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CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP

TP Quy Nhơn: Ngày đầu đi 
học lại, học sinh vắng nhiều

l

l

l

 khơi dậy khát vọng 
xây dựng đất nước hùng cường

Phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc nhằm xây dựng đất nước 
hùng cường là nội dung quan trọng của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra hôm nay (24.11).
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Phát triển văn hóa,

Ngay trong những ngày đất nước còn bộn bề khó khăn, 
công tác phát triển TDTT đã nhận được quan tâm đặc 
biệt. Phong trào “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc” đang ngày càng trở nên thiết thực, lan tỏa đến 
mọi tầng lớp nhân dân. TDTT là một bộ phận quan trọng 
của văn hóa, cũng chính là một động lực mạnh mẽ góp 
phần khiến văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú và 
đậm đà bản sắc dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Niềm tin và 
khát vọng” chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 
do Bộ VH-TT&DL tổ chức tối 21.11, tại Hà Nội. Ảnh: VOV

THỂ DỤC THỂ THAO TRONG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM:

Góp phần làm đậm đà bản sắc dân tộc

Chủ động mọi tình huống,
thực hiện hiệu quả 
nhiệm vụ kép

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC:

Những kết quả bước đầu
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Bình Định

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có 
công văn gửi các Bộ: KH&ĐT, 
Tài chính, NN&PTNT, kiến 
nghị xem xét, hỗ trợ Bình Định 
250 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, 
nâng cấp cấp bách 17 hồ chứa: 
Đồng Dụ, Suối Sổ, Hóc Mẫn, 
Hóc Nhạn, Dốc Đá, Hóc Xoài, 
Suối Chay, Thuận An (huyện 
Phù Mỹ); Hóc Sim, Hóc Kỷ, Hóc 
Cau, Bè Né, Hố Chuối (huyện 
Hoài Ân); Hóc Cau, Hóc Dài 
(TX Hoài Nhơn); Cây Sung, 
Nam Hương (huyện Tây Sơn) 
thuộc diện xung yếu.

Theo Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh, hiện trên địa bàn tỉnh 
có 36 hồ chứa được xây dựng 
từ lâu, qua thời gian sử dụng, 
khai thác chịu sự tác động của 
thiên tai, bão lũ, nên đã xuống 
cấp nghiêm trọng, không đảm 
bảo an toàn trong mùa mưa 
lũ. Trong đó có 12 hồ chứa đã 
được tỉnh bố trí kinh phí từ 
nguồn vốn ngân sách tỉnh và 
các nguồn vốn hợp pháp khác 
để đầu tư nâng cấp sửa chữa.

Tuy vậy, do điều kiện ngân 

sách tỉnh còn khó khăn, lại bị 
ảnh hưởng nặng nề của dịch 
bệnh Covid-19, nên tỉnh chưa 
thể cân đối nguồn vốn để thực 
hiện đầu tư sửa chữa hết các hồ 
bị hư hỏng còn lại trong giai 
đoạn trung hạn 2021 - 2025. 
Việc nâng cấp, sửa chữa 17 hồ 
chứa nước nói trên nhằm đảm 
bảo an toàn hồ chứa, đồng thời 
góp phần giảm lũ cho vùng hạ 
du và phục vụ nước tưới cho 
1.249 ha đất sản xuất tại các 
địa phương.

TIẾN SỸ

(BĐ) - Sáng 23.11, đoàn các 
đơn vị thuộc Khối thi đua Mặt 
trận và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh do bà Nguyễn Thị 
Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội KH&KT tỉnh, Trưởng 
khối thi đua - làm trưởng đoàn, 
đã đến thăm và chúc mừng Hội 
CTĐ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm 
ngày thành lập Hội CTĐ Việt 
Nam (23.11.1946 - 23.11.2021).

Thay mặt Khối thi đua, bà 
Nguyễn Thị Thanh Bình gửi 
lời chúc mừng tốt đẹp nhất 
và tặng hoa đến lãnh đạo, cán 
bộ, hội viên, tình nguyện viên, 
thanh thiếu niên CTĐ trong 
toàn tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù gặp 
rất nhiều khó khăn trong công 
tác vận động nguồn lực nhưng 
hội CTĐ các cấp luôn nỗ lực 
vượt qua, hoàn thành mục 

tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp 
phần cùng Nhà nước chăm lo 
đời sống cho nhân dân, nhất là 
số người nghèo; đồng thời hỗ 
trợ tích cực cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 không chỉ 
trên địa bàn tỉnh mà còn cho 
một số tỉnh bạn.

Trưởng Khối thi đua bày tỏ 
mong muốn các cấp hội tiếp 
tục kiện toàn tổ chức, vận động 
nhiều nguồn lực làm tốt hơn 
công tác từ thiện xã hội, phát 
triển mạnh mẽ các phong trào, 
cuộc vận động…

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch 
Hội CTĐ tỉnh gửi lời cảm ơn 
đến các thành viên của Khối 
và mong tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ của các đơn vị để cùng 
nhau triển khai hiệu quả các 
hoạt động trong thời gian tới.

NGỌC TÚ

Bình Định kiến nghị Trung ương hỗ trợ 
250 tỷ đồng để sửa chữa cấp bách 17 hồ chứa

(BĐ) - Theo báo cáo Kết quả 
thực hiện chính sách, pháp luật 
về thanh niên và việc thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
thanh niên năm 2021 do UBND 
tỉnh ban hành, thời gian qua, 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố đã có nhiều giải pháp hỗ 
trợ, tạo điều kiện để thanh niên 
tham gia cống hiến sức trẻ phát 
triển KT-XH. Đặc biệt, huyện 
Tuy Phước có 18 CLB thanh niên 
làm kinh tế; 20 tổ thanh niên vay 
vốn từ nguồn Ngân hàng CSXH 

với tổng dư nợ ủy thác từ Chi 
nhánh Ngân hàng CSXH huyện 
hơn 35 tỷ đồng. Huyện Hoài Ân 
có nhiều mô hình chuyển giao 
tiến bộ KHKT cho thanh niên 
mang lại hiệu quả kinh tế cao 
như: Làm vườn - chăn nuôi; sản 
xuất phôi nấm; trồng hoa kiểng - 
chăn nuôi; trồng rau sạch trong 
nhà kính... 

Về tư vấn hướng nghiệp và 
giải quyết việc làm thanh niên, 
năm 2021, các cơ sở đào tạo, dạy 
nghề trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 

đào tạo, tư vấn hướng nghiệp 
cho hơn 11.500 thanh niên; giải 
quyết việc làm cho 4.300 thanh 
niên (trong đó có 450 thanh niên 
xuất khẩu lao động). 

Tuy nhiên, do tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp 
nên tỷ lệ thanh niên thất nghiệp 
ở khu vực đô thị năm 2021 lên 
đến 7,8%, tăng 1,32% so với năm 
2020; tỷ lệ này ở khu vực nông 
thôn là 6,1%, tăng 0,8% so với 
năm 2020.         

     MAI LÂM

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở khu vực đô thị 
tăng 1,32% so với năm 2020 

Sáng 23.11, tại huyện Vĩnh 
Thạnh, Cụm thi đua số 2 MTTQ 
Việt Nam các huyện trung du, 
miền núi gồm: Vĩnh Thạnh, 
Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Ân và 
An Lão tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác Mặt trận của cụm 
thi đua năm 2021 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2022. 

Trong năm 2021 Ủy ban 
MTTQ Việt Nam của 5 huyện 
trung du, miền núi trong Cụm thi 
đua số 2 đã phối hợp với các tổ 
chức thành viên đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động hội, 
đoàn viên và các tầng lớp nhân 
dân chấp hành tốt chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử 
ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026; thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”; Ngày Vì 
người nghèo; phòng, chống dịch 
Covid-19… MTTQ Việt Nam các 
huyện trong cụm thi đua đã vận 
động đóng góp vào Quỹ Vì người 

nghèo trên 2,5 tỷ đồng; cùng với 
nguồn hỗ trợ từ cấp trên đã tiến 
hành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 
97 nhà Đại đoàn kết, với số tiền 
gần 3,4 tỷ đồng. Thực hiện phong 
trào thi đua “Bình Định đoàn kết, 
quyết tâm chiến thắng đại dịch 
Covid-19”, MTTQ Việt Nam 
các huyện đã vận động và tiếp 
nhận 4,1 tỷ đồng, trên 12 tấn 
hàng hóa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ 
cho công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 tại các địa phương.         

NGỌC ÁNH

CỤM THI ĐUA SỐ 2 MTTQ VIỆT NAM CÁC HUYỆN TRUNG DU, MIỀN NÚI:

Vận động, tiếp nhận 4,1 tỷ đồng và 12 tấn hàng hóa 
hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

Hưởng ứng Giải báo chí 
toàn quốc về xây dựng Đảng 
(Giải Búa liềm vàng) lần thứ 
VI - năm 2021, Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy vừa phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà 
báo tỉnh, Báo Bình Định, Đài 
Phát thanh - Truyền hình Bình 
Định tuyển chọn 5 tác phẩm 
xuất sắc tham dự giải.

Cụ thể, Báo Bình Định có 3 
tác phẩm báo in: Kết nghĩa với 
làng đồng bào dân tộc thiểu số  
(2 kỳ); Tròn trọng trách với Đảng, 
với dân (3 kỳ); Bình Định nỗ lực 
phòng, chống khai thác IUU  
(3 kỳ). Đài Phát thanh - Truyền 
hình Bình Định có 2 tác phẩm 
phát thanh: Cán bộ, đảng viên 

huyện vùng cao Vĩnh Thạnh nói 
dân nghe, dân làm theo; Phòng 
chống dịch Covid-19 tại Hoài 
Nhơn, cán bộ, đảng viên đi đầu 
trong cuộc chiến.

Đây là những tác phẩm báo 
chí xuất sắc của tỉnh về công 
tác xây dựng Đảng, góp phần 
tuyên truyền sâu rộng kết quả 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 
nghị quyết đại hội đảng bộ các 
cấp; giúp cán bộ, đảng viên và 
nhân dân nhận thức sâu sắc về 
những chủ trương, định hướng 
lớn của Đảng, thống nhất nhận 
thức và hành động để đưa nghị 
quyết đại hội Đảng đi vào  
cuộc sống.                THIÊN TRÚC

Xét chọn 5 tác phẩm tham gia 
Giải Búa liềm vàng lần thứ VI

Chúc mừng Hội CTĐ tỉnh 
nhân kỷ niệm 75 năm thành lập 
Hội CTĐ Việt Nam

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 
tặng hoa chúc mừng Hội CTĐ tỉnh.                                                                                   Ảnh: N.T

(BĐ) - Ngày 23.11, Tỉnh 
đoàn phát động cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu Luật Thanh 
niên, dành cho cán bộ, ĐVTN, 
hội viên, sinh viên Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 
23.11 - 3.12.2021.

Cuộc thi nhằm giúp hội viên, 
thanh niên tìm hiểu về những 
điểm mới trong Luật Thanh 
niên như: Vai trò của thanh niên, 
quy định về Tháng Thanh niên, 
trách nhiệm của việc đối thoại 

với thanh niên, chính sách của 
Nhà nước đối với thanh niên...; 
đồng thời, còn giúp các ĐVTN 
linh hoạt, sáng tạo trong việc 
ứng dụng công nghệ thông tin 
để tổ chức các hoạt động, từ đó 
tạo môi trường lành mạnh, sân 
chơi phù hợp, hấp dẫn dành 
cho cán bộ, hội viên, sinh viên 
và góp phần đưa Luật Thanh 
niên đi vào cuộc sống.

Dự kiến, lễ tổng kết và 
trao giải sẽ diễn ra vào ngày 
5.12.2021.                  DUY ĐĂNG

Phát động cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu Luật Thanh niên

Sáng 23.11, Hội đồng giải 
phóng mặt bằng (GPMB) TX 
Hoài Nhơn tổ chức công khai 
chủ trương GPMB xây dựng 
Cụm công nghiệp (CCN) Giao 
Hội (thuộc khu phố Giao Hội 1, 
phường Hoài Tân). Tham dự 
buổi làm việc có lãnh đạo UBND 
thị xã, các hội, đoàn thể, phòng, 
ban của thị xã, cùng 110 người 
dân đại diện cho các tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Tại đây, người dân đã được 
thông tin về chủ trương GPMB 
xây dựng CCN Giao Hội, với 
diện tích 65 ha, để thu hút đầu 
tư nghề chế biến gỗ và sản xuất 
sản phẩm từ gỗ, tre nứa, các sản 
phẩm từ rơm, rạ, vật liệu tết 
bện, sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế, cùng một số ngành sản xuất 

hàng tiêu dùng.
CCN này đã thu hút được 

Dự án Nhà máy sản xuất ván 
MDF, HDF và OKAL Bình Định 
của Công ty CP Lâm nghiệp 
Kim Thành Lập với tổng vốn 
đầu tư dự án hơn 4.370 tỷ đồng, 
thời gian hoạt động của dự án là  
50 năm, có thể giải quyết việc 
làm cho 1.000 - 3.000 lao động.

Hội đồng GPMB cũng công 
khai chính sách bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư được áp dụng 
cho dự án, kế hoạch thực hiện 
công tác GPMB.

Các hộ dân bị ảnh hưởng 
đều thống nhất với chủ trương 
trên, đồng thời kiến nghị xem 
xét, giải quyết đền bù thỏa đáng; 
bố trí nơi tái định cư thuận lợi 
cho người dân để duy trì việc 

trồng trọt, chăn nuôi; bố trí nơi 
cải táng mồ mả, quỹ đất để chôn 
cất người mất; DN tuân thủ 
các quy định về xả thải ra môi 
trường để đảm bảo an toàn cho 
người dân, vật nuôi sinh sống 
gần CCN.

Lãnh đạo UBND thị xã và 
Hội đồng GPMB chỉ đạo các 
ngành chức năng liên quan rà 
soát, tính toán, áp giá đền bù 
cho người dân đúng, đủ theo 
quy định của Nhà nước, bố trí 
nơi tái định cư theo hướng tạo 
điều kiện cho người dân duy trì 
ngành nghề đang hoạt động, bố 
trí quỹ đất để cải táng, chôn cất 
người mất; yêu cầu chủ đầu tư 
xây dựng hệ thống xử lý chất thải, 
tránh gây ô nhiễm môi trường.

ÁNH NGUYỆT

TX Hoài Nhơn công khai chủ trương xây dựng 
Cụm công nghiệp Giao Hội
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Bình Định

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

TIN VẮN

Thầm lặng trên trận tuyến 
không tiếng súng

Thực hiện Chỉ thị số 106/
CT-BQP ngày 5.11.2021 của Bộ 
Quốc phòng về việc thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19, LLVT tỉnh 
tiếp tục xác định phòng, chống 
dịch là một trong những nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm hiện nay. 

Trong đó, các đơn vị đã tích 
cực, chủ động triển khai đồng 
bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện 
pháp phòng, chống dịch với 
phương châm “phát hiện sớm, 
cách ly kịp thời, khoanh vùng, 
dập dịch triệt để, điều trị hiệu 
quả”. Thường xuyên theo dõi 
diễn biến tình hình dịch, bám sát 
các hướng dẫn chuyên môn của 
ngành Y tế để điều chỉnh hình 
thức, nội dung sẵn sàng chiến 
đấu, bảo đảm an toàn phòng, 
chống dịch. 

Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó 
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, 
cho biết: “Trong giai đoạn bình 
thường mới, Bộ CHQS tỉnh 
đã tập trung chuẩn bị về lực 
lượng, phương tiện, cơ sở vật 
chất, hóa chất, trang thiết bị, 
vật tư y tế; rà soát và sắp xếp 
lại 24 cơ sở cách ly tập trung lâu 
dài với năng lực tiếp nhận gần  

Chủ động mọi tình huống, 
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép

Chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch Covid-19, lực lượng quân đội tiếp tục 
chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng phù hợp với từng 
trạng thái, cấp độ dịch, chú trọng yếu tố an toàn phòng dịch.

LLVT tỉnh đã chủ động các phương án, kịch bản ứng phó thiên tai trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 
- Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp Đ30 giúp người dân xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) đưa thuyền thúng lên bờ để đảm 
bảo an toàn trong mùa mưa bão.                                                                                                                                                                                      Ảnh: HỒNG PHÚC

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã 
phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt các nạn nhân quê Bình 
Định mất vì Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 
đảm bảo chu đáo, trang trọng; tổ chức “Gian hàng 0 đồng” hỗ 
trợ hơn 8.960 suất quà trị giá trên 2,4 tỷ đồng cho người dân 
khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức 2 đợt huấn luyện 
kết hợp làm công tác dân vận; đóng góp 1.070 ngày công, làm 
27 km đường giao thông; xây 3 nhà đồng đội, giúp đỡ 21 gia 
đình thoát nghèo với kinh phí trên 180 triệu đồng.

4.870 người, bảo đảm khả 
năng cách ly, không để xảy ra  
quá tải”.

Ghi nhận tại các đơn vị quân 
đội cho thấy tất cả đều thực hiện 
nghiêm mệnh lệnh phòng dịch, 
không để lây lan vào các cơ 
quan, đơn vị. Đồng thời, tăng 
cường tuyên truyền cho bộ đội 
không chủ quan, lơ là trong 
công tác phòng, chống dịch; 
đặc biệt là thực hiện nghiêm quy 
định “5K” của Bộ Y tế. Các hoạt 
động bảo đảm đời sống bộ đội 
được duy trì, tỷ lệ quân số khỏe 
được giữ vững để học tập, công 
tác và sẵn sàng chiến đấu theo 
quy định. Trung tá Lê Anh Tuấn, 
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 
Bộ binh 739, chia sẻ: “Vì thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống 
dịch, nhiều cán bộ của đơn vị 

thời gian dài chưa được về nhà. 
Ngoài ra, các đơn vị trong Trung 
đoàn đã 3 lần nhường doanh 
trại để thành lập khu cách ly, 
phục vụ tận tình, chu đáo cho 
người dân cách ly”. 

Với lực lượng BĐBP tỉnh, 
đơn vị tập trung nắm chắc tình 
hình, thực hiện nhiệm vụ tăng 
cường ngăn chặn xuất, nhập 
cảnh trái phép kết hợp phòng, 
chống dịch. Đặc biệt, BĐBP tỉnh 
đã chi viện 120 cán bộ, chiến 
sĩ cho các “điểm nóng” nhằm 
đảm bảo giữ vững “thành trì” 
chống dịch ở cửa ngõ biên giới 
phía Nam. Những người lính 
tăng cường đã xác định tinh 
thần trách nhiệm cao nhất, nỗ 
lực khắc phục khó khăn, nhanh 
chóng tiếp cận địa bàn, công việc 
ở đơn vị mới.

Nhân đôi trách nhiệm 
Trong trạng thái bình thường 

mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt 
chẽ, hiệu quả giữa lực lượng 
quân đội với các cấp, các ngành, 
chính quyền và nhân dân, nhằm 
phát huy sức mạnh tổng hợp 
trong phòng, chống dịch, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh, phục 
vụ đắc lực cho việc phục hồi và 
phát triển KT-XH của tỉnh.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh 
đang tập trung phối hợp cùng 
các ngành, địa phương làm tốt 
công tác tại cơ sở thu dung, 
điều trị Covid-19 mở rộng của 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tại 
Trường CĐ Bình Định cũ; bảo vệ 
an toàn việc vận chuyển vắc xin 
và tăng cường y, bác sĩ cho các 
địa phương thực hiện chiến dịch 
tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng bảo đảm an toàn 
phòng, chống dịch, các đơn vị 
của LLVT tỉnh cũng điều chỉnh 
việc huấn luyện thích nghi với 
tình hình mới theo phương 
pháp “chia nhỏ, tập nhiều”, 
huấn luyện đến đâu rút kinh 
nghiệm đến đó. Đại tá Trần 
Thanh Hải, Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: 
“Chúng tôi luôn nhất quán tinh 
thần bất luận trong điều kiện, 
hoàn cảnh nào, công tác huấn 
luyện vẫn phải được tổ chức 
khoa học, linh hoạt, hiệu quả, 
bảo đảm nâng cao chất lượng 
tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, 
đủ khả năng hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối bảo 
đảm an toàn phòng, chống dịch. 
Đến nay, các nội dung, chương 
trình huấn luyện đều bảo đảm 
tiến độ, bám sát phương châm, 
nhiệm vụ, đối tượng huấn 
luyện, địa bàn tác chiến và tình 
huống chiến đấu”.

Bên cạnh đó, các đơn vị của 
Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh cũng đã chủ động chuẩn bị 
các phương án, kịch bản ứng 
phó thiên tai trong thời điểm 
dịch bệnh diễn biến phức tạp 
theo phương châm 4 tại chỗ. 
Trong đó, tại các điểm ngập lụt, 
xảy ra sự cố sạt lở đất vừa qua, 
các đơn vị đều huy động lực 
lượng và phương tiện kịp thời 
hỗ trợ chính quyền địa phương 
cùng người dân sơ tán đến nơi 
an toàn và khẩn trương khắc 
phục hậu quả.           

 HỒNG PHÚC

Tọa đàm 
“Hành trình 
của niềm tin” 

(BĐ) - Nhằm quan tâm, chia 
sẻ, giáo dục và giúp đỡ thanh 
niên hoàn lương tái hòa nhập 
cộng đồng, thanh niên sau khi cai 
nghiện ma túy sớm có cuộc sống 
ổn định, góp phần làm giảm tỷ 
lệ tái phạm tội và vi phạm pháp 
luật, sáng 23.11, Tỉnh đoàn, Ban 
Thư ký Hội LHTN Việt Nam 
tỉnh tổ chức chương trình tọa 
đàm “Hành trình của niềm tin” 
năm 2021.

Tại buổi tọa đàm, một số 
thanh niên hoàn lương đã chia 
sẻ về những lỗi lầm của mình 
trong quá khứ và sự ăn năn, 
khao khát cuộc sống tự do 
khi vướng vòng lao lý; những 
khó khăn, thách thức khi hoàn 
lương, tái hòa nhập; sự quan 
tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành 
và cộng đồng đã giúp các thanh 
niên học tập, rèn luyện tiến bộ, 
trở thành người lương thiện, có 
ích cho gia đình và xã hội…

Dịp này, Ban Thư ký Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh tặng 5 
suất quà cho 5 thanh niên hoàn 
lương tiêu biểu tái hòa nhập tốt 
với cộng đồng.    CHƯƠNG HIẾU

l Sáng 23.11, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã đến thăm và trao 
tặng 306 phần quà cho học sinh 
các trường mẫu giáo xã An Quang, 
An Dũng, An Hưng (huyện An Lão) bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 
Mỗi trường có 102 cháu, mỗi cháu 
được nhận 1 phần quà là sữa trị giá 
100 nghìn đồng. Tổng trị giá quà tặng 
hơn 30 triệu đồng, trích từ Quỹ Cứu 
trợ của tỉnh. ĐĂNG KHẢNH
l 50 suất quà (gạo và mì tôm, 

trị giá 300 nghìn đồng/suất) được 
Chi đoàn thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp 
(huyện Phù Mỹ) tặng cho các cụ 
già neo đơn, hộ nghèo, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn hai xã Mỹ Hiệp và Mỹ Chánh, 
chiều 22.11. Tổng kinh phí quà 
tặng là 15 triệu đồng, do Chi đoàn 
thôn An Trinh kêu gọi các nhà hảo 
tâm hỗ trợ và trích từ quỹ của Chi 
đoàn thôn. VĂN TỐ
l Ngày 22.11, chị  Huỳnh 

Thị Chính (ở thôn Ngọc Thạnh 1, 
xã Phước An, huyện Tuy Phước) 
đã đến thăm, chia sẻ khó khăn và 
trao tặng phần quà (sữa, bột ngũ 
cốc) và 3 triệu đồng cho gia đình 
anh Nguyễn Hữu Chí (25 tuổi, ở 
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước). 
Gia đình anh Chí rất khó khăn, bản 
thân anh đang điều trị đa chấn 
thương ở Bệnh viện Chợ Rẫy  
(TP Hồ Chí Minh) do TNGT. Kinh 
phí tặng quà do chị Chính và một 
số nhà hảo tâm quyên góp.   

XUÂN VINH

(BĐ) - Ngày 22.11, UBND 
tỉnh ban hành quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án 
khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm 
sóc sức khỏe và dân cư khu vực 
suối nước nóng Hội Vân (xã Cát 
Hiệp, huyện Phù Cát) với tổng 
vốn dự kiến gần 727 tỷ đồng. 
Nhà đầu tư dự án là liên danh 

Công ty CP Năng lượng và Bất 
động sản Trường Thành và 
Công ty CP đầu tư và xây dựng 
Đông Dương Thăng Long.

Dự án có tổng diện tích 
trên 17,7 ha. Quy mô đầu tư 
gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng, 
chăm sóc sức khỏe, phục hồi 
chức năng với diện tích trên 

6,8 ha, gồm có các công trình 
chăm sóc sức khỏe, khách sạn 
nghỉ dưỡng du lịch. Xây dựng 
đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống 
đường giao thông nội bộ, hạ 
tầng, kỹ thuật, công viên cây 
xanh… Đầu tư xây dựng khu 
dân cư diện tích 10,9 ha, gồm 
các công trình: Khu nhà ở thấp 

tầng (liên kế, biệt thự) khoảng 
420 căn, hệ thống giao thông 
nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, công 
viên cây xanh…

Tiến độ thực hiện dự án từ 
quý IV/2021 đến quý IV/2026. 
Trong đó, quý IV/2022 dự án 
chính thức khởi công xây dựng, 
đi vào hoạt động từ quý IV/2026. 

Theo quyết định của UBND 
tỉnh, sau 12 tháng kể từ ngày 
chấp thuận chủ trương đầu tư, 
nếu nhà đầu tư không thực hiện 
hoặc không có khả năng thực 
hiện dự án theo tiến độ đăng ký 
mà không có lý do chính đáng 
sẽ bị thu hồi.   

N.PHÚC

Đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng gần 727 tỷ đồng tại suối nước nóng Hội Vân
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Bình Định

Đúng 75 năm sau Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, 
hôm nay (24.11), Hội nghị Văn 
hóa toàn quốc năm 2021 (sau 
đây gọi là Hội nghị) chính thức 
diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. 
Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL 
Nguyễn Văn Hùng, việc tổ chức 
Hội nghị nhằm triển khai Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII về văn hóa. Hội 
nghị diễn ra vào thời điểm quan 
trọng, nhận được sự quan tâm 
lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc 
hội, nhất là của Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư. Quy mô của hội nghị 
khá lớn, bên cạnh việc tổ chức 
tại Hội trường Diên Hồng với 
sự tham dự của gần 600 đại biểu 
là lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, 
các bộ, ngành, văn nghệ sĩ, tổ 
chức chính trị, xã hội, hội nghị 
còn được kết nối trực tuyến đến 
tất cả các điểm cầu của 63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước.

Nhận thức đúng, 
thực hành đúng

Nội dung trọng tâm của Hội 
nghị là hệ thống lại các quan 
điểm của Đảng, tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn 
hóa. Cùng với đó là đánh giá 
sâu sắc hơn thành tựu của văn 
hóa sau 35 năm đổi mới, cùng 
những khó khăn, yếu kém, 
rút ra nguyên nhân, bài học  
kinh nghiệm.

Từ nhận thức có tính chất hệ 
thống đó, yêu cầu đặt ra đối với 
Hội nghị là xác định phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
của công tác văn hóa, văn nghệ 
trong giai đoạn 2021 - 2026, góp 
phần phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam với trọng tâm 
là khơi dậy khát vọng xây dựng 
đất nước hùng cường.

Sau Hội nghị, đội ngũ 
những người làm nghề, thực 
hành văn hóa, văn nghệ sĩ nói 
riêng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý nói chung sẽ nhận thức 
đúng đắn hơn, sâu sắc hơn, toàn 

(BĐ) - Tại Kế hoạch truyền thông về 
cải cách hành chính (CCHC) nhà nước 
giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 
năm 2030 vừa được UBND tỉnh ban hành, 
UBND tỉnh yêu cầu nội dung thông tin, 
tuyên truyền về CCHC bám sát chỉ đạo 
của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, 
các chương trình, kế hoạch của tỉnh về 
CCHC giai đoạn 2021 - 2030, lồng ghép 
với các nội dung tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước. Hoạt động thông 
tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu 
quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên. 
Hình thức thông tin, tuyên truyền đa 
dạng, phong phú, phù hợp với nội dung 

tuyên truyền, phù hợp với từng khu vực, 
địa bàn, các nhóm đối tượng, giúp người 
dân, DN tiếp cận nhanh, hiệu quả. Nội 
dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn 
giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận.

Theo Kế hoạch này, nội dung thông tin, 
tuyên truyền chủ yếu là quan điểm chỉ đạo 
của Đảng; chính sách, quy định của Nhà 
nước về CCHC; các nhiệm vụ trọng tâm của 
công tác CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của  
Trung ương.

Cùng với đó là quan điểm chỉ đạo, các 
nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC 
giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Bình Định. 
Cụ thể, thông tin đầy đủ, liên tục quá 
trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác 

CCHC của tỉnh; các kết quả nổi bật trong 
công tác CCHC của tỉnh trên các lĩnh vực; 
kết quả thực hiện các chương trình, kế 
hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trong giai 
đoạn 2021 - 2025, kết quả hằng năm, kết 
quả từng hoạt động về CCHC. 

Đáng chú ý là thông tin, tuyên truyền 
các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình 
mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể 
trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng của 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của 
tỉnh; các tấm gương cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động ứng xử văn 
minh, có trách nhiệm, tận tụy, có tinh 
thần, thái độ đúng mực trong phục vụ 
nhân dân...                    HOÀI NHÂN

Phát triển văn hóa, khơi dậy khát vọng 
xây dựng đất nước hùng cường
Phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc nhằm xây dựng đất nước hùng 

cường là nội dung quan trọng của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII, diễn ra hôm nay (24.11).

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu xem các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ đại hội Đảng, trong đó có 
“Đề cương văn hóa Việt Nam” (năm 1943) -  văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác Văn hóa, tại Triển lãm “Văn hóa 
soi đường cho quốc dân đi” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức ngày 16.11.2021.      Ảnh: Báo Văn hóa

“Xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người là nhiệm 
vụ quan trọng, thường xuyên 
của cả hệ thống chính trị. 
Văn hóa là hồn cốt của dân 
tộc, là nền tảng tinh thần 
vững chắc của xã hội, là sức 
mạnh nội sinh quan trọng 
bảo đảm sự phát triển bền 
vững và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc, vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”.
(Trích Kết luận số 76-KL/TW ngày 
4.6.2020 về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI).

Tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp,
giúp người dân tiếp cận hiệu quả l Trung tâm Tình nguyện quốc gia 

(VVC) trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh vừa thông báo, Bình Định 
có 2 tập thể và 1 cá nhân được đề cử giải 
thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2021 là 
Thành đoàn Quy Nhơn và Chi hội Bảo trợ 
Bệnh nhân nghèo Sen Việt (thuộc Hội Bảo 
trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh), anh Phan Hùng 
Cường - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam huyện 
Tuy Phước, Chi hội trưởng Chi hội bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Sen Việt. THIÊN TRÚC
l Ngày 23.11, tại xã Tây Phú 

(huyện Tây Sơn), Hội LHPN tỉnh phối 
hợp với Hội LHPN huyện Tây Sơn tổ chức 
lễ mắt mô hình "Tuyến đường hoa do 
phụ nữ chăm sóc" và mô hình "Phân loại 
rác thải tại hộ gia đình phụ nữ". Mỗi mô 
hình gồm 30 thành viên tham gia.

LINH DƯƠNG

TIN VẮN

diện hơn quan điểm, đường lối 
của Đảng về văn hóa. Khi đó, 
chúng ta có điều kiện thực hành 
văn hóa đúng đường lối, quan 
điểm của Đảng, không bị chệch 
hướng. Đồng thời, phát huy đầy 
đủ các nội hàm xây dựng nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc.

Ngoài ra, cần tiếp thu các 
tinh hoa văn hóa của nhân loại, 
chủ động khắc phục những tác 
động của văn hóa ngoại lai, ảnh 
hưởng tiêu cực đến đời sống 
của con người Việt Nam hôm 
nay và lâu dài.

Con người là nền tảng
Để khơi dậy khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc, phấn đấu đến năm 2045 
Việt Nam trở thành nước phát 
triển theo định hướng XHCN, 
người dân có thu nhập cao thì 
việc huy động sức mạnh, sức 
sáng tạo của mọi nguồn lực, 
trong đó có nguồn lực văn hóa, 

con người có ý nghĩa đặc biệt  
quan trọng.

Trong quá trình xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, Đảng ta luôn xác định 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
là xây dựng con người. Cụ thể, 
Nghị quyết 33 Hội nghị Trung 
ương 9 khóa XI (năm 2014) 
đưa ra vấn đề “Hoàn thiện các 
chuẩn mực giá trị văn hóa và 
con người Việt Nam”; qua đó 
nhấn mạnh xây dựng con người 
có nhân cách, lối sống tốt đẹp 
với 7 đặc tính cơ bản: Yêu nước, 
nhân ái, nghĩa tình, trung thực, 
đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Tiếp đó, Ðại hội XII của 
Ðảng (năm 2016) đặt ra yêu 
cầu “đúc kết và xây dựng hệ 
giá trị văn hóa và hệ giá trị 
chuẩn mực của con người Việt 
Nam thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc 
tế”. Mới nhất, Đại hội XIII của 
Đảng (năm 2021) nhấn mạnh 

“tập trung nghiên cứu, xác định 
và triển khai xây dựng hệ giá 
trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa 
và chuẩn mực con người gắn 
với giữ gìn, phát triển hệ giá trị 
gia đình Việt Nam trong thời 
kỳ mới”.

Xây dựng hệ giá trị 
con người Việt Nam

Sau khi Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VIII) ra đời cách 
đây hơn 20 năm, một số công 
trình nghiên cứu lớn về giá trị, 
chuẩn mực con người Việt Nam 
trong thời kỳ mới lần lượt được 
giới thiệu. Tuy nhiên, tất cả cũng 
chỉ là những phương án, chưa 
đạt được sự thống nhất. Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng đặt 
ra yêu cầu xây dựng hệ giá trị 
Việt Nam như một nhiệm vụ 
cấp bách sau 35 năm đổi mới.

Hệ giá trị Việt Nam gồm 
3 yếu tố cấu thành: Hệ giá trị 
quốc gia như một biểu tượng, 
thống nhất ý chí của cả dân tộc, 

hướng tới mục tiêu chung; hệ 
giá trị gia đình - tế bào quan 
trọng nhất của xã hội; hệ giá trị 
con người Việt Nam mang tính 
cốt lõi nhất.

PGS.TS Phạm Duy Đức - 
nguyên Viện trưởng Viện Văn 
hóa và Phát triển, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí  
Minh - cho rằng: Xét đến cùng, 
giá trị gia đình hay giá trị quốc 
gia chỉ có thể thực hiện được 
trên cơ sở giá trị cá nhân được 
xác lập. Cốt lõi của nó chính là 
nhân cách, phẩm giá, lương tâm, 
danh dự, ý thức trách nhiệm. 

Theo nhiều nhà nghiên cứu, 
xác định hệ giá trị là vấn đề lớn, 
không thể hoàn thành trong 
một sớm một chiều. Trong quá 
trình xác định hệ giá trị con 
người Việt Nam, rất cần tiếp tục 
hoàn thiện thể chế, phát huy 
vai trò gương mẫu trong cán bộ 
đảng viên, giới văn sĩ trí thức.

Và, bên cạnh các giá trị 
truyền thống của người Việt 
Nam cần được phát huy như 
lòng yêu nước, yêu hòa bình, 
ý chí độc lập, tự cường, đoàn 
kết, nhân ái, trong thời kỳ 
mới cần bổ sung những phẩm 
chất như sáng tạo, kỷ luật, kỷ 
cương. Có vậy mới tạo nên 
sức mạnh văn hóa dân tộc vĩ 
đại, vì sự phát triển bền vững  
đất nước.           MAI LÂM
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Bình Định

Củng cố kiến thức, 
giảm áp lực học bù

Cùng với học trực tiếp, HS 
khối lớp 4, 5, 6, 9 vẫn học trực 
tuyến trái buổi, phòng GD&ĐT 
yêu cầu chỉ dạy bù không quá 
2 tiết/buổi ở tiểu học và không 
quá 3 tiết/buổi ở THCS. Các 
trường tổ chức củng cố kiến 
thức, ôn tập trước khi triển 
khai dạy kiến thức mới; đánh 
giá lại quá trình HS học trực 
tuyến đầu năm học đến nay. 

(BĐ) - Đề tài “Nghiên cứu 
tổng hợp các hệ vật liệu điện sắc 
hữu cơ định hướng làm màng 
thông minh”, do nhóm sinh viên 
Bùi Đức Ái, Nguyễn Duy Điền, 
Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn 
Thị Hồng Linh, Dương Thị Thảo 
(khoa Khoa học tự nhiên, Trường 
ĐH Quy Nhơn) thực hiện với sự 
hướng dẫn của TS Huỳnh Thị 
Miền Trung, đã vào chung kết 

xếp hạng Giải thưởng Sinh viên 
nghiên cứu khoa học - Euréka 
lần thứ 23 - năm 2021. Đề tài 
này là 1 trong 162 đề tài thuộc 
12 lĩnh vực vào chung kết, được 
xếp hạng ở lĩnh vực Công nghệ 
hóa dược. 

Giải thưởng Sinh viên nghiên 
cứu khoa học - Euréka do Thành 
đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp 
với ĐH Quốc gia TP Hồ Chí 

Minh tổ chức là giải thưởng 
dành cho sinh viên đam mê 
nghiên cứu khoa học trên toàn 
quốc. Năm 2021, giải thưởng đã 
thu hút 132 trường đại học, cao 
đẳng, học viện đến từ 32 tỉnh, 
thành trong cả nước với 1.251 đề 
tài của 5.900 sinh viên, với 2.030 
giảng viên hướng dẫn. 

Giải thưởng được tổ chức từ 
tháng 6 - 12.2021.   HOÀNG ANH

(BĐ) - Sở GD&ĐT đã hướng 
dẫn các phòng GD&ĐT huyện, 
thị xã, thành phố; các trường 
THPT và trực thuộc; Trung tâm 
Giáo dục thường xuyên tỉnh 
và trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên 
cấp huyện, về việc ngưng hiệu 
lực các quy định về chuẩn trình 
độ đào tạo của nhà giáo tại 10 
thông tư do Bộ GD&ĐT ban 
hành, cho đến thời điểm các văn 
bản quy phạm pháp luật mới có 
hiệu lực thi hành.

Trong thời gian này, Sở 
GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, cơ 
sở giáo dục trực thuộc không căn 
cứ quy định đạt chuẩn trình độ 
đào tạo hoặc đạt trên chuẩn trình 
độ đào tạo để đánh giá, tự đánh 
giá theo chuẩn hiệu trưởng, 

chuẩn nghề nghiệp giáo viên, 
chuẩn giám đốc trung tâm giáo 
dục thường xuyên hoặc kiểm 
định chất lượng giáo dục, công 
nhận đạt chuẩn quốc gia, kiểm 
tra công nhận đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ đối với các 
cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông, giáo dục thường xuyên.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban 
hành Thông tư 29/2021/TT-
BGDĐT quy định ngưng hiệu 
lực quy định về chuẩn trình độ 
đào tạo của nhà giáo tại một số 
thông tư. Đây là phương án tạm 
thời để Bộ giải quyết tình huống 
bất cập trước mắt, bảo vệ quyền 
lợi đội ngũ nhà giáo do Luật 
Giáo dục 2019 điều chỉnh nên 
chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo 
theo quy định.          THU HIỀN

(BĐ) - Ngày 20.11, UBND 
tỉnh ra quyết định thành lập 
Đoàn kiểm tra phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ tỉnh Bình Định 
năm 2021, gồm 17 thành viên, 
do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Phan Thanh Liêm làm trưởng 

đoàn. Đoàn kiểm tra chia thành 
4 nhóm, kiểm tra 4 nội dung: 
Phổ cập giáo dục mầm non, phổ 
cập giáo dục tiểu học, phổ cập 
giáo dục THCS và phổ cập giáo 
dục xóa mù chữ. 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ 

xây dựng và thực hiện kế hoạch 
kiểm tra kết quả phổ cập giáo 
dục, xóa mù chữ tại các huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn 
tỉnh năm 2021; báo cáo kết quả 
cho UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

T.HIỀN

Ngưng hiệu lực quy định 
chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURÉKA 2021:

Đề tài của sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn vào chung kết

Lập đoàn kiểm tra chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Ghi nhận tại các trường học 
mở cửa ngày 22.11, các giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 đã 
được triển khai để đón học sinh 
(HS) trở lại trường. Quan trọng 
nhất là thực hiện nghiêm 5K, 
phân luồng, giãn cách lớp với 
lớp, mọi hoạt động học tập diễn 
ra trong khuôn viên lớp…

Trước khi học trở lại, giáo 
viên chủ nhiệm các lớp 6, 9 
Trường THCS Lương Thế Vinh 
tổ chức họp phụ huynh trực 
tuyến, nắm bắt thông tin để 
tuyên truyền, động viên phụ 
huynh và nêu rõ phương án tổ 
chức hoạt động dạy học cũng 
như xử lý tình huống nếu có F0, 
F1 trong trường học. Tuy nhiên, 
ngày học đầu tiên còn nhiều HS 
vắng. Khối lớp 9 học buổi sáng 
có 233/263 HS, vắng 30 em; buổi 
chiều khối lớp 6 HS vắng nhiều 
hơn, lớp 6A4 vắng 25/43 em, 6A2 
vắng 22/46 em, 6A1 vắng 6/43 
em, 6A3 vắng 3/42 em. 

Ông Lê Thanh Hải, Hiệu 
trưởng Trường THCS Lương Thế 
Vinh, cho hay: “Ngày đầu tiên số 
HS vắng còn nhiều, phụ huynh 
đều có đơn xin phép hoặc qua 
điện thoại, zalo nhóm của lớp 
với lý do… e ngại dịch bệnh. Nhà 
trường lấy danh sách HS từng 
buổi học, những HS vắng, giáo 
viên chủ nhiệm đều tìm hiểu lý 
do để nắm bắt tình hình”.

“Năm học cuối cấp, việc tiếp 
thu kiến thức rất quan trọng, em 
muốn đến trường để học tốt hơn. 
Việc đi học trực tiếp rất vui vì 
được gặp bạn bè, nhưng em 
sẽ không chủ quan, tuân thủ 

 TP Quy Nhơn: Ngày đầu đi học lại, 
học sinh vắng nhiều

Ngày 22.11, học sinh các khối 
lớp 4, 5, 6, 9 tại TP Quy Nhơn 
trở lại trường sau thời gian 
học trực tuyến do dịch bệnh 
Covid-19. Do e ngại lây nhiễm 
dịch bệnh, nhiều phụ huynh 
chưa cho con đến trường.

nghiêm 5K để đảm bảo an toàn. 
Em mong sớm được tiêm vắc xin 
để có thể trở lại học bình thường, 
an toàn hơn”, H.M.Nhật, học 
sinh lớp 9 Trường THCS Lương 
Thế Vinh, nói.

Anh Nguyễn Thế Nam, có 
con học lớp 6 Trường THCS 
Lương Thế Vinh, bày tỏ: Thời 
điểm này dịch còn khó lường, 
vì vậy gia đình chưa cho con 
đến trường ngay. Tốt nhất cần 
có đánh giá lại toàn diện tình 
hình dịch, tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho HS, rồi khi đó cho 
trẻ đi học lại. Đây cũng là e ngại 
chung khiến nhiều phụ huynh 
cân nhắc xin cho con nghỉ thêm 
vài ngày để thăm dò tình hình.

Chiều 22.11, tại Trường 
Tiểu học Lê Lợi, khối lớp 4 có 
7 lớp/265 HS thì chỉ 200 HS đến 
lớp (75%); buổi sáng có 159/223 
HS lớp 5 có mặt (71%). Ông 
Đặng Văn Mạnh, Hiệu trường 
nhà trường, cho biết: “Trường 
đã huy động nhân lực, vật lực 
cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. HS tiểu học còn nhỏ 
nên giáo viên chủ nhiệm các 
lớp phải quản lý chặt chẽ lớp, 
đặc biệt lưu ý các em khi đi vệ 
sinh không được lang thang, trò 
chuyện với các bạn khác lớp; 
dừng toàn bộ hoạt động bên 
ngoài phòng học. Chúng tôi bố 
trí phòng y tế, phòng cách ly tạm 
thời, xây dựng phương án xử lý 
tình huống, giảm thiểu tối đa lây 
nhiễm chéo trong nhà trường khi 
có ca bệnh”. 

Cô Nguyễn Trần Hoa Xuân, 
chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu 
học Lê Lợi, chia sẻ: HS đi học 
trở lại hào hứng hơn, giáo viên 
cũng mong muốn dạy trực tiếp 
để dạy kỹ hơn. Những HS vắng, 
giáo viên gửi tài liệu học tập về 
cho các em.

Theo Phòng GD&ĐT TP Quy 
Nhơn, trong ngày 22.11, tỷ lệ HS 
khối trường THCS đến lớp khả 
quan hơn, với 91,9% HS khối 9 
(buổi sáng) và 88,8% học sinh 
khối 8 (buổi chiều). Ở tiểu học, 
tỷ lệ HS đến trường thấp hơn, 
khối 5 đạt 77,3% (buổi sáng), 
khối 4 là 79,8% (buổi chiều). 

Thực hiện Kế hoạch dạy học 
thích ứng an toàn, linh hoạt và 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 
Covid-19,  Phòng GD&ĐT 
thành phố đã xây dựng kế 
hoạch dạy và học tương ứng 
với 4 cấp độ dịch và UBND 
thành phố quyết định tổ chức 
cho dạy và học trực tiếp. 

Tại Quy Nhơn, các địa bàn 
phường, xã ở cấp độ 1, 2 dịch 
Covid-19 thì các trường tiểu học 
và THCS tổ chức đón HS học 
trực tiếp. Các địa bàn đang ở 
cấp độ 3, trường kết hợp hai 
hình thức dạy trực tiếp và trực 
tuyến; riêng xã đảo Nhơn Châu, 
Trường Tiểu học và THCS Nhơn 
Châu lùi đến ngày 25.11 mới 
đón HS trở lại trường. 

Bà Tô Thị Thu Hường, 
Trưởng Phòng GD&ĐT TP 
Quy Nhơn, nhấn mạnh: “Các 
trường đều xây dựng phương 
án phòng, chống dịch và quán 
triệt đến giáo viên xử lý tình 
huống có F0, F1 trong lớp học, 
được ngành y tế tỉnh và thành 
phố tập huấn. Chúng tôi đã 
quán triệt các trường nghiêm 
túc, chặt chẽ phòng, chống dịch 
Covid-19, tuyên truyền đến phụ 
huynh học sinh. Thành phố cũng 
cho test nhanh tầm soát định kỳ 
2 tuần/lần đối với 20% giáo viên 
và 10% HS”.      

MAI HOÀNG

Do e ngại dịch bệnh Covid-19 nên nhiều gia đình chưa cho con đến trường học trực tiếp. 
- Trong ảnh: Lớp 6A4 Trường THCS Lương Thế Vinh chiều 22.11 vắng 25/43 HS.                                        Ảnh: THU HIỀN

Trường Tiểu học Lê Lợi phân luồng, giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh 
cho HS đến trường.                                                             Ảnh: THU HIỀN
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Bình ĐịnhTHỂ THAO

Từ lời kêu gọi của Bác Hồ
Ngày 30.1.1946, chỉ 4 tháng 

sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc 
lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
ký Sắc lệnh số 14-SL thành 
lập Nha Thể dục Trung ương 
(thuộc Bộ Thanh niên lúc đó) 
với nhiệm vụ nghiên cứu 
phương pháp và thực hành 
thể dục trong toàn quốc. Tiếp 
đó, Hồ Chí Minh đã thay mặt 
Chính phủ mới ký Sắc lệnh số 
38-SL (ngày 27.3.1946) về việc 
thành lập Nha Thanh niên và 
Thể dục gồm Nha Thanh niên 
Trung ương và Phòng Thể dục 
Trung ương. Cùng với thời 
điểm công bố Sắc lệnh số 38, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 
bài Sức khỏe và thể dục đăng 
trên báo Cứu quốc - cơ quan 
tuyên truyền, tranh đấu của 
Tổng bộ Việt Minh - số 119 ra 
ngày 27.3.1946. 

Đây chính là lời kêu gọi 
toàn dân tập thể dục, là sự thể 
hiện rõ nét nhất quan điểm của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát 
triển TDTT quần chúng: “Giữ 
gìn dân chủ, xây dựng nước 
nhà, gây đời sống mới, việc 
gì cũng cần có sức khỏe mới 
thành công. Mỗi một người 
dân yếu ớt, tức là làm cho cả 
nước yếu ớt một phần, mỗi một 
người dân mạnh khỏe là góp 
phần cho cả nước mạnh khỏe. 
Vậy luyện tập thể dục, bồi bổ 
sức khỏe là bổn phận của mỗi 
một người yêu nước. Việc đó 
không tốn kém, khó khăn gì. 
Gái trai, già trẻ, ai cũng nên 
làm và ai cũng làm được. Mỗi 
ngày lúc ngủ dậy, tập một ít 
thể dục, ngày nào cũng tập thì 
khí huyết lưu thông, tinh thần 
đầy đủ, như vậy là sức khỏe. 
Dân cường thì quốc thịnh. Tôi 

THỂ DỤC THỂ THAO TRONG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM:

Góp phần làm đậm đà bản sắc dân tộc
Ngay trong những ngày đất nước còn bộn bề khó khăn, công tác phát triển TDTT đã nhận được quan tâm đặc biệt. 

Phong trào “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đang ngày càng trở nên thiết thực, lan tỏa đến mọi tầng 
lớp nhân dân. TDTT là một bộ phận quan trọng của văn hóa, cũng chính là một động lực mạnh mẽ góp phần khiến văn 
hóa Việt Nam đa dạng, phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc.

mong đồng bào ta, ai cũng cố 
gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày 
nào cũng tập”.

Theo Hồ Chí Minh, sức 
khỏe là vốn quý nhất của con 
người. Sức khỏe có vai trò to 
lớn trong cuộc sống của mỗi 
con người, của mỗi dân tộc, 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Sức khỏe là 
nhân tố rất cơ bản góp phần 
làm nên sức mạnh tổng hợp 
về thế và lực của quần chúng 
nhân dân. Sự nghiệp cách 
mạng là sự nghiệp của quần 
chúng nhân dân. Vì vậy, sức 
mạnh tổng hợp về thế và lực 
của quần chúng nhân dân sẽ 
làm nên mọi sự nghiệp vĩ đại.

Không chỉ dừng lại ở phong 
trào, cuộc vận động “Toàn dân 
rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” đã đưa TDTT 
trở thành một nhu cầu tự thân 
hằng ngày của đông đảo quần 
chúng nhân dân, đưa cuộc vận 
động trở thành một hoạt động 
truyền thống hằng năm, từng 
bước xây dựng thói quen luyện 
tập TDTT, nâng cao sức khỏe 
và thể chất cho mọi người.

Đến sự tự giác rèn luyện 
sức khỏe của người dân

Làm theo lời kêu gọi của 
Bác, trong những năm qua, 
phong trào TDTT tỉnh Bình 
Định phát triển không ngừng, 
rộng khắp mọi nơi, mọi lứa 
tuổi, đối tượng, tạo nhiều sân 
chơi bổ ích cho đông đảo người 
dân. Theo thống kê của Phòng 
Quản lý TDTT (Sở VH&TT) 
trong năm 2020, tỷ lệ người 

dân tập luyện TDTT thường 
xuyên đến nay đạt 33,2%; tỷ 
lệ gia đình tập luyện TDTT 
thường xuyên đạt 21,5%.

Ngay sau ngày đất nước 
thống nhất, Bình Định là một 
trong những địa phương nhận 
được sự quan tâm đầu tư 
mạnh về thể thao. Hàng loạt 
công trình thể thao quan trọng 
như sân vận động, bể bơi 
đạt tiêu chuẩn quốc gia, nhà 
thi đấu thể thao… được xây 
dựng. Nhờ đó, nhiều VĐV có 
điều kiện tập luyện đạt được 
nhiều thành tích cao. Tỉnh 
Bình Định cũng vinh dự đăng 
cai nhiều hoạt động thể thao 
lớn của quốc gia. Các thế hệ 
lãnh đạo tỉnh đều rất coi trọng 
công tác phát triển TDTT trong 
quần chúng nhân dân. Cũng vì 

vậy mà ngay cả khi đã về hưu, 
người dân vẫn thường xuyên 
thấy ông Tám Quý (cách người 
dân gọi thân mật nguyên 
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn 
Duy Quý), Hai Thanh (nguyên 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Phạm Văn Thanh), Năm Ý 
(nguyên Trưởng Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy Hoàng Như Ý), 
Bốn Trường (nguyên Giám đốc 
CA tỉnh Chế Trường)… xuất 
hiện ở nhiều sự kiện thể thao. 
Không chỉ tham gia động viên, 
cổ vũ, các vị nguyên lãnh đạo 
tỉnh còn rất nhiệt tình vận động 
kinh phí để tổ chức các giải đấu 
phong trào, tạo sự sôi động, 
kích thích tinh thần tập luyện 
của nhiều tầng lớp nhân dân.

Tại Lễ phát động Cuộc vận 
động “Toàn dân rèn luyện thân 
thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 
giai đoạn 2021 - 2030, kết hợp 
tổ chức Ngày chạy Olympic vì 
sức khỏe toàn dân và Giải Việt 
dã toàn tỉnh năm 2021 diễn 
ra cuối tháng 4 vừa qua, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đã nhấn mạnh: Để cuộc 
vận động “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ 
vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 
đạt được kết quả tốt, các sở, 
ban, ngành, các cấp ủy đảng, 
chính quyền, địa phương cần 
tiếp tục quan tâm, chăm lo 
phát triển TDTT; đẩy mạnh 
các hoạt động TDTT cơ sở; 
mở rộng và nâng cao hiệu quả 
phong trào TDTT quần chúng 
tại các xã, phường, thị trấn, cơ 
quan, trường học, đơn vị, DN, 
các đơn vị LLVT, các đoàn thể 
xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi 
để phát triển đa dạng các loại 
hình, tổ chức tập luyện TDTT 
ở cơ sở gắn với chỉ đạo thực 
hiện cuộc vận động phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” và phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới”.

HOÀNG QUÂN

Phong trào rèn luyện sức khỏe đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. 
- Trong ảnh: Nhiều người tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 
Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Bình Định.                                                             Ảnh: HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Ngày 23.11, các kỳ 
thủ tham dự Giải vô địch cờ 
vua xuất sắc quốc gia năm 2021 
đã thi đấu xong nội dung cuối 
là cờ nhanh. Với việc giành 7 
điểm sau 9 ván đấu cùng hệ 
số phụ tốt nhất, kỳ thủ Trần 
Thị Như Ý (Bình Định) xuất sắc 
đoạt HCV nội dung nữ; kỳ thủ 
Nguyễn Hồng Anh (TP Hồ Chí 
Minh) giành HCB; HCĐ thuộc 
về các kỳ thủ: Nguyễn Thị Mai 
Hưng (Bắc Giang) và Nguyễn 
Hồng Nhung (Hà Nội).

Như vậy, tại Giải vô địch cờ 
vua xuất sắc quốc gia năm 2021, 
đội tuyển cờ vua Bình Định đã 
giành được 1 HCV, 1 HCĐ (do 
công của Nguyễn Thị Thúy 
Triên ở nội dung cờ tiêu chuẩn).

Giải vô địch cờ vua xuất sắc 
quốc gia năm 2021 khởi tranh 
từ ngày 14.11 tại Quảng Ninh. 

(BĐ) - UBND TX An Nhơn 
vừa có công văn gửi Công ty 
CP Bình Định Sport (đơn vị 
chủ quản CLB Topenland Bình 
Định), đồng ý để đội bóng 
Topenland Bình Định tập luyện 
tại SVĐ TX An Nhơn từ ngày 
23.11 - 25.12. Các buổi tập của 
CLB Topenland Bình Định sẽ 
không có khán giả vào sân theo 
dõi để đảm bảo yêu cầu phòng, 
chống dịch Covid-19.

Hiện nay, SVĐ Quy Nhơn 
đang trong quá trình cải tạo 
mặt sân và một số hạng mục 
liên quan nên không đảm bảo 
điều kiện tập luyện cho các 
cầu thủ Topenland Bình Định. 
Những ngày qua, các cầu thủ 
chủ yếu tập thể lực tại bãi biển 
và phòng gym. SVĐ TX An 
Nhơn vừa được cải tạo mặt 

CLB Topenland Bình Định trong một 
buổi tập ở SVĐ TX An Nhơn chuẩn bị 
cho V-League 2021.         Ảnh: ĐỨC MẠNH

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC QUỐC GIA NĂM 2021:

Trần Thị Như Ý đoạt HCV nội dung cờ nhanh

Kỳ thủ Trần Thị Như Ý trên bục nhận HCV nội dung cờ nhanh tại Giải vô địch cờ 
vua xuất sắc quốc gia năm 2021.       Ảnh: HOÀNG CHÍNH

Tham gia giải có 57 VĐV đến 
từ 12 tỉnh, thành, ngành trên 
toàn quốc; đoàn Bình Định có 
4 kỳ thủ (3 nữ, 1 nam). Các 

VĐV tranh 6 bộ huy chương 
tại các nội dung cá nhân nam, 
nữ, cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và 
cờ chớp.    LÊ NA

CLB Topenland Bình Định 
chuyển sân tập

sân, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
tập luyện; đây cũng là sân tập 
của CLB Topenland Bình Định 
trong quá trình chuẩn bị cho 
V-League 2021.

ĐỨC MẠNH
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Bình ĐịnhNÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Nhu cầu tiêu thụ gạo loại 
không có tạp chất như sạn, 
mẳn trấu, không lẫn mối mọt 
trên thị trường ngày càng 
cao. Tuy nhiên hầu hết người 
tiêu dùng trong tỉnh thường 
chọn dùng sản phẩm từ các 
tỉnh, thành phía Nam dù giá  
cao hơn. 

Theo ông Bùi Quang Vũ, 
Giám đốc Công ty TNHH Bùi 
Minh Long (thôn Phú Mỹ, xã 
Phước Lộc, huyện Tuy Phước), 
hầu hết các cơ sở xay xát trong 
tỉnh đều có quy mô nhỏ, sử 
dụng thiết bị, công nghệ xay 
xát lạc hậu, gạo còn nhiều tạp 
chất. “Ngay cả công ty chúng 
tôi, dù đã đầu tư nhiều máy 
móc sơ chế gạo, loại bỏ tạp 
chất có trong thóc nguyên liệu, 
bóc vỏ trấu, xát lớp cám, đánh 
bóng hạt gạo, nhưng vẫn chưa 
đủ sức loại bỏ những hạt gạo 
nhiễm nấm mốc do hạn chế 
trong bảo quản, thóc chưa đủ 
độ chín, bị lên men… Những 
hạt gạo này khiến phẩm cấp 
của lô gạo bị giảm, khó đáp 
ứng yêu cầu xuất khẩu”, ông 
Vũ cho hay.

Để hạn chế vấn đề trên, 
Công ty TNHH Bùi Minh 
Long quyết định đầu tư hơn 
1,1 tỷ đồng lắp đặt máy tách 
màu phân loại hạt gạo, công 
suất 4 tấn/giờ; ngoài ra còn có 

Được công nhận xã nông thôn mới 
(NTM) năm 2019, nhân dân và cán bộ xã 
Nhơn Lộc (TX An Nhơn) liên tục duy trì 
thành quả đạt được, đồng thời phấn đấu 
đạt chuẩn NTM nâng cao. Ông Dương 
Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: 
Đến nay Nhơn Lộc đã đạt 12/13 tiêu chí, 
chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành tiêu 
chí còn lại là cảnh quan - môi trường và 
xã sẽ về đích NTM nâng cao trong năm 
2022. Cùng với đó còn hướng đến mục 
tiêu từ xã lên phường trước năm 2025.

Với kinh nghiệm xây dựng NTM 
trước đó, gần 3 năm nay nhờ phát huy 
thế mạnh của phương châm “dân cần, 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám 
sát, dân hưởng lợi; nhân dân làm, nhà 
nước hỗ trợ; người dân là chủ thể, nhà 
nước định hướng, hướng dẫn, tổ chức và 
hỗ trợ thực hiện”, công cuộc xây dựng 
NTM nâng cao ở Nhơn Lộc được người 
dân đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng. 

Ở Nhơn Lộc, ngoài sản xuất lúa, 
người dân còn phát triển chăn nuôi gia 
súc, gia cầm nên ô nhiễm môi trường 
là khó tránh khỏi. Để kiểm soát vấn đề 
này, xã tổ chức tuyên truyền, đối thoại, 
hỗ trợ các hộ chăn nuôi từ vốn đầu tư 
đến kỹ thuật nên bà con đã đầu tư hơn  
3,9 tỷ đồng (trong đó phần nhà nước 
hỗ trợ 906 triệu đồng) xây dựng thêm 

Tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn 

máy tách toàn bộ tạp chất lẫn 
lộn trong quá trình xay xát lúa 
gạo bằng camera CCD công 
nghiệp hàng đầu, giúp loại bỏ 
những hạt gạo bị hư lõi bên 
trong. Ông Bùi Quang Vũ chia 
sẻ: Chúng tôi là DN nhỏ nên 
tiềm lực kinh tế rất hạn hẹp. 
Nhờ Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại tỉnh 
hỗ trợ 300 triệu đồng nên mới 
mạnh dạn đầu tư máy tách 
màu gạo. Và rõ ràng từ ngày có 
máy, chất lượng gạo cao hơn 
hẳn, đối tác làm ăn ký thêm 
hợp đồng, giúp chúng tôi nâng 
cao sản lượng xay xát lên mức 
6.000 tấn lúa/năm. Doanh thu 
năm 2021 đến nay đã đạt hơn 

52 tỷ đồng, lợi nhuận trên 500 
triệu đồng, tạo việc làm cho 10 
lao động. 

Trường hợp Công ty TNHH 
Bùi Minh Long chỉ là một ví 
dụ. Tại một số làng nghề khác 
(rượu, bánh tráng, bún truyền 
thống) nhờ kinh phí hỗ trợ 
của tỉnh, nhiều cơ sở sản xuất 
đã mạnh dạn đầu tư, nâng 
cấp dây chuyền sản xuất và 
gặt hái được thành công nhất 
định, điển hình là: Công ty 
TNHH Bidir Hoàng Long, cơ 
sở bún song thằn Hưng Đắt 
(TX An Nhơn); Công ty TNHH 
Sachi Nguyễn, Công ty TNHH 
Nhân Hòa, cơ sở sản xuất bánh 
tráng nước dừa Ba Quan (TX 

Hoài Nhơn); HTXNN Thượng 
Giang (huyện Tây Sơn)…

Trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng việc đổi mới công nghệ, 
áp dụng các tiến bộ KHKT 
vào sản xuất được xem là một 
trong những giải pháp then 
chốt, trở thành yếu tố sống còn 
đối với DN nhỏ và vừa. Ông 
Dương Văn Hành, Giám đốc 
Công ty TNHH Bidir Hoàng 
Long, cho biết: “Từ khi đầu tư 
các thiết bị máy móc sản xuất 
rượu, công ty tiết kiệm được 
chi phí nhân công, tăng năng 
suất 20%, chất lượng sản phẩm 
tốt hơn, giảm chi phí”.

Thực hiện chương trình 
khuyến công tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh 
đã triển khai 273 chương trình, 
đề án khuyến công với tổng 
kinh phí 21,9 tỷ đồng. Trong đó 
có 50% DN, cơ sở ở làng nghề 
mạnh dạn xác định hướng đầu 

tư đúng, có hiệu quả, mở rộng 
sản xuất, đổi mới công nghệ, 
phát triển thị trường, nâng cao 
năng lực quản lý.

Ông Văn Thái Toàn, Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại, cho 
biết: “Do dịch Covid-19, trong 
năm 2021, một số cơ sở công 
nghiệp nông thôn triển khai 
thực hiện đề án khuyến công 
còn chậm. UBND tỉnh đã phê 
duyệt ngừng hỗ trợ kinh phí 
9 đề án, bổ sung mới 8 đề án 
với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ 
đồng. Nhìn chung, DN vừa và 
nhỏ ở các làng nghề quan tâm 
mua sắm, thay đổi trang thiết 
bị, nâng cao tính cạnh tranh. 
Các địa phương khuyến khích, 
hỗ trợ cơ sở, DN đổi mới, đưa 
công nghệ vào sản xuất để duy 
trì và phát triển; hỗ trợ đổi mới 
bao bì, nhãn mác, đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu sản phẩm; xúc 
tiến thương mại”.       HẢI YẾN 

Theo định hướng tập trung hỗ trợ các cơ sở, DN nhỏ và siêu 
nhỏ ở khu vực nông thôn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại (Sở Công Thương) triển khai nhiều đề án ứng 
dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. 
Nhờ đó, nhiều cơ sở, DN nhỏ và siêu nhỏ có thêm điều kiện 
nâng cấp hệ thống sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, 
gia tăng năng lực cạnh tranh. 

Máy tách màu phân loại hạt gạo (công suất 4 tấn/giờ) trị giá trên 1,1 tỷ đồng của 
Công ty TNHH Bùi Minh Long.                                                                                          Ảnh: HẢI YẾN

Nồi chưng cất rượu công nghệ cao Công ty TNHH Bidir Hoàng Long.         Ảnh: HẢI YẾN

Nhơn Lộc tập trung cho tiêu chí 
cảnh quan - môi trường

(BĐ) - Theo kế hoạch công tác, cuối 
tháng 11.2021 Dự án Rau an toàn Bình Định 
phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật (Sở NN&PTNT) tổ chức tập huấn 
hướng dẫn các kỹ thuật: Lấy mẫu rau trên 
đồng ruộng, phân tích dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) bằng bộ kit GT và bàn 
giao bộ dụng cụ kiểm tra cho 4 nhóm cùng 
sở thích trồng rau an toàn của Dự án ở các 
huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và TX  
An Nhơn.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Dự án, 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ tổ 
chức đào tạo, cập nhật kiến thức sản xuất 
rau an toàn hợp chuẩn VietGAP và chương 
trình đảm bảo an toàn thực phẩm cho các 
nhóm cùng sở thích.                             THU DỊU

Trang bị bộ kit test phân tích
dư lượng thuốc BVTV

302 hầm khí biogas, nâng tổng số hầm 
biogas có trên địa bàn lên 1.700 hầm, 
nhờ đó vấn đề chất thải chăn nuôi gây ô 
nhiễm được xử lý cơ bản. 

Nhờ MTTQ và các hội, đoàn thể 
trong xã đồng loạt vào cuộc, vấn đề xử 
lý rác sinh hoạt và rác bao bì thuốc bảo 
vệ thực vật (BVTV) cũng có nhiều tiến 
bộ rất đáng kể. Đến nay 77% số hộ trong 
xã đã tham gia dịch vụ thu gom rác thải; 
cùng với đó có 425 hộ thực hiện phân 
loại rác tại gia đình, chiếm hơn 16% 
tổng số hộ cả xã. Ngoài ra xã còn đầu tư 
làm 150 hố chứa rác BVTV tại các cánh 

đồng rải đều khắp 6/6 
thôn, giao cho Hội 
Nông dân xã quản lý; 
xây 2 nhà lưu chứa 
rác BVTV, đồng thời 
hợp đồng với Công ty 
TNHH TM&MT Hậu 
Sanh thực hiện việc 
thu gom. Nhờ vậy đến 
nay đồng ruộng Nhơn 
Lộc không còn cảnh 
rác BVTV vương vãi 
khắp nơi như trước. 
Đặc biệt, nhân dân 
trong xã còn tham 
gia tốt “Ngày vệ sinh 
yêu nước” vào tuần 

cuối tháng với việc ra quân dọn vệ sinh 
đường làng, trồng và chăm sóc hoa,  
cây xanh…

“Để hoàn thành mục tiêu có hệ thống 
cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm 
bảo cung cấp nước sạch cho tối thiểu 
80% hộ dân trên địa bàn xã, 100% hộ gia 
đình trong xã được sử dụng nước sạch 
theo quy định, xã đang đề nghị UBND 
thị xã cùng Nhà máy cung cấp nước 
sạch Nhơn Tân đầu tư mở rộng hệ thống 
đường ống hỗ trợ Nhơn Lộc hoàn thành 
nội dung này”, ông Dương Văn Khanh 
cho biết thêm.                        XUÂN THỨC

Cảnh quan, môi trường xã Nhơn Lộc sáng, xanh, sạch, đẹp. 
Ảnh: XUÂN THỨC

Dự án Rau an toàn Bình Định phối hợp với Chi cục 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn, hướng dẫn 
kỹ thuật lấy mẫu, phân tích dư lượng thuốc BVTV 
trên rau tại huyện Vĩnh Thạnh.            Ảnh: THÁI VINH 
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Bình Định

Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Huế trở thành Di tích quốc gia đặc biệt 

Trường Quốc Học Huế một trong những di tích được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. 

Sáng 23.11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 
Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế tổ chức Lễ công bố quyết định và 
đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc 
gia đặc biệt đối với Hệ thống di tích lưu 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa 
Thiên Huế.

Hệ thống Di tích quốc gia đặc biệt 
bao gồm 4 di tích đã được xếp hạng quốc 
gia trước đây gồm: Nhà lưu niệm Bác Hồ 

ở đường Mai Thúc Loan, Trường Quốc 
học, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương 
Nỗ và đình làng Dương Nỗ, tại TP Huế. 

Tại buổi lễ, ông Lê Trường Lưu, Bí 
thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng 
định: Khoảng 10 năm Bác Hồ và gia 
đình sống tại Thừa Thiên Huế, từ năm 
1895 - 1901 và năm 1906 - 1909, đã để 
lại hệ thống di tích vô cùng quý giá. 
Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị chức năng nghiên cứu thực hiện 
các thủ tục lập quy hoạch tổng thể đối 
với 4 di tích quốc gia đặc biệt thuộc Hệ 
thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tại Thừa Thiên Huế; triển khai đề án 
“Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tại Thừa Thiên Huế phục vụ 
phát triển du lịch”.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hệ thống 
di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gồm 14 di tích và địa điểm di tích. 

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa 
Thiên Huế cũng tổ chức triển lãm “Về 
nơi lưu dấu tuổi thơ Người”. Triển 
lãm trưng bày trên 150 hình ảnh, tư 
liệu, hiện vật về Người giới thiệu đến  
công chúng.                   (Theo VOV.VN)

Việt Nam tổng hợp 
thành công hợp 
chất sản xuất thuốc 
chữa Covid-19 giá rẻ

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam cho biết, 
đã nghiên cứu, tổng hợp thành công 
hợp chất Nitazoxanide ở quy mô phòng 
thí nghiệm (pilot) dùng để sản xuất 
thuốc điều trị Covid-19 ở thể nhẹ và 
trung bình.

Thành công này thêm một lần nữa 
góp phần vào nỗ lực chung của các nhà 
khoa học Việt Nam trong nghiên cứu 
thuốc, vắc xin và sinh phẩm phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-19.

GS.TS Nguyễn Văn Tuyến - Viện 
trưởng Viện Hóa học, cho biết, quy trình 
tổng hợp Nitazoxanide đạt hiệu suất cao 
qua chỉ 2 bước phản ứng từ nguyên liệu 
giá rẻ. Đây là loại thuốc generic giá rất 
rẻ, sử dụng đường uống, an toàn và phù 
hợp để thực hiện ở điều kiện Việt Nam. 

Nitazoxanide có hoạt tính kháng 
vi rút phổ rộng diệt được nhiều vi rút 
khác nhau, đặc biệt có hoạt tính chống 
lại SARS-CoV-2. Ngoài ra, Nitazoxanide 
có khả năng tăng cường phản ứng miễn 
dịch, cải thiện phổi và các tổn thương 
trên nhiều cơ quan của cơ thể nên thuốc 
có thể được sử dụng hiệu quả trong 
điều trị bệnh nhân Covid-19 mắc bệnh 
đi kèm, đặc biệt là cơn bão cytokine.

GS.TS Nguyễn Văn Tuyến cũng cho 
biết, Viện Hóa học đã ký hợp đồng 
nguyên tắc với Công ty Kassell Việt 
Nam để chuyển giao công nghệ và đề 
xuất xin thử nghiệm lâm sàng thuốc 
Nitazoxanide giá rẻ điều trị các bệnh 
nhân Covid-19 thể nhẹ và trung bình 
tại nhà.

(Theo VOV.VN)

Xuất khẩu tôm 
tăng mạnh ở 
nhiều thị trường

Sau khi giảm mạnh trong tháng 8 
và 9, xuất khẩu tôm tháng 10.2021 dần 
phục hồi, trong đó, xuất sang Mỹ và EU 
tăng hai con số.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu 
tôm tháng 10 đạt 425,3 triệu USD, giảm 
nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây 
được coi là tín hiệu phục hồi khi tháng 8 
và 9 xuất khẩu tôm liên tục giảm mạnh.

Đáng chú ý, trong các thị trường 
nhập khẩu chính như Mỹ, EU, Hàn Quốc 
đã tăng mạnh trở lại. Tại thị trường Mỹ, 
xuất khẩu tôm tháng 10 của Việt Nam 
đạt hơn 117 triệu USD, tăng 19% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng 
đạt 892,7 triệu USD, tăng 22% so với 
cùng kỳ 2020.

Với thị trường EU, xuất khẩu tôm 
tháng 10 đạt 74 triệu USD, tăng 13% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 10 tháng 
là 482 triệu USD, tăng 10,4% so với cùng 
kỳ. Ngược chiều với các thị trường trên, 
xuất khẩu tôm sang Trung Quốc vẫn 
đang trên đà giảm. Trong tháng 10, xuất 
khẩu tôm sang thị trường này đạt 43,5 
triệu USD, giảm 36,5% so với cùng kỳ. 
Phía Trung Quốc đang bảo hộ hàng hóa 
nội địa và khuyến khích người dân trong 
nước sử dụng sản phẩm của họ. Do đó, 
xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này 
gặp nhiều khó khăn.

(Theo VnExpress.net)

Đồng Nai chuẩn bị tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 
Ngày 23.11, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng 

Nai cho biết đã đề nghị các sở, ban, ngành, 
đơn vị liên quan phối hợp với UBND các 
huyện, thành phố tổ chức tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 mũi 3 (liều tăng cường) 
cho lực lượng tuyến đầu đã được tiêm 2 
mũi bằng vắc xin AstraZeneca, đảm bảo 
mũi 3 cách mũi 2 tối thiểu 8 tuần và có 
sự đồng thuận của người được tiêm. Thứ 

tự đối tượng tiêm ưu tiên theo quy định 
của Chính phủ.

Tính đến ngày 23.11, tỉnh Đồng Nai 
đã sử dụng hơn 4,8 triệu liều vắc xin để 
tiêm cho hơn 2,7 triệu người dân từ 18 
tuổi trở lên. Trong đó, có hơn 2,2 triệu 
người đã được tiêm 2 liều vắc xin, đạt tỷ 
lệ hơn 89%. Người từ 50 tuổi trở lên được 
tiêm vắc xin 2 mũi đạt hơn 96%.

Tỉnh cũng đã triển khai 3 đợt tiêm  
vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Theo đó, 
đã có gần 150 nghìn trẻ trong tổng số 
hơn 298 nghìn trẻ được tiêm mũi 1, đạt 
tỷ lệ 50,2%.

Tổng số ca nhiễm trong tỉnh Đồng Nai 
trong đợt dịch lần này đã lên đến con số 
hơn 83.000. Có gần 70.000 người đã khỏi 
bệnh và 677 ca tử vong.          (Theo TPO)

Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi ghép gan 
từ mảnh gan người cho sống

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi ghép gan cho  
bệnh nhân.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
đã thực hiện ca phẫu thuật nội soi lấy 
mảnh gan phải từ người hiến sống tiến 
hành ghép gan thành công. Đây là ca ghép 
gan đầu tiên được thực hiện kỹ thuật này 
tại Việt Nam.

Đây được xem là một trong những kỹ 
thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện 
bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ 
kinh nghiệm cao, trang thiết bị dụng cụ 
máy móc hiện đại, đồng bộ.

Phương pháp này đem lại nhiều lợi 
ích cho người hiến gan như: Can thiệp ít 
xâm lấn giúp giảm đau sau mổ tốt hơn 

mổ mở, thời gian phục hồi nhanh hơn, 
tính thẩm mỹ cao trong khi kết quả tương 

đương với mổ mở.
Sau 6 ngày phẫu thuật, người hiến 

gan ra viện khỏe mạnh với chức năng 
gan bình thường. Người nhận gan sau 10 
ngày chức năng gan ghép đã hoạt động 
tốt, ăn uống tốt, tự đi lại phục vụ các hoạt 
động sinh hoạt cá nhân.

Hiện nay, trên thế giới chỉ có một số 
ít các trung tâm gan mật và ghép gan tại 
các quốc gia có nền y học phát triển như 
Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc mới 
có thể thực hiện được phẫu thuật nội soi 
lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống.

(Theo Nhân Dân)

Cựu tổng giám đốc chiếm đoạt 155 tỷ đồng của BIDV 
lĩnh án chung thân

Bị cáo Đinh Văn Dũng lĩnh án chung thân về tội 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 23.11, sau thời gian nghị án xét 
xử vụ sai phạm tại dự án chăn nuôi bò 
nghìn tỷ, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên 
án chung thân đối với bị cáo Đinh Văn 
Dũng (56 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công 
ty CP chăn nuôi Bình Hà) về tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo này 
phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Còn 
bị cáo Nguyễn Xuân Lương (47 tuổi, cựu 
Giám đốc Công ty Tân Đại Việt) lĩnh 15 
năm tù cùng về tội danh nêu trên.

Cả 2 cựu lãnh đạo công ty nêu trên 
đã lập hồ sơ khống tại dự án nuôi bò 

giống và bò thịt của Công ty CP chăn 
nuôi Bình Hà để chiếm đoạt số tiền hơn 
155 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong đó, 
bị cáo Đinh Văn Dũng được xác định 
là chủ mưu.

Liên quan đại án xảy ra tại Ngân 
hàng BIDV và Công ty CP chăn nuôi 
Bình Hà, năm 2020, ông Dũng cũng đã 
bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm 
tù về tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm 
đoạt tài sản.

(Theo TNO)
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  THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-CĐYT ngày 09.11.2021 của Trường CĐ Y tế Bình Định 
về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Trường CĐ Y tế Bình Định thông báo như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu. 
2. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên (V.09.02.03) và  kế toán viên (06.031).
3. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện theo quy định tại  

Điều 22, Luật Viên chức và bảo đảm các tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
6. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 24.11.2021 

đến ngày 23.12.2021 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trường CĐ Y tế Bình Định, địa 

chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 0256.3829678.
8. Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11.11.2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Chi tiết kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 được niêm yết 
công khai tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường CĐ Y tế Bình 
Định (địa chỉ http://caodangytebinhdinh.edu.vn).

THÔNG BÁO 
KÊ KHAI MỒ MẢ TRÊN MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC 

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI NHƠN BÌNH, PHƯỜNG NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN
“Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân 

có mồ mả thân nhân tại các Gò khu phố 6 và khu phố 3 phường Nhơn Bình 
thuộc Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình 
gồm:  Gò Bức Sáo (thửa 48, tờ bản đồ 64), Gò Ông Bao (thửa 131, tờ bản đồ 
44), Gò Ông Lúa (thửa 171, tờ bản đồ 43), Gò Vườn Ông Thâm (thửa 290, tờ 
bản đồ 43), Gò Ông Thiện (thửa 292, tờ bản đồ 43) và các mồ mả nằm rải 
rác trong Dự án đến UBND phường Nhơn Bình hoặc Trung tâm Phát triển 
quỹ đất trong giờ hành chính để đăng ký kê khai mồ mả do GPMB xây 
dựng Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình,  
TP Quy Nhơn.

Thời gian đăng ký kê khai di dời mồ mả từ ngày thông báo đến hết ngày 
10.12.2021.

 Hết thời hạn nêu trên, mồ mả nào không có người kê khai thì UBND phường 
Nhơn Bình phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành lập thủ tục di 
dời mộ vô chủ, vắng chủ vào khu cải táng theo quy định. 

Địa điểm cải táng: Khu Cải táng đồi Đá Giáng, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy 
Nhơn và Khu Cải táng Nhơn Bình, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất số 45 Lê Lợi, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định (Điện thoại: 0256. 3811872), Phòng BTGPMB - Trung tâm 
Phát triển quỹ đất”.

CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
01 CV Nhân sự làm việc ở Quy Nhơn
Yêu cầu: Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc có kinh 

nghiệm ở vị trí tương đương.
05 Kế toán viên làm việc ở Quy Nhơn và các tỉnh
Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm.
Nộp hồ sơ tại 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định hoặc 

qua mail tuyendung@bidiphar.com
Nhận hồ sơ đến ngày 30.11.2021
LH: A. Duy 0917 599 212

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có 
nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển 
cấp 4. 

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa 

vừa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ  

23 - 250C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào 

và rải rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. Gió Đông Bắc  
cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. 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 24.11.2021

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

  THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 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 đấu giá tài sản bảo 
đảm của khách hàng là Công ty CP Khoáng sản miền Trung như sau:
Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin tài sản bán đấu giá
Tài sản là toàn bộ các công trình xây dựng gắn liền với đất thuê, máy móc thiết 
bị thuộc Nhà máy chế biến quặng sắt, công suất 400.000 tấn/năm tại thửa đất 
số 489; tờ bản đồ số 49; diện tích 166.706,5 m2; thời hạn thuê 44 năm, kể từ 
ngày 02.02.2016 đến ngày 15.4.2060. Địa chỉ thửa đất: Lô A8, khu A, Cụm Công 
nghiệp Hoài Đức, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Người trúng đấu giá được Agribank AMC và Công ty CP Khoáng sản miền 
Trung bàn giao toàn bộ hiện trạng tài sản và giấy tờ pháp lý có liên quan của 
toàn bộ tài sản Công ty CP Khoáng sản miền Trung thế chấp theo Hợp đồng 
thế chấp quyền sử dụng đất và bất động sản số 8/10.2 ngày 08.10.2010 và Hợp 
đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 8/10.3 ngày 08.10.2010 và các 
Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo.
2. Giá khởi điểm bán đấu giá
Bằng số: 60.229.980.000 đồng. Bằng chữ: Sáu mươi tỉ, hai trăm hai mươi chín 
triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng.
3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ 
hành chính từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 08.12.2021 tại Trung tâm Dịch 
vụ đấu giá tài sản Bình Định, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản: Từ 
ngày 18.11.2021 đến ngày 08.12.2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
Bình Định hoặc tại Agribank chi nhánh Bình Định; địa điểm xem thực trạng 
tài sản tại lô A8 khu A, Cụm Công nghiệp Hoài Đức, phường Hoài Đức, TX Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 11.12.2021, tại 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.
Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá vui lòng liên hệ:
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định. 
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 
0256.3822216.
- Agribank chi nhánh Bình Định. Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định. Số điện thoại: 0256.3525647, số Fax: 0256.3525635.

THÔNG BÁO TÌM BỊ HẠI CỦA VỤ ÁN
Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang điều tra, xác 

minh vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, “Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ ngày 17.9.2020 đến 21.6.2021 tại  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự 
số 70 ngày 10.11.2021.

Kết quả điều tra xác định: Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ 
ngày 17.9.2020 đến 21.6.2021, Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1987) và 
Trần Quốc Sâm (SN 1984) - cùng trú tại thôn An Chiểu, xã Ân Phong, 
huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định sử dung 03 Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, 
thế chấp cho nhiều công dân cư trú tại địa bàn tỉnh Bình Định tạo 
niềm tin, đồng thời thỏa thuận lãi suất cao, thời hạn trả nợ ngắn để 
vay, chiếm đoạt tổng số tiền theo đơn tố cáo là 1,755 tỷ đồng (Một 
tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định 
thông báo:

Ai là bị hại có liên quan đến việc bị Nguyễn Thị Cẩm Nhung và 
Trần Quốc Sâm dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền mà chưa 
viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh 
Bình Định (địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Trần Đình 
Nhật - SĐT: 09325.12568) để được giải quyết. Nếu sau 30 ngày kể 
từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu, thì mọi 
khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định không chịu trách 
nhiệm giải quyết.
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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
  

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, 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

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 
Công ty Điện lực Bình Định thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao 

động như sau:
I. Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu: 
1. Số lượng chỉ tiêu: 10 Nam công nhân điện.
2. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối 

tượng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.11.2021. 
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.11.2021.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng 

thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ 
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại.
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế 

có thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là Bệnh 
viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế 
cấp giấy phép).

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
III. Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày 

03.12.2021.
Các thông tin chi tiết được đăng tải lên trang web của Công ty tại địa 

chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại mục Thông báo (góc trái phía trên 
trang web).
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Chiều 23.11, tiếp tục chương trình 
chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội 
nghị hợp tác địa phương Việt Nam - 
Nhật Bản do chính quyền tỉnh Tochigi, 
Bộ KH&ĐT và Đại sứ quán Việt Nam tại 
Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng 
Phạm Minh Chính nêu rõ, các DN Việt 
Nam và Nhật Bản đang đứng trước cơ 
hội hợp tác lớn với sự phát triển rất tốt 
đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. 
Nhật Bản là nước cung cấp ODA lớn 
nhất cho Việt Nam (khoảng 27 tỷ USD), 
đối tác lớn thứ 2 về vốn FDI (lũy kế đạt  
64 tỷ USD), đối tác thứ 3 về khách du 
lịch (khách du lịch Nhật tới Việt Nam đạt 
gần 1 triệu lượt khách trong năm 2019), 
đối tác thương mại lớn thứ 4 (kim ngạch 
hai chiều đạt khoảng 40 tỷ USD/năm).

Thủ tướng nhấn mạnh các lợi thế của 
Việt Nam trong thu hút đầu tư như sự 
ổn định chính trị; việc triển khai mạnh 
mẽ các khâu đột phá chiến lược về hoàn 
thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và phát 
triển hạ tầng; con người Việt Nam càng 
trong khó khăn lại càng đoàn kết, thống 
nhất, năng động, sáng tạo để vượt qua 
mọi thách thức, đồng thời luôn thân 
thiện, mến khách. Thủ tướng cũng đánh 
giá cao các DN Nhật Bản đầu tư lâu dài, 
luôn chia sẻ, đồng hành với Việt Nam 
trong những thời khắc khó khăn do dịch 
bệnh, thiên tai, bão lũ, những biến động 
kinh tế toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các DN Việt Nam - 
Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lớn

Thủ tướng khẳng định Chính phủ 
Việt Nam rất coi trọng và sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa để tỉnh Tochigi tăng cường 
hợp tác với các địa phương của Việt Nam, 
nhất là trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, 
lao động, giao lưu nhân dân, du lịch…

Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ luôn 
đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để các DN tỉnh Tochigi nói riêng và 
Nhật Bản nói chung tiến hành đầu tư 
thành công, bền vững, lâu dài ở Việt 
Nam, nhất là trong các lĩnh vực như 
chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, đào 

tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, 
phát triển bền vững, ứng phó biến đổi 
khí hậu…

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng 
Nhật Bản Suga Yoshihide; cựu Tổng Thư ký 
đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chủ tịch Liên 
minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai 
Toshihiro và các thành viên Liên minh.

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản 
của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn 
ra từ ngày 22 - 25.11.

(Theo chinhphu.vn, TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.                                                                Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hải quân Mỹ ngày 23.11 thông báo 
khu trục hạm USS Milius “di chuyển 
bình thường qua eo biển Đài Loan”. 
“Hoạt động đi qua eo biển Đài Loan 
thể hiện cam kết của Mỹ đối với một 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và mở. Quân đội Mỹ sẽ di chuyển trên 
biển, trên không và hoạt động ở bất cứ 
đâu luật pháp quốc tế cho phép”, hải 
quân Mỹ cho biết.

Một phát ngôn viên quân đội Trung 
Quốc sau đó chỉ trích khu trục hạm 
Milius đi qua eo biển Đài Loan “gây ra 
rủi ro an ninh và phá hoại ổn định của 
khu vực”. Người này tuyên bố quân 
đội Trung Quốc sẽ “thực hiện mọi biện 
pháp cần thiết” để chống lại “hành vi 
khiêu khích”, nhưng không nêu rõ biện 
pháp đó là gì.

Hồi tháng 10, khu trục hạm Mỹ USS 
Dewey cùng hộ vệ hạm Canada HMCS 
Winipeg đi qua eo biển Đài Loan. Bộ Tư 
lệnh Chiến khu miền Đông của quân 
đội Trung Quốc sau đó cáo buộc Mỹ và 
Canada “thông đồng kích động và gây 
rối, gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa 
bình và ổn định tại eo biển Đài Loan”.

 (Theo VnExpress.net)

Chiến hạm Mỹ 
đi qua eo biển 
Đài Loan

Khu trục hạm USS Milius di chuyển trên Biển 
Đông ngày 20.11.                                       Ảnh: US Navy

Hãng dược phẩm Pfizer vừa công 
bố kết quả giai đoạn thử nghiệm sau 
cùng của vắc xin phòng Covid-19 do 
hãng sản xuất, đối với nhóm đối tượng 
từ 12 đến 15 tuổi.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối 
vắc xin ngừa Covid-19 của Pfizer đạt 
hiệu quả 100% bảo vệ thanh thiếu niên 
trong giai đoạn 7 ngày đến 4 tháng kể 
từ khi hoàn thành mũi tiêm thứ hai.

Pfizer cho biết, sẽ dựa trên kết quả 

thử nghiệm để nhanh chóng xúc tiến 
quy trình xin cấp phép sử dụng đầy 
đủ loại vắc xin này cho thiếu niên tại 
Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Hãng 
dự kiến xin cấp phép liều vắc xin tiêm 
cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên là 30 
microgram.

Hồi tháng 8, vắc xin Pfizer đã được 
cấp phép đầy đủ đối với việc sử dụng 
cho người từ 16 tuổi trở lên tại Mỹ.

(Theo VTV.VN)

Vắc xin Pfizer đạt hiệu quả 100% ở trẻ từ 12-15 tuổi

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ 
em tại Mỹ.                              Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu với báo chí, Phó Thư ký Hội 
đồng An ninh Quốc gia Nga Alexander 
Grebenkin nêu rõ: “Những mối đe dọa 
liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang 
và các sự cố ở biên giới quốc gia không 
có chiều hướng giảm”. Trước đó, Bộ 
Ngoại giao Nga đã chỉ trích cuộc tập 
trận chung của Mỹ và Estonia trong thời 
gian gần đây. Còn người phát ngôn Điện 
Kremlin cũng lên án việc Mỹ cung cấp 
vũ khí cho Ukraine.

Các hoạt động quân sự của Nga 
ở gần biên giới của một số nước 
thành viên NATO đã gia tăng trong 
những tuần gần đây khi Tổng thống  
Belarus - Alexander Lukashenko kêu 
gọi Điện Kremlin giúp đỡ để đối phó 
cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới  
Belarus - Ba Lan.

Mỹ và NATO đã bày tỏ lo ngại về các 
hoạt động của Nga, cáo buộc Moscow 
đang thực hiện “hành vi gây hấn”. Các 
quan chức Mỹ nói rằng, họ không biết 
liệu Tổng thống Nga Putin có định 
tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào 
Ukraine hay không, nhưng lưu ý Nga 
có khả năng đang chuẩn bị các yếu tố 
cần thiết cho một cuộc tấn công về phía 
biên giới phía Tây nước này.

(Theo VOV.VN)

Nga cảnh báo 
nguy cơ xung đột 
vũ trang với NATO

Khoảng 2 giờ sáng 23.11 (giờ 
địa phương) xe buýt chở khoảng 53 
người đã bốc cháy trên đường cao tốc 
Struma, cách thủ đô Sofia, Bulgaria 
khoảng 45 km về phía Tây. Vụ cháy 
làm ít nhất 45 người, trong đó có 12 
trẻ em, hầu hết là khách du lịch từ 
Bắc Macedonia, đã thiệt mạng.

Thảm kịch xe buýt bốc cháy ở Bulgaria: 
Ít nhất 45 người chết

Chiếc xe buýt cháy trơ khung.                      Ảnh: AFP

l Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen 
Psaki ngày 22.11 cho biết, Tổng thống 
Joe Biden dự định sẽ tái tranh cử vào 
năm 2024.
l Thủ tướng Pháp Jean Castex đã 

có kết quả xét nghiệm dương tính với 
vi rút SARS-CoV-2, chỉ vài giờ khi trở về 
nước sau chuyến thăm nước láng giềng Bỉ.
l Ấn Độ vừa bắt đầu thử nghiệm 

lâm sàng loại vắc xin ngừa Covid-19 
thế hệ thứ hai của Công ty dược phẩm 
Akston Biosciences có trụ sở tại Mỹ.
l Ngày 22.11, Israel bắt đầu triển 

khai chương trình tiêm chủng vắc xin 
ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 
nhằm bảo vệ nhóm đối tượng này trước 
mối đe dọa từ làn sóng lây nhiễm mới.
l Ngày 23.11, Hải quân Sri Lanka 

xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng và 
14 người khác đã được cứu trong một vụ 
lật phà ở miền Đông nước này.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Quan chức Bộ Nội vụ Bulgaria 
Nikolai Nikolov nói với Đài BTV 
rằng 7 người sống sót đã được đưa 
đến bệnh viện ở thủ đô Sofia để điều 
trị bỏng.

Phía bệnh viện cho biết 7 người 
sống sót này đã nhảy ra khỏi chiếc 
xe buýt đang bốc cháy. Sức khỏe của 
7 người vẫn ổn định.

Các quan chức Bulgaria vẫn đang 
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 
Chiếc xe buýt dường như đã đâm 
vào hàng rào cao tốc nhưng không rõ 
trước hay sau khi bốc cháy.

Giám đốc cơ quan điều tra Borislav 
Safarov cho biết, hai nguyên nhân ban 
đầu có thể là lỗi của tài xế hoặc lỗi  
kỹ thuật.                                 

 (Theo TTO)


