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Tập trung ngăn chặn, xử lý 
hiệu quả các ổ dịch Covid-19
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Trường Chính trị tỉnh tổ chức kỷ niệm 
60 năm thành lập trường

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Ba cô giáo của ngành GD&ĐT tỉnh Bình Định được tuyên 
dương nhà giáo tiêu biểu không chỉ gắn với thành tích cao 
trong công tác giảng dạy, hơn hết còn là minh chứng cho 
những “người đưa đò” chỉ có tình yêu được thắp lên từ thời 
thanh xuân chưa đủ mà sẽ phải cố gắng rất nhiều để giữ cho 
tình yêu ấy luôn ấm nóng.

Những nhà giáo trẻ 
nhiệt huyết, sáng tạo
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VỤ SẠT LỞ Ở NÚI CẤM:

Nhiều lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả u4

TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG VÀ SẠT LỞ ĐẤT TẠI TP QUY NHƠN:

Xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục

Cô giáo 
Võ Trương Như Thúy.

Cô giáo 
Mai Thị Chi Thoa.

Cô giáo
Đặng Thị Oanh.

Những nhà giáo
tận tụy “đưa đò”...
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Bình Định

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
đồng chí Hồ Quốc Dũng - 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực 
tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 các huyện, 
thị xã, thành phố, diễn ra sáng 
19.11. Cùng chủ trì cuộc họp có 
đồng chí Nguyễn Phi Long -  
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế 
tại cuộc họp, đến ngày 18.11, 
toàn tỉnh đã ghi nhận 2.587 
ca mắc Covid-19 tại 11 huyện, 
thị xã, thành phố. Trong đó có  
1.873 ca đã được điều trị khỏi, 
695 ca đang cách ly, điều trị, 19 ca  
tử vong. 

Điều đáng lo ngại là trong 
thời gian 2 tuần trở lại đây, 
số ca mắc Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh gia tăng rất cao. Từ 
ngày 12 - 18.11, toàn tỉnh đã 
ghi nhận 471 ca mắc Covid-19 
(trung bình 67 ca/ngày), tăng 
176 ca so với tuần trước đó. 
Trong đó các địa phương có số 
ca mắc tăng nhanh trong tuần 
qua gồm TP Quy Nhơn 111 ca, 
An Nhơn 186 ca, Tuy Phước  
26 ca, Tây Sơn 11 ca, Hoài 
Nhơn 9 ca… Trong 471 ca mắc 

Covid-19 được ghi nhận trong 
tuần qua có 146 người đã tiêm đủ 
2 mũi vắc xin (chiếm tỷ lệ 31%), 
134 người đã tiêm 1 mũi vắc xin 
(chiếm tỷ lệ 29%), 188 người 
chưa tiêm mũi nào (chiếm 40%). 

Tại cuộc họp, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
cho rằng, vấn đề đáng quan 
tâm nhất hiện nay trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
là tổ chức thí điểm, tiến tới thực 
hiện trên diện rộng việc cách ly 
F1 tại nhà, điều trị F0 tại nhà và 
sớm tăng độ bao phủ vắc xin 
Covid-19, nhất là trên địa bàn 
TP Quy Nhơn và trung tâm các 
huyện, thị xã. Trước mắt, các 
địa phương cần khắc phục cho 
được sự chủ quan, lơ là trong 
phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận cuộc họp, Bí thư 
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh 
giá tình hình dịch Covid-19 vẫn 
đang diễn biến hết sức phức 
tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là 
ở TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, 
huyện Tuy Phước. Để khẩn 
trương ngăn chặn, khống chế 
có hiệu quả các ổ dịch, yêu cầu 
các địa phương phải đẩy mạnh 
hơn nữa công tác tuyên truyền, 
nâng cao cảnh giác đối với dịch 
bệnh. Bởi, nếu không tuân thủ 
thực hiện nghiêm quy định 5K 
thì cho dù người được tiêm  

2 mũi vắc xin vẫn có nguy cơ 
mắc Covid-19 rất cao. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các 
địa phương quản lý chặt đầu 
vào, kiểm soát kỹ bên trong tại 
các khu dân cư, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm các 
quy định về phòng, chống dịch, 
nhất là trên địa bàn TP Quy 
Nhơn, TX An Nhơn, huyện Tuy 
Phước. Yêu cầu UBND tỉnh ban 
hành quy định về việc cách ly 
F1 tại nhà khi cần thiết; đồng 
thời chỉ đạo Sở Y tế, căn cứ kết 
quả thí điểm điều trị F0 tại nhà 
trên địa bàn TX An Nhơn, khẩn 
trương hướng dẫn quy trình 
điều trị F0 tại nhà, gắn với vận 
hành Trạm y tế lưu động để áp 
dụng tại các địa phương khác. 
Sở Y tế tổ chức diễn tập vận 
hành các Trạm y tế lưu động 
trong tình huống xảy ra nhiều 
ca F0 trong cộng đồng.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng yêu 
cầu các địa phương đẩy nhanh 
tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 khi 
đến thời hạn đối với người đã 
tiêm vắc xin mũi 1; UBND tỉnh 
chỉ đạo Sở GD&ĐT làm việc 
với UBND TP Quy Nhơn sớm 
có phương án để đưa học sinh 
các bậc học đến trường học trực 
tiếp; chỉ nơi nào thật sự không 
an toàn thì mới tổ chức học  
trực tuyến.              NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Ngày 19.11, Trường 
Chính trị tỉnh long trọng tổ chức 
lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống 
của Trường (1961 - 2021) và  
39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20.11.1982 - 20.11.2021). Dự lễ kỷ 
niệm có đồng chí Lê Kim Toàn, 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, 
Hiệu trưởng Trường Chính 
trị tỉnh, cho biết: Mùa Xuân 
năm 1961, để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 
Đảng bộ, Tỉnh ủy đã quyết định 
thành lập Trường Chính trị tỉnh.  
60 năm qua, trải qua nhiều giai 
đoạn, với nhiều tên gọi khác 
nhau, Trường Chính trị tỉnh 
đã không ngừng phát triển cả 
về quy mô, số lượng và chất 
lượng đào tạo. Cơ sở vật chất 
từng bước được hoàn thiện, 
phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ. Nhà trường luôn đoàn kết, 
nỗ lực khắc phục khó khăn, thi 
đua hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao; nghiên cứu, tìm 
tòi, sáng tạo, đổi mới nội dung 
chương trình, đa dạng hóa các 
loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn 
của địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đã nhiệt 
liệt chúc mừng và biểu dương 
những thành tựu Trường Chính 
trị tỉnh đã đạt được trong suốt 
chặng đường lịch sử 60 năm. Ghi 
nhận và tri ân sự đóng góp của 
các thế hệ cán bộ, giảng viên, 
công nhân viên chức, người lao 
động của Trường cho sự nghiệp 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của 

Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Lê Kim Toàn nhấn 

mạnh: Thời gian đến, Trường 
Chính trị cần khẩn trương 
hoàn thiện Đề án xây dựng và 
phát triển Trường Chính trị 
tỉnh thành trường chính trị đạt 
chuẩn theo Quy định 11-QĐ/
TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng. Trong 
đó, chú trọng đổi mới chương 
trình, nội dung, phương pháp 
giảng dạy và học tập; đổi mới 
công tác  thi, kiểm tra, đánh giá. 
Đặc biệt, cần chú trọng giáo dục, 
nâng cao ý thức rèn luyện phẩm 
chất chính trị, đạo đức, lối sống 
cho học viên, góp phần ngăn 
chặn, đầy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Bên cạnh đó, cần 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao toàn diện chất lượng 
đội ngũ cán bộ nghiên cứu, 
giảng dạy cả về chuyên môn, 
bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm 
thực tiễn, năng lực sáng tạo... 
để mỗi giảng viên thực sự là 
tấm gương trong nghiên cứu, 
học tập, rèn luyện đạo đức, tác 
phong công tác.

Đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học, nghiên cứu lý 
luận và tổng kết thực tiễn. Đặc 
biệt là tổng kết thực tiễn để phát 
triển lý luận, tập trung làm sáng 
tỏ những vấn đề do thực tiễn đặt 
ra, kịp thời dự báo, cung cấp, bổ 
sung những luận cứ khoa học 
phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ 
giảng dạy, nghiên cứu, học tập, 
nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ của nhà trường.

NGỌC QUỲNH
(BĐ) - Kỷ niệm 39 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 
20.11.2021), chiều 19.11, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đến thăm, chúc mừng 
cán bộ, giáo viên, nhân viên 
Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn, Trường CĐ 
Y tế Bình Định, Trường Quốc 
học Quy Nhơn. Cùng đi có 
lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở 
GD&ĐT.

Chúc mừng và tri ân tập 
thể cán bộ, giáo viên, nhân 
viên các trường, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi 
nhận, biểu dương đóng góp 
của các trường trong công tác 
đào tạo nhân lực và sự nghiệp 
giáo dục của tỉnh. Đặc biệt, 
cán bộ, giáo viên, sinh viên 
Trường CĐ Y tế Bình Định 
trong 2 năm qua tham gia 
“trên tuyến đầu” chống dịch, 
đóng góp vào sự thành công 
chung khống chế dịch bệnh 
Covid-19 tại tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
mong rằng, thời gian tới, các 
trường khắc phục tác động 
tiêu cực của dịch Covid-19 để 
tổ chức tốt hoạt động dạy và 
học. Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn và Trường CĐ 
Y tế Bình Định tiếp tục phấn 
đấu để không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo, thu hút 
sinh viên, liên kết đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực gắn 
với nhu cầu tuyển dụng của 
DN và thị trường, đáp ứng nhu 

(BĐ) - Ngày 18.11, Phó Chủ 
tịch UBND Lâm Hải Giang ký 
Quyết định số 4587/QĐ-UBND 
về việc Ban hành Kế hoạch tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 
cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên 
địa bàn tỉnh Bình Định năm 
2021 - 2022.

Theo đó, từ tháng 11.2021, 
toàn tỉnh bắt đầu tiêm cho trẻ 
từ 12 - 17 tuổi. Triển khai tiêm 
trước cho học sinh THPT, lần 
lượt theo khối lớp từ khối 12 
đến khối 11 và khối 10; sau đó 
sẽ triển khai tiêm cho học sinh 
THCS từ khối 9 đến khối 8 và 
khối 7. Các em sẽ được tiêm  
vắc xin Pfizer. Lịch tiêm gồm 2 
mũi, khoảng cách giữa 2 mũi  

vắc xin là từ 3 - 4 tuần (21 - 28 ngày).
Dự kiến có 144.880 trẻ em 

trong độ tuổi được tiêm, trong 
đó có 135.521 trường hợp trong 
trường học và 9.359 trường hợp 
tại cộng đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo, trên 
cơ sở danh sách đối tượng đã 
được điều tra, các đơn vị chức 
năng thông báo cho cha mẹ 
hoặc người giám hộ của các em 
thông tin về thời gian, địa điểm 
tiêm vắc xin trước khi chiến 
dịch bắt đầu từ 3 - 5 ngày. Đồng 
thời khi tổ chức các điểm tiêm, 
phải phân chia khoảng thời 
gian hợp lý, tránh tình trạng 
tập trung quá nhiều vào cùng 
một thời điểm.               ĐỖ THẢO

Tập trung ngăn chặn, xử lý hiệu quả 
các ổ dịch Covid-19

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển

Trường Chính trị tỉnh tổ chức 
kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Triển khai tiêm vắc xin 
cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3, từ phải sang) chúc mừng cán bộ, 
giáo viên, nhân viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.         Ảnh: THU HIỀN

cầu phát triển KT-XH của tỉnh. 
“Bình Định tiếp tục thu hút 

và đón nhận nhiều nhà đầu 
tư, tập đoàn lớn vào tìm hiểu, 
đầu tư và sẽ tiếp nhận nhiều 
lao động vào làm việc. Đây là 
cơ hội để trường nghề đào tạo, 
cung ứng nguồn lao động kỹ 
thuật chất lượng cao cho các 
DN”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Theo đó, Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn đã 
khẳng định chất lượng đào tạo 
nhân lực kỹ thuật cao không chỉ 
cho tỉnh Bình Định mà của khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên, 
được các DN đánh giá cao 
chất lượng đầu ra, nhất là khối 
ngành cơ điện. Nhà trường sắp 
xếp ổn định mô hình hoạt động 
và xây dựng các chương trình 

đào tạo nghề mang tính quốc 
tế, mở rộng đào tạo nghề theo 
nhu cầu của xã hội. Dù còn 
nhiều khó khăn, nhưng tỉnh 
sẽ cân đối nguồn lực để đầu 
tư mở rộng cơ sở hạ tầng cho 
trường tập trung về một đầu 
mối, thuận lợi trong đào tạo và 
hoạt động của nhà trường. 

Với Trường CĐ Y tế Bình 
Định, cần giải quyết những 
khó khăn về cơ sở hạ tầng, thu 
hút sinh viên đào tạo nhân lực 
ngành Y tế cho tỉnh và xuất 
khẩu lao động. Đề nghị Sở 
LĐ-TB&XH quan tâm hỗ trợ 
nhà trường tháo gỡ những khó 
khăn về đầu tư hạ tầng, tuyển 
sinh, kết nối thông tin đến 
người học về thị trường nhân 
lực y tế xuất khẩu lao động…

THU HIỀN

l Sáng 19.11, tại Trạm 
kiểm soát Biên phòng Đề Gi, 
Đồn Biên phòng Cát Khánh 
đã tổ chức tặng 50 lá cờ Tổ 
quốc, 200 phao cứu sinh và 
30 áo phao cho đại diện các 
chủ phương tiện đánh bắt xa 
bờ có thành tích trong thực 
hiện phong trào toàn dân bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 
biên giới quốc gia trong tình 
hình mới trên địa bàn xã Cát 

Khánh, huyện Phù Cát. 
CÔNG CƯỜNG

l Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Quy Nhơn vừa phối hợp với 
các hội, đoàn thể thành phố tổ 
chức đoàn đi thăm hỏi, động 
viên và trao 7 suất quà, mỗi 
suất quà trị giá 5 triệu đồng 
cho các gia đình có người 
thân bị tử vong do nhiễm 
bệnh Covid-19 trên địa bàn 
thành phố. NGỌC PHƯỚC
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Đó là cô giáo Mai Thị Chi Thoa, 
Trường Mầm non Quy Nhơn (TP Quy 
Nhơn) và cô giáo Võ Trương Như Thúy, 
Trường THPT số 1 Phù Mỹ (huyện Phù 
Mỹ) - 2 trong số 191 nhà giáo, cán bộ 
quản lý tiêu biểu năm 2021 toàn quốc 
được Bộ GD&ĐT tuyên dương; cô 
giáo Đặng Thị Oanh (Trường THCS 
Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) - 1 trong 50 
tấm gương giáo viên tiêu biểu được 
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 
năm 2021 tuyên dương.

Đặt tình yêu thương trẻ 
lên trên hết

Những nhà giáo
tận tụy “đưa đò”...

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Ba cô giáo của ngành GD&ĐT tỉnh Bình Định được tuyên dương nhà giáo tiêu biểu không chỉ gắn với thành 
tích cao trong công tác giảng dạy, hơn hết còn là minh chứng cho những “người đưa đò” chỉ có tình yêu được thắp 
lên từ thời thanh xuân chưa đủ mà sẽ phải cố gắng rất nhiều để giữ cho tình yêu ấy luôn ấm nóng.

Mỗi bận ra chơi, các bé Trường 
Mầm non Quy Nhơn thích thú nhặt 
những chiếc lá rụng rồi túm tụm bàn 
về chiếc lá dài, lá tròn, lá xanh, lá đỏ, 
lá nhỏ, lá to… Quan sát tỉ mỉ, ghi lại 
mọi thứ, cô giáo Mai Thị Chi Thoa làm 
cuộc thăm dò các bé về “trò chơi” với 
chiếc lá. Bài học tìm hiểu tên gọi, kích 
thước, phân biệt màu sắc, hay làm 
những đồ chơi từ lá cây ra đời từ đó.

Cũng một dịp mùa mưa lũ, trong 
câu chuyện của các bé hiện lên câu hỏi 
vì sao chiếc thuyền nổi trên mặt nước? 
Cô Thoa lại trò chuyện và gợi ý cho 
các con về vật liệu để có thể làm chiếc 
thuyền nổi lên nước, có bé đưa ra câu 
trả lời ống hút, có bé bảo dùng que 
kem, hay hộp sữa… Cứ thế, tiết học 
khám phá, tạo hình “chiếc thuyền” bắt 
đầu một cách thú vị, các bé được tham 
gia vào quá trình làm (với sự hỗ trợ 
phụ huynh), thuyết trình về quá trình 
sáng tạo ra chiếc thuyền, rồi đưa ra 
kiểm chứng sản phẩm ở hồ nước nhỏ 
trên sân trường. Những tiết học như 
thế, giúp các bé phát triển toàn diện 
về tư duy, ngôn ngữ… 

Đó là sáng kiến “Phát triển tư duy 
cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua 
phương pháp học dựa vào vấn đề” của 
cô Thoa trong năm học 2020 - 2021. 

Cô giáo Mai Thị Chi Thoa được Bộ GD&ĐT tuyên 
dương giáo viên tiêu biểu năm  2021.       Ảnh: T.H

Cô giáo Võ Trương Như Thúy: Nghề giáo không 
chỉ là dạy biết chữ, biết cách làm người, còn phải 
có trách nhiệm dạy cho học sinh sống có hoài 
bão, giàu lòng nhân ái.                                  Ảnh: T.TRỌN

Cô giáo Đặng Thị Oanh cần mẫn, tìm tòi những 
phương pháp, cách thức dạy học hiệu quả, thể 
hiện rất rõ thông qua kết quả học sinh giỏi môn 
Hóa học do cô dạy bồi dưỡng.                              Ảnh: T.H

“Nhiều năm đảm nhiệm dạy lớp 
Lá, cô Thoa đã suy nghĩ nhiều về các 
phương pháp dạy học mới để chuẩn 
bị tâm thế tốt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi 
sẵn sàng vào lớp 1 theo Chương trình 
giáo dục phổ thông 2018. Những tiết 
học của cô Thoa trở thành những tiết 
học mẫu để các cô giáo trong trường 
học tập”, cô Nguyễn Thị Linh, Hiệu 
trưởng Trường Mầm non Quy Nhơn, 
chia sẻ.

Một phụ huynh gặp cô Thoa kể 
về điều kiện gia đình neo đơn phải 
gửi con gái nhờ hàng xóm trông giúp 
mỗi bận đi làm, dưới câu chuyện chắp 
nối của con gái về sự “va chạm” dù ở 
mức nựng nịu chứ chưa nghiêm trọng 
nhưng khiến chị “đứng ngồi không 
yên”. Cô Thoa nghĩ ngay đến chuyện 
xây dựng các tiết học giáo dục giới 
tính phù hợp với trẻ mầm non. Được 
sự ủng hộ của phụ huynh cũng như sự 
tiếp nhận tốt của trẻ, trẻ biết khi thay 
quần áo phải chọn nơi kín đáo, cách 
giữ gìn vệ sinh thân thể, đặc biệt là 
quy tắc “5 vòng tròn giúp trẻ an toàn”, 
cô Thoa đúc rút thành sáng kiến “Một 
số biện pháp nâng cao nhận thức giáo 
dục giới tính cho trẻ trong trường 
mầm non”.

“Một khi đã đặt tình yêu thương 
trẻ lên trên hết thì người làm thầy 
có động lực để luôn sáng tạo những 
phương pháp dạy tốt nhất cho trẻ. 
Với tôi, nghề giáo mang đến cho mình 
nhiều niềm vui và hạnh phúc, hạnh 
phúc bởi mình được làm những điều 
ý nghĩa mỗi ngày”, cô Thoa bộc bạch.

Hạnh phúc với thành đạt 
của học trò

25 năm đứng lớp, cô giáo Võ 
Trương Như Thúy là nhà giáo gương 
mẫu, có năng lực chuyên môn tốt được 
đánh giá “xuất sắc”, luôn đi đầu trong 
các phong trào thi đua. 

Là giáo viên dạy Tiếng Anh, Tổ 
trưởng chuyên môn của Trường 
THPT số 1 Phù Mỹ, cô Thúy trăn trở 
khi học sinh có thể làm tốt bài kiểm 
tra ngữ pháp, đọc và viết trên giấy, 
nhưng thiếu khả năng giao tiếp bao 
gồm nói, nghe và sử dụng ngôn ngữ 
khi diễn đạt. 

Năm học 2019 - 2022, cô Thúy sáng 
kiến dạy môn Tiếng Anh theo hướng 
phát triển năng lực cho học sinh lớp 
10, chú trọng tạo môi trường để thực 
hành và sử dụng Tiếng Anh; áp dụng 
phương pháp lấy người học làm trung 
tâm và dạy Tiếng Anh theo hướng 
giáo dục STEM, dạy học theo chủ đề 
tích hợp để phát triển năng lực của 
học sinh trong các bài học Tiếng Anh. 
Qua đó đã tạo điều kiện tốt cho học 

sinh lớp 10 thể hiện và khẳng định bản 
thân thông qua các dự án học tập, thiết 
kế bản đồ tư duy, thể hiện kiến   thức và 
khả năng sử dụng ngôn ngữ; giúp các 
em mở rộng phát triển vốn từ vựng 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phát 
triển năng lực và tư duy sáng tạo.

Theo cô Thúy, người Thầy hiện nay 
luôn phải tự hoàn thiện chính bản thân 
mình về mọi mặt, đặc biệt trong giai 
đoạn thực hiện chương trình giáo dục 
phổ thông mới. Tâm niệm nghề giáo 
không chỉ là dạy biết chữ, biết cách 
làm người, người làm nghề còn phải 
có trách nhiệm dạy cho học sinh sống 
có hoài bão, giàu lòng nhân ái. Đó là 
động lực để cô Thúy còn là “tác giả” 
của những sáng kiến về “đề xuất một 
số biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực 
đối với học sinh”, hay “đề xuất những 
giải pháp phát huy kỹ năng sống cho 
học sinh”…

Là tấm gương điển hình của ngành 
GD&ĐT tỉnh trong phong trào thi đua 
yêu nước tỉnh Bình Định giai đoạn 
2015 - 2020, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh… 
nhưng cô Thúy cho rằng: “Thành công 
nhất mà tôi có được sau hơn 20 năm 
trong nghề đó là vẫn giữ được ngọn 
lửa đam mê với nghề. Khi nhiệt huyết 
luôn còn nghĩa là những bài giảng của 
mình vẫn sẽ được truyền lửa đến học 
sinh nhiều thế hệ. Với tôi, thành công 
của nghề giáo luôn hóa thân trong sự 
thành đạt của học trò ở tương lai”.

Tìm ngọc trong đá…
Nói về cô giáo Đặng Thị Oanh, Phó 

Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Tài - cô 
Đặng Thị Thủy Hồng, dành tất cả sự 
trân trọng: Không chỉ xuất sắc trong 
công tác giảng dạy, cô Oanh còn là 
tấm gương về đạo đức, tự học và sáng 
tạo, tấm gương ấy cứ sáng mãi kể từ 

những ngày đầu vào nghề cho đến 
tận hôm nay. Yêu thương học sinh hết 
mực, cần mẫn, tìm tòi những phương 
pháp, cách thức dạy học hiệu quả, 
điều đó được thể hiện rất rõ thông qua 
kết quả học sinh giỏi môn Hóa học do 
cô dạy bồi dưỡng. Cô Oanh đã được 
tặng bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, được đề nghị xét tặng danh hiệu 
Nhà giáo Ưu tú.

Ngày ngày gắn mình với những 
quy trình nghiên cứu pha chế hóa chất, 
thử nghiệm, kỹ thuật để thí nghiệm 
thành công… Sau 5 năm trong nghề, 
cô Oanh đã đạt giải nhì trong kỳ thi 
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS 
và là giáo viên có tuổi nghề trẻ nhất 
của huyện Phù Mỹ. 

Gần 30 năm đứng trên bục giảng, 
không giảng dạy cùng một phương 
pháp trong mọi lớp học, cô Oanh luôn 
cải tiến và thay đổi theo thời gian, 
luôn cho học sinh cách tiếp cận vấn 
đề mới, khơi gợi để các em tự khám 
phá, bộc lộ khả năng, từ đó phát 
triển năng lực. Đây là khâu đầu tiên 
và quan trọng chẳng khác gì như việc 
tìm ngọc trong đá.

Cô biên soạn nội dung chương trình 
thành các chuyên đề với hệ thống kiến 
thức cơ bản, nâng cao phù hợp và tiến 
hành bồi dưỡng theo kế hoạch. Năm 
học 2021 - 2022, cô Oanh đóng vai chính 
trong giảng dạy môn tích hợp Khoa 
học tự nhiên theo Chương trình giáo 
dục phổ thông 2018 ở khối 6. “Muôn 
vàn khó khăn, thách thức khi năm học 
nhiều đổi mới bắt đầu với dịch bệnh 
Covid-19. Cả cuộc đời dạy học đã 
quen với không gian trực tiếp trước 
học trò, nay đứng trong không gian 
trực tuyến để giảng bài, đôi lúc tôi vẫn 
còn lúng túng. Tôi tự nhủ mình cần 
thay đổi nhiều hơn nữa, năng động 
và sáng tạo nhiều hơn nữa, phải luôn 
tự hoàn thiện mới có thể sẵn sàng đáp 
ứng được yêu cầu dạy học trong thời 
kỳ mới”, cô Oanh bày tỏ.     

THU HIỀN



Từ sáng sớm, hơn 170 chiến 
sĩ trẻ đã có mặt tại thôn Chánh 
Thắng để hỗ trợ người dân 
dọn dẹp. Sau 5 ngày sạt lở núi 
xảy ra, mọi thứ ở khu dân cư 
xóm 1 và xóm 2 vẫn hết sức 
ngổn ngang. Đến sáng 19.11, 
từ đường chính cho đến các 
ngõ xóm ở thôn Chánh Thắng 
nhìn đâu cũng chỉ thấy bùn đất, 
hàng chục nhà dân vẫn đang bị 
vùi lấp sâu 0,5 - 1m, lòng suối 
thoát nước cho khu dân cư cũng 
bị phủ lấp hoàn toàn. Ngoài ra, 
mưa trong ngày 18.11 tiếp tục 
tạo thành dòng nước chảy xiết 
mang theo bùn đất tràn xuống 
dưới khu dân cư khiến công tác 
tổ chức khắc phục gặp rất nhiều 
khó khăn.

Núi Cấm sạt lở đã khiến 
người dân nơi đây vô cùng mệt 
mỏi chạy sơ tán, nay lại phải 
nhọc nhằn thau rửa nhà cửa, 
vườn tược. Thức dậy từ sáng 
sớm, vợ chồng ông Nguyễn 
Văn Tráng (60 tuổi, xóm 1, thôn 
Chánh Thắng) hì hục vừa xúc 
bùn đất ra khỏi nhà, vừa đắp 
bờ ngăn không cho nước tiếp 
tục tràn vào nhà. “Khi nghe tin 
núi lở, cả nhà thất thần chạy đi 
để bảo toàn tính mạng. Lúc trở 
về, bùn đất ngập trong nhà hơn 
nửa mét, hai vợ chồng dọn 3 
ngày qua vẫn không hết. Ở đây 
mấy chục năm đến giờ, chưa 
bao giờ chúng tôi chứng kiến 
cảnh tượng hãi hùng như thế 
này”, ông Tráng nói.

Ghi nhận tại hiện trường, 
3 máy múc tập trung cào hốt 
các lớp đất đá dày gần nửa mét 
trên các tuyến đường chính để 
nước có thể tiêu thoát; còn lực 
lượng quân đội, CA, thanh niên 
dùng cuốc, xẻng, cào bùn đất 
từ nhà dân ra ngoài. Ngoài ra, 
các lực lượng còn hỗ trợ người 
dân di dời lương thực và nhiều 

VỤ SẠT LỞ Ở NÚI CẤM:

Nhiều lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả
Ngày 19.11, lực lượng bộ đội, CA, thanh niên cùng các phương 
tiện cơ giới đã tiến vào hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở 
núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát) để 
khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả.

Theo trung tá Võ Văn Thanh 
(cán bộ Ban CHQS huyện Phù 
Cát - Phụ trách công tác khắc 
phục hậu quả sạt lở ở thôn 
Chánh Thắng): Các lực lượng sẽ 
chia thành từng tốp, tập trung 
giúp các hộ dân dọn dẹp nhà 
cửa, nạo vét đường xá để đi 
lại thuận tiện. Tuy nhiên điều 
người dân lo lắng là mùa mưa 
vẫn còn kéo dài, núi Cấm vẫn 
tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục sạt 
lở. Đặc biệt, khu vực sườn núi 

Nhiều ngày sau khi xảy 
ra vụ sạt lở tại đèo Bà Nam ở 
xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ 
(tuyến đường nối giữa 2 xã Mỹ 
Thọ và Mỹ Phong) lực lượng 
CSGT CA huyện Phù Mỹ làm 
nhiệm vụ chốt chặn tại khu 
vực này; ngăn không để người 
dân tự ý, chủ quan qua lại khu 
vực đang khắc phục sự cố. 

M. NGỌC

Cấm đã xuất hiện một đường 
sạt lở lớn, trên núi vẫn còn một 
tảng đá rất to bị hổng chân, 
nguy cơ tiếp tục lăn xuống khu 
dân cư nếu trời tiếp tục mưa.

Ông Mai Văn Bé, Phó Chủ 
tịch UBND xã Cát Thành cho 
biết: “Đến thời điểm hiện tại, 
khu vực núi Cấm có 3 điểm sạt 
lở, ước tính có hơn 25.000 m3 đất 
đá tràn xuống vùi lấp đường 
xá và nhà dân ở thôn Chánh 
Thắng. Nước vẫn tiếp tục 
mang theo đất đá tràn xuống 
nên nguy cơ sạt lở vẫn còn 
tiếp diễn. Hiện còn khoảng 
30 hộ dân có nhà nằm trong 
vùng nguy hiểm chưa thể về 
nhà được. Chúng tôi đã bố trí 
phòng ốc ở điểm Trường Tiểu 
học Chánh Thắng để người 
dân nghỉ ngơi tạm thời. Ngoài 
ra, địa phương cũng đã xây 
dựng kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 để bố trí tái định 
cư với diện tích khoảng 3 ha 
đất cho người dân nằm trong 
vùng ảnh hưởng sạt lở núi 
Cấm đến đây sinh sống”.

HỒNG PHÚC - VĂN LƯU

Máy múc hoạt động liên tục để khơi thông dòng chảy.                      Ảnh: HỒNG PHÚC

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Người dân TP Quy Nhơn phản ánh, hiện nay 
là thời điểm mùa Đông, trời mau tối, lâu sáng. 
Thế nhưng đèn điện chiếu sáng đường phố trên 
địa bàn Quy Nhơn chưa điều chỉnh cho phù hợp 
với thời tiết, đã ảnh hưởng đến việc đi lại của 

Nên mở đèn đường phố cho phù hợp giờ mùa Đông

Hơn 17 giờ, trời đã xẩm tối nhưng điện đường ở nội thành 
Quy Nhơn vẫn chưa bật sáng.                          Ảnh: N.H

người dân giờ cao điểm. 
Cụ thể, vào khoảng thời gian 5 giờ trời chưa 

sáng thì đèn đường đã tắt. Còn buổi chiều khoảng 
17 giờ 15 phút học sinh các trường trên địa bàn 
thành phố mới tan trường thì trời đã xẩm tối, nhất 
là lúc có mưa thì trời tối đen. Trong khi đó tới 17 
giờ 30 phút đèn đường mới bật sáng. Vì vậy, việc 
đi học về của học sinh gặp khó khăn. Thêm nữa, 
hiện nay các cơ quan nhà nước thực hiện làm việc 
giờ mùa Đông, tan tầm lúc 17 giờ 30 phút nên số 
lượng người và phương tiện đi lại trên đường thời 
điểm này cũng khá đông, nên nhiều nguy cơ mất 
an toàn. Điều này, làm cho phụ huynh rất lo lắng.  

Người dân kiến nghị Công ty CP Công viên 
cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn nên điều 
chỉnh thời gian mở, tắt đèn chiếu sáng đường phố 
cho phù hợp theo thời tiết mùa Đông để người 
đi đường, nhất là các em học sinh đi học về được 
thuận tiện hơn.   

NGUYỄN HOÀNG
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vật dụng bị ngập ướt, hư hại 
đến nơi khô ráo, an toàn. Các 
chiến sĩ trẻ còn rốt ráo cùng 
người dân hốt đất vào bao làm 
tường chắn, ngăn không cho 
đất đá tiếp tục tràn vào nhà. 
Đại úy Phạm Hồng Vũ, Bí thư 
Đoàn Thanh niên CA tỉnh, 
chia sẻ: “Công việc tuy mệt, 
nhưng chúng tôi đều cố gắng 
hết sức để giúp đỡ người dân 
dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian 
sớm nhất”. 

Từ đầu đường thôn Chánh 
Thắng cho tới khu vực chân 
núi Cấm, bùn đất lầy lội, nhão 
nhoẹt che lấp mọi lối đi. Thấy 
bộ đội, CA đến, người dân ai 
cũng vui mừng. Là một trong 
những gia đình bị thiệt hại 
nặng nhất sau vụ sạt lở, ông 
Lê Văn Sạn (61 tuổi, ở xóm 1) 
buồn bã nói: “Toàn bộ tài sản 
của gia đình tôi: Nhà cửa, sân 
vườn đều bị bùn đất vùi lấp. 
Các nhà xung quanh cũng vậy. 
Sau 3 ngày dọn dẹp, chúng tôi 
ai nấy cũng đã mệt nhoài. May 
có bộ đội, CA về giúp, chúng 
tôi rất mừng, chứ một mình 
tôi không biết dọn đến khi nào 
mới xong”.

Dù khối lượng công việc 
rất lớn nhưng các chiến sĩ trẻ 
làm việc không ngại vất vả. 

Người cào, người hốt, người 
xúc, ai nấy đều cật lực để giúp 
người dân ổn định cuộc sống 
nhanh nhất. Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thành 
Trung chia sẻ: “Sau khi việc 
khắc phục hoàn thành, Tỉnh 
đoàn sẽ thành lập 1 đội thanh 
niên xung kích gồm 20 thành 
viên thường xuyên túc trực tại 
địa phương để giúp người dân 
di chuyển tài sản nếu mưa lớn 
tiếp tục diễn ra”.

Lực lượng quân đội, CA, ĐVTN hỗ trợ người dân dọn bùn đất.                Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh, ngày 19.11, Ngân 
hàng TMCP Quân đội (MB) - 
Chi nhánh Bình Định đã trao 
300 triệu đồng ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
của tỉnh.

Tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Hồ Sĩ Dũng đã cảm ơn sự 
đồng hành, sẻ chia, ủng hộ của 
Ngân hàng TMCP Quân đội đối 
với công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 của tỉnh. Trong 
bối cảnh dịch bệnh hiện nay, 
đóng góp của mỗi cá nhân, tổ 
chức, DN và các nhà hảo tâm là 
nguồn cổ vũ, động viên to lớn 
để Đảng bộ và nhân dân toàn 

tỉnh quyết tâm chiến thắng dịch 
bệnh. Ông Hồ Sỹ Dũng khẳng 
định, toàn bộ kinh phí tiếp 
nhận sẽ được Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh quản lý và triển 
khai sử dụng đúng mục đích, 
kịp thời và hiệu quả.

Trước đó, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 200 
triệu đồng của Công ty Xăng 
dầu Bình Định ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
và 100 triệu đồng ủng hộ quỹ 
Vì người nghèo tỉnh; Nhà máy 
sữa Vinamilk Bình Định hỗ trợ 
102 thùng sữa (4.896 hộp sữa) 
cho nhân dân các địa phương 
trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid- 19.

MINH QUANG

Nhiều doanh nghiệp ủng hộ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19
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Theo thống kê, huyện Phù 
Mỹ có 66,8 ha nuôi tôm, cá bị 
thiệt hại từ 50% - 70% trong 
đó phần lớn thuộc về các xã 
Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ 
Cát. Đến chiều 18.11, cả vùng  
106 ha nuôi thủy sản ở huyện 
Phù Cát còn ngập sâu trong 
nước; trong đó, xã Cát Khánh 
có 0,1 ha ao nước ngọt ngập 
tràn, thiệt hại 0,5 tấn cá trê, cá 
lóc và 0,8 tấn cá rô đầu vuông;  
4 ha ao nước mặn bị sạt lở, 
ngập. “Chờ nước rút mới có 
thể đánh giá cụ thể thiệt hại 
của diện tích nuôi thủy sản 
hiện vẫn ngập lụt và có giải 
pháp hỗ trợ bà con xử lý môi 
trường ao nuôi sau mưa lụt để 
phòng, chống dịch bệnh thủy 
sản” - ông Lương Văn Khoa, 
Phó trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Cát, cho biết. 

Một cái được của năm 
nay là bà con tuân thủ lịch 
thời vụ nuôi tôm nước lợ do 
Sở NN&PTNT công bố nên 
phần lớn hộ nuôi tôm đã thu 
hoạch xong 2 vụ chính trước 
mùa mưa lũ nên trong những 
ngày mưa lụt vừa qua thiệt 
hại không đáng kể. Một số hộ 
có hồ ở vùng cao hơn vẫn tiếp 
tục thả nuôi cùng với các biện 
pháp phòng, tránh chủ động.

Khu vực nuôi tôm trong 
thôn ở thôn An Quang Tây, 
xã Cát Khánh, huyện Phù Cát 
là một ví dụ. Nhiều hộ nuôi 
thâm canh trong ao trải bạt, 
đầu tư thêm máy móc, thiết 
bị đủ để cân bằng độ mặn của 
môi trường hồ tôm nên họ có 

Được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới vào năm 2018, 
từ đó đến nay xã Cát Hưng, 
huyện Phù Cát tiếp tục chú 
trọng nâng chất lượng trong 
thực hiện các tiêu chí để xây 
dựng xã nông thôn mới (NTM) 
nâng cao.

Ngay sau khi được công 
nhận xã đạt chuẩn NTM, 
Đảng ủy, UBND xã Cát Hưng 
đã bắt tay vào tổng kết, đánh 
giá những kết quả đạt được, 
phân tích, làm rõ những tồn 
tại, hạn chế, đề ra phương 
hướng, giải pháp để giữ vững 
và nâng cao chất lượng các tiêu 
chí để duy trì bền vững thành 
quả, đồng thời bắt tay ngay 
vào hành trình phấn đấu trở 
thành xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao. Với quan điểm lấy kinh tế 
vững vàng làm nền tảng Cát 
Hưng ưu tiên phát triển ngành 
nghề dịch vụ, tiểu thủ công  
nghiệp - chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi trong sản xuất nông 

Ngày 17.11, Sở NN&PTNT đã 
đề nghị Ban Quản lý đầu tư và 
Xây dựng thủy lợi 7 theo dõi tình 
hình diễn biến thời tiết, thực hiện 
triển khai phương án điều tiết và 
có kế hoạch tích nước tại hồ chứa 
nước Đồng Mít, đưa mực nước 
hồ tối thiểu đạt cao trình 86,1 m, 
tương ứng lượng nước tích được 
khoảng 36 triệu m3 (40% dung tích 
thiết kế) để đảm bảo nước cung 
cấp cho sản xuất vụ Đông Xuân 
2021 - 2022 cho các địa phương 
thuộc vùng hạ lưu sau hồ chứa.

Hồ chứa nước Đồng Mít 
có diện tích lưu vực 160,3 km2, 
dung tích thiết kế gần 90 triệu m3, 
cung cấp nước tưới cho khoảng  
6.742 ha đất sản xuất ở huyện 
An Lão, TX Hoài Nhơn và phía 
Bắc huyện Phù Mỹ. Những ngày 
qua hồ Đồng Mít đã tham gia cắt 
lũ khi tích nước đến cao trình  
84 m, tương ứng lượng nước đã 
tích được là 30 triệu m3 (33% dung 
tích thiết kế), hiện hồ đang điều 
tiết nước về hạ lưu với lưu lượng 
117 m3/s.      HOÀNG NAM QUỐC

NUÔI THỦY SẢN MÙA MƯA BÃO:

Cần chủ động phòng, tránh thiệt hại 
Tính đến hết ngày 17.11, trên địa bàn tỉnh có hai huyện báo cáo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh về thiệt hại nuôi thủy sản do mưa lũ. Tình hình 
thiên tai còn diễn biến phức tạp thời gian tới, người nuôi thủy sản cần chủ động phòng, tránh thiệt hại. 

Trưa 19.11, ở nhiều nơi nước đã bắt đầu rút nhưng những ao tôm, hồ tôm ở thôn Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy 
Phước vẫn còn mênh mông nước, nhiều đoạn bờ bị sạt lở nặng.                                                                                              Ảnh: HOÀI THU 

thể chủ động điều tiết, tránh 
trường hợp bị nước mưa làm 
ngọt hóa ao nuôi, không để xảy 
ra ngập tràn, đồng thời còn 
hạn chế dịch bệnh phát sinh. 
Ông Phạm Tấn Hương, một 
người nuôi tôm ở đây chia sẻ: 
Hiện tôm của nhiều hộ nuôi 
trong thôn đã được 1,5 - 2 
tháng, riêng 4 ao tôm của nhà 
tôi mới chỉ gần 1 tháng. Nuôi 
tôm trong tầm này, những con 
đủ kích cỡ để bán bà con cứ 
thu tỉa dần, làm như vậy mình 
từng bước thu hồi vốn, có thể 
tránh được thiệt hại nặng khi 
mưa bão diễn biến phức tạp.

Với những hộ nuôi tôm 
ở vùng ngập lụt, tuy đã thu 
hoạch xong nhưng vẫn khó 
tránh khỏi thiệt hại khi bờ ao 
nuôi bị sạt lở, sa bồi thủy phá; 
cùng với đó là nguy cơ dịch 
bệnh tôm khá cao nếu không 
xử lý kỹ lưỡng môi trường ao 
nuôi trước khi vào vụ mới. 
Ngày 18.11 khi tôi đến thôn 
Diêm Vân, xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước, nơi có cả 
trăm hộ nuôi tôm cua, dù đã 
thu hoạch xong từ tháng trước 
nhưng mưa lớn ngập lụt nhiều 
ngày khiến nhiều hồ nuôi bị sạt 
lở, thiệt hại đáng kể. Hơn nữa 

do ở vùng hạ lưu sông Côn lại 
sát bên đầm Thị Nại nên nước 
lũ sau khi băng qua các vùng 
đồng ruộng kéo xuống dìm 
ngập hồ tôm, sau lũ lụt hồ tôm 
biến thành túi rác các loại bao 
bì phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật… Dọn sạch hồ ao xong còn 
phải xử lý làm sạch môi trường 
ao nuôi, xong lại phải phơi đáy 
ao mất hết cả tháng trời nữa… 
mới dám vào vụ mới. 

Ông Dương Văn Tường,  
77 tuổi, có hơn 40 năm nuôi 
tôm ở thôn Diêm Vân, cho biết: 
Hễ mưa bão, lũ lụt thì khó 
tránh khỏi sạt lở bờ hồ ao nuôi 

nhưng năm nay nhiều hơn 
mọi năm vì mưa dầm nhiều 
ngày quá. Nước ngập lênh 
láng nên khó tính toán thiệt 
hại nhưng kiểu này thì thuê 
người đắp đất tu bổ bờ hồ, có 
ít mỗi hồ cũng phải tốn khoảng  
10 - 30 triệu đồng.     

Đến hết ngày 17.11 các địa 
phương chưa báo cáo thiệt hại 
của những hộ nuôi thủy sản 
lồng, bè tại các hồ, đầm, vịnh. 
Tại TP Quy Nhơn, có 203 bè, 
4.084 lồng nuôi thủy sản tại 4 
xã, phường. Từ tháng 9.2021 
UBND TP Quy Nhơn đã chỉ 
đạo các địa phương thông báo 
để người dân thu hoạch sản 
phẩm, sớm kéo lồng, bè lên bờ; 
có biện pháp gia cố, giằng néo 
lồng bè, bảo vệ đối tượng nuôi 
chưa đạt kích cỡ thu hoạch; 
tuyệt đối không để người 
ở lại trên lồng, bè khi mưa  
bão đến.                    HOÀI THU 

“ Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y theo dõi trước, trong và 
sau mùa mưa lụt năm nay ở 
các vùng nuôi thủy sản để 
phối hợp hướng dẫn xử lý 
môi trường ao, hồ nuôi nhằm 
phòng, chống dịch bệnh khi 
vào vụ nuôi mới. Đơn vị đã 
thông báo các huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh đăng 
ký theo nhu cầu thực tế địa 
phương, để được hỗ trợ hóa 
chất khử trùng xử lý môi 
trường nuôi thủy sản...”  

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LAN, 
Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y

Cát Hưng về đích 
nông thôn mới nâng cao

nghiệp, đưa cây trồng có giá 
trị thu nhập kinh tế cao vào 
sản xuất.

Theo đó xã Cát Hưng 
chuyển đổi 40 ha đất lúa kém 
hiệu quả sang trồng các loại 
cây trồng cạn, tập trung ở các 
thôn Hội Lộc, Hưng Mỹ 2, Lộc 
Khánh, mô hình nuôi cá lồng 

bè ở hồ chứa nước Mỹ Thuận 
cùng với đó chú trọng mở rộng 
các loại hình kinh doanh, sản 
xuất, dịch vụ và thương mại...., 
qua đó đã góp phần nâng thu 
nhập cho người dân. Đến cuối 
năm 2021 thu nhập bình quân 
đạt 47,3 triệu đồng/người/năm, 
tăng gấp 1,23 lần, hộ nghèo 

còn 2,36%, giảm 2,56% so  
năm 2018.

Đến nay, 100% đường liên 
xã, liên thôn, xóm được bê tông 
hóa và 100% đường trục chính 
nội đồng được cứng hóa; 95% 
dân số đã được BHYT; 98,5% 
số dân sử dụng nước sạch; 6/6 
thôn được công nhận thôn văn 
hóa cấp huyện, 4/4 cơ quan đạt 
cơ quan chuẩn văn hóa; 100% 
khu dân cư đạt tiêu chuẩn về 
ANTT; góp phần làm cho bộ 
mặt nông thôn ngày càng khởi 
sắc. Đến nay Cát Hưng đã đạt 
13/13 tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Võ Ngọc Thương, 
Chủ tịch UBND xã bày tỏ: Cát 
Hưng đã cơ bản đạt các tiêu 
chí NTM nâng cao. Chúng tôi 
đang hoàn tất hồ sơ chờ cấp 
trên về đánh giá, công nhận. 
Cũng như khi đạt chuẩn NTM, 
Cát Hưng sẽ tiếp tục hướng tới 
xây dựng xã NTM kiểu mẫu 
theo Nghị quyết của Đảng 
bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ  
2020 - 2025.                 THẾ HÀ

Nhờ việc triển khai xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo xã Cát Hưng.                                                           
Ảnh: THẾ HÀ

Hồ Đồng Mít 
đã tích được 
hơn 30 triệu m3 nước
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Bình Định

Ý KIẾN

Từ sự cố ngập úng 
bất thường

Sau những đợt mưa kéo dài 
đến sáng 14.11, nhiều khu dân 
cự thuộc KV 4, phường Ghềnh 
Ráng bị ngập từ 0,75 - 1 m. Bà 
Phùng Thị Thanh Miền, ở 66/1 
Hàn Mạc Tử, TP Quy Nhơn kể: 
“Gia đình tôi sống ở đây hơn 50 
năm chưa bao giờ có tình trạng 
bị ngập úng như vừa qua. Toàn 
bộ nhà ngập khoảng 1 m, không 
kịp kê dọn đồ đạc lên cao. Tôi 
không thể hiểu nhà cách mặt 
biển có 20 m mà lại bị ngập!”.

Qua khảo sát, các đơn vị 
chức năng của Sở Xây dựng 
đã chỉ ra nguyên nhân chính là 
do Công ty CP Du lịch Hoàng 
Anh Đất Xanh thay thế tuyến 
mương trong khuôn viên 
Resort Hoàng Gia Quy Nhơn 
bằng 5 cống bê tông ly tâm  
1,2m vào tháng 8.2021 với chiều dài  
18 m, làm giảm tiết diện thoát 
nước của cống hộp từ 16 m2 
xuống còn 5,7 m2. Toàn bộ lượng 
mưa trên sườn Đông núi Vũng 
Chua (đoạn từ dốc Quy Hòa 
đến siêu thị Big C) và sườn Tây 
núi Xuân Vân (KV 4, phường 
Ghềnh Ráng) với diện tích lưu 
vực khoảng 300 ha được gom 
lại, đổ ra biển theo tuyến cống 
rộng 8 m, dọc theo đường Chế 
Lan Viên và Hàn Mạc Tử (đoạn 

TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG VÀ SẠT LỞ ĐẤT TẠI TP QUY NHƠN:

Xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục
Mưa lớn nhiều ngày qua 
gây sạt lở và ngập úng 
cục bộ tại một số địa điểm 
trong TP Quy Nhơn, khiến 
người dân bất an. Hiện các 
cơ quan chức năng đang 
tiến hành triển khai các 
biện pháp xử lý để hạn chế 
tối đa tình trạng này. 

Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập úng tại KV 4, phường Ghềnh Ráng.                                                                                                                                           
Ảnh: HẢI YẾN

Ngày 14.9.2021, Trang thông 
tin của Sở Xây dựng Thông báo 
kết quả thi tuyển ý tưởng thiết kế 
biểu tượng kiến trúc Công viên 
Phú Tài, TP Quy Nhơn, giải nhất 
của cuộc thi thuộc về phương 
án dự thi có mã hiệu 007VK của 
liên danh Công ty TNHH Đầu tư 
VTCO và Công ty CP Kidohu (ảnh). 
Theo bản tin, tỉnh đã giao cho TP 
Quy Nhơn tổ chức triển khai thực 
hiện việc đầu tư xây dựng công 
trình nêu trên. Nhân đây, người 
viết xin mạo muội có vài ý kiến 
về vấn đề này.

Đô thị phát triển làm phát 
sinh nhu cầu làm đẹp không gian 
kiến trúc đô thị bằng những biểu 
tượng là bình thường. Tuy nhiên, 
công trình dù to hay nhỏ cũng nên 
phù hợp về lịch sử, văn hóa, hài 
hòa với môi trường xung quanh 
về quy mô, có giá trị về nghệ thuật 
và mang tính biểu tượng đặc 
trưng, để nó được mọi người tự 
hào, yêu mến biểu tượng rất cần 
được sự đồng tình, đồng thuận 
của người dân. Biểu tượng kiến 

Đó là nội dung của cuộc hội 
thảo trực tuyến “Đánh giá quá 
trình Đô thị hóa giai đoạn 2010 - 
2020, đề xuất các gợi ý cho định 
hướng chính sách đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045” được 
Viện Nghiên cứu đô thị và Phát 
triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng 
Việt Nam) tổ chức ngày 18.11.

Trong 10 năm qua (2010 - 
2020), với chính sách đổi mới 
của Đảng và Nhà nước, đô thị 
Việt Nam phát triển nhanh, tỷ lệ 
đô thị hóa đạt 39,3 %. Hội thảo 
được tổ chức nhằm tham khảo ý 
kiến đóng góp của các nhà khoa 
học, các nhà nghiên cứu để đánh 
giá quá trình đô thị hóa và phát 
triển của Việt Nam trong thời kỳ  
2010 - 2020 và đề xuất các gợi ý 
định hướng chính sách về đô thị 
hóa và phát triển đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến  
năm 2045.

Theo PGS.TS Lưu Đức Hải, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
đô thị và Phát triển hạ tầng, thì 
việc tổ chức Hội thảo này là kết 
quả của quá trình nghiên cứu 
của các nhà khoa học, tổ chức 

Nghĩ về biểu tượng ở Công viên Phú Tài
10 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM:

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3 %

cuối tuyến nằm trong khuôn 
viên khu đất Resort Hoàng Gia). 
Lượng nước lớn lại dồn trong 
một khung thời gian ngắn đã 
phá bung phần cống thoát nước 
bên trong khuôn viên Resort 
Hoàng Gia, làm tắc đường thoát 
khiến ứ nước phía thượng lưu. 

Trước đó, cơn mưa ngày 
24.10 dù không lớn cũng đã 
làm ngập úng phía thượng lưu 
của tuyến cống, gây ngập cục bộ 
ở KV 4, phường Ghềnh Ráng. 
Điều này chưa từng xảy ra từ 
khi hệ thống thoát nước đường 
Chế Lan Viên được đầu tư từ 
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường 
TP Quy Nhơn. 

Ngày 18.11, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng yêu cầu UBND TP Quy 
Nhơn chủ trì, phối hợp với 
Công ty CP Du lịch Hoàng 

Anh Đất Xanh ngay trong tháng 
11.2021 phải tháo dỡ toàn bộ 
các ống cống bê tông ly tâm đã 
lắp đặt, hoàn trả tiết diện thoát 
nước tối thiểu vốn có - rộng  
8 m, cao 2 m - trong khuôn viên 
Resort Hoàng Gia. 

Về lâu dài, UBND tỉnh giao 
UBND TP Quy Nhơn chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan đề xuất phương 
án đầu tư cải tạo mương thoát 
nước trong khuôn viên Resort 
Hoàng Gia bằng kết cấu bền 
vững với tiết diện đảm bảo 
thoát nước, chống ngập úng 
cho toàn bộ khu vực và có 
phương án quản lý mặt bằng 
tuyến mương trong khuôn viên 
Resort Hoàng Gia, đảm bảo an 
toàn vận hành, các mục việc 
này sẽ thực hiện trước mùa 
mưa năm 2022.

Cảnh báo sớm nguy cơ 
sạt lở đất

Chỉ trong vòng 3 tuần (từ 
ngày 24.10 đến 14.11), liên tiếp 
xảy ra 3 vụ sạt lở đất đá từ 
núi Bà Hỏa và núi Vũng Chua  
(TP Quy Nhơn), khiến nhiều 
người hoang mang. Trong đó, 
vụ sạt lở núi Bà Hỏa làm bị 
thương 3 người. Các vụ sạt lở 
này đều có một điểm chung là 
xảy ra tại các khu vực có độ dốc 
lớn và sau nhiều ngày mưa kéo 
dài. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu 
tố tự nhiên thì việc con người 
khai thác đào sâu vào các chân 
mái dốc, sườn dốc và chặt phá 
cây trên các mái dốc là nguyên 
nhân gây ra việc mất liên kết 
giữa các khối đất đá, làm gia 
tăng nguy cơ xảy ra sạt lở.

Cuối năm 2020, Bộ CHQS 
tỉnh phối hợp với các cơ quan 

liên quan có cuộc khảo sát các 
khu vực có nguy cơ sạt lở trên 
địa bàn tỉnh. Trong đó, TP Quy 
Nhơn có 6 khu vực cần lưu ý; 2 
khu vực có nguy cơ sạt lở cao 
là núi Một (khu phố 1, phường 
Đống Đa) và khu vực Hóc Bà 
Bếp (tổ 27, khu phố 5, phường 
Đống Đa). Theo ý kiến của các 
chuyên gia về địa chất, sạt lở 
chủ yếu xảy ra khi lượng mưa 
lớn, thảm thực vật tại nhiều 
khu vực bị phá hoại rất nặng 
nề, mức độ che phủ của thảm 
thực vật trong vùng chỉ đạt mức 
độ trung bình hoặc thấp. Điều 
này dẫn đến nước mưa dễ dàng 
xâm nhập vào mái dốc, làm suy 
giảm độ bền của đất đá. Do đó, 
cần phải khôi phục lại diện tích 
thảm thực vật đã bị phá hoại.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN, phân tích: 
Sự hình thành các khối đất đá sạt 
lở dù là tự nhiên hay nhân tạo 
thường trải qua một thời gian nhất 
định. Ban đầu phần đất phong hóa 
ở phía trên các khối trượt sẽ hình 
thành các khe nứt liên quan đến 
sự kéo tách. Các khe nứt này dần 
được mở rộng và hình thành nên 
các vách sạt với quy mô ngày càng 
được mở rộng. Vì vậy, đối với đa 
phần các khối trượt vách sạt là 
dấu hiệu tiên quyết. Đây là dấu 
hiệu dễ phát hiện, nên việc tuyên 
truyền phổ biến để người dân khi 
chăn thả gia súc hay trồng rừng 
trên đất dốc chủ động phát hiện 
các khu vực nguy hiểm và có biện 
pháp phòng tránh. Tại một số khu 
vực, các khối trượt ở sườn dốc tự 
nhiên có quy mô rất lớn, phạm vi 
ảnh hưởng rất rộng, chi phí để ổn 
định khối trượt rất lớn, nên việc 
phát hiện sớm dấu hiệu của sạt 
lở có ý nghĩa quan trọng và rất  
thiết thực.    

HOÀNG QUÂN - HẢI YẾN

trúc Công viên Phú Tài lấy ý tưởng 
về 3 cánh chim bồ câu cách điệu 
lồng vào nhau, theo thuyết minh 
đây cũng là hình ảnh đại diện cho 
3 miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời 
truyền đi thông điệp: Gặp gỡ - Hội 
tụ - Phát triển và cũng là Hòa bình - 
Tình nghĩa - Thủy chung. Về mặt hình 
thức nói chung biểu tượng khá dễ 
nhìn. Nhưng đây là một biểu tượng 
có nội dung tư tưởng rất chung 
chung, các thông điệp khá gượng 
ép, và đặc biệt chúng có thể đặt bất 
cứ nơi nào và không mang tính biểu 
trưng của Bình Định. Hay nói nôm na 
là không có chất Bình Định. 

Vị trí sẽ đặt biểu tượng kể trên rất 
đắc địa - nằm sát QL1A, trên trục giao 
thông Bắc - Nam, ở ngay cửa ngõ 
thành phố vì thế rất cần nhắc nhở 
rằng - đây là TP Quy Nhơn - thành 

phố tỉnh lỵ Bình Định, địa phương 
có bề dày truyền thống văn hóa, 
lịch sử phong phú… Biểu tượng 
vì thế còn là một cơ hội để quảng 
bá hình ảnh quê hương Bình Định.

Đến đây xin góp một đề xuất 
nhỏ. Trong 500 năm qua, có lẽ 
thành tựu văn hóa lớn nhất của 
dân tộc Việt Nam đó là sự ra đời 
chữ Quốc ngữ. Tại Hội thảo Bình 
Định với chữ Quốc ngữ tại Quy 
Nhơn năm 2016, GS Phan Huy Lê 
đã tổng kết: Dòng sông chữ Quốc 
ngữ được tạo bởi ba nguồn suối: 
Nước Mặn, Hội An và Dinh Chiêm, 
trong đó Nước Mặn sớm hơn cả. 
Như vậy, Nước Mặn - Bình Định 
là nơi phôi thai ra đời chữ Quốc 
ngữ, một vinh dự riêng có của 
Bình Định. Nên chăng tỉnh Bình 
Định cho xây dựng tại Công viên 
Phú Tài biểu tượng liên quan đến 
dấu ấn văn hóa “nơi phôi thai chữ 
Quốc ngữ”, một dấu ấn văn hóa 
độc đáo của vùng đất “thượng 
võ, tôn văn”! 

NGUYỄN THANH QUANG 
( Quy Nhơn)

Từ năm 2010 - 2020, tỷ lệ đô thị hóa 
ở Việt Nam đạt 39,3%.     Ảnh minh họa

với bước đầu đưa ra những suy 
nghĩ, nghiên cứu để các nhà 
khoa học và các cơ quan quản 
lý cũng như các cơ quan hữu 
quan khác đóng góp thêm ý kiến 
cho đề tài hoàn thiện. Ngoài nội 
dung về dịch cư dân số đô thị, 
một số nội dung cũng được thảo 
luận lấy ý kiến đóng góp tại Hội 
thảo, như: Đánh giá về hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, quá trình đô thị 
hoá; mối quan hệ giữa phát triển 
đô thị và phát triển nông thôn; 
mối quan hệ giữa phát triển đô 
thị và phát triển nông nghiệp, 
và theo đó từng nội dung đánh 
giá đó là những gợi ý chính sách 
cho tương lai...

         (Theo nguoidothi.net.vn)
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Bình Định

TIN VẮN

Cô giáo NGUYỄN THỊ LỆ GIANG: 
Tận tâm với nghề

Vừa giảng dạy vừa tham gia công 
tác Đoàn nhưng cô giáo Nguyễn Thị 
Lệ Giang (SN 1988) - giáo viên Trường 
THPT Võ Lai (huyện Tây Sơn) vẫn 
hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ. 
Cô Giang cho biết: “Năm 2015, từ khi về 
công tác tại Trường THPT Võ Lai, tôi đã 
tự nhủ phải luôn nỗ lực vươn lên, nêu 
cao tinh thần trách nhiệm trong công 
việc, gương mẫu trước học sinh và đồng 
nghiệp”. Trong giảng dạy, cô Giang áp 
dụng nhiều phương pháp dạy học tích 
cực, tạo hứng thú cho học sinh, quan 
tâm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống 
vào các tiết dạy, từ đó phát huy tính 
chủ động, tích cực và yêu thích môn học 
của học sinh. 

Những nhà giáo trẻ nhiệt huyết, sáng tạo
Những năm qua, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được triển khai sâu rộng. Bên cạnh công tác chuyên 

môn, hoạt động Đoàn, Hội, Đội đã tạo môi trường cho đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, cống hiến 
và trưởng thành. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2021), Báo Bình Định 
giới thiệu 4 gương giáo viên trẻ tiêu biểu. 

Thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh 
đã huy động nhiều nguồn lực xã hội 
hóa, kịp thời chăm lo cho thiếu nhi, học 
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
trẻ em yếu thế chịu ảnh hưởng do đại 
dịch Covid-19.

Gia đình hai chị em N.T.N.Y (SN 
2008) và N.Đ.K. (SN 2010), ở xã Mỹ 
Đức (huyện Phù Mỹ) có hoàn cảnh hết 
sức khó khăn. Mẹ chỉ ở nhà làm ruộng, 
vườn sống qua ngày; cha là lao động tự 
do tại TP Hồ Chí Minh, không may đã 
mất vì Covid-19, gánh nặng đổ lên đôi 
vai gầy của người mẹ. Thấu hiểu những 
khó khăn của gia đình, Hội đồng Đội 
tỉnh và các nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu 
hai em với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/
tháng/em, cho đến khi các em đủ 18 tuổi. 
Ngoài ra, nhà hảo tâm còn tặng hai em 
nhiều đồ dùng, phương tiện học tập…

 Ngày 19.11, Tỉnh đoàn đã huy động 
150 ĐVTN địa phương và CA ra quân khắc 
phục hậu quả đợt mưa lớn vừa qua tại xã 
Cát Thành (huyện Phù Cát). Các thanh niên 
đã giúp người dân dọn bùn đất trong nhà, 
làm vệ sinh môi trường, sửa lại đường giao 
thông, thu dọn đồ đạc, san lấp mặt bằng để 
sửa lại nhà ở… Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng 
3 suất quà, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm 
và 500 nghìn đồng cho 3 gia đình có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.
 Ngày 19.11, Thành đoàn, Hội LHTN 

Việt Nam TP Quy Nhơn phối hợp với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức 
chương trình “Tình nguyện mùa đông” 
năm 2021 và “Xuân tình nguyện” năm 2022. 
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị 
đã tổ chức trao 58 suất quà trị giá 17 triệu 
đồng cho các hộ dân và thiếu nhi trong 
“vùng lõi” ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa 
bàn xã Nhơn Châu.  CH. HIẾU

Chung tay giúp đỡ thiếu nhi khó khăn  

Hội đồng Đội tỉnh và nhà hảo tâm ký kết nhận đỡ đầu 
hai chị em N.T.N.Y và N.Đ.K., ở tại xã Mỹ Đức, huyện 
Phù Mỹ có hoàn cảnh khó khăn.          Ảnh: Tỉnh đoàn

Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Giang hướng dẫn học sinh 
học tập tại lớp.                                          Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Thầy giáo Phạm Duy (bên trái) tặng quà cho trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn.                              Ảnh: NVCC

Cô giáo Lê Thị Huyền nhận bằng khen tại lễ tuyên dương 
Nhà giáo trẻ làm theo lời Bác.             Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Giảng viên Vũ Sơn Lâm nhận bằng khen tại lễ tuyên 
dương Nhà giáo trẻ làm theo lời Bác.  
                                                                      Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

Từ năm học 2019 - 2020, cô Giang 
được bầu làm Bí thư Đoàn trường. 
Trên cương vị này, cô đã tổ chức nhiều 
phong trào ý nghĩa, tạo sân chơi lành 
mạnh cho học sinh, như: Chiến dịch Hoa 
phượng đỏ; đồng hành cùng học sinh 
đến trường; tiếp sức mùa thi; hiến máu 
tình nguyện… Ngoài ra, cô còn hướng 
dẫn học sinh tham gia Hội thi ý tưởng 
sáng tạo và khắc phục hậu quả ô nhiễm 
môi trường cấp tỉnh đoạt giải khuyến 
khích; bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh 
môn Ngữ văn đoạt 2 giải ba và 1 giải 
khuyến khích… 

Với nhiều cố gắng, nỗ lực, cô Giang 
đã được Trung ương Đoàn, Sở GD&ĐT, 

Huyện đoàn Tây Sơn trao tặng nhiều 
bằng khen, giấy khen.

Thầy giáo PHẠM DUY: 
Tích cực sáng tạo

Thầy giáo Phạm Duy (SN 1986) là 
giáo viên dạy môn Toán, Bí thư Đoàn 
Trường THPT Hùng Vương, TP Quy 
Nhơn. Với  nhiệm vụ giảng dạy, thầy 
luôn nỗ lực đổi mới phương pháp, 
nhiều năm liền có sáng kiến đạt giải 
cấp trường và được chọn dự thi cấp tỉnh. 
Năm học 2020 - 2021, đề tài “Một số giải 
pháp xây dựng câu hỏi trắc nghiệm mức 
độ vận dụng chủ đề tính đơn điệu của 
hàm số ôn thi THPT Quốc gia” của thầy 
gửi dự thi cấp sở và nhận được nhiều 
phản hồi tích cực khi áp dụng vào thực 
tiễn. Cũng năm học này, thầy đã hướng 
dẫn 2 học sinh tham gia dự thi KHKT 
dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh 
với đề tài: “Giải pháp thu gom và xử lý 
rác hữu cơ thành phân bón thân thiện 
môi trường”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, thầy 
Duy còn là một Bí thư Đoàn năng nổ 
trong công tác Đoàn, Hội. Với phương 
châm “Tuổi trẻ tích cực sáng tạo”, thầy 
đã đề xuất triển khai một số mô hình 
đem lại hiệu quả tích cực, thu hút nhiều 
ĐVTN tham gia. Như cuộc thi ảnh “Nét 
đẹp đoàn viên”, mô hình “Ngôi nhà 
xanh” bảo vệ môi trường, “Chung tay 
tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, 
“Biển số xe nội bộ”... 

Nhờ  vậy, thầy Duy đã 3 lần được 
công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở (năm 2014, 2016 và 2018); 
nhiều năm đạt danh hiệu Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ cấp Sở GD&ĐT. 

Cô giáo LÊ THỊ HUYỀN: 
Năng động, nhiệt huyết

Bắt đầu giảng dạy tại Trường THPT 
số 2 An Nhơn (TX An Nhơn) từ năm 
2018, cô Lê Thị Huyền (SN 1990), giáo 
viên môn Địa lý còn đảm nhận nhiệm 
vụ Phó Bí thư Đoàn trường. Tuy mới 3 
năm gắn bó với nghề, song cô Huyền 
luôn được đồng nghiệp, học sinh yêu 
mến bởi  sự cởi mở, gần gũi, gương mẫu.

Đứng trên bục giảng, cô Huyền đem 
hết tâm huyết, sáng tạo và lòng yêu nghề 
để truyền đạt kiến thức cho học sinh. 
Dạy bộ môn Địa lý, cô đặc biệt chú trọng 
đến việc đổi mới và linh hoạt sử dụng 
các phương pháp dạy học phù hợp với 
từng đối tượng học sinh, giúp các em 
phát huy năng lực, hứng thú trong việc 
tìm tòi kiến thức để học tốt môn Địa lý. 
Ngoài ra, cô cùng các em học sinh tự làm 
những đồ dùng từ những vật liệu thủ 
công đơn giản, dễ tìm, thân thiện với 
môi trường để phục vụ công tác giảng 
dạy và học tập.

Khép giáo án trên lớp học, cô tiếp tục 
nhiệt tình với những hoạt động phong 
trào. Với vai trò Phó Bí thư Đoàn trường, 
cô  đã cùng Ban Chấp hành Đoàn trường 
tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, bổ 
ích cho học sinh. Nhiều năm liền, Ban 
Chấp hành Đoàn trường được các cấp  
khen thưởng.

Thầy giáo VŨ SƠN LÂM: 
Hướng đến lợi ích cộng đồng

Thầy Vũ Sơn Lâm (SN 1987), hiện là 
thạc sĩ bộ môn Công nghệ phần mềm 
(Khoa Công nghệ thông tin, Trường 
ĐH Quy Nhơn). Bên cạnh năng lực 
chuyên môn được khẳng định với tư 
cách là thành viên chính của đề tài cấp 
Bộ “Nghiên cứu ứng dụng học máy và 
tích hợp thông tin ngữ cảnh trong hệ 
gợi ý về du lịch” năm học 2020 - 2021, 
sở hữu 5 bài báo khoa học đăng trên tạp 
chí chuyên ngành, kỷ yếu hội nghị, hội 
thảo quốc gia, quốc tế, thầy Lâm còn 
được biết đến với vai trò Ủy viên Ban 
Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Liên chi 
đoàn (LCĐ) Khoa Công nghệ thông tin 
có trách nhiệm và nhiệt huyết.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội 
luôn là lĩnh vực được thầy chú trọng 
triển khai. Năm học vừa qua, trên danh 
nghĩa LCĐ khoa, thầy đã kêu gọi, vận 
động nhiều đoàn viên, sinh viên phối 
hợp với Đoàn trường quyên góp hơn 6 
triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch 
Covid-19. Ngoài ra, thầy còn đề xuất 
Quỹ Khuyến học khoa khen thưởng 
nhiều trường hợp sinh viên có thành 
tích học tập và thi đua tốt hoặc có hoàn 
cảnh khó khăn. Vừa qua, thầy đã phát 
động  ĐVTN quyên góp được gần 27 
triệu đồng chia sẻ phần nào chi phí chữa 
bệnh cho một sinh viên khóa 41 bị hoại 
tử chỏm xương đùi.

Năm học 2020 - 2021, cùng với các 
thành viên khác, thầy đã xây dựng phần 
mềm “Quản lý, tôn vinh hiến máu cho 
Hội CTĐ tỉnh”, tạo điều kiện cho các 
thành viên khóa sau kế thừa và tiếp tục 
hoàn thiện một sản phẩm hữu ích, phục 
vụ cộng đồng. 

                 CHƯƠNG HIẾU - LINH DƯƠNG

Thực hiện chương trình “Chia sẻ 
cùng em thơ - chung tay vượt qua đại 
dịch”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, 
Đội trên địa bàn tỉnh còn tập trung hỗ 
trợ đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang 
thực hiện cách ly y tế tập trung hay sống 
tại các địa bàn bị ảnh hưởng trực tiếp 

hoặc có nhiều ca mắc Covid-19; con em 
người lao động bị thất nghiệp, khó khăn 
do ảnh hưởng dịch bệnh… Theo đó, đã 
tặng 620 suất quà, học bổng cho thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh; xây dựng và tặng 13 ngôi 
nhà Khăn quàng đỏ, sửa chữa 14 phòng 
học và các điểm vui chơi cho thiếu thi 
trong dịp hè; nhận đỡ đầu 20 thiếu nhi 
có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 
tối thiểu từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu 
đồng/tháng/em…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh Huỳnh Thị Thanh Nguyệt 
cho biết: Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh chương trình “Chia sẻ cùng 
em thơ - chung tay vượt qua đại dịch”, 
vận động các nguồn lực xã hội hóa để 
chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn tại các địa phương.    TRIỀU CHÂU
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Bình Định

Diễn biến phức tạp
Theo các cơ quan tiến hành 

tố tụng, nguyên nhân chủ yếu 
của tội phạm xâm hại sức khỏe 
người khác bắt đầu từ những 
mâu thuẫn rất đơn giản trong 
cuộc sống, thậm chí có không ít 
vụ nạn nhân và kẻ thủ ác không 
hề quen biết, cũng chẳng mâu 
thuẫn. Song, do tính côn đồ, 
thích thể hiện và a dua nên đối 
tượng đã gây ra những hệ lụy 
hết sức đau lòng. 

Như TAND tỉnh vừa xét xử 
vụ án giết người và cố ý gây 
thương tích do Phạm Ngọc 
Cang (SN 2001, ở TX An Nhơn) 
cùng đồng phạm gây ra, cho 
thấy hành vi tước đoạt mạng 
sống của người khác đến cùng 
của các bị cáo rất đáng lên án. 
Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận 
hành vi sai trái của mình. Bị 
cáo Cang nói: “Bị cáo chỉ suy 
đoán chứ không biết rõ ai đánh. 
Và lúc đó, mọi thứ diễn ra quá 
nhanh nên cũng không nghĩ gì, 
chỉ biết cầm cây truy đuổi và 
đánh cho thỏa cơn tức”. Còn 
Trần Văn Nghiêm, đồng bọn 
của Cang thừa nhận: “Không hề 
quen biết nạn nhân, thấy đánh 
thì hùa vào đánh thôi”. 

Sự việc bắt nguồn từ việc 
Cang bị một nhóm đối tượng 
(không rõ lai lịch) gây sự nên 
rủ đồng bọn chuẩn bị hung khí 
đi đánh trả. Khi gặp nhóm của 
Phạm Hữu Phúc tại khu vực cầu 
vượt đường sắt (thuộc khu vực 
Liêm Trực, phường Bình Định, 
TX An Nhơn); cho rằng nhóm 
Phúc đã đánh mình trước đó, 
nên ngay lập tức Cang cầm cây 

XÂM PHẠM SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG NGƯỜI KHÁC:

Kiên quyết xử lý nghiêm
Gần đây, tội phạm xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác (tội giết người, vô ý làm chết người, cố ý gây 

thương tích) diễn biến phức tạp với những hành vi dã man, coi thường pháp luật. Để hạn chế đến mức thấp nhất 
loại hình tội phạm này, ngành chức năng đã và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

gỗ đuổi theo đánh Phúc. Bị đánh 
bất ngờ, Phúc bỏ chạy xuống ao 
để tránh nhưng Cang vẫn đuổi 
theo tiếp tục dùng cây gỗ đánh 
Phúc. Nhận thấy nước sâu nên 
Cang bỏ lên bờ và tiếp tục quay 
lại chỗ đồng bọn, dùng cây gỗ 
đánh Nguyễn Minh Đắc gây 
thương tích với tỷ lệ 7%. Riêng 
nạn nhân Phúc, sau khi bị đuổi 
đánh phải nhảy xuống ao đã bị 
tử vong do ngạt nước.

Mới đây, TAND tỉnh cũng 
đã đưa ra xét xử vụ án giết 
người mà nạn nhân và bị cáo 
không hề quen biết, cũng chẳng 
có mâu thuẫn đến mức phải 
tước đoạt mạng sống của nhau. 
Nhưng do bản chất ngông 
cuồng, côn đồ, hung hãn, bất 

chấp pháp luật của kẻ thủ ác, đã 
dẫn đến 1 người chết, 1 người 
lãnh 15 năm tù giam. “Điểm 
chung của loại án này là diễn 
ra nhanh, bất ngờ, hậu quả hết 
sức nặng nề. Trong mỗi vụ án 
có thể chỉ 1 nạn nhân bị giết, vài 
người khác bị thương nhưng 
các đối tượng gây án đều bị 
khởi tố, điều tra chung về tội 
danh giết người, thậm chí có 
vụ còn có tình tiết tăng nặng là 
giết nhiều người. Bởi Bộ luật 
Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 
sung năm 2017 có những quy 
định xử lý nghiêm các hành vi 
xâm phạm quyền con người, 
quyền cơ bản của công dân, tạo 
cơ sở pháp lý vững chắc cho 
cuộc đấu tranh phòng, chống 

tội phạm”, Viện trưởng Viện 
KSND tỉnh Trần Văn Sang  
cho biết.

Kiên quyết xử lý nghiêm
Theo thống kê, từ đầu năm 

đến nay, các cơ quan chức 
năng đã khởi tố 10 vụ/13 bị can 
phạm tội giết người; 8 vụ/8 bị 
can tội vô ý làm chết người và 
75 vụ/142 bị can phạm tội cố ý 
gây thương tích. Đáng nói, đối 
tượng phạm tội có xu hướng 
trẻ hơn, tính chất, mức độ và 
hậu quả phạm tội ngày càng 
nghiêm trọng.

Bộ luật Hình sự năm 2015 
sửa đổi, bổ sung năm 2017 có 
những quy định xử lý nghiêm 
các hành vi xâm phạm quyền 

con người, quyền cơ bản của 
công dân. Trong đó, nhóm tội 
cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hại sức khỏe người khác bị 
xử tăng nặng hơn trước, với 
khung hình phạt cao nhất là 
chung thân. Cụ thể, tại khoản 
5, Điều 134 quy định mức phạt 
cho tội danh này từ 12 - 20 
năm tù giam hoặc chung thân.  
Chánh án TAND tỉnh Lê Văn 
Thường nhìn nhận: “Tội phạm 
này diễn biến phức tạp hơn 
trước, chúng thường kết băng 
nhóm để giải quyết mâu thuẫn 
tới cùng bằng các loại hung khí 
nguy hiểm. Vì vậy, quan điểm 
của chúng tôi là kiên quyết xử lý 
nghiêm, đúng pháp luật, bởi sức 
khỏe, tính mạng của mỗi người 
là quý giá và không ai có quyền  
xâm phạm”.

Trong khi đó, với vai trò 
là lực lượng nòng cốt trong 
công tác đảm bảo ANTT, đại tá 
Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám 
đốc CA tỉnh, cho biết, để công 
tác đấu tranh phòng chống các 
loại tội phạm nói chung, trong 
đó có tội phạm xâm phạm sức 
khỏe người khác đạt hiệu quả, 
CA toàn tỉnh đã và đang triển 
khai nhiều biện pháp. Trong đó, 
chủ động bám sát cơ sở, quản lý 
chặt đối tượng, gọi hỏi răn đe 
kịp thời và tăng cường công tác 
tuần tra địa bàn, nhất là những 
tụ điểm phức tạp về ANTT để 
kịp thời xử lý khi có tình huống 
về ANTT xảy ra…

Song, bên cạnh sự quyết liệt 
của ngành chức năng, bản thân 
mỗi người cần nêu cao tinh thần 
thượng tôn pháp luật; nếu xảy 
ra mâu thuẫn nên tránh xung 
đột dẫn đến hậu quả đáng tiếc, 
để rồi bản thân phải trả giá đắt 
bằng chính mạng sống hay sự 
tự do của mình.          KIỀU ANH

Bị cáo Phạm Ngọc Cang cùng đồng bọn thừa nhận hành vi sai trái của mình trước tòa.                                                          Ảnh: KIỀU ANH

Chiều 18.11, Phòng phòng 
chống ma túy và tội phạm 
BĐBP tỉnh, Đội phòng chống 
ma túy và tội phạm đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Cảng Quy 
Nhơn đã phối hợp với Phòng 
CSĐT tội phạm về ma túy CA 
tỉnh bắt quả tang đối tượng 
tàng trữ và sử dụng ma túy.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ 30 
phút ngày 18.11, kiểm tra hành 
chính tại ngôi nhà thuộc tổ 29, 
KV5, phường Thị Nại, TP Quy 
Nhơn, các cơ quan chức năng 
đã phát hiện đối tượng Trần 
Duy Hùng (SN 1983, thường 
trú tại xã Nhơn Hậu, TX An 
Nhơn) cùng 5 đối tượng khác 
có biểu hiện sử dụng chất ma 
túy. Qua khám xét ngôi nhà 
trên, cơ quan chức năng phát 
hiện trên kệ sắt trong phòng 
có một hộp giấy màu đỏ hình 
chữ nhật, bên trong có một túi  
ny lông lớn được hàn kín chứa 
các hạt tinh thể màu trắng, nghi 
là ma túy. Hùng khai nhận đó 

TAND huyện Tuy Phước 
vừa mở phiên tòa xét xử sơ 
thẩm vụ án hình sự và tuyên 
phạt bị cáo Lương Văn Sơn 
(45 tuổi, ở khu phố Vân Hội 
2, thị trấn Diêu Trì, huyện 
Tuy Phước) 5 tháng tù giam 
về tội “Chống người thi hành  
công vụ”.

Theo cáo trạng, dù địa 
phương đang thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16 
của Thủ tướng Chính phủ, 

nhưng vào khoảng 6 giờ ngày 
4.9.2021, Sơn và một người bạn 
điều khiển mô tô đi từ nhà đến 
chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19 tại ngã 3 giữa 
QL 1A và đường vào ga Diêu 
Trì; xin qua chốt với lý do đi 
mua đồ ăn sáng. Các thành 
viên làm nhiệm vụ tại chốt đã 
giải thích quy định về phòng, 
chống dịch và yêu cầu quay 
lại nhưng cả 2 phóng xe vượt  
qua chốt.

Sau đó, ông V.H.H. là cảnh 
sát khu vực CA thị trấn Diêu 
Trì (tổ trưởng tổ kiểm soát tại 
khu vực này) đến nhà Sơn và 
nhờ người nhà điện thoại kêu 
Sơn quay về. Khi gặp Sơn, ông 
H. đã yêu cầu Sơn lên trụ sở 
UBND thị trấn Diêu Trì để làm 
việc, nhưng thay vì chấp hành, 
Sơn đã chửi bới, đe dọa rồi vào 
trong nhà lấy một con dao rượt 
đuổi ông H.         

                        THIÊN KHÁNH

Đó là mức án mà TAND TX 
An Nhơn tuyên phạt đối với bị 
cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1987, 
phường Tam Phú, TP Thủ Đức, 
TP Hồ Chí Minh) trong phiên 
tòa xét xử sơ thẩm mới đây.

Trên cơ sở điều tra và Tài 
khai nhận tại phiên tòa, sau 
khi mua được ma túy của một 
người tên Quang (chưa xác 

định nhân thân) tại TP Quy 
Nhơn, tối 9.4.2021, Tài hẹn gặp 
4 người bạn nữa tại một quán 
karaoke ở khu vực Bằng Châu, 
phường Đập Đá, TX An Nhơn, 
để cùng nhau sử dụng thì bị CA 
TX An Nhơn bắt quả tang cùng 
tang vật.

Trong vụ án này, ngoài Tài 
bị tuyên án, các đối tượng còn 

lại bị xử phạt hành chính, thì 
nhân viên của quán karaoke 
là Phan Minh Phụng cũng bị 
cơ quan điều tra CA TX An 
Nhơn khởi tố về tội “Chứa 
chấp việc sử dụng trái phép 
chất ma túy” theo Điều 256 Bộ 
luật Hình sự và tách vụ án để 
xử lý riêng.              

                          XUÂN THỨC

Lãnh án vì chống người thi hành công vụ

3 năm tù giam về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng 
trái phép chất ma túy

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng  
sử dụng ma túy tại nhà riêng

là số ma túy khay mua từ một 
đối tượng không rõ lai lịch về sử 
dụng. Tiếp tục khám xét nhà đối 
tượng, lực lượng chức năng đã 
thu giữ thêm trong phòng ngủ 
của Hùng có 10 gói ny lông nhỏ 
chứa các hạt tinh thể màu trắng, 
nghi là ma túy. Hùng khai nhận 
đó là ma túy dạng heroin mua 
để sử dụng và có rủ bạn bè cùng 
sử dụng. Qua test nhanh, các 
đối tượng đều dương tính với 
ma túy. 

Hiện cơ quan chức năng 
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 
đối tượng theo quy định của 
pháp luật.

THANH BÌNH 

Đối tượng 
Trần Duy 
Hùng.
Ảnh: 
THANH BÌNH
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Bình Định

Bộ Chính trị cảnh cáo, miễn nhiệm 
chức vụ bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày 19.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, 
thi hành kỷ luật Ban Cán sự đảng Bộ Y tế và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ 
lãnh đạo của Bộ Y tế.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng, bà 
Nguyễn Thị Kim Tiến, với cương vị Bí 
thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ 
trưởng Bộ Y tế, chịu trách nhiệm chính, 
trách nhiệm người đứng đầu về những 
vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự 
đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm 
kỳ 2015 - 2020.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách 
nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết 
điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực 
hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định 
của Đảng; vi phạm những điều đảng 
viên không được làm; thiếu trách nhiệm, 
buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm 
tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở 
khám, chữa bệnh vi phạm có hệ thống, 
kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm 
thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà 
nước, ảnh hưởng đến chủ trương của 
Đảng và chính sách của Nhà nước về 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy 
tín của tổ chức đảng, ngành Y tế và cá 
nhân bà Tiến.

Đối với ông Trương Quốc Cường, với 
cương vị Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ 
trưởng Bộ Y tế (từ ngày 21.11.2016 đến 
nay) và Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục 
Quản lý dược các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 
2015 - 2020, Cục trưởng Cục Quản lý 
dược (từ ngày 1.8.2007 - 20.11.2016), cùng 
chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết 
điểm của Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm 
kỳ 2016 - 2021.

Ông Trương Quốc Cường đã vi 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư.                    Ảnh: TTXVN

phạm các nguyên tắc, quy chế, quy 
định của Đảng, vi phạm những điều 
đảng viên không được làm; thiếu trách 
nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, 
thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều 
vi phạm pháp luật trong cấp phép cho 
thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ lưu hành, 
gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất 
thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà 
nước, ảnh hưởng đến chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo 
vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, 
gây bức xúc xã hội, làm giảm uy tín tổ 
chức đảng, ngành Y tế và cá nhân ông 

Cường; để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, 
xử lý hình sự, cá nhân ông Cường bị 
xử lý hình sự.

Do đó, Bộ Chính trị quyết định thi 
hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối 
với Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 
2016 - 2021; thi hành kỷ luật bằng hình 
thức cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm 
chức vụ Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe cán bộ Trung ương đối với bà 
Nguyễn Thị Kim Tiến. Ban Bí thư quyết 
định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông 
Trương Quốc Cường.

(Theo laodong.vn)

MobiFone được 
cấp phép triển khai 
thí điểm Mobile Money

Trong giai đoạn đầu, MobiFone sẽ cung cấp dịch 
vụ trên hệ thống hơn 600 cửa hàng, điểm giao 
dịch trên toàn quốc.

MobiFone đã trở thành nhà mạng di 
động đầu tiên được cấp phép triển khai 
thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money 
trên toàn quốc, thời gian thí điểm đến ngày 
18.11.2023.

Dịch vụ Mobile Money cho phép khách 
hàng dùng tài khoản viễn thông để thực 
hiện nhiều giao dịch khác nhau như: Thanh 
toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị 
nhỏ, chuyển tiền, nạp - rút tiền trực tiếp 
tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch trên 
toàn quốc của MobiFone... mà không yêu 
cầu phải có tài khoản ngân hàng, không 
yêu cầu phải sử dụng smartphone, không 
cần kết nối internet.

Trong giai đoạn đầu, MobiFone sẽ cung 
cấp dịch vụ trên hệ thống hơn 600 cửa 
hàng, điểm giao dịch trên toàn quốc; sau 
đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ hệ thống 
hơn 10.000 điểm giao dịch của các đối tác, 
đại lý.         (Theo HNM)

Khánh thành bệnh viện tư 1.000 giường, lớn nhất tỉnh Long An

Cắt băng khánh thành Bệnh viện Xuyên Á -  
Long An.

Ngày 19.11, BVĐK Xuyên Á - Long An 
quy mô hơn 1.000 giường bệnh chính thức 
khánh thành. Đây là bệnh viện tư nhân có 
quy mô lớn nhất tỉnh Long An và là bệnh 
viện thứ 4 trong hệ thống Bệnh viện Xuyên 
Á ở các tỉnh phía Nam. 

Bệnh viện được xây dựng trên khuôn 
viên đất 63.000 m2, bao gồm khối điều trị 
9 tầng, khối hành chánh 6 tầng, khối bệnh 
nhiễm, khối phụ trợ và trung tâm tiêm chủng 
với tổng số vốn toàn dự án 1.720 tỷ đồng.

Bệnh viện có 25 khoa lâm sàng và cận 
lâm sàng, trong đó có các khoa chuyên 

sâu như can thiệp tim mạch, thần kinh - sọ 
não, cột sống, ung thư… Ngoài ra còn có 
11 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong 
đó có 1 phòng mổ áp lực âm, 2 phòng can 
thiệp tim mạch hiện đại.

Đặc biệt, bệnh viện được trang bị các 
hệ thống trang thiết bị tiên tiến như máy 
chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 160 lát 
cắt, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 1.5 
Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 
(DSA) và nhiều hệ thống chẩn đoán hình 
ảnh, xét nghiệm tiên tiến bậc nhất.

(Theo TTO)

Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng bị khởi tố tội nhận hối lộ
Ngày 19.11, Cơ 

quan CSĐT Bộ CA 
đã ra quyết định 
thay đổi quyết định 
khởi tố ông Trần 
Hùng (ảnh) (nguyên 
kiểm soát viên chính, 
nguyên Tổ trưởng Tổ 

1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, 
Bộ Công Thương) từ tội Lợi dụng chức 
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 
sang tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 17.8, ông Trần Hùng 
bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo tìm hiểu, từ tháng 7.2020, Cục 
Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát 
hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh 

doanh in ấn, phát hành xuất bản phẩm, sách 
giáo khoa (SGK) trên địa bàn. Đoàn kiểm 
tra đã phát hiện một số DN tại quận Hoàng 
Mai có nhiều vi phạm trong lĩnh vực, hoạt 
động in, phát hành xuất bản phẩm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can 
Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo Cục 
Quản lý thị trường Hà Nội và Đội Quản 
lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra kho 
của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị 
Minh Thuận làm Giám đốc, phát hiện, thu 
giữ 27.360 quyển sách thuộc 68 đầu SGK 
giả vào ngày 9.7.2020. Tuy nhiên, sau đó, 
Nguyễn Duy Hải (nghề nghiệp tự do) gặp 
và tác động, “nhờ” Trần Hùng xử lý nhẹ 
vụ việc của Thuận.

Do đó, Tổ trưởng Tổ công tác 1444 
không chỉ đạo giải quyết vụ việc đối với 

cấp dưới theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao. Dẫn đến Cao Thị Minh Thuận tiếp 
tục thực hiện các hành vi sản xuất, buôn 
bán SGK giả với số lượng lớn.

Theo đánh giá của Cục CSĐT tội phạm 
về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đây là 
đường dây sản xuất, tiêu thụ SGK giả với 
số lượng lớn nhất nước từ trước tới nay. 
Thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng.

Tổ công tác 1444 được Tổng cục quản lý 
thị trường lập vào tháng 5.2021 với nhiệm vụ 
thu thập, tiếp cận, xác minh thông tin sự việc 
vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật 
về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng 
cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất 
xứ… Tổ có 6 thành viên, thực hiện nhiệm 
vụ từ tháng 5.2021 đến 5.2022, do ông Trần 
Hùng làm tổ trưởng.      (Theo nld.com.vn)

Vay 30 triệu đồng qua 
app, người đàn ông bị 
lừa mất 154 triệu đồng

CA TX Sơn Tây, Hà Nội đang phối hợp 
với các cơ quan chức năng xác minh, điều 
tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 154 triệu đồng 
với thủ đoạn vay tiền qua app.

Trước đó, ngày 14.11, CA TX Sơn Tây 
tiếp nhận đơn trình báo của anh T. (SN 
1983; trú tại Sơn Tây, Hà Nội) về việc có 
đăng ký vay tiền online với số tiền 30 
triệu đồng. Sau đó, một đối tượng liên 
hệ với anh và yêu cầu chuyển tiền làm 
bảo hiểm khoản vay.

Đối tượng thông báo anh T. thực hiện 
sai cú pháp, bị lỗi nên phải chuyển tiền 
qua ngân hàng để xác thực. Anh T. đã 
chuyển 154 triệu đồng nhưng không được 
hoàn lại số tiền. Lúc này anh T. mới biết 
mình bị lừa và đến cơ quan CA trình báo.

CA TP Hà Nội khuyến cáo người dân 
cảnh giác trước các loại hình được quảng 
cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, 
giải ngân trong ngày thông qua các trang 
mạng xã hội. Những lời mời chào vay vốn 
với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí 
bảo hiểm để giải ngân có thể là “bẫy” của 
các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu 
vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và 
trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân 
hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục 
vay vốn nhằm bảo vệ quyền lợi của mình 
trước pháp luật.  (Theo anninhthudo.vn)
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THÔNG BÁO 
HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01.10.2021 của 
Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc 
diện thụ hưởng chính sách theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin thông báo và đề nghị 
người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm 
dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng 
thời gian từ ngày 01.01.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian 
đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp 
luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng 
lương hưu hằng tháng) mà chưa nhận hỗ trợ, thực hiện việc kê 
khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg nộp về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để 
được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm 
nhất đến hết ngày 20.12.2021.

Việc gửi hồ sơ nhận hỗ trợ được thực hiện qua các hình thức:
- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch 
vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (số 215A 
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc Bảo hiểm xã 
hội các huyện, thị xã.

- Thông qua dịch vụ bưu chính (ngày hết hạn nhận hồ sơ căn 
cứ theo dấu Bưu chính).

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trân trọng thông báo để đơn vị 
sử dụng lao động và người lao động được biết, thực hiện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 
Số điện thoại đường dây nóng: 0256.3829222.

THÔNG BÁO MỞ BÁN NHÀ
Tập đoàn Hưng Thịnh mở bán nhà phố, biệt thự khu đô thị 

cao cấp đường Chế Lan Viên - TP Quy Nhơn. Chỉ 135 căn, giá 
từ 10 tỷ/căn, giao hoàn thiện mặt ngoài. Ký hợp đồng 35%, trả 
góp 12 tháng, ngân hàng cho vay 80%. Vị trí độc tôn, số lượng 
giới hạn, tiềm năng tăng giá cực cao. 

Liên hệ Phòng Kinh doanh: 0909516021

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH 

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định thông báo thay 
đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành 
(địa điểm cũ: 07 đường Lê Duẩn - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình 
Định) trực thuộc Chi nhánh Bình Định như sau:

Kể từ ngày 22.11.2021, Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành 
thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình 
Định được chuyển về địa điểm mới tại số nhà 94 đường Tôn 
Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình 
Định trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong 
thời gian qua và mong muốn được phục vụ Quý khách hàng 
ngày càng tốt hơn.

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện 
bán tài sản bảo đảm của khách hàng Hà Trọng Tuyến như sau:

Người có tài sản: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất ở và Nhà ở theo 

Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 3701040821, hồ 
sơ gốc số 10.860 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 24.02.2004, 
cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 32.
+ Diện tích đất: 141,4 m2 , trong đó: Đất ở: 141,4 m2 (Sử  

dụng riêng).
- Nhà ở:
+ Diện tích xây dựng: 137,8 m2; Diện tích sử dụng: 165,2 m2; 

Số tầng: 02.
+ Kết cấu nhà: Tường gạch, mái bê tông.
+ Địa điểm đặt tài sản: Tổ 35, khu phố 4, phường Quang 

Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Giá bán: Theo thỏa thuận.
3. Thời gian bán tài sản: Kể từ ngày 25.11.2021
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài 

liệu về tài sản: Từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021 
tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Định; xem thực trạng tài sản 
tại tổ 35, khu phố 4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản vui lòng liên hệ:
Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân - Agribank chi 

nhánh Bình Định.
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3525698, số Fax: 0256.3525635.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trong quá trình lưu trữ hồ sơ công ty đã làm thất lạc bản 

chính giấy chứng nhận QSD đất số T00304 do UBND tỉnh 
cấp năm 2005 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: Phòng 
TCHC - Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định, hoặc số điện 
thoại: 02563.846500, Công ty xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, Công ty 
sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại 
giấy chứng nhận QSD đất. Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy 
chứng nhận QSD đất gốc trên không còn giá trị.

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều 
tối và đêm có mưa rào rải rác, ngày nắng . Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối 

và đêm có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; 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 4 - 5. 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 20.11.2021
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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 - 0914 031 999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Tài sản đấu giá: Cho thuê diện tích bán hàng tại chợ An Hòa, xã An Hòa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình Định; cụ thể như sau: 
- Lô nhà lồng, ki ốt: 227 lô; 
- Thời hạn cho thuê: 10 năm đối với lô nhà lồng, 25 năm đối với lô ki ốt, tính 

từ ngày ký kết hợp đồng cho thuê; 
- Hình thức cho thuê: Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  
Diện tích: Từ 3,5 m2/lô đến 40,86 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 40.001.500 đồng/lô đến 349.965.900 đồng/lô.
2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão.
Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.   
3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô  

nhà lồng, ki ốt.
5. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 

ngày tổ chức cuộc đấu giá. 
6. Ký hiệu, vị trí, ngành hàng kinh doanh, diện tích, giá khởi điểm, 

khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá: 
Theo Thông báo đấu giá tài sản số 408/TBĐGTS-ĐD ngày 15.11.2021.  

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 cá nhân, tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật 

quy định không được phép tham gia đấu giá;
- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô nhà lồng, 

ki ốt 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 
1. Quyền sử dụng đất ở: 141 lô đất ở tại khu dân cư khu vực 

Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng; 43 lô đất ở tại khu dân cư phía Nam 
thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: 
từ 99m2/lô đến 284,7m2/lô. Giá khởi điểm: từ 504.000.000 đồng/lô 
đến 1.645.600.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX An 

Nhơn. Địa chỉ: Số 75 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX 
An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng 
bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu 
giá theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt 
trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và 
công bố giá của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 
409/TBĐGTS-ĐD ngày 15.11.2021.  

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

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

8. 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

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định tổ chức đấu 

giá tài sản là Tài sản gắn liền trên đất thuê và hệ thống máy móc 
thiết bị, thuộc thửa đất số 489, tờ bản đồ số 49, lô đất A8 thuộc 
khu A, diện tích 166.706,5 m2, mục đích sử dụng đất: Đất cụm 
công nghiệp (xây dựng nhà máy chế biến quặng sắt); thời hạn 
thuê: 44 năm (kể từ ngày 02.02.2016 đến ngày 15.4.2060), tọa lạc 
tại Lô A8 khu A, Cụm Công nghiệp Hoài Đức, phường Hoài Đức, TX 
Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm: 60.229.980.000 đồng.
- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông 

báo đến ngày mở cuộc đấu giá tại Cụm Công nghiệp Hoài Đức, 
phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Người có tài sản đấu giá: Công ty Quản lý Tài sản các tổ chức tín 
dụng Việt Nam (VAMC) đã ủy quyền cho Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Bình Định và 
Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản và Khai thác nợ Agribank

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu 
giá: Từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 08.12.2021 
tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 
11.12.2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan 
Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền 
đặt trước là 6.022.998.000 đồng vào tài khoản số 4300201003401 
tại Agribank tỉnh Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ 
tham gia đấu giá là 500.000 đồng.

Mọi chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan 
Đình Phùng - TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216- 
3812837
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TIN VẮN

Tuyên bố này do Thủ tướng Narendra 
Modi đưa ra ngày 18.11 khi khai mạc 
Hội nghị cấp cao Đổi mới Toàn cầu năm 
2021 của Liên minh Dược phẩm Ấn Độ 
(IPA).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
Modi cho hay Ấn Độ đã xuất khẩu 65 
triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 đến gần 
100 quốc gia trong năm nay, và trong 
những tháng tới sẽ xuất khẩu nhiều 
hơn thế khi năng lực sản xuất vắc xin  
tăng lên.

Ông Modi đồng thời lưu ý ngành 
dược phẩm là một động lực chính của 
nền kinh tế Ấn Độ, sử dụng 3 triệu lao 
động và tạo ra thặng dư thương mại 
khoảng 13 tỷ USD. Kể từ năm 2014, lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ đã thu 
hút được 12 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài và vẫn còn tiềm năng thu 
hút nhiều vốn hơn nữa.

Cũng theo Thủ tướng Modi, Chính 
phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch khuyến 
khích liên kết sản xuất (PLI) trị giá 300 
tỷ rupee (khoảng 4 tỷ USD) để khuyến 
khích sản xuất trong nước trang thiết bị 
y tế và các thành phần dược phẩm hoạt 

Ấn Độ cam kết cung cấp 5 tỷ liều 
 vắc xin ngừa Covid-19 cho thế giới

tính quan trọng. Ông cho biết thêm hiện 
có nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản 
phẩm y học cổ truyền của Ấn Độ.

Năm 2021, Ấn Độ xuất khẩu các loại 
thuốc thảo dược trị giá 1,5 tỷ USD. Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đang 
nỗ lực thành lập Trung tâm y học cổ 
truyền toàn cầu tại Ấn Độ để phổ biến 
y học cổ truyền.

(Theo TTXVN)

Nhân viên đóng gói vắc xin Covishield, một phiên bản của AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất.             Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phê phán 
Mỹ sau khi Biden cho biết đang cân nhắc 
không cử quan chức dự Olympic Bắc 
Kinh để “tẩy chay ngoại giao”.

“Chính trị hóa thể thao là đi ngược 
lại tinh thần Olympic, làm tổn hại lợi ích 
của VĐV từ mọi quốc gia”, phát ngôn 
viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu 
Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm 
19.11.

Tuyên bố được ông Triệu đưa ra khi 
đề cập thông tin Tổng thống Mỹ Joe 
Biden đang cân nhắc không cử quan 
chức dự Olympic Bắc Kinh nhằm thể 
hiện thái độ cứng rắn với Trung Quốc 
mà không ảnh hưởng tới các VĐV Mỹ 
thi đấu tại sự kiện.

“Đó là điều chúng tôi đang xem 
xét”, Biden nói với các phóng viên tại 
Nhà Trắng hôm 18.11, khi được hỏi liệu 
chính quyền Mỹ có định tẩy chay ngoại 
giao Olympic Mùa đông diễn ra ở Bắc 
Kinh đầu năm tới hay không.

Olympic Mùa đông 2022 dự kiến 
diễn ra từ ngày 4 - 20.2 tại Bắc Kinh. 
Chính quyền Biden xem xét tẩy chay 
ngoại giao sự kiện trong bối cảnh quan 
hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng 
liên quan loạt vấn đề từ thương mại, 
công nghệ, tình hình Biển Đông, đảo 
Đài Loan đến người Duy Ngô Nhĩ ở 
Tân Cương.

(Theo VnExpress.net)

Trung Quốc  
chỉ trích Mỹ “chính 
trị hóa thể thao”

Theo báo Vientiane Times ngày 19.11, 
Bộ Y tế Lào đã chấp thuận kế hoạch sản 
xuất thí điểm thuốc Molnupiravir giá rẻ. 
Đây là loại thuốc dạng uống, khác với 
các liệu pháp điều trị Covid-19 khác ở 
dạng tiêm.

Phó giám đốc Xí nghiệp dược phẩm 
nhà nước số 3 của Lào, ông Phoukhong 
Chommala, xác nhận việc sản xuất sẽ 
bắt đầu từ tháng 12 tới. Do là kế hoạch 
thí điểm, trước mắt Lào chỉ sản xuất số 
thuốc đủ điều trị cho khoảng 1.000 bệnh 
nhân. Theo ông Phoukhong, WHO sẽ 
giám sát việc sản xuất và thử nghiệm 
thuốc Molnupiravir tại Lào. Trước mắt, 
đối tượng được sử dụng là người trong 
độ tuổi 18 - 65 có các triệu chứng nhẹ 
hoặc trung bình và đang ở giai đoạn đầu 
mắc Covid-19.

Ngoài ra, những người này không 

Lào bắt đầu sản xuất thuốc trị Covid-19

được có dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu 
ô xy. Mỗi người sẽ được cấp thuốc đủ 
uống trong 5 ngày (tương đương một 
liệu trình).

Vientiane Times dẫn lời một quan 

chức cấp cao của Cục Thực phẩm và 
dược phẩm Lào cho biết Bộ Y tế Lào sẽ 
xem xét hiệu quả của Molnupiravir và 
so sánh với các liệu pháp điều trị khác. 

Ban đầu Molnupiravir được phát 
triển để trị bệnh cúm, theo Đài ABC 
News. Loại thuốc này sau đó được Hãng 
dược Merck (Mỹ) và đối tác mua lại để 
phát triển thêm.

Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm 
sàng, Merck cho biết loại thuốc này có 
thể giảm 50% nguy cơ tử vong và nhập 
viện của bệnh nhân Covid-19. Hiện hãng 
đang chờ cấp phép sử dụng khẩn cấp 
tại Mỹ.

Merck cũng cho phép các hãng dược 
phẩm ở những nước thu nhập thấp 
được sản xuất thuốc gốc (generic) của 
Molnupiravir và cam kết không lấy tiền 
bản quyền.                               (Theo TTO)

Xí nghiệp dược phẩm nhà nước số 3, nơi thí điểm 
sản xuất thuốc Molnupiravir.   Ảnh: Vientiane Times

Ngày 18.11, người phát ngôn LHQ 
Stephane Dujarric cho biết tất cả các lái 
xe của Chương trình Lương thực Thế 
giới (WFP) bị bắt giữ tuần trước tại khu 
vực xung đột ở miền Bắc Ethiopia đều 
đã được thả.

Phát biểu trước báo giới tại New 
York (Mỹ), ông Dujarric nêu rõ “tất cả 
70 người đã được trả tự do,” trong đó 
34 người được thả hôm 15.11 và số còn 
lại được thả vào ngày 18.11.

Bên cạnh đó, ông Dujarric cho biết 
6 nhân viên của LHQ bị bắt giữ trong 
một vụ việc khác cùng ngày tại Ethiopia 
cũng đã được thả. Tuy nhiên, 6 người 
khác, trong đó có 5 nhân viên LHQ, hiện 
vẫn bị giam giữ.

Trước đó, hôm 10.11, LHQ thông 
báo 70 lái xe làm việc cho WFP đã bị 
bắt giữ ở thủ phủ của tỉnh Afar, trên 
con đường huyết mạch duy nhất đi đến 
vùng Tigray của Ethiopia.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Chính 
phủ của Tổng thống Abiy Ahmed ban 
bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng 
11 này trong bối cảnh các lực lượng 
trung thành với Mặt trận Giải phóng 
nhân dân Tigray (TPLF) đang kiểm soát 
vùng Tigray đe dọa tấn công thủ đô 
Addis Ababa, gây nguy cơ làm trầm 
trọng thêm cuộc xung đột đã kéo dài 
hơn một năm qua tại Ethiopia.           

                                    (Theo Vietnam+)

Tất cả lái xe 
chở hàng viện trợ 
bị bắt tại Ethiopia 
đã được thả

 Ngày 19.11, Đặc phái viên Mỹ về 
biến đổi khí hậu John Kerry bày tỏ hy 
vọng Trung Quốc và Mỹ sẽ hợp tác chặt 
chẽ hơn sau khi hai nước đạt được thỏa 
thuận nhằm thúc đẩy các biện pháp 
giảm thiểu phát thải khí nhà kính.
 Diện tích rừng mưa nhiệt đới 

Amazon nằm trên lãnh thổ Brazil bị tàn 
phá trong năm nay đã tăng 22% so với 
năm ngoái. Viện nghiên cứu không gian 
quốc gia Brazil (INPE) cho biết đây là tốc 
độ phá rừng cao nhất ghi nhận được 
trong 15 năm qua đối với “Lá phổi Xanh” 
của Trái Đất.
 Ngày 19.11, một máy bay chở 

khách thuộc hãng hàng không nội địa 
Volotea của Tây Ban Nha đã phải sơ 
tán toàn bộ hành khách sau khi hạ cánh 
xuống TP Coruna, Tây Bắc nước này, do 
bị đe dọa đánh bom. (Theo TTXVN)

Iraq bắt giữ thủ lĩnh khét tiếng của IS
Lực lượng an ninh Iraq ngày 18.11 

thông báo đã bắt giữ được 8 phiến 
quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo 
cực đoan (IS), trong đó có một thủ lĩnh  
địa phương.

Theo Bộ Chỉ huy Chiến dịch hỗn hợp 
Iraq (JOC), thủ lĩnh khét tiếng của IS - 
người chịu trách nhiệm điều phối các 
hoạt động của nhóm thánh chiến cực 
đoan này ở tỉnh Anbar và Kirkuk đã 
bị lực lượng biệt kích thuộc Cơ quan 
Chống khủng bố Iraq (CTS) bắt giữ ở  
TP Fallujah, cách thủ đô Baghdad của 
Iraq khoảng 50 km về phía Tây, trong 
chiến dịch truy quét khủng bố được 
phát động tại tỉnh Anbar.

Ngoài ra, lực lượng an ninh Iraq 
cũng bắt giữ thêm 7 tay súng IS trong 
các hoạt động chống khủng bố riêng biệt 

ở các tỉnh Anbar, Kirkuk và Nineveh.
Tình hình an ninh ở Iraq đã được 

cải thiện đáng kể kể từ khi lực lượng 
an ninh Iraq đánh bại IS vào năm 2017. 

(Theo VOV.VN)

 Lực lượng an ninh Iraq ở Kirkuk.                 Ảnh: Getty


