. Tại chương 
trình, Hội đồng Đội huyện đã 
trao 50 phần quà là đồ dùng 
học tập, nhu yếu phẩm trị giá 
10 triệu đồng cho học sinh các 
trường tiểu học và THCS trên 
địa bàn huyện. Chương trình 
nhằm thể hiện sự quan tâm, 
động viên kịp thời của tổ chức 
Đội đối với học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19.     

 D. ĐĂNG

Mang khoa học đến học sinh vùng khó khăn
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với 
Trung tâm Khám phá khoa học 
(Sở KH&CN) từ ngày 10 - 11.11 
tổ chức chương trình “Chiếc xe 
tri thức - The knowledge bus”, 
phục vụ hơn 600 học sinh trường 
tiểu học và THCS các huyện An 
Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

Năm nay, “Chiếc xe tri thức” 
dừng chân điểm đầu tiên tại 
Trường Tiểu học thị trấn Vân 
Canh (huyện Vân Canh). Tại 
chương trình, hơn 100 học sinh  
đã được các anh, chị điều phối 
viên đến từ Trung tâm Khám phá 
khoa học hướng dẫn làm nhiều 
thí nghiệm vui và giải thích 
những câu hỏi về hiện tượng 
khoa học, như: Vòng tuần hoàn 
trong túi nước bóng; nước cầu 
vòng; mực tàng hình; làm sao để 
chiếc kẹp giấy bằng sắt nổi lên 
trên mặt nước… Các điều phối 
viên còn đưa ra những câu hỏi từ 

Anh Mai Văn Tý - Phó Bí thư Đoàn thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) tặng quà 
cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.                            Ảnh: Huyện đoàn Vân Canh

Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Đoàn phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) đi chợ 
giúp dân.                                                      Ảnh: Thị đoàn An Nhơn

luôn xác định cho mình mục tiêu, 
lý tưởng cách mạng và phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao, nhằm nâng cao 
uy tín cho tổ chức Đoàn, Đảng”.

Được tín nhiệm bầu làm Bí 
thư Đoàn phường Nhơn Hưng 
(TX An Nhơn) mới gần 1 năm, 
đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thủy 
luôn thể hiện sự tận tâm, năng 
động, sáng tạo trong công việc 
và tiên phong trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh, 
thiếu nhi. Nhờ đó, phong trào 
Đoàn tại phường Nhơn Hưng 
đã có nhiều khởi sắc. Năm 2021, 
Đoàn phường đã tổ chức ra quân 
trồng 200 m tuyến đường hoa 
thanh niên, dọn vệ sinh và bóc 
xóa trên 1.000 biển quảng cáo, 
rao vặt sai quy định; đảm nhận 
xây dựng 190 m đường bê tông 
giao thông tại khu vực Tiên Hòa 
và khơi thông 2 km dòng chảy 
sông Gò Chàm - Cẩm Vân; vận 
động đoàn viên tham gia hiến 
máu nhân đạo; tổ chức và tham 

gia các phong trào văn hóa văn 
nghệ, TDTT do Thị đoàn và địa 
phương tổ chức… Với sự năng 
động, sáng tạo của nữ Bí thư 
Đoàn, phong trào Đoàn của 
phường Nhơn Hưng đã có nhiều 
bước tiến nổi bật.

Chú trọng tạo nguồn 
phát triển đảng viên 

Theo Ban Tổ chức Tỉnh đoàn, 
những năm qua, Tỉnh Đoàn luôn 
quan tâm, coi công tác tạo nguồn 
và giới thiệu đoàn viên ưu tú 
cho Đảng để phát triển đảng 
viên là nhiệm vụ quan trọng. 
Từ 2010 - 2021, các cấp bộ Đoàn 
đã giới thiệu 33.479 đoàn viên 
ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 
và đã kết nạp được 22.393 đảng 
viên, chiếm tỷ lệ 71,3% trong 
tổng số đảng viên kết nạp mới 
trong toàn Đảng bộ.

Qua đó, các cấp bộ Đoàn 
trong toàn tỉnh đã không ngừng 
đổi mới, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng, đạo đức lối sống 
cho cán bộ đoàn, ĐVTN thông 
qua các chương trình, hoạt động: 
Hành trình đến với các “địa chỉ 
đỏ”, trao danh sách đoàn viên 
ưu tú cho Đảng hoặc tổ chức kết 
nạp Đảng tại các “địa chỉ đỏ”; 
tuyên dương đảng viên trẻ tiêu 
biểu; tuyên dương gương mặt trẻ 
tiêu biểu; hành trình theo bước 
chân những người anh hùng; 
phát động phong trào “Mỗi ngày 
một tin tốt, mỗi tuần một câu 
chuyện đẹp”…

Song song đó, các cấp bộ 
Đoàn còn chú trọng nâng cao 
chất lượng học tập, quán triệt 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
thông qua các buổi sinh hoạt chi 
đoàn, chi hội, CLB, đội, nhóm, 
các buổi sinh hoạt chuyên đề; 
xây dựng các tài liệu Infographic 
tuyên truyền Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp trên các trang 
thông tin điện tử, mạng xã hội, 
website của cơ quan…

Mặc dù, công tác bồi dưỡng, 
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 
Đảng xem xét, kết nạp được các 
cấp bộ Đoàn triển khai và đạt 
được những kết quả khả quan. 
Tuy nhiên, khó khăn cũng không 
ít, như: Một bộ phận đoàn viên 

Hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh những trò chơi khoa học 
tại chương trình Chiếc xe tri thức.                                                                   Ảnh: DUY ĐĂNG

Đảng viên trẻ tiên phong, sáng tạo

còn có tư tưởng lệch lạc, chưa 
thật sự sống có lý tưởng và nhận 
thức đầy đủ khi được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng; công tác 
phát triển đảng viên giữa các 
lĩnh vực, địa bàn chưa đồng 
đều, chất lượng đoàn viên ưu tú 
giới thiệu cho Đảng ở một số địa 
phương, đơn vị còn thấp; một 
số cấp bộ Đoàn chưa chủ động 
trong công tác bồi dưỡng, rèn 
luyện, giới thiệu đoàn viên ưu 
tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
Phạm Hồng Hiệp, thời gian tới, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ 
tiếp tục tập trung cho công tác 
tạo nguồn phát triển đảng viên 
trẻ. Trong đó, quan trọng nhất 
là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục ĐVTN thông qua các phong 
trào, hoạt động. Đồng thời, các tổ 
chức Đoàn cơ sở cần chủ động, 
sáng tạo nhiều hoạt động phù 
hợp, lồng ghép tuyên truyền, 
giáo dục lý tưởng cách mạng 
cho đoàn viên; đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh gắn 
với xây dựng hình mẫu thanh 
niên Bình Định trong thời kỳ 
mới... để ĐVTN học tập, phấn 
đấu vào Đảng… CHƯƠNG HIẾU

dễ đến khó để các em trả lời dựa 
theo kiến thức đã học ở trường.

Ngoài ra, học sinh còn được 
hướng dẫn nhiều trò chơi khoa 
học, như: Lang thang trên Sao 
Hỏa, cánh tay thủy lực, bài toán 
tháp Hà Nội nổi tiếng thế giới… 
Được làm thí nghiệm vui về các 

hiện tượng khoa học và tham 
gia nhiều trò chơi nên em nào 
cũng thích thú. Em Sô Hà Trà 
Giang - học sinh lớp 5A1, chia sẻ: 
“Tham gia chương trình em rất 
thích vì được các anh chị hướng 
dẫn làm những thí nghiệm khoa 
học, khám phá những điều hay 

và bổ ích về khoa học từ trong 
cuộc sống hằng ngày”.

Cô Trần Lệ Xuân - giáo viên, 
Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu 
học thị trấn Vân Canh, cho biết: 
Chương trình này rất bổ ích và 
thiết thực, giúp học sinh phát 
triển tư duy và say mê sáng tạo 
trong học tập. Hy vọng rằng, Hội 
đồng Đội thường xuyên tổ chức 
nhiều chương trình, trò chơi về 
khoa học cho các em học sinh ở 
vùng khó khăn”.

Đây là năm thứ 6 chương 
trình “Chiếc xe tri thức” được 
tổ chức. Chị Huỳnh Thị Thanh 
Nguyệt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho 
biết: Thời gian tới, Hội đồng Đội 
tỉnh sẽ tiếp tục vận động các 
nguồn lực xã hội để đưa chương 
trình này đến gần hơn với các 
em thiếu niên, nhi đồng ở các 
điểm trường còn khó khăn trên 
địa bàn tỉnh.            DUY ĐĂNG
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Bình Định

Nới lỏng chứ không 
buông lỏng

Dù biết rõ gia đình bạn 
mình đang thực hiện quy định 
phong tỏa để phòng, chống 
dịch, nhưng N.A.V. và T.V.K. 
(cùng huyện Tuy Phước) vẫn 
bất chấp vào nhà bạn chơi. 
Với hành vi này, cả 2 đã bị 
CA xã Phước An, huyện Tuy 
Phước lập biên bản xử lý vi 
phạm hành chính về hành vi 
“không chấp hành các biện 
pháp phòng,  chống dịch 
bệnh truyền nhiễm theo yêu 
cầu của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền”, quy định tại 
khoản 2 Điều 14 Nghị định 
117/2020/NĐ-CP của Chính 
phủ. Hay như trường hợp 
của anh T.V.K. (TX An Nhơn) 
cũng vừa bị xử phạt vi phạm 
hành chính 1,5 triệu đồng 
vì hành vi không đeo khẩu 
trang khi tham gia giao thông 
trên đường. 

Tuy chưa bị xử phạt vi 
phạm hành chính, nhưng với 
việc để khách ngồi nhậu tại 
quán quá giờ quy định, anh 
N.K.M. (chủ một quán nhậu 
trên đường Nguyễn Thiếp, 
phường Trần Phú, TP Quy 
Nhơn) cũng đã bị chính quyền 
địa phương nhắc nhở cảnh cáo, 
sẽ xử lý nghiêm nếu tái phạm. 
“Tôi đã ký cam kết thực hiện 
quy định tạm dừng phục vụ 
hàng quán ăn uống tại chỗ sau 
21 giờ và sau lần nhắc nhở này 
đã nghiêm túc thực hiện. Giờ 
thì tôi đã hiểu, nếu không tuân 
thủ quy định phòng dịch thì 
nguy cơ dịch bệnh sẽ gia tăng 
và việc buôn bán của mình 

Khoảng 12 giờ ngày 5.11, 
CA xã Phước An (huyện Tuy 
Phước) tiếp nhận thông tin 
của người dân về việc bị mất 
xe máy hiệu Sirius khi đang 
dựng tại cầu Đồng Quê, xã 
Phước An. Ngay sau đó, CA 
xã đã nhanh chóng tiến hành 
các biện pháp nghiệp vụ để 
truy vết, khoanh vùng và phát 
hiện đối tượng Trương Quốc 
Bảo (SN 1992, ở thôn Đại Hội, 

xã Phước An) - là đối tượng 
nghiện, nằm trong diện quản lý 
của CA xã - có nhiều biểu hiện  
nghi vấn. 

Từ chỗ nhanh chóng xác 
minh và bố trí lực lượng chặt 
chẽ, nên khi thời cơ đến, CA 
xã Phước An và trinh sát CA 
huyện đã bắt gọn Bảo khi hắn 
đang tìm cách tiêu thụ chiếc xe 
vừa trộm được. Tại nơi ở của 
Bảo, CA thu giữ được 3 chiếc xe 

máy. Sau khi bắt khẩn cấp Bảo, 
2 đối tượng Nguyễn Kim Sang 
(SN 1985, ở thôn Thanh Huy 2, 
xã Phước An) và Nguyễn Ngọc 
Toàn (SN 1990, thị trấn Tuy 
Phước) cũng ra đầu thú ngay 
sau đó; đồng thời, đối tượng 
Trương Hoàng Diệu (SN 2002, 
thôn Đại Hội, xã Phước An) 
cũng bị triệu tập lên làm việc. 
Tại cơ quan CA, các đối tượng 
thừa nhận ngoài việc lấy trộm 

chiếc xe máy tại cầu Đồng Quê 
thì vào ngày 3.11, tại nhà hàng 
H.L. (thị trấn Diêu Trì) bọn 
chúng cũng đã trộm 1 chiếc xe 
máy tại đây. Trong vụ án này, 
Sang, Toàn có nhiệm vụ đi trộm 
tài sản còn Bảo, Hiệu tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng 
đang tiếp tục điều tra, làm 
rõ để xử lý các đối tượng 
trộm cắp theo quy định  
pháp luật.                  Q.THÀNH

l Chiều 10.11, Hội Nông 
dân tỉnh phối hợp với Ban 
ATGT tỉnh tổ chức buổi truyền 
thông về ATGT cho 30 hội viên 
nông dân ở xã Bình Tường 
(huyện Tây Sơn). Trước đó, 30 
hội viên nông dân ở xã Tây 
Xuân cũng đã được  truyền 
thông về nội dung này. 

ĐÀO MINH TRUNG 
l TT YT và CA huyện Phù 

Mỹ vừa phối hợp tổ chức lễ ra 
mắt mô hình đảm bảo ANTT 
tại TTYT huyện Phù Mỹ. Tại lễ ra 
mắt, lãnh đạo TTYT và đại diện 
CA huyện Phù Mỹ đã ký quy chế 
phối hợp thực hiện các biện 
pháp đảm bảo ANTT tại TT YT 
huyện, như: Chủ động phát hiện 
và xử lý kịp thời, hiệu quả các 
hành vi vi phạm pháp luật, nhất 
là các hành vi cố ý gây thương 
tích, gây rối trật tự, trộm cắp tài 
sản; cản trở hoạt động khám 
chữa bệnh, đe dọa tính mạng 
sức khỏe, tính mạng của y, bác 
sĩ, người bệnh... HẰNG NGA

Kiểm soát, xử lý nghiêm 
việc thực hiện quy định “5K”

Bình thường mới, không có nghĩa là chủ quan, lơ là việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch. 
Vậy nên, công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện quy định “5K” đã và đang được các 
cấp chính quyền, các ngành chức năng triển khai chặt chẽ. 

Chủ động 
kiểm tra nhắc 
nhở,  
xử lý nghiêm 
các hành 
vi vi phạm 
quy định 
phòng, dịch.                                                   
Ảnh: KIỀU ANH

Phá nhanh nhóm trộm cắp xe máy

Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát 
kinh tế, CA tỉnh cho biết vừa 
bắt Trần Thị Oanh Kiều (SN 
1988, Giám đốc công ty TNHH 
thương mại vận tải Vinh Nhi ở 
phường Ghềnh Ráng, TP Quy 
Nhơn) là đối tượng bị truy 
nã nguy hiểm về hành vi lạm 
dụng tín nhiệm chiếm đoạt  
tài sản.

Đầu năm 2021, Phòng 

Cảnh sát kinh tế, CA tỉnh 
nhận đơn tố cáo của Công 
ty CP Petex Bình Định và 
Công ty CP thương mại dịch 
vụ Quy Nhơn về hành vi vi 
phạm pháp luật của Trần Thị 
Oanh Kiều. Cụ thể, lợi dụng 
sự quen biết và có mối quan hệ 
làm ăn trước đó với 2 công ty 
trên, Kiều đã mua vật liệu xây 
dựng với tổng số tiền hơn 570 

triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi 
địa phương, công ty đóng cửa 
không hoạt động. Sau khi xác 
minh, điều tra, Cơ quan CSĐT 
CA tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can Trần Thị Oanh Kiều 
và ra quyết định truy nã đặc 
biệt nguy hiểm toàn quốc.

Qua xác minh các mối quan 
hệ của Kiều, xác định Kiều 
đang trốn ở TP Hồ Chí Minh 

rồi lên TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng mở tiệm bán cơm tấm. 
Tuy nhiên, thời gian gần đây 
do dịch bệnh nên Kiều nghỉ 
bán, trả mặt bằng. Để qua mặt 
cơ quan CA, Kiều không liên 
lạc với người thân, song bằng 
các biện pháp nghiệp vụ, cuối 
tháng 10 vừa qua, các trinh sát 
đã bắt gọn Kiều tại phường 1, 
TP Bảo Lộc.               N.GIANG

Bắt nữ giám đốc trốn truy nã

TIN VẮN

cũng gặp khó khăn theo”. 
Đây chỉ là vài trường hợp 

trong số hơn 100 trường hợp 
vi phạm các quy định phòng, 
chống dịch Covid-19, đã bị 
lực lượng CA toàn tỉnh phát 
hiện, xử lý từ ngày 15.10 đến 
nay. Các lỗi vi phạm chủ yếu 
như: Không đeo khẩu trang 
tại nơi công cộng, không tuân 
thủ quy định cách ly tại nhà, 
không chấp hành các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm và không chấp 
hành quyết định tạm đình 
chỉ kinh doanh. Đại tá Ngô 
Cự Vinh, Phó Giám đốc CA 
tỉnh, cho biết: Bước vào trạng 
thái bình thường mới, các cơ 
sở, loại hình kinh doanh đã 
hoạt động trở lại, người dân 
được đi lại bình thường; song 
không vì thế mà lực lượng CA 

lơ là công tác kiểm tra, kiểm 
sát. Hiện, lãnh đạo CA tỉnh 
đã và đang chỉ đạo các phòng 
nghiệp vụ, CA các huyện, thị 
xã, thành phố đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, kiểm tra, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm quy định phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình 
mới, nhất là vi phạm quy 
định 5K. “Trong đó, chủ động 
tham mưu cho UBND cùng 
cấp thành lập các tổ kiểm tra 
theo tình hình thực tế tại địa 
bàn, nhất là sau 21 giờ. Bên 
cạnh đó, CA toàn tỉnh đang 
triển khai các tổ tuần tra lưu 
động vừa đảm bảo an ninh 
địa bàn vừa kịp thời phát hiện 
các vi phạm liên quan công 
tác phòng, chống dịch, từ 
hành chính đến hình sự”, đại 
tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh. 

Tăng cường kiểm tra, 
xử phạt

Trước tình hình số ca F0 tăng 
cao trong cộng đồng, tại cuộc 
họp Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh mới đây, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long đã lưu ý, muốn sống 
chung an toàn với dịch Covid-19 
thì phải đi kèm các biện pháp 
phòng, chống dịch một cách 
quyết liệt, nhanh chóng và linh 
hoạt theo tình hình thực tế. Do 
đó, các cấp, các ngành và địa 
phương cần tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của nhân dân khi 
dịch bệnh vẫn đang phức tạp, 
khó lường. Mỗi người dân dù 
đã tiêm vắc xin cũng phải tuân 
thủ nguyên tắc “5K”; các cấp, 
các ngành và các địa phương 
cần tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định phòng, chống dịch. 

Chính vì vậy, các ngành, các 
cấp, nhất là lực lượng cơ sở đang 
chủ động các biện pháp theo tình 
hình thực tế của mình. Phó Chủ 
tịch UBND phường Hải Cảng 
(TP Quy Nhơn) Lê Thị Ngọc Hà 
cho biết: “Hiện mỗi ngày chúng 
tôi đều ra quân từ 19 giờ đến 
sau 21 giờ, chủ yếu tập trung 
kiểm tra việc chủ cơ sở và nhân 
viên phục vụ phải tiêm ít nhất 1 
mũi vắc xin ngừa Covid-19 và 
thực hiện việc chỉ phục vụ đến  
21 giờ đối với các hàng quán kinh 
doanh dịch vụ ăn uống; còn các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều 
kiện, chúng tôi cũng chủ động 
tuyên truyền, kiểm tra việc tuân 
thủ các quy định phòng dịch”. 

Thượng tá Lê Hồng Dũng, 
Phó trưởng CA TX An Nhơn, 
cũng cho biết, hiện các đội nghiêp 
vụ, CA các xã, phường đang triển 
khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát 
khép kín địa bàn để rà soát, xử 
lý ngay và nghiêm các trường 
hợp vi phạm nguyên tắc “5K”.  
“CA thị xã bám sát chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 của địa phương để triển 
khai các biện pháp phòng, chống, 
ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. 
Những khu vực nguy cơ cao 
sẽ được tập trung kiểm tra, xử 
lý gắt gao hơn; những địa bàn 
thuộc “vùng xanh” thì đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nhắc nhở”, 
thượng tá Dũng nói.

Có thể thấy, cùng với việc 
thực hiện nghiêm, quyết liệt các 
giải pháp ứng phó, ngăn chặn 
dịch lây lan trong cộng đồng, 
trong trạng thái bình thường 
mới hiện nay, ý thức và tinh thần 
trách nhiệm, sự tự giác của mỗi 
người dân là yếu tố quan trọng để 
chúng ta sống chung an toàn với 
dịch Covid-19.                KIỀU ANH
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Bình Định

Phấn đấu thu nhập 
bình quân đầu người đạt 3.900 USD

Các ĐBQH nhấn nút biểu quyết.                  Ảnh: quochoi.vn

Chiều 12.11, với 472/472 ĐBQH tham 
gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã 
thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát 
triển KT-XH năm 2022.

Nghị quyết gồm có 4 Điều. Trong đó 
nêu rõ mục tiêu tổng quát là: Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, 
tính mạng của nhân dân cùng với tập 
trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 
kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân 
và DN. Tận dụng mọi cơ hội để thúc 
đẩy phục hồi và phát triển KT-XH trên 
cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, 
địa phương và duy trì các động lực tăng 
trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững 
ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự 
chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của 
nền kinh tế…

Trong các chỉ tiêu chủ yếu có nêu rõ: 
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) khoảng 6 - 6,5%; GDP bình quân 
đầu người đạt 3.900 USD; Tốc độ tăng 
chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
khoảng 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực 
thành thị dưới 4%; Tỷ lệ tham gia BHYT 
đạt 92% dân số…

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 
đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) khoảng 6 - 
6,5%; thu nhập bình quân đầu người 
đạt 3.900 USD.

Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã có báo cáo 
tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý và giải trình 
ý kiến ĐBQH về dự thảo Nghị quyết về 
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.

Về một số ý kiến cho rằng mức tăng 
trưởng GDP khoảng 6% - 6,5% khó hoàn 
thành; nên đặt mức tăng trưởng GDP 
khoảng 5% - 5,5%, Chủ nhiệm Ủy ban 
Kinh tế cho biết: Chỉ tiêu tăng trưởng 
GDP năm 2022 được xây dựng trên 
cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình 
hình trong nước, quốc tế, có tính đến 

những yếu tố thuận lợi, khó khăn của 
năm 2021 trên nền tăng trưởng thấp 
(khoảng 2%), bám sát định hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển 
KT-XH 5 năm. 

Việc đặt chỉ tiêu khoảng 6% - 6,5% 
thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, 
đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh 
hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 
2022, do đó, xin Quốc hội cho giữ như 
dự thảo.

(Theo laodong.vn)

TP Hồ Chí Minh 
tổ chức Lễ tưởng 
niệm đồng bào 
mất vì Covid-19

Ngày 12.11, UBND TP Hồ Chí Minh 
ban hành kế hoạch khẩn về việc tổ chức Lễ 
Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, 
chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Buổi lễ nhằm thể hiện nỗi buồn sâu 
sắc, sự sẻ chia trước những mất mát, đau 
thương của hàng vạn gia đình đã mất 
người thân, đồng thời khích lệ tinh thần 
các lực lượng đã và đang tham gia cuộc 
chiến với đại dịch Covid-19.

Buổi lễ được tổ chức dưới danh nghĩa 
của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
và Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Đơn vị tổ 
chức là Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ 
lớn TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành, 
đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, buổi lễ diễn ra lúc 
19 giờ ngày 19.11, tại Hội trường Thống 
nhất (quận 1, TP Hồ Chí Minh) và các địa 
điểm nằm ở tất cả quận, huyện, TP Thủ 
Đức. Nghi thức tưởng niệm đồng bào tử 
vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại 
dịch Covid-19 được bắt đầu từ lúc 19 giờ 
30 phút.

Tính đến nay, toàn địa bàn TP Hồ Chí 
Minh ghi nhận tổng cộng 17.055 người mất 
do dịch Covid-19. Số ca tử vong tập trung 
vào thời điểm đợt bùng phát dịch lần thứ 
4 diễn ra căng thẳng nhất từ cuối tháng 5 
đến cuối tháng 9 vừa qua.  (Theo VTC.VN)

TP Hồ Chí Minh kích hoạt mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành”

Phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà ở quận 10, TP 
Hồ Chí Minh.

Ngày 12.11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh 
và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội 
Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh, quyết 
định kích hoạt lại mạng lưới “Thầy thuốc 
đồng hành” nhằm tăng cường tư vấn 
và hỗ trợ cho người bệnh Covid-19 (F0) 
đang có xu hướng tăng lại trong thời 
gian gần đây trên địa bàn thành phố. 
Khi cần tư vấn và hỗ trợ của “Thầy thuốc 
đồng hành”, người F0 hoặc người thân 
hãy gọi tổng đài “1022”, bấm phím “4”.

Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” 
là điểm sáng của Hội Thầy thuốc trẻ Việt 
Nam bằng hành động sẵn sàng đồng 
hành cùng bệnh nhân Covid-19 để vượt 
qua những thời khắc khó khăn khi cần 
sự trợ giúp nhưng chưa liên hệ được 
với cơ sở y tế.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 
vừa qua, mạng lưới “Thầy thuốc đồng 
hành” đã huy động hơn 7.000 bác sĩ trên 

khắp cả nước tham gia tư vấn từ xa cho 
hàng nghìn trường hợp F0 gặp khó khăn 
trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh 
trên địa bàn thành phố. Qua đó, các thầy 
thuốc tình nguyện đã tư vấn và sàng lọc 
những trường hợp F0 có dấu hiệu nặng 
và kịp thời hướng dẫn người bệnh tự 

chăm sóc và kết nối với các tổ phản ứng 
nhanh, các trạm cấp cứu vệ tinh để cấp 
cứu và điều trị.

Hoạt động tư vấn của mạng lưới 
“Thầy thuốc đồng hành” càng gần gũi 
với người dân và càng phát huy hiệu 
quả khi được kết nối qua tổng đài “1022, 
phím 4” của thành phố. Sơ kết công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, 
mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” đã 
được chọn là 1 trong 10 mô hình hoạt 
động sáng tạo và hiệu quả.                   

Mạng lưới “Thầy Thuốc đồng hành” 
được điều phối bởi Hội Thầy thuốc trẻ 
Việt Nam, Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh 
phòng, chống dịch Covid-19 (thường 
trực là Bộ KH&CN), lấy dữ liệu F0 trực 
tiếp từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
các tỉnh, thành phố và các Hotline trên 
toàn quốc. 

(Theo Nhân Dân)

Đảo Phú Quý lần đầu phát hiện ca mắc Covid-19 
trong cộng đồng

Test nhanh Covid-19 trước khi ra đảo Phú Quý, 
tỉnh Bình Thuận.

Trong số 287 ca mắc Covid-19 mới 
mà Sở Y tế tỉnh Bình Thuận vừa thông 
báo trưa 12.11, tại huyện đảo Phú Quý 
có 3 ca trong cộng đồng. Như vậy, sau 
thời gian dài phòng dịch nghiêm ngặt, 
đảo Phú Quý đã xuất hiện những ca mắc 
đầu tiên.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, một 
trong số ca mắc trên từng đi ghe cá từ 
đảo đến cảng Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận 
để bán hàng. Đến ngày 11.11, người này 
trở lại đảo Phú Quý, sau đó test nhanh 
3 lần đều có kết quả dương tính.

Ông Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch 

UBND huyện đảo Phú Quý - cho biết 
ngay khi có thông báo trên, ban chỉ đạo 
phòng chống dịch tại địa phương đã 
họp khẩn. Theo ông Lực, điều kiện cơ 
sở vật chất y tế tại đảo còn thiếu thốn và 
gặp khó khăn, vì vậy tất cả mọi người 
đến đảo đều phải có kết quả test nhanh 
âm tính. Nếu test nhanh tại đảo có kết 
quả dương tính, địa phương phải gửi 
mẫu vào đất liền để khẳng định lại bằng 
phương pháp RT-PCR. Việc di chuyển từ 
đảo vào đất liền thời gian này cũng gặp 
khó khăn do hạn chế tàu cao tốc ra vào.

(Theo TTO)

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI: 

Kinh tế Việt Nam 
dần khởi sắc

Ngày 12.11, Ngân hàng Thế giới (WB) 
tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Cập nhật 
kinh tế vĩ mô Việt Nam” tháng 11.2021, 
trong đó khẳng định kinh tế nước ta đã 
vượt qua đáy suy giảm kinh tế vào tháng 
10 và dần khởi sắc.

Cụ thể, báo cáo ghi nhận Việt Nam đã 
đối mặt hàng loạt thách thức khi khởi động 
lại nền kinh tế sau một thời gian dài giãn 
cách xã hội. Tuy nhiên, trong tháng 10, 
chỉ số sản xuất công nghiệp (tăng 6,9% so 
với tháng 9), tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tăng 19,1% 
so với tháng 9) đều đã khởi sắc nhờ hoạt 
động kinh tế từng bước được khôi phục, 
tuy chưa bằng mức trước đợt bùng phát 
(tháng 4.2021).

Cùng với đó, cán cân thương mại hàng 
hóa thặng dư tháng thứ hai liên tiếp (đạt 
2,85 tỷ USD) do nhập khẩu tiếp tục tăng 
trưởng chậm lại. Cộng dồn 10 tháng năm 
2021, Việt Nam xuất siêu 160 triệu USD. 
Trong khi đó, vốn FDI đăng ký giảm 47,4% 
(so với tháng 9) sau 3 tháng tăng.

Tuy nhiên, tính 10 tháng năm 2021, thu 
hút FDI của nước ta vẫn đạt 23,7% - tăng 
1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) tháng 10 giảm 0,2% so với 
tháng 9. Cân đối thu, chi ngân sách nhà 
nước trở lại thặng dư vào tháng 10 chủ 
yếu do chi ngân sách giảm mạnh.

Trong bối cảnh đó, WB khuyến nghị 
Việt Nam cần chú trọng tới 3 hướng hành 
động chính trong tiến trình mở cửa trở lại 
và phục hồi nền kinh tế.

Thứ nhất, về mặt y tế, tiếp tục triển 
khai tiêm vắc xin nhanh chóng.

Thứ hai, thực thi chính sách tài khóa 
chủ động hơn sẽ hỗ trợ quá trình phục 
hồi kinh tế. 

Cuối cùng, các cơ quan chức năng cần 
tiếp tục giám sát chặt chẽ trạng thái của 
khu vực tài chính.                    (Theo HNM)
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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

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

   

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC
Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định đang tiến hành giải quyết tố 

giác về tội phạm của: Ông Nguyễn Tấn Tài (SN 1993) - trú tại khu vực 
Liêm Trực, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nội dung tố giác tội phạm: Ông Nguyễn Tấn Tài tố cáo ông Dương 
Quốc Huy (SN 1990) - trú tại 692 Trần Phú, khu vực Liêm Trực, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định, có hành vi lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản của ông Tài với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Vậy, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định thông báo: Yêu cầu ông 
Dương Quốc Huy đến Văn phòng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định 
(địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để 
giải quyết. 

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà ông Dương Quốc 
Huy không đến giải quyết, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định sẽ xử lý 
theo quy định của pháp luật.

 

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

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc 

mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. 
Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 -10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có 
lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Trong mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc xoáy và gió giật mạnh.     

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 13.11.2021

THÔNG BÁO 
MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tôi tên: Võ Kế Quá - sinh năm 1963
Địa chỉ: Thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
Nguyên tôi có làm mất giấy chứng nhận QSD đất số 00629/QSDĐ/I6 

mang tên Võ Kế Quá do UBND huyện An Nhơn (nay là UBND TX An Nhơn) 
cấp ngày 27.11.1996. Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc 
số ĐT: 0343 703309, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, tôi sẽ có văn bản 
đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy chứng nhận QSD 
đất. Sau 30 ngày ra thông báo, giấy chứng nhận QSD đất gốc trên 
không còn giá trị.

C.TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN
Thông báo bán đấu giá khối lượng gỗ rừng trồng 

đợt III/2021- Gói số 02
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thông báo cho các doanh nghiệp, 

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

- Khối lượng: 1.400 tấn (Gỗ NLG Keo lai)
- Giá khởi điểm khối lượng gỗ: 1.736.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm ba 

mươi sáu triệu đồng).
- Giá khởi điểm chi phí khai thác: 588.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi 

tám triệu đồng).
- Thời gian cung cấp hồ sơ, xem gỗ, nhận tiền đặt cọc, nộp phiếu đấu 

giá cho khách hàng từ ngày 15.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021 theo giờ 
hành chính.

- Thời gian tổ chức mở phiếu đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 
30.11.2021.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, huyện 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại 0256.3886299.
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Bình Định

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 
142 m2/lô đến 174 m2/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 8 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 8 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 8 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: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

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

- Tài sản gắn liền với đất không thế chấp: Mái hiên sau lưng nhà 
làm việc, diện tích 529,35 m2; Sân nền bê tông, diện tích 838 m2; 
Tường rào, cổng ngõ: 353 m; Nhà vệ sinh sau lưng nhà ăn, diện tích 
8 m2; 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: 6.581,5 m2; 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 CP 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: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

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

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

Sáng 12.11, Hội nghị Tư lệnh Lục quân 
các nước ASEAN lần thứ 22 (ACAMM-22) 
được tổ chức theo hình thức trực tuyến, 
với sự chủ trì của Phó Thống tướng 
Soe Win, Phó Tổng Tư lệnh các LLVT 
Myanmar kiêm Tư lệnh Lục quân.

Đoàn Việt Nam dự Hội nghị do Trung 
tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng 
Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm 
Trưởng đoàn. Cùng dự có Tư lệnh Lục 
quân các nước ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Phó Thống tướng 
Soe Win nhấn mạnh do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, ACAMM-22 buộc 
phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. 
Ông Soe Win bày tỏ vinh dự được chủ 
trì ACAMM-22 và nhiệt liệt chào mừng 
các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Khẳng định chủ đề “Vai trò của Quân 
đội các nước ASEAN trong quá trình phục 
hồi sau đại dịch Covid-19” của ACAMM-22 
rất có ý nghĩa trong bối cảnh khu vực phải 
ứng phó với đại dịch trong suốt hai năm 
qua, theo Phó Thống tướng Soe Win, đại 
dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của 
đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của toàn 
thế giới. Cả thế giới, trong đó có các nước 
ASEAN, đã và đang tiến hành nhiều biện 
pháp ứng phó với tác động của đại dịch.

Kết thúc Hội nghị, tại Lễ bàn giao 
chức Chủ tịch ACAMM lần thứ 23, Phó 
Thống tướng Soe Win đã bàn giao chức 
Chủ tịch ACAMM và các hoạt động 
liên quan như AARM (Giải Bắn súng 
quân dụng Lục quân các nước ASEAN), 
ASMAM (Hội nghị thường niên Hạ sĩ 

Việt Nam đảm nhận vai trò 
Chủ tịch Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN

quan Lục quân các nước ASEAN) năm 
2022 cho Việt Nam.

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại 
Myanmar đại diện cho Bộ Quốc phòng 
tiếp nhận các biểu trưng Hội nghị từ 
phía Myanmar.

Trong bài phát biểu nhận bàn giao, 
Trưởng đoàn Việt Nam tái khẳng định 
vai trò, tầm quan trọng của hợp tác quân 
sự - quốc phòng ASEAN nói chung 
và hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị 

ACAMM nói riêng; đồng thời kêu gọi 
các nước ủng hộ Việt Nam làm tốt vai 
trò Chủ tịch ACAMM/AARM/ASMAM 
trong năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng 
bày tỏ mong muốn, trên cơ sở diễn biến 
của tình hình thực tế, Việt Nam sẽ được 
chào đón các nước thành viên ASEAN 
sang tham dự các hoạt động trong khuôn 
khổ ACAMM năm 2022.    

(Theo TTXVN)

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.                                                                                                        Ảnh: TTXVN

Ngày 12.11 đã diễn ra lễ khởi công 
xây dựng trụ sở CA bản Na Thon, huyện 
Khamkeut, tỉnh Bolykhamxay, Lào. Đây 
là trụ sở CA bản đầu tiên trong tổng số 
287 trụ sở mà Bộ CA Việt Nam hỗ trợ 
Bộ CA Lào xây dựng trong thời gian tới.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng 
Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ 
CA Việt Nam; Trung tướng Thonglek 
Mangnomek, Thứ trưởng Bộ CA Lào; ông 
Bounxeng Thammavong, Phó Chủ tịch tỉnh 
Bolykhamxay; đại diện chính quyền và 
nhân dân bản Na Thon, huyện Khamkeut...

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng 
Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc khởi 
công trụ sở CA bản Na Thon là bước khởi 
đầu quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng trụ sở CA các bản trên tuyến biên 
giới hai nước theo đúng chủ trương đã 
thống nhất giữa Bộ CA hai nước.

Thứ trưởng Thonglek Mangnomek 
chân thành cảm ơn và đánh giá cao sự 
hỗ trợ và giúp đỡ của Bộ CA Việt Nam; 
khẳng định việc Bộ CA Việt Nam giúp Bộ 
CA Lào xây dựng 287 trụ sở làm việc của 
CA các bản giáp biên giới với quy mô xây 
dựng tương tự như trụ sở CA xã của Việt 
Nam là chủ trương hết sức ý nghĩa, thể 
hiện tình cảm đặc biệt và sự chia ngọt sẻ 
bùi giữa Bộ CA Việt Nam và Bộ CA Lào 
nói riêng và hai nước Việt Nam và Lào 
nói chung, nhất là trong điều kiện Việt 
Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn về  
KT-XH do tác động của đại dịch Covid-19…                          

(Theo Vietnam+)

Bộ CA Việt Nam hỗ trợ 
Lào xây dựng trụ sở 
dọc 10 tỉnh giáp biên

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng trụ sở CA bản Na 
Thon, huyện Khamkeut, tỉnh Bolykhamxay, Lào.                                                                         

Ảnh: TTXVN

Bộ Quốc Phòng Nhật Bản hôm 
11.11 cho biết, Lực lượng Phòng vệ 
trên không nước này và Không quân 
Mỹ lần đầu tiên tiến hành một cuộc tập 
trận chung tìm kiếm và cứu nạn ở tỉnh 
Okinawa.

Theo đó, cuộc tập trận diễn ra trên 
vùng trời và vùng biển phía Bắc các đảo 
Ishigaki và Miyako ở quận cực Nam Nhật 
Bản từ hôm 9.11. Phía Nhật Bản sử dụng 
1 máy bay tìm kiếm cứu hộ U-125A và  

Mỹ - Nhật tập trận chung tìm kiếm và cứu nạn ở Okinawa
1 trực thăng UH-60J; trong khi Không 
quân Mỹ huy động 1 máy bay vận tải 
CV-22 và 1 chiếc MC-130J của Lực lượng 
tác chiến đặc biệt. Truyền thông Nhật Bản 
đánh giá rằng cuộc tập trận này mô phỏng 
các tình huống tranh chấp có thể xảy ra 
xung quanh quần đảo Senkaku mà Trung 
Quốc gọi là Điếu Ngư.      (Theo VOV.VN)

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Keen 
Sword 21 của Mỹ và Nhật Bản.      Ảnh: Hải quân Mỹ

Indonesia đã tăng mức án với cựu Bộ 
trưởng Biển và Nghề cá Edhy Prabowo 
từ 5 năm lên 9 năm cùng khoản nộp 
phạt 400 triệu Rupiah (tương đương 
28.000 USD) do hành vi tham nhũng liên 

Tòa quân sự Myanmar kết án nhà báo 
Mỹ Danny Fenster 11 năm tù với tội danh 
thông đồng phạm pháp, kích động chống 
quân đội và vi phạm quy định visa.

Bản án dành cho nhà báo Mỹ Danny 
Fenster, 37 tuổi, hôm 12.11 được luật sư 
Than Zaw Aung của anh công bố với báo 
giới. Aung cho biết thân chủ chưa quyết 
định có kháng cáo hay không.

Fenster, từng làm cho trang tin tức địa 
phương Frontier Myanmar trong khoảng 
một năm, bị quân đội Myanmar bắt hồi 
tháng 5 khi cố rời khỏi nước này để về 
Mỹ gặp gia đình. Anh sau đó bị giam 
tại nhà tù Insein ở Yangon. Nhà báo Mỹ 
cũng phải đối mặt với cáo buộc xúi giục 
nổi loạn và khủng bố, có thể dẫn đến án 
tù chung thân.

Kể từ khi nổ ra đảo chính quân sự hồi 
tháng 2, Myanmar chìm trong hỗn loạn với 
các cuộc biểu tình. Báo chí Myanmar cũng 
bị siết chặt kiểm soát, một số hãng tin địa 
phương bị thu hồi giấy phép. Theo nhóm 
quan sát Reporting ASEAN, hơn 100 nhà 
báo đã bị bắt hậu đảo chính, trong đó 31 
người vẫn bị giam.   (Theo VnExpress.net)

TIN VẮN
l Ngày 12.11, chất lượng không 

khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ 
lại giảm xuống mức rất xấu, trong khi 
một làn khói độc hại dày vẫn bao phủ 
bầu trời thủ đô trong điều kiện nhiệt 
độ xuống thấp, gió nhẹ và hoạt động 
đốt rơm rạ ở các vùng nông nghiệp 
xung quanh tiếp diễn.
l Ngày 11.11, Mozambique đã 

triển khai một lực lượng đặc biệt 
gồm binh sĩ và cảnh sát tinh nhuệ 
nhằm chống lại phiến quân có quan 
hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) 
tự xưng tại tỉnh Cabo Delgado ở miền 
Bắc quốc gia nằm ở Đông Nam châu 
Phi này.
l Theo thông báo của chính quyền 

tỉnh Banteay Meanchey phía Tây Bắc 
của Campuchia, giáp với Thái Lan, tại khu 
vực này đã xảy ra vụ ngộ độc cồn khiến 
18 người phải nhập viện cấp cứu và 7 
người tử vong. (Theo TTXVN, VOV.VN)

Indonesia tăng án tù với cựu Bộ trưởng 
Biển và Nghề cá lên 9 năm

Cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia, Edhy 
Prabowo.                                                        Nguồn: Kompas

Myanmar kết án 
nhà báo Mỹ 11 năm tù

quan đến xuất khẩu tôm hùm giống.
Nếu không hoàn trả trong vòng 

một tháng kể từ khi có quyết định, 
nhà nước sẽ tịch thu tài sản cá nhân 
đem đấu giá, đồng thời ông Edhy sẽ 
phải chịu thêm 3 năm tù. Sau khi chấp 
hành xong bản án chính, cựu Bộ trưởng 
Indonesia sẽ phải chịu hình phạt bổ 
sung tước quyền được bầu vào chính 
quyền trong 3 năm.

Cựu Bộ trưởng Biển và Nghề cá 
Indonesia, Edhy Prabowo bị bắt giữ 
tháng 11.2020 do tham nhũng trong 
xuất khẩu tôm hùm giống. Trước đó hồi 
đầu năm 2020, ông Edhy đã thu hồi lệnh 
cấm xuất khẩu tôm hùm giống do người 
tiền nhiệm Susi Pudjiastuti đưa ra vào 
năm 2016 gây ra làn sóng chỉ trích trong  
dư luận.                         (Theo VOV.VN)


