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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Huy động tổng lực, không được để 
dịch bệnh vượt tầm kiểm soát

Người lao động của một DN ở CCN Hoài Tân (TX Hoài Nhơn) chấp hành quy định đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc.                                                                                                                                                                 Ảnh: N.V.T
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CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP
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Tăng cường hợp tác giữa Bình Định 
với các địa phương, DN của Nhật Bản

lMặt trận giám sát xây dựng 
nông thôn mới nâng cao. . . . . . .u7

lĐưa các chính sách hỗ trợ 
về thuế vào cuộc sống. . . . . . . . . . . .u8

l

Đảm bảo cung ứng đủ lúa giống 
cho vụ Đông Xuân
Cùng với việc ban hành lịch thời vụ, 
ngành Nông nghiệp triển khai hướng 
dẫn các địa phương công tác chuẩn bị, 
trong đó chú trọng vào chọn giống phù 
hợp với chân ruộng, cung ứng đủ số 
lượng và gieo trồng đúng lịch thời vụ.

Cần sự phối hợp  
chặt chẽ, trách nhiệm

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP:
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THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI HUYỆN TUY PHƯỚC:

Phát huy quyền làm chủ  
của nhân dânu5

u3



2 THỜI SỰ THỨ SÁU, 26.11.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Huy động tổng lực, không được để 
dịch bệnh vượt tầm kiểm soát

(BĐ) -  Đó là chỉ đạo của  
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh 
tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 
PCD Covid-19 TP Quy Nhơn, 
chiều 25.11. Cùng dự buổi làm 
việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang (ảnh). 

Theo báo cáo của Bí thư 
Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn 
Văn Dũng, những ngày vừa 
qua, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 tại TP Quy Nhơn diễn 
biến hết sức phức tạp, số ca 
mắc tăng cao liên tục. Đến ngày 
24.11, TP Quy Nhơn đã có 1.236 
ca bệnh; đặc biệt, trong 3 ngày 
qua (22 - 24.11), thành phố ghi 
nhận 206 ca, trong đó có 165 ca 
trong cộng đồng. Cùng với 3 cơ 
sở cách ly đang có, thành phố 
đã thành lập thêm 3 điểm cách 
ly tập trung ở các khách sạn với 
312 chỗ, và đang tiếp tục chỉ 
đạo khảo sát 3 địa điểm nữa 
để bổ sung các khu cách ly tập 
trung trên địa bàn. Hiện Quy 
Nhơn đang có 699 trường hợp 
cách ly tập trung. Thành phố 
cũng triển khai mô hình trạm 
y tế lưu động PCD Covid-19 
tại 3 phường Nhơn Phú, Hải 
Cảng, Đống Đa, và sẽ tiếp tục 
triển khai tại tất cả các phường, 
xã còn lại.

Đến nay, thành phố có 
98,89% người từ 18 tuổi trở lên 
đã được tiêm vắc xin; trong đó, 
tiêm đủ 2 mũi có 78%. Về tình 
hình cho học sinh đi học lại từ 
ngày 22.11, xuất hiện nhiều lo 
lắng, tâm tư của phụ huynh học 
sinh; đến sáng 25.11, đã có 20 
ca Covid-19 trong học sinh và 
giáo viên ở 13 trường tiểu học, 
THCS và THPT trên địa bàn.

Xác định tình hình dịch 
bệnh hết sức căng thẳng và 
chưa có điểm dừng, lãnh đạo 
thành phố đề nghị tỉnh sớm 
phân bổ vắc xin để tổ chức tiêm 
cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi; quan 
tâm hỗ trợ vật tư, trang thiết bị 
y tế và có chế độ hỗ trợ kinh phí 
cho các tổ Covid-19 cộng đồng.

Sau khi nghe báo cáo của 
lãnh đạo TP Quy Nhơn và các 
sở, ngành liên quan, Bí thư  
Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho 
rằng, từ khi thực hiện Nghị 
quyết 128/NQ-CP, đã xuất hiện 
tình trạng chủ quan, lơ là trong 
một bộ phận người dân; dịch 
bệnh kéo dài cũng đã làm cho 
lực lượng y tế quá tải và căng 
thẳng... TP Quy Nhơn còn rất 
nhiều việc phải làm để đối phó 
với dịch bệnh. Do đó, yêu cầu 
Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 
thành phố phải chuẩn bị một 
kịch bản hết sức cụ thể, chi tiết 
để ứng phó với diễn biến xấu 
hơn của dịch bệnh. Trong đó, 
tập trung đẩy mạnh việc tuyên 
truyền nâng cao ý thức phòng 
dịch trong nhân dân; khuyến 
cáo người dân không phải đã 
tiêm đủ 2 mũi vắc xin là có thể 
tự do đi lại, lơ là các biện pháp 
phòng dịch. Với tình hình gia 
tăng ca bệnh như hiện nay, khả 
năng thu dung, điều trị của các 
cơ sở y tế sẽ vượt ngưỡng trong 
vài ngày tới, việc điều trị F0 tại 
nhà là giải pháp tình thế. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
yêu cầu, cùng với đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, chính 
quyền và các lực lượng chức 
năng phải xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm, không chấp 
hành quy định PCD. Phải xốc 
lại đội hình, huy động cả hệ 

thống chính trị vào cuộc hết 
sức khẩn trương; phân công 
cán bộ thành phố xuống địa 
bàn phường, xã, khu vực để rà 
soát, nắm chắc các đối tượng, 
khu vực có nguy cơ cao. Thành 
phố phải có kịch bản chi tiết để 
xử lý các ca F0, trong đó phải 
có người có trách nhiệm xử lý 
nếu xảy ra ca F0 tại trường học, 
chợ, DN... không để xảy ra rồi 
thì lúng túng, không có ai chịu 
trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng đề nghị tỉnh, thành phố 
rà soát quỹ nhà đất trên địa 
bàn, trưng dụng tất cả những 
cơ sở có điều kiện để mở thêm 
các điểm cách ly tập trung và 
điều trị. Với điều kiện y tế hiện 
có, cần tính đến phương án 
điều trị F0 tại nhà nhưng phải 
hết sức linh hoạt; khẩn trương 
xây dựng các trạm y tế lưu 
động và thành lập các tổ chăm 
sóc F0 tại nhà. Đối với việc học 
của học sinh, Sở GD&ĐT, TP 
Quy Nhơn phải cân nhắc các 
hình thức học tập sao cho vừa 
bảo đảm an toàn vừa đảm bảo 
tâm lý, chất lượng học tập cho 
các cháu. 

Về việc tiêm vắc xin, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định 
quan điểm luôn ưu tiên số 
1 cho Quy Nhơn và đề nghị 
thành phố rà soát, lên dữ liệu 
chặt chẽ, khi có vắc xin cho trẻ 
em, tỉnh sẽ phân bổ cho thành 
phố. Về kinh phí hỗ trợ các tổ 
Covid-19 cộng đồng, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng hết sức lưu tâm 
và đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài 
chính tính toán, hỗ trợ để động 
viên tinh thần cho lực lượng 
PCD ở cơ sở.       

NGỌC QUỲNH

Tăng cường hợp tác 
giữa Bình Định với các 
địa phương, DN của Nhật Bản

Lễ ký kết Biên bản định hướng hợp tác giữa tỉnh Bình Định với chính quyền thị 
trấn Yoshino, tỉnh Nara.            Ảnh do Sở Ngoại vụ cung cấp

Nhận lời mời của Thủ tướng 
Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính và Đoàn đại biểu cấp 
cao Việt Nam có chuyến thăm 
chính thức Nhật Bản từ ngày 
22 - 25.11. Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long tháp tùng 
đoàn công tác của Thủ tướng 
Chính phủ và đã có các hoạt 
động tăng cường sự hợp tác 
giữa tỉnh Bình Định với Hội 
Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, 
với chính quyền thị trấn Yoshino, 
tỉnh Nara của Nhật Bản. 

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 
Việt Nam - Nhật Bản, trước sự 
chứng kiến của Thủ tướng Chính 
phủ và Đoàn đại biểu cấp cao 
Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long và Trưởng thị 
trấn Yoshino, tỉnh Nara - ông 
Nakai Akimoto, đã ký kết Biên 
bản hợp tác giữa hai bên, tăng 
cường tiếp xúc trao đổi đoàn cán 
bộ, chuyên gia để nghiên cứu, 
khảo sát, học tập kinh nghiệm 
trồng và chăm sóc cây hoa anh 
đào; đồng thời hai bên cũng xúc 
tiến ký kết Thỏa thuận thiết lập 
quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 
UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Định với chính quyền thị 

trấn Yoshino, tỉnh Nara.
Cũng tại Hội nghị xúc tiến 

đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đã đón nhận món quà từ 
ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội 
Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai, 
tặng tỉnh Bình Định 10.000 cây 
hoa anh đào. Hai năm trước, ông 
Hitoshi Kato cũng đã tặng cho 
tỉnh 1.000 cây hoa anh đào và 
giới thiệu chuyên gia Nhật Bản 
sang Bình Định khảo sát, giúp 
trồng và chăm sóc cây hoa anh 
đào phát triển tốt tại xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. 

Trong khuôn khổ chuyến 
thăm, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long còn trao Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư cho 
Dự án mở rộng Nhà máy chế 
biến, bảo quản các sản phẩm 
thủy sản và Khu du lịch văn hóa 
Nhật Bản của Công ty TNHH 
Evertrust, cùng một số hoạt động 
khác, nhằm tăng cường sự hợp 
tác giữa Bình Định với các địa  
phương và DN của Nhật Bản. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
Bình Định có 19 dự án của các 
nhà đầu tư Nhật Bản với tổng 
vốn đầu tư 92,275 triệu USD.

BÁ TRÍ 

Ban ATGT tỉnh thăm, trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 
tai nạn giao thông

(BĐ) - Hưởng ứng Ngày Thế 
giới tưởng niệm nạn nhân tử 
vong vì TNGT năm 2021, chiều 
25.11, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh 
đã đến thăm hỏi, động viên 4 gia 
đình có người thân bị thương, 
tử vong vì TNGT, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn tại TX An 
Nhơn và 3 huyện: Vân Canh, 
Tuy Phước, Tây Sơn.

Tại các nơi đến thăm, lãnh 
đạo Ban ATGT tỉnh ân cần thăm 
hỏi tình hình đời sống; chia sẻ 
những tổn thất, mất mát của các 
gia đình có người thân bị thương 
và tử vong do TNGT; hỗ trợ mỗi 
gia đình 2 triệu đồng, với mong 
muốn chia sẻ bớt khó khăn, gánh 
nặng với các gia đình. 

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh 

cũng động viên các gia đình 
cố gắng vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống và 
tích cực tuyên truyền, vận 
động người thân trong gia 
đình, cộng đồng khu dân cư 
chấp hành nghiêm các quy định 
của pháp luật khi tham gia giao 
thông, nhằm góp phần giảm 
thiểu TNGT.                      K.ANH

Triển khai dự án xây dựng, lắp đặt 
các trạm cấp nước sạch miễn phí

(BĐ) - Chiều 25.11, tại TP Quy 
Nhơn, Công ty CP Xây dựng 47, 
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 
Thương Mại (INTRACO), Công 
ty CP Vũ Phong Energy Group 
(VPE) đã ký kết Biên bản ghi nhớ 
hợp tác chương trình cung cấp 
các trạm nước uống hợp vệ sinh 
và các chương trình giảm phát 
thải khí nhà kính khác.

Dự án hướng đến mục tiêu 
xây dựng, lắp đặt và vận hành 
1.000 trạm lọc nước với công suất 
2.000 lít/giờ, cung cấp miễn phí 
nước uống an toàn và hợp vệ 
sinh tại các tỉnh thành của Việt 
Nam, trong đó Bình Định là địa 
phương được chọn triển khai đầu 
tiên. Thông qua dự án, người dân 
tại các xã, phường của nhiều tỉnh, 
thành cũng như các hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ chính sách, người 
dân ở các xã vùng sâu, vùng xa 
có thể tiếp cận nguồn nước uống 
hợp vệ sinh.

Trong khuôn khổ chương 
trình hợp tác, ba bên sẽ tiếp tục 
mở rộng sang lĩnh vực trồng 
rừng và bảo vệ hệ sinh thái dưới 
biển. Chương trình nhằm chung 
tay, đồng hành cùng Chính phủ 
thực hiện cam kết giảm phát thải 
khí nhà kính ròng bằng 0 vào 
năm 2050. Cam kết đã được Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính công bố tại Hội nghị lần 
thứ 26 các bên tham gia Công 
ước khung của LHQ về biến đổi 
khí hậu (COP26) tại Anh đầu 
tháng 11 vừa qua. 

Theo nội dung ký kết, Công 
ty CP Xây dựng 47 sẽ tham gia 
chương trình với vai trò cụ thể 
là: Nghiên cứu lựa chọn các 
địa điểm xây dựng và lắp đặt 
các trạm lọc nước; chịu trách 
nhiệm sản xuất, lắp đặt và 
xây dựng các trạm lọc nước; 
quản lý, vận hành các các trạm  
lọc nước.                        HỒNG HÀ

Ảnh: NGỌC QUỲNH
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Bình Định

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP:

Cần sự phối hợp 
chặt chẽ, trách nhiệm

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các DN ở các khu kinh tế, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn trong ứng phó. Trong 
đó, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý DN và chính quyền địa phương có 
vai trò quan trọng. 

Người lao động của một DN ở CCN Hoài Tân (TX Hoài Nhơn) chấp hành quy định đeo khẩu trang suốt thời gian làm việc. 
Ảnh: N.V.T

Vẫn còn khoảng trống
Theo Ban Quản lý Khu 

Kinh tế (KKT) tỉnh, trên địa 
bàn KKT Nhơn Hội và các khu 
công nghiệp (KCN) hiện có 180 
DN đã đi vào hoạt động; trong 
đó có 153 DN hoạt động ổn 
định với hơn 19.860 lao động. 
Đến nay, 100% người lao động 
(20.879 người) đã tiêm mũi 1 
vắc xin ngừa Covid-19, trong đó 
17.598 người đã tiêm mũi 2, còn 
khoảng hơn 3.000 người sẽ tiêm 
đủ 2 mũi vào cuối tháng 11.2021.

Trong thời gian dịch bệnh 
căng thẳng, Ban Quản lý KKT 
tỉnh đã chủ trì, phối hợp với 
UBND các địa phương liên 
quan làm việc với chủ đầu tư 
hạ tầng KCN Nhơn Hòa, KCN 
Phú Tài - Long Mỹ thống nhất 
tổ chức chốt, kiểm tra tất cả 
khách hàng, đối tác, tài xế, 
người cung cấp các dịch vụ 
cho các DN… phải có giấy xét 
nghiệm âm tính của cơ sở y tế 
trong vòng 72 giờ mới được 
vào KCN. 

3 đoàn kiểm tra liên ngành 
do Ban Quản lý KKT tỉnh tổ 
chức đã kiểm tra, hướng dẫn 
và lập biên bản nhắc nhở, chấn 
chỉnh thiếu sót trong công tác 
phòng, chống dịch đối với 
153/153 DN đang hoạt động 
ổn định. 

Theo Phó Trưởng Ban 
Quản lý KKT tỉnh Cao Thanh 
Thương, Ban Quản lý KKT 

Các khu công nghiệp không phải “pháo đài”!
Tại buổi làm việc mới đây của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 

với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang yêu cầu ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 
TX An Nhơn và các xã, phường cần tiếp tục nâng cao tinh thần 
trách nhiệm. Theo đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm 
quy định về phòng, chống dịch trong KCN Nhơn Hòa, phải xác 
định địa bàn KCN “không phải là “pháo đài” bất khả xâm phạm”.

tỉnh cũng phối hợp với các 
địa phương chỉ đạo các DN 
thực hiện các biện pháp trong 
trường hợp có F0 trong nhà 
máy. Đồng thời, tạo điều kiện 
tháo gỡ khó khăn cho DN, đảm 
bảo vừa thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch vừa duy trì 
ổn định hoạt động sản xuất. 
Chuyển danh sách thông tin 
người lao động ở 11 huyện, thị 
xã, thành phố đang làm việc tại 
các DN trong KCN, KKT cho 
các địa phương để phối hợp 
phục vụ truy vết khi cần thiết.

Trong khi đó, với các cụm 
công nghiệp (CCN), ban quản 
lý CCN xây dựng phương án 
phòng, chống dịch Covid-19, 
chính quyền địa phương 
thường xuyên kiểm tra. Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn 
Trần Hữu Thảo cho biết: “Kết 
quả kiểm tra cho thấy, việc tầm 
soát định kỳ với 20 - 30% công 
nhân mỗi tuần được các DN 
thực hiện tốt; công nhân tuân 

thủ 5K trong suốt thời gian làm 
việc. Vừa rồi xuất hiện tình 
huống công nhân là vợ của 
tài xế, ngư dân bị phát hiện 
dương tính, lãnh đạo các DN 
nắm chắc danh sách trong dây 
chuyền sản xuất nên truy vết 
nhanh. Đến nay chưa có tình 
huống xấu hay tình trạng lây 
nhiễm chéo trong DN thuộc 
CCN trên địa bàn thị xã”. 

Tuy nhiên, trên thực tế 
vẫn còn một số ít DN chưa 
thực hiện tốt các biện pháp về 
phòng, chống dịch theo quy 
định. Việc bùng phát số ca 
F0 liên quan đến chủ quán cà 
phê trong KCN Nhơn Hòa là 
ví dụ điển hình. Theo Bí thư 
Thị ủy An Nhơn Đặng Vĩnh 
Sơn, việc triển khai thực hiện 
các phương án phòng, chống 
dịch có mặt chưa nghiêm, nhất 
là thực hiện tầm soát định kỳ 
và thực hiện yêu cầu “1 cung 
đường - 2 điểm đến” đối với 
công nhân.  

Phối hợp khoanh vùng, 
cách ly nhanh nhất, 
hẹp nhất

Những ngày gần đây, tình 
hình dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, 
đã xuất hiện nhiều ca dương 
tính trong cộng đồng và ngày 
càng tăng. Đặc biệt, trên địa bàn 
KKT, KCN đã có DN xuất hiện 
trên 30 ca F0 và trên 200 F1, ảnh 
hưởng rất lớn đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

Để tiếp tục tăng cường 
các biện pháp phòng, chống 
dịch trong tình hình mới, Ban 
Quản lý KKT tỉnh yêu cầu 
các DN thường xuyên tuyên 
truyền, nâng cao ý thức chấp 
hành của người lao động 
trong thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy 
định, nhất là thực hiện tốt 
5K. Thường xuyên cập nhật 
các vùng dịch, cấp độ dịch tại 
các xã, phường thị trấn trên 
địa bàn tỉnh để có kế hoạch 
quản lý, sử dụng người lao 
động hợp lý, đảm bảo sản xuất 
an toàn. Rà soát, kiện toàn, 
thành lập và phát huy vai trò 
của tổ Covid-19 của DN, của 
từng phân xưởng, bộ phận sản 
xuất… trong kiểm tra, giám 
sát, nhắc nhở người lao động 
thực hiện nghiêm túc 5K. 

Đáng chú ý, phải thực hiện 
nghiêm việc tổ chức xét nghiệm 
SARS-CoV-2 tầm soát định kỳ 
cho người lao động theo quy 
định. Đồng thời, trên cơ sở tình 
hình thực tế và cấp độ dịch trên 
địa bàn, các DN chủ động quyết 
định tần suất, tỷ lệ xét nghiệm 
ngẫu nhiên cho người lao động, 
nhất là nhóm có nguy cơ lây 
nhiễm cao. Khuyến khích các 
DN tổ chức xét nghiệm tầm soát 
định kỳ cho người lao động từ 
3 - 4 ngày/lần. 

Cùng với đó là xây dựng 
phương án xử lý khi có F0 trong 
DN, nhất là việc phối hợp với 
chính quyền địa phương, ngành 
Y tế tập trung khoanh vùng, 
truy vết, xét nghiệm, cách ly 
nhanh nhất, hẹp nhất. Chủ động 
bố trí khu cách ly tạm thời cho 
các trường hợp F0, F1 khi số 
lượng nhiều, đặc biệt là các DN 
sử dụng nhiều lao động.

“Song, hiệu quả phòng, 
chống dịch còn phụ thuộc 
vào sự phối hợp giữa cơ quan 
quản lý và chính quyền các địa 
phương. Chúng tôi chỉ kiểm tra, 
đôn đốc, nhắc nhở; chính quyền 
địa phương mới có thẩm quyền 
xử lý vi phạm trong lĩnh vực 
phòng, chống dịch”, ông Cao 
Thanh Thương nói. 

NGUYỄN VĂN TRANG

BĐBP tỉnh hoàn 
thành tốt nhiệm 
vụ phòng, chống 
dịch tại biên giới 
Tây Nam

Chiều 25.11, Bộ chỉ huy 
BĐBP tỉnh tổ chức khen thưởng 
cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới và phòng, chống dịch 
Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang, 
trở về đơn vị. 

Sau hơn 4 tháng được điều 
động tăng cường cho BĐBP 
tỉnh Kiên Giang, 40 sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp và 
chiến sĩ thuộc BĐBP tỉnh Bình 
Định đã khắc phục mọi khó 
khăn, chủ động phối hợp với 
các lực lượng và địa phương 
triển khai thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
biên giới và phòng, chống dịch 
Covid-19, góp phần kiểm soát 
tốt dịch bệnh và để lại những 
dấu ấn tốt đẹp đối với cấp ủy, 
chính quyền địa phương. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh ghi nhận, biểu 
dương và đánh giá cao tinh thần 
thực hiện nhiệm vụ của các cán 
bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. 
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh tặng giấy khen cho 40 cán 
bộ, chiến sĩ tăng cường cho BĐBP 
tỉnh Kiên Giang và trở về đơn vị 
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao.             CÔNG CƯỜNG 

 Kết thúc hội thi “Văn 
hóa giao thông trong thanh 
niên” năm 2021, do Huyện 
đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt 
Nam huyện Tây Sơn phối hợp 
với Ban ATGT huyện tổ chức, 
Ban tổ chức tặng giải nhất cho 
em Phạm Thị Cẩm Giang (lớp 
10A2, Trường THPT Tây Sơn), 
giải tập thể xuất sắc cho Trường 
THPT Tây Sơn. Cuộc thi được 
tổ chức trực tuyến từ ngày 12 - 
25.10, thu hút sự tham gia nhiệt 
tình của học sinh các trường 
THPT trên địa bàn huyện.

 CHƯƠNG HIẾU
 Hưởng ứng Chương 

trình “Sóng và máy tính cho 
em”, chiều 25.11, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh 
phối hợp với Công ty CP ô tô 
Hyundai Bình Định tổ chức 
chương trình “Ngàn máy tính 
cho em”. Tại chương trình, Công 
ty CP ô tô Hyundai Bình Định 
trao tặng 12 máy tính bảng 
hiệu Samsung Galaxy A7 Lite 
cho 12 học sinh THCS có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn.

 XUÂN DŨNG
 Sáng 25.11, tại TP Quy 

Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh đã trao 51 triệu 
đồng cho người nhà bệnh 
nhân Trần Anh Tuấn (ở xã 
Phước Thành, huyện Tuy Phước) 
để giúp anh có tiền phẫu thuật 
điều trị chấn thương do TNGT. 
Số tiền này do Hội cùng một số 
chi hội đóng góp và vận động 
nhà hảo tâm chung tay giúp 
anh Tuấn. N.NGA  

TIN VẮN
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Bình Định

Tại xã Phước Hòa, bảng công khai 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các 
thủ tục hành chính (TTHC); quyết toán 
ngân sách, các dự án, công trình đầu tư 
xây dựng; nội quy tiếp công dân được 
lắp đặt ở sảnh trung tâm trụ sở UBND 
xã, giúp người dân tới liên hệ công việc 
dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, tại nhà văn 
hóa của mỗi thôn cũng thường xuyên 
cập nhật, niêm yết công khai phương 
án đền bù khi thu hồi đất, giải phóng 
mặt bằng; việc bình xét hộ nghèo; đề án 
xây dựng nông thôn mới để thực hiện 
phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”.

Còn tại xã Phước Hưng, thông qua 
hệ thống truyền thanh và các cuộc họp 
nhân dân ở mỗi thôn, những chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nghị quyết của HĐND về phát 
triển KT-XH được người dân nắm bắt dễ 
dàng. Qua đó, hầu hết những hoạt động 
liên quan đời sống xã hội đảm bảo đều 
có sự tham gia giám sát của các tầng lớp 
nhân dân tại địa phương, phát huy tối 
đa quyền làm chủ của người dân.

Ông Lê Anh Duy, Chủ tịch UBND xã 
Phước Hưng, cho biết: Thực hiện quy 
chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, người 
dân trong xã trực tiếp bàn, quyết định, 
kiểm tra nhiều nội dung như: Huy động 
đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các 
công trình phúc lợi; xây dựng hương 
ước, quy ước; quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì 
người nghèo; bình xét hộ nghèo; giám 
sát các công trình xây dựng do nhân dân 
đóng góp; giám sát thu, chi ngân sách 
địa phương và các khoản đóng góp của 
người dân… 

Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện thực hiện tốt việc định 
kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân 
dân; tiếp công dân 1 lần/tuần theo quy 
định. Triển khai thực hiện tốt cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông; việc giải 
quyết TTHC cho người dân đảm bảo 
chất lượng và đúng luật. 

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI HUYỆN TUY PHƯỚC:

Phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
Tuy Phước triển khai hiệu quả. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong 
triển khai thực hiện các phong trào thi đua phát triển KT-XH tại địa phương.

Theo UBND huyện Tuy Phước, thời 
gian qua, UBND các xã, thị trấn quan 
tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện QCDC ở cơ sở. Gắn thực hiện 
QCDC ở cơ sở với việc đẩy mạnh cải 
cách TTHC; tăng cường giải quyết kịp 
thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 
người dân. Phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong tham gia đóng góp ý 
kiến, giám sát các hoạt động của chính 
quyền địa phương. 

Đến nay, 13/13 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện đều thành lập ban thanh tra 
nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng 
đồng. Ban thanh tra nhân dân làm tốt vai 
trò giám sát hoạt động của UBND, như: 
Việc thực hiện chính sách pháp luật; việc 
giải quyết khiếu nại tố cáo; việc thực 
hiện QCDC ở cơ sở…; góp phần phát 
huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác, khi xây dựng hương ước, 
quy ước, 100% số thôn trong huyện tổ 
chức lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều 

hình thức như họp thôn, phát phiếu 
đến hộ gia đình, thông báo qua loa phát 
thanh. Nội dung của quy ước, hương 
ước bám sát tình hình thực tế, tập trung 
vào các vấn đề đời sống khu dân cư, 
như: ANTT, vệ sinh môi trường, việc 
cưới, việc tang, kế hoạch hóa gia đình… 
Nhờ đó, góp phần phòng, chống các tệ 
nạn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết 
trong cộng đồng dân cư; 101/101 thôn 
đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Tuy Phước, cho hay: 
Việc thực hiện QCDC tạo điều kiện 
thuận lợi để nhân dân phát huy quyền 
làm chủ, trực tiếp bàn và quyết định 
những vấn đề liên quan đến đời sống ở 
cơ sở. Nhận thức của các tổ chức trong 
hệ thống chính trị và toàn xã hội về dân 
chủ, thực hành dân chủ được nâng cao. 
Qua đó, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ 
vững an ninh chính trị; tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng 
nông thôn mới ở địa phương.     VĂN LỰC

Người dân xã Phước Hòa tìm hiểu các quy định về thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại trụ 
sở UBND xã.                                                                                                                                       Ảnh: VĂN LỰC

Thời gian gần đây, hoạt động ươm 
giống cây giống trên địa bàn huyện Vân 
Canh phát triển khá mạnh. Dọc tuyến  
QL 19C - đoạn qua địa phận các xã Canh 
Vinh, Canh Hiển, thị trấn Vân Canh - có 
rất nhiều vườn ươm, cơ sở sản xuất cây 
giống lâm nghiệp. Bên cạnh các vườn ươm, 
cơ sở đầu tư xây dựng bài bản, được cơ 
quan thẩm quyền cấp phép, vẫn còn một 
số vườn ươm tự phát, hoạt động “chui”. 

Hầu hết chủ các cơ sở cây giống 
“chui” này không có chuyên môn kỹ 
thuật, chỉ làm theo kinh nghiệm nên sản 
xuất cây giống không đúng quy trình 
kỹ thuật, cung cấp cho thị trường cây 
giống không đảm bảo chất lượng. Việc 
này không những gây thiệt hại cho người 
mua mà còn ảnh hưởng đến uy tín của 
các cơ sở được cấp phép.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Vân  
Canh - đơn vị được giao nhiệm vụ quản 

Cần quản lý chặt các vườn ươm cây giống 
lâm nghiệp ở Vân Canh

lý các vườn ươm cây giống trên địa bàn 
huyện, toàn huyện có 54 cơ sở, vườn ươm 
thuộc các công ty, đơn vị, hộ gia đình được 
ngành chức năng cấp phép hoạt động. Bên 
cạnh đó, có không ít vườn ươm chưa được 
cấp phép nhưng vẫn hoạt động sản xuất 
cây giống, nhân giống bằng phương pháp 

giâm hom. Ngoài ra, trong 
số các cơ sở đã có giấy phép 
hoạt động, hiện một số chủ 
vườn ươm chưa quan tâm 
đúng mức đến việc lập đề 
án bảo vệ môi trường. 

Ông Nguyễn Thanh 
Hải, Phó Hạt trưởng Hạt 
Kiểm lâm huyện Vân Canh, 
cho biết: “Thời gian tới, 
Hạt Kiểm lâm phối hợp với 
Phòng NN&PTNT, Phòng 
TN&MT huyện kiểm tra, 
hướng dẫn các vườn, cơ sở 

ươm cây giống lập đề án bảo vệ môi trường 
theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo 
lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với 
UBND các xã, thị trấn kiểm tra, quản lý các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây 
lâm nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý triệt 
để các trường hợp vi phạm”.     CÔNG LUẬN

Một vườn ươm “không tên” trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.                                                                                     Ảnh: CÔNG LUẬN

Ngày 24.11, TAND huyện Tuy 
Phước mở phiên tòa hình sự xét xử sơ 
thẩm vụ án đánh bạc, với tổng cộng 33 
bị cáo, trong đó có 7 bị cáo nữ. Phần 
lớn các bị cáo đều ở TP Quy Nhơn.

Theo hồ sơ, vào khoảng 15 giờ  
20 phút ngày 1.1.2021, các đơn vị nghiệp 
vụ thuộc Bộ CA bất ngờ đột kích một 
căn nhà hoang tại thôn Phổ Trạch, xã 
Phước Thuận (huyện Tuy Phước) và bắt 
quả tang các đối tượng đang đánh bạc 
bằng hình thức xóc bầu cua.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ  
475 triệu đồng, 15 điện thoại di động 
và một số vật dụng khác phục vụ cho 
việc đánh bạc. 

Sau một ngày làm việc, Hội đồng 
xét xử đã tuyên phạt các bị cáo cùng 
ở TP Quy Nhơn: Phạm Minh Phước  
(41 tuổi) 30 tháng tù, Nguyễn Trọng 
Hoàng (24 tuổi) 15 tháng tù, Phan Văn Phú 
(24 tuổi) 18 tháng tù và Phan Văn Minh  
(46 tuổi, ở huyện Tuy Phước) 8 tháng  
10 ngày tù cùng về tội tổ chức đánh bạc. 

Còn lại, 18 bị cáo nhận mức án từ  
12 đến 39 tháng tù cho mỗi người, 
11 bị cáo hưởng án treo cùng về tội  
đánh bạc.                                XUÂN VINH

Xét xử 33 bị cáo 
đánh bạc ở Tuy Phước

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 24.11, 
CA huyện Phù Cát tiếp nhận tin báo 
từ TTYT huyện về một trường hợp tử 
vong khi đưa đến cấp cứu. Nạn nhân 
sau đó được xác định là Nguyễn Quốc 
Vương (18 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, 
huyện Phù Cát).

Qua điều tra, bước đầu CA xác định 
trước đó 1 giờ đã xảy ra mâu thuẫn 
tại quán karaoke L.A ở khu phố An 
Bình, thị trấn Ngô Mây, giữa Vương 
và Nguyễn Ngọc Phu (19 tuổi, ở tại 
địa phương), là nhân viên giúp việc 
của quán. Ngay sau đó, Phu gọi điện 
cầu cứu Nguyễn Thái Nhân (18 tuổi), 
lúc này đang uống cà phê cùng Thời 
Thái Thịnh (17 tuổi), Trần Quốc Khánh  
(17 tuổi) và Trương Hoàng Phú (18 tuổi), 
cùng ở tại thị trấn Ngô Mây. Nhân rủ cả 
nhóm đến quán karaoke đánh Vương.

Trong lúc đánh nhau, Nhân dùng 
dao bấm đâm vào vùng ngực khiến 
Vương gục tại chỗ và tử vong khi đang 
cấp cứu tại TTYT huyện. Ngay trong 
đêm, Nhân đã đến CA huyện đầu thú 
và khai báo hành vi phạm tội.                   

DANH NHÂN

Mâu thuẫn tại quán 
karaoke, 1 người tử vong

Ngày 25.11, CA TP Quy Nhơn tiến 
hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lê 
Hữu Danh (32 tuổi, ở xã Phước Thuận, 
huyện Tuy Phước), Huỳnh Như Mai 
(18 tuổi, ở huyện Giồng Riềng, tỉnh 
Kiên Giang), Phan Thị Kiều Trinh  
(23 tuổi, ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk 
Lắk) để điều tra về hành vi tổ chức sử 
dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, trinh 
sát ma túy CA TP Quy Nhơn tiến hành 
kiểm tra cơ sở cho thuê trọ thuộc hẻm 
55, đường Ngô Mây thuộc phường 
Nguyễn Văn Cừ. Qua kiểm tra phát 
hiện 7 đối tượng, trong đó có 3 nữ tổ 
chức và sử dụng trái phép chất ma túy. 
Tang vật tạm giữ gồm 2 gói tinh thể 
màu trắng và 1 gói chứa viên nén nghi 
chất ma túy. Tiến hành test nhanh, cả 7 
đối tượng đều dương tính với ma túy.                  

TẤN TÀI

7 đối tượng dương tính 
với ma túy tại nhà trọ
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Bình Định

Theo ghi nhận từ các cơ sở 
kinh doanh, đại lý, HTXNN 
trên địa bàn tỉnh, thời điểm 
này các đơn vị đã chuẩn bị 
khá đầy đủ các mặt hàng vật 
tư nông nghiệp cho vụ Đông 
Xuân 2021 - 2022. Riêng với mặt 
hàng lúa giống, hiện các đơn 
vị đã nhập kho các giống lúa 
chủ lực theo cơ cấu giống của 
ngành nông nghiệp như: Khang 
dân đột biến, ĐV 108, An Sinh 
1399, Q5, TBR1; một số giống 
lúa triển vọng như: ĐH815-
6, Thiên Hương 6 (QNg6), 
QNg13, QNg128, Hương 
Châu 6, Bắc Hương 9, ĐH 
12, VNR88, BĐR999, BĐR57, 
BĐR17, BĐR79, Sơn Lâm 1, ST 
25, ĐQ11, TBR97, QC 03, Phong 
Nha 99, Đất cảng 1, ND 502, 
Quảng Nam 9. Các giống lúa 
sản xuất theo hợp đồng liên kết 
của DN: ADI 28, ADI 168, Hạt 
vàng 36. Giống lúa lai: TH 3-5, 
TH 3-3, Nhị ưu 838, CT 16, Bio 
404. Ngoài ra, các địa phương 
còn cơ cấu các giống lúa đã 
được công nhận lưu hành theo 
đặc thù của địa phương như: 
HT 1, HĐ34, ML232, OM6600, 
PY2, Hương Xuân, MT10, 
SHPT3, KD 28…

Ông Phạm Văn Tân, Giám 
đốc HTXNN Nhơn Thọ 2 
(Nhơn Thọ, TX An Nhơn), cho 
biết: Hiện chúng tôi đã chuẩn 
bị 20 tấn lúa giống đủ cung ứng 
cho thành viên HTX và nông 
dân trên địa bàn phục vụ sản 
xuất vụ Đông Xuân. Năm nay, 
giá lúa thuần từ 18.000 - 22.000 
đồng/kg, lúa lai 66.000 đồng/kg. 
So với mọi năm, giá lúa giống 
không tăng nhiều, một số giống 
có tăng cũng chỉ từ 200 đồng - 

Đảm bảo cung ứng đủ lúa giống  
cho vụ Đông Xuân

Cùng với việc ban hành lịch thời vụ, ngành Nông nghiệp triển khai hướng dẫn các địa phương công tác chuẩn bị, 
trong đó chú trọng vào chọn giống phù hợp với chân ruộng, cung ứng đủ số lượng và gieo trồng đúng lịch thời vụ.

HTXNN Nhơn Thọ 2 chuẩn bị lúa giống cho vụ Đông Xuân.                                                                                                 Ảnh: PHẠM VĂN TÂN

1.000 đồng/kg. HTX hỗ trợ trực 
tiếp cho nông dân 1.000 đồng/
kg giống lúa lai và 500 đồng/kg 
giống lúa thuần. Vụ Đông Xuân 
tới đây, HTXNN Nhơn Thọ 2 
sản xuất 310 ha, trong đó diện 
tích liên kết sản xuất lúa giống 
là 135,2 ha, gồm các giống chủ 
lực: TBR1, TBR36, VNR20 và 
các giống lúa lai Nhị ưu 838, 
CT16, TH3-3. Cùng với đó, vụ 
Đông Xuân này HTX tiếp tục 
áp dụng quy trình sản xuất lúa 
thâm canh cải tiến trên diện 
tích của chuỗi liên kết sản xuất 
lúa giống. Mới đây, Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh phối hợp 
với Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp TX An Nhơn đã hướng 
dẫn kỹ thuật canh tác lúa theo 
quy trình SRI cho bà con. 

Tương tự, ông Hồ Thiện, 
Giám đốc HTXNN Phước  

Sơn 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước cho hay, HTX chuẩn bị 
đủ vật tư nông nghiệp phục 
vụ sản xuất vụ Đông Xuân, 
trong đó lúa giống đã đầy đủ. 
Năm nay, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19, giá phân 
bón và một số mặt hàng khác 
lên cao, riêng giá lúa giống chỉ 
tăng nhẹ. Để chia sẻ, giảm áp 
lực chi phí đầu vào, HTX hỗ 
trợ thành viên bằng việc cho 
tạm ứng trước giống lúa và 
vật tư nông nghiệp để phục vụ  
sản xuất.

Ghi nhận ở một số đại lý, cơ 
sở kinh doanh lúa giống, vật tư 
nông nghiệp tại TX Hoài Nhơn, 
hiện các đơn vị chuẩn bị đầy đủ 
giống phục vụ sản xuất vụ Đông 
Xuân theo cơ cấu giống của Sở 
NN&PTNT, TX Hoài Nhơn. 
Theo chủ đại lý giống Kim Anh 

ở xã Hoài Tân, TX Hoài Nhơn, 
hiện giá các loại giống không 
tăng, một số giống lúa lai có 
tăng nhẹ 200 - 500 đồng/kg so 
với trước đây; dù vậy sức mua 
thời điểm này giảm so với vụ 
Đông Xuân 2020 - 2021.

Ông Kiều Văn Cang, Chi cục 
trưởng Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT), 
cho biết: “Trên cơ sở khung lịch 
thời vụ chung của tỉnh, các địa 
phương căn cứ diễn biến thời 
tiết, điều kiện sản xuất từng 
vùng, đặc điểm giống lúa để xác 
định thời điểm gieo sạ phù hợp, 
tránh mất giống đầu vụ và lúa 
trổ gặp lúc trời lạnh. Đồng thời, 
chủ động linh hoạt dịch chuyển 
thời điểm gieo sạ khi có dự 
báo mưa lớn. Dự báo năm nay 
Bình Định có mưa muộn, mưa 
dịch chuyển qua tháng 12.2021 

- trùng vào thời điểm xuống 
giống tập trung, do đó, ngành 
Nông nghiệp hướng dẫn các địa 
phương nắm bắt tình hình, diễn 
biến thời tiết khi xuống giống. 
Một điểm hết sức lưu ý, người 
dân nên chọn các đơn vị cung 
cấp giống uy tín, phù hợp với 
chân ruộng và cơ cấu giống; áp 
dụng quy trình sản xuất theo 
các phương pháp như SRI, IMP, 
ICM để đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, ngành Nông 
nghiệp cũng triển khai công tác 
thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật trong sản xuất, 
kinh doanh vật tư nông nghiệp 
chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, 
tại các cơ sở kinh doanh ở 8 
địa phương gồm: Quy Nhơn, 
Tuy Phước, An Nhơn, Hoài 
Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài 
Ân và Tây Sơn. Riêng 3 huyện 
miền núi Vân Canh, An Lão, 
Vĩnh Thạnh, Sở giao cho Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật (Sở NN&PTNT) kiểm tra, 
thanh tra. 

Ông Lê Bá Thừa, Chánh 
Thanh tra Sở NN&PTNT, cho 
hay, trong tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, giá 
vật tư nông nghiệp đang tăng 
cao, để tránh hàng giả, hàng 
kém chất lượng, giảm thiệt hại 
cho bà con nông dân, Thanh tra 
Sở tăng cường công tác tuyên 
truyền các cơ sở kinh doanh vật 
tư nông nghiệp chấp hành đúng 
quy định của pháp luật, cung 
cấp hồ sơ chất lượng sản phẩm 
đầy đủ; khuyến cáo các tổ chức, 
cá nhân kinh doanh nên chọn 
đối tác cung cấp là các nhà sản 
xuất uy tín để đảm bảo đầu vào 
tốt; về phía người nông dân nên 
chọn các giống lúa chất lượng, 
đầy đủ thông tin, có nguồn gốc 
rõ ràng.                         THU DỊU

 Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 
2021 - 2022, huyện Tuy Phước sẽ gieo 
sạ 7.450 ha lúa, thời vụ xuống giống bắt 
đầu từ ngày 1.12 đối với 2 xã Phước An, 
Phước Thành và từ ngày 10 - 25.12, đối 
với 11 xã, thị trấn còn lại. XUÂN THỨC
 UBND tỉnh vừa ra quyết định 

đồng ý về chủ trương cho phép Công 
ty TNHH Xây dựng Trung Tín, ở xã An 
Hòa, huyện An Lão đầu tư 6,5 tỷ đồng 
xây dựng nhà máy cưa xẻ gỗ, sản xuất đồ 
mộc dân dụng và dăm gỗ tại Cụm công 
nghiệp Gò Cây Duối. Theo thiết kế, Nhà 
máy có công suất sản xuất cưa xẻ, bảo 
quản gỗ, đồ mộc dân dụng 2.900m3 gỗ/
năm và băm dăm với công suất 30.000 
tấn/năm; đi vào hoạt động trong quý 
III/2022. HOÀNG NAM QUỐC
 Đến nay, Phòng giao dịch Ngân 

hàng CSXH huyện Tây Sơn phối hợp với 
UBND 15 xã, thị trấn và các tổ chức chính 
trị - xã hội huyện đã thẩm định và giải 
ngân 5,67 tỷ đồng cho 378 hộ có bò chết 
do dịch viêm da nổi cục đủ điều kiện vay 
vốn để tái đàn sau dịch. Mỗi hộ được vay 
15 triệu đồng trong 36 tháng và được 
Nhà nước hỗ trợ lãi suất trong 12 tháng.

                                                 Đ.M.TRUNG

TIN VẮN

Ngành chăn nuôi ở Bình Định khá 
phát triển, tạo nguồn thu nhập khá đáng 
kể cho nhiều nông hộ, đặc biệt là chăn 
nuôi gà. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế từ 
chăn nuôi của các hộ còn thấp do chưa 
áp dụng tốt quy trình kỹ thuật chăm 
sóc, phòng trừ dịch bệnh, thiên về hình 
thức nuôi nhốt, chưa tạo ra sản phẩm 
chất lượng cao nên dễ bị ảnh hưởng bởi 
biến động thị trường… 

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 
Nông nghiệp TX Hoài Nhơn triển khai 
mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo 
hướng đặc sản tại xã Hoài Mỹ với 2 điểm 
trình diễn/2 hộ thực hiện. Mỗi hộ nuôi 
500 con gà ta, được Nhà nước hỗ trợ 
50% chi phí con giống và vật tư (thức 
ăn, thuốc thú y, thảo dược). 

Áp dụng cách thức nuôi thả vườn, các 
hộ nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp 
an toàn sinh học, thức ăn có bổ sung thảo 
dược phối trộn theo tỷ lệ 0,3 - 0,5%, nhờ 
đó gà sinh trưởng, phát triển tốt, gần 

Nhờ nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản, đàn gà của anh Mai Văn 
Cường gần như không mắc bệnh. 

Nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản: 
Một hướng đi mới 

như không mắc bệnh khiến giảm đáng 
kể việc sử dụng thuốc thú y, tỷ lệ nuôi 
sống đạt 97%. Qua 4 tháng nuôi, gà đạt 
trọng lượng bình quân 2,3 kg/con. 

Anh Mai Văn Cường, một trong 2 
hộ tham gia thực hiện mô hình cho biết, 
trước đây, dù tiêm phòng đầy đủ cho 
đàn gà mà gà vẫn mắc bệnh và chết. Bây 

giờ chỉ cần thay thuốc 
kháng sinh bằng bột 
thảo dược, kết hợp vắc 
xin và khoáng chất đầy 
đủ, gà gần như không 
mắc bệnh. Đặc biệt 
nuôi gà theo cách thức 
thả vườn như hướng 
dẫn thật sự đã tạo ra 
sản phẩm chất lượng 
cao xứng đáng gọi là 
đặc sản. 

Khảo sát sơ bộ cho 
thấy trong điều kiện 
không mấy thuận lợi 
về mặt tiêu thụ, mô 

hình vẫn cho lãi ròng gần 40 triệu đồng, 
đây là mức lãi khá tốt. Hiện Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh đang đúc kết 
kinh nghiệm, hoàn chỉnh quy trình kỹ 
thuật để chuyển giao cho người chăn 
nuôi có nhu cầu, tiếp tục nhân rộng 
để giúp người chăn nuôi nâng cao  
thu nhập.                                MINH TIẾN
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Mới đây, lần đầu tiên 
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 
(Sở Nội vụ) đã sưu tầm và 
phục chế 4 bản mộc bản triều 
Nguyễn theo hiện vật gốc tại 
Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV 
(Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà 
nước) để trưng bày phục vụ 
công chúng đến tham quan, 
nghiên cứu (ảnh).

Theo ông Nguyễn Minh 
Nhật, Phó Giám đốc Trung 
tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, đây 
là những mộc bản dùng để in 
sách Đại Nam thực lục chính 
biên và Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục đoạn 
liên quan đến tỉnh Bình Định 

Chào mừng Đại hội đại biểu 
Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026, tháng 6.2021, 
Hội LHPN tỉnh tổ chức Cuộc 
thi và triển lãm ảnh “Phụ nữ 
Bình Định tôn vinh áo dài Việt”. 
Sau hơn 3 tháng phát động, Ban 
tổ chức đã nhận được 364 tác 
phẩm/668 ảnh của 97 tác giả 
trong và ngoài tỉnh. 

Ở cuộc thi này, tác phẩm 
Thăm mẹ của Nguyễn Minh 
Vương (huyện Hoài Ân) đạt giải 
nhất nổi bật với bố cục hài hòa, 
vị trí trung tâm bức ảnh là một 
bà mẹ Việt Nam anh hùng hiền 
hậu trong chiếc áo dài nhung, 
đang lắng nghe những lời thăm 
hỏi, sẻ chia từ anh bộ đội và cô 
gái trẻ cũng trong trang phục áo 
dài. Không cần đến lời bình, nội 
dung bức ảnh đã là thông điệp 
ngợi ca những đức tính tốt đẹp 
ngàn đời nay của người phụ nữ 
Việt Nam, đó là anh hùng, bất 
khuất, trung hậu, đảm đang, 
đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của 
người phụ nữ trong trang phục 
áo dài truyền thống. 

Không chỉ nhạy bén trong 
cách cảm đề tài thời sự, tác 
phẩm Tiết học ngoại khóa của tác 
giả Trần Hưng Đạo (ở huyện 
Tuy Phước) còn phản ánh sinh 
động hình ảnh cô giáo trẻ tập 
trung hướng dẫn học sinh cách 
đeo khẩu trang đúng để bảo vệ 
sức khỏe trong bối cảnh dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp. 
Tác giả đã bắt kịp khoảnh khắc 
cao trào khi tất cả các nhân vật 
trong ảnh đều tập trung vào 
“điểm mạnh”, đó là tay cô giáo 
và chiếc khẩu trang. Hơn thế 
nữa rất dễ nhận ra nhờ bố cục 
tốt và đường nét linh hoạt, tác 
phẩm không tĩnh mà rất động.

Anh Trần Hưng Đạo chia 
sẻ: Tôi chụp bức ảnh này vào 
tháng 3.2021 tại một tiết học 
ngoại khóa ở Trường THCS 

Dấu ấn từ hai cuộc thi  
tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Ở cuộc thi viết “Kể câu chuyện phụ nữ khởi nghiệp qua ảnh”, cuộc thi và triển lãm ảnh “Phụ nữ Bình Định tôn vinh 
áo dài Việt” mà Ban tổ chức vừa công bố kết quả, mỗi tác phẩm là một câu chuyện, thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của 
người phụ nữ Việt Nam trong lao động, học tập và trong đời thường.

Trần Bá, thị trấn Diêu Trì, 
huyện Tuy Phước khi đất nước 
bắt đầu chuyển qua trạng thái 
“bình thường mới”. Tôi muốn 
góp phần vào công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 với lời 
nhắn nhủ “tất cả chúng ta ai 
cũng cần tuân thủ quy tắc 5K”. 

Cuộc thi “Kể câu chuyện 
phụ nữ khởi nghiệp qua ảnh” 
được Hội LHPN tỉnh phát 
động từ tháng 9.2021 đến ngày 
15.10.2021, dành cho hội viên, 
phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Chỉ 
diễn ra trong vòng 45 ngày 
nhưng Ban tổ chức cuộc thi đã 
nhận được 65 tác phẩm. Kết 
quả, giải nhất Cuộc thi thuộc 
về chị Trương Thị Mỹ Dung, 
Hội LHPN huyện Tuy Phước. 

Chị Dung đã chọn câu 
chuyện phụ nữ khởi nghiệp từ 

nông nghiệp sạch để kể về bước 
khởi nghiệp của chị Phùng Thị 
Thanh Miền, ở thôn Háo Lễ, xã 
Phước Hưng, huyện Tuy Phước. 
Đây là câu chuyện được ban 
giám khảo đánh giá cao bởi hình 
ảnh đã kể lại chân thực hành 
trình khởi nghiệp của nhân vật 
từ những gian khó đầu tiên đến 
lúc gặt hái được thành công khi 
dự án “Khu vườn nhỏ - Vườn 
rau bên nhà” đi vào hoạt động 
ổn định, tạo thêm nhiều việc 
làm, đưa ra thị trường nông sản 
sạch với giá phải chăng. 

Đây là một trong 65 câu 
chuyện phụ nữ khởi nghiệp qua 
ảnh đã được các hội viên, phụ 
nữ trong tỉnh gửi đến cuộc thi. 
Dù nhân vật là ai, khởi nghiệp từ 
đâu đi nữa, nhưng điểm chung 
của những câu chuyện đó chính 

là sự cần cù, nỗ lực vươn lên 
trong cuộc sống, ý chí quyết 
không từ bỏ, đầu hàng trước 
khó khăn, gian khổ của người 
phụ nữ Việt Nam; cùng tinh thần 
hăng say lao động, nghiên cứu, 
ham học hỏi của người phụ nữ 
trong xuyên suốt chặng đường 
khởi nghiệp, đến việc tạo lập chỗ 
đứng trong xã hội gắn chặt với 
từng công việc, đem đến nhiều 
ích lợi cho bản thân, cộng đồng…

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhận 
xét: Hầu hết các tác phẩm của 
hai cuộc thi đều kể những câu 
chuyện, khoảnh khắc đẹp, ấn 
tượng, phác họa chân thực và 
rõ nét vẻ đẹp của người phụ 
nữ Bình Định cả trong tâm 
hồn, tính cách lẫn diện mạo  
bên ngoài.                         AN NHIÊN

Phát động cuộc thi 
viết “Về nhà”

(BĐ) - Nhà xuất bản Hội 
Nhà văn - Chi nhánh miền Nam 
phối hợp cùng trang vanvn.vn 
(cơ quan ngôn luận của Hội 
Nhà văn Việt Nam) tổ chức 
cuộc thi viết “Về nhà”. Ban 
tổ chức nhận bài thi từ ngày 
1.12.2021 - 20.1.2022. Mỗi bạn 
viết chuyên và không chuyên 
trong và ngoài nước, không 
giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp 
có thể gửi dự thi từ 1 - 3 bài 
viết bằng tiếng Việt, chưa từng 
đăng trên sách báo, mạng xã 
hội, diễn đàn, trang cá nhân; 
thể hiện dưới dạng tạp văn, ghi 
chép, có độ dài không quá 1.200 
chữ, kể lại câu chuyện “Về 
nhà” của chính mình, hay chia 
sẻ câu chuyện của bạn bè, của 
bà con, đồng bào mình trong 
những ngày tháng khó khăn, 
thách thức do ảnh hưởng dịch 
Covid-19.

Tác giả dự thi gửi kèm ảnh 
tác giả và ảnh liên quan về địa 
chỉ email:  cuocthivietvenha@
gmail.com  hoặc Nhà xuất 
bản Hội Nhà văn - Chi nhánh 
miền Nam, số 371/16 Hai Bà 
Trưng, phường 8, quận 3, TP 
Hồ Chí Minh (điện thoại 028. 
38297915). Tiêu đề bài viết gửi 
qua email hoặc bì thư ghi: Dự 
thi “Về nhà”, và ghi rõ thông 
tin tác giả (địa chỉ, số điện 
thoại, số tài khoản).

Bài dự thi đạt chất lượng sẽ 
đăng trên vanvn.vn, Facebook 
cuộc thi viết “Về nhà” từ ngày 
15.12.2021 - 25.1.2022. Lễ trao 
thưởng dự kiến tổ chức ngày 
15.2.2022.             NGỌC NHUẬN

NGHE HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN

Hiện vật phục chế mộc bản triều Nguyễn

Tác phẩm Thăm mẹ của Nguyễn Minh Vương - giải nhất cuộc thi và triển lãm ảnh “Phụ nữ Bình Định tôn vinh áo dài Việt”. 
                                                                                                                                                                                                                              Ảnh: BTC CUỘC THI

UNESCO  
vinh danh nhà thơ  
Nguyễn Đình Chiểu 
và Hồ Xuân Hương 

Kỳ họp lần thứ 41 của Đại 
Hội đồng Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên hợp 
quốc (UNESCO), diễn ra từ 
ngày 9 - 24.11 tại Paris (Pháp), 
các đại biểu thành viên của tổ 
chức này đã thông qua nghị 
quyết, theo đó UNESCO sẽ cùng 
vinh danh và tham gia kỷ niệm 
năm sinh/năm mất trong niên 
khóa 2022 - 2023 đối với 2 nhà 
thơ của Việt Nam là Nguyễn 
Đình Chiểu (1822 - 1888) và Hồ 
Xuân Hương (1772 - 1822). Theo 
đó hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày 
sinh của danh nhân Nguyễn 
Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm 
ngày sinh, 200 năm ngày mất 
của nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã 
được thông qua.

Trước nhà thơ Nguyễn Đình 
Chiểu và Hồ Xuân Hương, 
UNESCO từng thông qua nghị 
quyết vinh danh và cùng kỷ 
niệm năm sinh/năm mất của 
các danh nhân Việt Nam như: 
Kỷ niệm 600 năm ngày sinh 
Nguyễn Trãi (năm 1980), 100 
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (1990), 250 năm ngày sinh 
Nguyễn Du (2015), 650 năm 
ngày mất của nhà giáo Chu Văn 
An (2019).              (Theo SGGPO)

ngày nay; tất cả được làm bằng 
nhựa cứng. 

Cụ thể, các đoạn trích từ Đại 
Nam thực lục chính biên có nội 

dung về xây pháo đài Hổ Cơ 
(Hổ Ky) và bảo Thị Nại tỉnh 
Bình Định và về việc đổi tên 
thành từ “Quy Nhơn” ra “Bình 
Định”. Còn đoạn trích sách 
Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục chép lại một số nội 
dung như: Tách huyện Phù Ly 
làm hai huyện Phù Mỹ và Phù 
Cát cùng với huyện Bồng Sơn 
cho lệ thuộc vào phủ Hoài 
Nhơn, tách huyện Tuy Viễn, 
đặt thêm huyện Tuy Phước và 
cho thuộc vào phủ Hoài Nhơn; 
và một số thông tin liên quan 
đến thành Đồ Bàn ghi chép từ 
đời nhà Lê.

ĐOAN NGỌC



7XÂY DỰNG ĐẢNG - CHÍNH QUYỀNTHỨ SÁU, 26.11.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Mặt trận giám sát xây dựng nông thôn mới nâng cao
Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh đã tiến hành giám 
sát một số xã nông thôn 
mới đề nghị công nhận đạt 
chuẩn xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, như: Ân Tín 
(huyện Hoài Ân), Hoài Hải 
(TX Hoài Nhơn) Nhơn Lý 
(TP Quy Nhơn). 

Đường bê tông nông thôn góp phần làm nên diện mạo khang trang, hiện đại cho khu dân cư thôn Diêu Quang, xã Hoài 
Hải, TX Hoài Nhơn.              Ảnh: NGUYỄN MUỘI

Ghi nhận nỗ lực xây dựng 
nông thôn mới

Sau khi được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM) 
vào tháng 2.2019, xã Hoài Hải 
(TX Hoài Nhơn) đã tiếp nhận 
Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng 
NTM nâng cao trên địa bàn 
tỉnh; kiện toàn Ban quản lý xây 
dựng NTM nâng cao giai đoạn 
2020 - 2022. Đồng thời, xã giao 
nhiệm vụ cho cán bộ, công chức 
tham mưu xây dựng kế hoạch 
thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu 
chí, chủ động thực hiện và xây 
dựng hồ sơ minh chứng; huy 
động các ban, ngành, đoàn thể, 
nhân dân cùng thực hiện. 

Ông Phạm Đình Nhanh, 
Phó Chủ tịch UBND xã Hoài 
Hải, cho biết: “Đối với tiêu chí 
số 1 - Giao thông, xác định đây 
là khâu đột phá trong xây dựng 
NTM nâng cao, nên từ cuối năm 
2018 đến 2021, vận dụng cơ chế 
đầu tư đặc thù trong xây dựng 
NTM nâng cao và chính sách 
hỗ trợ đầu tư hạ tầng của cấp 
trên, xã đã đầu tư nâng cấp, mở 
rộng thêm 4 tuyến đường xã, từ 
trung tâm xã đến đường huyện 
với tổng chiều dài 3,7 km, từng 
bước mở rộng không gian theo 
hướng đô thị”. 

Đến nay, xã đã đạt tỷ lệ bê 
tông hóa 100% đường xã và 
đường từ trung tâm xã đến 
đường huyện; bê tông hóa 
19 tuyến đường trục thôn và 
đường liên thôn, đảm bảo ô tô 

đi lại thuận tiện. Đường trục 
chính nội đồng đảm bảo vận 
chuyển hàng hóa thuận tiện 
quanh năm. Hoài Hải cũng 
tập trung đầu tư mới các công 
trình có tính bước ngoặt và hiện 
đại khác như trường học, điện 
chiếu sáng, cây xanh, hệ thống 
thoát nước, trạm y tế… 

Xã Nhơn Lý (Quy Nhơn) đã 
đạt được những kết quả tích cực 
ở tiêu chí 4 - Tổ chức sản xuất. 
Trong đó, chỉ tiêu xây dựng các 
mô hình liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị hàng hóa đối với 
sản phẩm chủ lực của xã được 
chú trọng. Mô hình liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa 
đã được hình thành khi HTX 
Hương Thanh - Nhơn Lý, các 
cơ sở nước mắm Hai Quyến, 
Hai Nhung và 20 hộ làm nghề 
chế biến nước mắm liên kết với 
4 tổ đoàn kết khai thác đánh 
bắt hải sản tại Nhơn Lý (26 tàu 
thuyền). HTX Hương Thanh - 

Nhơn Lý ký hợp đồng kinh tế 
với Co.opmart Quy Nhơn về 
việc liên kết tiêu thụ cho tất cả 
các loại sản phẩm đạt OCOP. 
HTX còn là cầu nối, cùng các 
cơ sở, hộ làm nghề chế biến 
nước mắm trên địa bàn thực 
hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm, 
không để xảy ra tình trạng ép 
giá trong tiêu thụ. 

Với chỉ tiêu “Xã có ít nhất 1 
mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất và chế biến 
sản phẩm an toàn, sạch mô hình 
sản xuất theo hướng hữu cơ”, 
ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ 
tịch UBND xã Nhơn Lý cho 
biết: HTX Hương Thanh - Nhơn 
Lý đã đầu tư mô hình ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất 
và bảo quản sản phẩm sau chế 
biến. Đơn cử như kho lạnh công 
suất 7HP để bảo quản các loại 
hải sản chế biến và hải sản tươi 
sống; mô hình truy xuất nguồn 
gốc bằng mã QR cho sản phẩm 

nước mắm. Ứng dụng máy sấy 
khô mực một nắng bằng năng 
lượng mặt trời phù hợp cho 
mọi điều kiện thời tiết tại địa 
phương, khép kín, đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm. 

Với xã Ân Tín (Hoài Ân), 
sau 3 năm triển khai xây dựng 
NTM nâng cao, xã có mức tăng 
trưởng kinh tế bình quân là 
12,5%. Thu nhập bình quân đầu 
người tính đến tháng 7.2021 đạt 
51,93 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ 
nghèo còn 1,51%. Với 13 tiêu 
chí về xây dựng NTM nâng cao, 
xã Ân Tín tự đánh giá đều đạt 
mức theo chỉ tiêu.

Góp ý cho các địa phương
Từ hoạt động giám sát, các 

điểm hạn chế trong xây dựng 
NTM nâng cao của các địa 
phương cũng được Đoàn giám 
sát của MTTQ Việt Nam tỉnh 
chỉ ra. 

Xã Hoài Hải còn hạn chế 

Phấn đấu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt trên 4% 
Đó là chỉ tiêu đề ra tại Chỉ 

thị số 13-CT/TU ngày 22.11.2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh công tác phát triển 
đảng viên giai đoạn 2020 - 2025. 
Công tác phát triển đảng viên 
mới được yêu cầu coi trọng cả 
về số lượng và chất lượng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu 
cầu các cấp ủy, tổ chức đảng 
tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp ủy, 
đảng viên về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của công tác phát triển 
đảng viên trong công tác xây 
dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, 
hiệu quả các chỉ thị, kết luận 
của Trung ương, của Tỉnh ủy về 
công tác phát triển đảng viên. 
Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, 
khảo sát nguồn và giao chỉ tiêu 
kết nạp đảng viên cụ thể cho các 
tổ chức đảng ngay từ đầu năm; 
chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng 
quần chúng ưu tú để kết nạp 
đảng; chú trọng phát triển đảng 

viên là đoàn viên thanh niên, 
trí thức, quân nhân dự bị, dân 
quân tự vệ, học sinh, sinh viên, 
khu vực nông thôn, công nhân 
lao động trong các đơn vị kinh 
tế tư nhân. Tổ chức các lớp bồi 
dưỡng nhận thức về Đảng và 
lớp bồi dưỡng đảng viên mới 
bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. 
Thực hiện có hiệu quả Chương 
trình hành động số 05-CTr/TU 
ngày 14.5.2021 của Tỉnh ủy về 
“Nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ 
đảng viên giai đoạn 2020 - 2025”.

Định kỳ hằng quý, đánh 
giá phân tích chất lượng quần 
chúng ưu tú được đưa vào 
nguồn phát triển đảng viên để 
theo dõi, giúp đỡ. Quy định rõ 
trách nhiệm của cấp ủy, bí thư 
chi bộ, đảng viên trong việc 
tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ 
quần chúng vào Đảng, xem đây 
là một trong các tiêu chí đánh 
giá, xếp loại chất lượng chi bộ, 
đảng viên hằng năm.

Công tác kết nạp đảng viên 
và công nhận đảng viên chính 
thức phải được thực hiện chặt 
chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, 
điều kiện, quy trình, thẩm quyền 
theo quy định của Điều lệ Đảng. 
Nâng cao hơn nữa chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt 
công tác quản lý, giáo dục đảng 
viên; thực hiện chặt chẽ việc 
miễn sinh hoạt Đảng; thường 
xuyên rà soát, sàng lọc, đưa 
những đảng viên không còn 
đủ tư cách ra khỏi Đảng theo 
đúng Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 
21.01.2019 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng (khóa XII).

Hằng năm, các cấp ủy phải 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
công tác phát triển đảng viên ở 
các tổ chức đảng trực thuộc; kịp 
thời biểu dương, khen thưởng, 
đồng thời chấn chỉnh những hạn 
chế, khuyết điểm của các tổ chức 
đảng, đảng viên, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm trong 
công tác phát triển đảng viên. 

THIÊN TRÚC

Sở GTVT không có hồ sơ 
thủ tục hành chính trễ hạn

(BĐ) - Ngày 25.11, Đoàn 
Kiểm tra công tác cải cách 
hành chính (CCHC) của tỉnh 
tiến hành kiểm tra thực tế đối 
với Sở GTVT.

Theo thông tin tại buổi 
kiểm tra, thống kê trên hệ 
thống Một cửa điện tử tỉnh 
cho thấy, tính đến ngày 20.11, 
Sở GTVT đã tiếp nhận 9.659 
hồ sơ thủ tục hành chính 
(TTHC), không có hồ sơ giải 
quyết trễ hạn.

Sở GTVT đã đăng ký 
cung cấp 60 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức 
độ 4, đạt tỷ lệ 72%. Lượng 
hồ sơ trực tuyến tiếp nhận 
là 2.755 hồ sơ, đạt tỷ lệ 30% 
so với tổng hồ sơ tiếp nhận. 
Tuy nhiên, tỷ lệ phát sinh 
giao dịch thanh toán trực 
tuyến đối với các TTHC có 
thu phí, lệ phí còn thấp; cụ 
thể, trong 6.628 giao dịch 

đã thanh toán chỉ có 54 giao 
dịch thanh toán trực tuyến, 
chiếm 0,8%. 

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở 
GTVT tiếp tục tăng cường 
chỉ đạo, điều hành công tác 
CCHC; giám sát kết quả thực 
hiện sau kiểm tra; khắc phục 
những tồn tại, hạn chế nhằm 
nâng cao chỉ số CCHC của Sở, 
nhất là mức độ hài lòng của 
tổ chức và người dân. Tiếp 
tục quan tâm cải cách TTHC, 
đề xuất đơn giản hóa TTHC, 
nhất là xem xét, đề xuất việc 
đơn giản hóa thành phần hồ 
sơ thông qua việc nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý tại 
cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong giải quyết TTHC, 
đẩy mạnh thanh toán trực 
tuyến phí, lệ phí giải quyết 
TTHC.

NGUYỄN VĂN TRANG

trong việc thu hút các dự án 
dịch vụ - thương mại; quỹ đất 
phát triển đô thị còn hạn chế. 
Ngoài ra, một số làng nghề tại 
địa phương còn tổ chức sản 
xuất nhỏ lẻ, chưa tập trung. 

Trong khi đó, xã Ân Tín 
chưa khai thác đúng mức tiềm 
năng lợi thế của địa phương. 
Hoạt động sản xuất của người 
dân tại đây còn nhỏ lẻ. 

Xã Nhơn Lý cũng tự nhìn 
nhận: Tâm lý trông chờ, ỷ lại 
của một bộ phận người dân là 
trở ngại trong phát huy tính 
làm chủ của nhân dân trong 
xây dựng NTM. 

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, 
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đề 
nghị các địa phương tiếp tục 
phấn đấu để đạt NTM nâng cao 
trong năm 2021. Trong đó, các xã 
Hoài Hải, Ân Tín, Nhơn Lý cần 
tập trung thực hiện tốt các tiêu 
chí về cảnh quan môi trường, 
tổ chức sản xuất, nâng cao đời 
sống, thu nhập của người dân. 
Các địa phương cần xác định lộ 
trình cụ thể để hoàn thành các 
hạng mục trong xây dựng NTM 
nâng cao theo từng giai đoạn, sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực. 
Bên cạnh đó, thực hiện tốt cải 
cách thủ tục hành chính, giải 
quyết các thủ tục hành chính 
cho công dân kịp thời; duy trì 
và phát huy các thiết chế văn 
hóa góp phần gắn kết tình làng 
nghĩa xóm tại địa phương.

Đối với xã ven biển đang 
phát triển mạnh về du lịch sinh 
thái cộng đồng như xã Nhơn Lý, 
UBND xã cần quan tâm, hướng 
dẫn, tuyên truyền để người dân 
phát triển các kỹ năng phục vụ 
phát triển “ngành công nghiệp 
không khói”. Mặt khác, đẩy 
mạnh và nâng cao các hoạt 
động văn hóa, thể thao; phát 
huy sự đa dạng trong văn hóa 
địa phương gắn với phát triển 
du dịch.               NGUYỄN MUỘI
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Đưa các chính sách hỗ trợ 
về thuế vào cuộc sống

Nhiều DN, hộ kinh doanh 
đã được hỗ trợ 

Năm 2021, nhiều chính sách 
hỗ trợ người nộp thuế (NNT) 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19 tiếp tục được ngành 
Thuế tỉnh triển khai, trong đó 
có chính sách giảm 30% thuế 
giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
DN của kỳ tính thuế năm 2021, 
miễn tiền nộp chậm cho DN 
và thuế quý/III, quý/IV cho hộ 
kinh doanh theo Quyết định 
92/2021 của Chính phủ; giảm 
30% tiền thuê đất năm 2021 
cho DN và hộ kinh doanh theo 
Quyết định 27/2021 của Chính 
phủ. Cùng với đó là chính sách 
hỗ trợ cho hộ kinh doanh bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
theo Nghị quyết 68 và Nghị 
quyết 126/2021 của Chính phủ. 

Theo ông Phạm Xuân 
Vinh, Trưởng Phòng Tuyên 
truyền - Hỗ trợ người nộp 
thuế (Cục Thuế Bình Định), 
ngành Thuế tỉnh đã phát huy 
thế mạnh của các ứng dụng 
công nghệ thông tin để tuyên 
truyền, phổ biến đầy đủ, kịp 
thời các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước đến NNT. Đồng 
thời tích cực tư vấn, hướng 
dẫn hoàn tất hồ sơ, thủ tục 

Với sự chủ động và tích cực 
của ngành Thuế tỉnh, nhiều 
chính sách hỗ trợ trên lĩnh 
vực thuế đã đi vào cuộc 
sống, góp phần giúp cộng 
đồng DN và hộ kinh doanh 
khôi phục, phát triển sản 
xuất kinh doanh. 

Ngành Thuế tỉnh thực hiện nhanh việc gia hạn tiền nộp thuế và tiền thuê đất đã góp phần giúp Tổng Công ty PISICO Bình 
Định có thời gian khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất.                                                                                                                          Ảnh: TIẾN SỸ

cần thiết và giải quyết nhanh 
các chính sách hỗ trợ về thuế, 
đảm bảo quyền lợi chính đáng 
cho NNT. 

Cách thức chủ động tiếp 
cận, hỗ trợ của ngành Thuế 
đã được NNT đánh giá cao. 
Là một trong những hộ kinh 
doanh được thụ hưởng chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước, 
ông Diệp Bảo Minh, chủ hộ 
kinh doanh đồ điện máy tại 

phường Bình Định, TX An, 
chia sẻ: Thời gian khá dài 
phải đóng cửa hàng để phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 nên 
chúng tôi không có doanh thu, 
trong khi đó có nhiều khoản 
thuế và tiền nợ các nhà cung 
cấp sản phẩm phải hoàn trả. 
Trong bối cảnh đó, chúng tôi 
nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ 
tích cực từ ngành Thuế, riêng 
gia đình tôi đã nhận được số 

tiền hỗ trợ một lần 3 triệu 
đồng và được miễn thuế kinh 
doanh quý/III và quý IV/2021. 

Nhiều DN trên địa bàn 
tỉnh cũng đã được hưởng 
các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước trên lĩnh vực thuế, 
trong đó có Tổng Công ty 
PISICO Bình Định được gia 
hạn tiền nộp thuế và tiền thuê 
đất với số tiền trên 900 triệu 
đồng. Theo bà Đồng Thị Ánh, 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
PISICO Bình Định, cùng với 
sự nỗ lực của chính DN, việc 
ngành Thuế tích cực triển 
khai các chính sách hỗ trợ về 
thuế cho cộng đồng DN bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
đã giúp DN giảm bớt áp lực 
về tài chính, có thời gian khắc 
phục khó khăn để duy trì hoạt 
động sản xuất. 

Tiếp tục đồng hành 
cùng DN

Thời điểm này, cộng đồng 
DN và hộ kinh doanh đang tập 
trung khôi phục, phát triển sản 
xuất kinh doanh. Tuy vậy, dịch 
bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục 
diễn biến phức tạp, khó lường 
sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kế 
hoạch đầu tư, doanh thu của 
DN và thu nhập của người lao 
động. Với tinh thần vừa giúp 
NNT khắc phục khó khăn, duy 
trì sản xuất, vừa nuôi dưỡng 
nguồn thu cho ngân sách tỉnh, 
ngành Thuế tỉnh tích cực triển 
khai mạnh mẽ các chính sách 
hỗ trợ đến với NNT. 

Ông Nguyễn Đẩu, Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh, cho 
hay: Ngành thuế không ngừng 
cải cách thủ tục hành chính 
thuế, điện tử hóa các nghiệp 
vụ quản lý thuế, giúp DN tiết 
kiệm thời gian, chi phí, công 
sức, tiền bạc để chấp hành 
pháp luật thuế. Cùng với đó là 
tập trung thực hiện việc giảm 
các loại thuế, như: Thu nhập 
DN, thuê đất, tài nguyên, bảo 
vệ môi trường và nhiều loại 
phí khác. Đồng thời gia hạn 
tiền thuế, tiền thuê đất và 
giải quyết nhanh việc hoàn 
thuế cho các DN theo đúng 
quy định và chính sách hiện 
hành. Chúng tôi tiếp tục lấy 
NNT làm trung tâm, quyết liệt 
chuyển đổi cơ chế từ quản lý 
người nộp thuế sang hỗ trợ, 
phục vụ người nộp thuế, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các 
DN, hộ kinh doanh phát triển 
sản xuất kinh doanh, tự giác 
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

PHẠM TIẾN SỸ

Theo Cục Thuế tỉnh, hiện có khoảng 18.333 hộ kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh được miễn thuế trong 2 quý cuối năm 2021 với 
số tiền 95 tỷ đồng; 2.115 DN được hưởng chính sách giảm 30% 
thuế thu nhập DN của kỳ tính thuế năm 2021 với số tiền 52,8 tỷ 
đồng; 1.561 DN thụ hưởng chính sách giảm 30% thuế giá trị gia 
tăng với số tiền 25,9 tỷ đồng; 1.412 tổ chức cá nhân được giảm 
30% tiền thuế thuê đất với số tiền 44,7 tỷ đồng. Ngoài ra, có 
khoảng 35 DN được miễn tiền thuế nộp chậm là 10,1 tỷ đồng. 

Ông Mai Xuân Thịnh, Phó 
Giám đốc phụ trách Phòng 
giao dịch Đề Gi - Chi nhánh 
Ngân hàng NN&PTNT Phù 
Cát (Agribank Phù Cát) kể: 
Tháng 8.2021, chị N.T.D đến 
Phòng giao dịch Đề Gi yêu cầu 
nhân viên ngân hàng hướng 
dẫn chuyển 9,5 triệu đồng cho 
tài khoản của một người nước 
ngoài. Quá trình trao đổi với 
khách hàng, giao dịch viên 
Trần Thị Ngọc Giao phát hiện 
nhiều nghi vấn, nên đã dò hỏi. 
Chị D. vui vẻ cho biết, có quen 
một người bạn ở nước ngoài 
trên mạng xã hội, hai người 
tâm đầu ý hợp. Hiện bạn của 
chị đã gửi về một món quà có 
giá trị lớn nhưng bị cơ quan 
Hải quan chặn lại, cần 9,5 triệu 
đồng để “lót tay” cho cán bộ 
Hải quan, mọi việc sẽ êm xuôi.

Từng gặp nhiều vụ việc 
tương tự, các cán bộ ngân hàng 
khuyên ngăn chị D. không nên 
chuyển tiền, nhưng vị khách 
này nhất quyết phải thực hiện 
cho bằng được việc chuyển  

NGÂN HÀNG NN&PTNT- CHI NHÁNH PHÙ CÁT:

Ngăn chặn kịp nhiều vụ gian lận, lừa đảo khách hàng 

Agribank Phù Cát tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch tín dụng.                            
                                                                                      Ảnh: TIẾN SỸ

9,5 triệu đồng cho bạn. Trước 
tình thế trên, giao dịch viên Trần 
Thị Ngọc Giao bình tĩnh kiểm 
tra 2 số tài khoản mà người bạn 
nước ngoài cung cấp cho chị D. 
để chuyển tiền và phát hiện có 
1 số tài khoản của Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV Việt Nam) có chi tiết sai. 
Giao dịch viên Trần Thị Ngọc 
Giao cho hay: “Để thuyết phục 
chị D., chúng tôi đã chuyển tiền 
vào tài khoản BIDV Việt Nam 
mà chị D. cung cấp và in phiếu 
nộp tiền đưa cho chị D. chụp lại 
gửi cho bạn. Làm như vậy chị 
D. sẽ không mất tiền vì do có 
chi tiết sai, lệnh chuyển tiền sẽ 
không thực hiện được và buộc 
phải hoàn trả. Đúng như dự 
đoán, sau khi nhận được ảnh 
phiếu chuyển tiền, bạn chị D. 
đã tắt máy, “món quà có giá trị 
lớn” tất nhiên là một cú lừa. 
Nhận lại tiền chị D. mừng rơn 
cảm ơn chúng tôi rối rít”. 

Cũng quen biết với một 
người lạ tự xưng là bác sĩ đang 
làm việc tại Úc qua mạng xã 

hội, đầu tháng 10.2021, chị 
N.T.T., ở xã Cát Tài đến Phòng 
giao dịch Đề Gi yêu cầu chuyển 
20 triệu đồng cho bác sĩ nói 
trên để nhận món quà có giá 
trị lớn. Nhận thấy giao dịch 
có dấu hiệu bất thường, giao 
dịch viên Nguyễn Thị Thanh 
Trang đã tư vấn, khuyên ngăn, 
nhưng chị T. nhất quyết không 

nghe. Đến khi chị Nguyễn Thị 
Thanh Trang cùng đồng nghiệp 
tải nhiều bài báo có nội dung 
cảnh báo các trường hợp lừa 
đảo, chiếm đoạt tài sản cùng 
hoàn cảnh, chiêu thức tương 
tự, chị T. mới nghe ra. Nhưng 
đầu giờ chiều cùng ngày, sau 
khi trò chuyện với người bạn 
bác sĩ ở Úc, chị T. lại đến ngân 

hàng, nhất quyết phải chuyển 
20 triệu đồng cho người này. 
Các giao dịch viên phòng giao 
dịch Đề Gi lại kiên trì khuyên 
can, hơn 1 tiếng đồng hồ sau 
chị T. mới nhận ra vấn đề và bỏ 
ý định chuyển tiền. 

Trên đây là 2 trong số rất 
nhiều trường hợp có dấu hiệu 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã 
được các cán bộ Agribank Phù 
Cát ngăn chặn kịp thời. Theo 
ông Trần Công Bàng, Giám đốc 
Agribank Phù Cát, đáng tiếc vẫn 
có không ít người rất tin vào 
những mối quan hệ cầu âu trên 
mạng và bị sập bẫy, khi đến nhờ 
ngân hàng hủy lệnh chuyển tiền 
thì đã muộn, thậm chí có người 
cung cấp cả mật khẩu tài khoản 
cho người lạ và bị mất sạch tiền 
trong tài khoản. Qua các vụ việc 
trên, Agribank Phù Cát khuyến 
cáo khách hàng nâng cao cảnh 
giác, không nạp tiền, chuyển 
khoản cho người lạ; không cung 
cấp mật khẩu, số thẻ, mã PIN, 
mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả cán 
bộ ngân hàng.                MINH HẢI 
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Ngày 25.11, Diễn đàn trí thức trẻ 
Việt Nam toàn cầu lần IV-2021 đã chính 
thức khai mạc với chủ đề: “Phát huy 
trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc 
chuyển đổi số quốc gia”.

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 25 - 
26.11, với sự tham gia của 177 đại biểu 
trí thức trẻ ở trong nước và 16 quốc gia, 
vùng lãnh thổ. Diễn đàn do Trung ương 
Đoàn phối hợp cùng nhà tài trợ Vàng - 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam (Vietinbank) và Công ty CP Smart 
Hub tổ chức.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn 
Nguyễn Ngọc Lương, điểm mới của 
Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 
lần thứ IV là việc tổ chức khoảng 15 hội 
thảo khoa học, diễn đàn theo nhiều chủ 
đề, lĩnh vực chuyên môn để các trí thức 
trẻ thảo luận, trao đổi. Bên cạnh đó, 
Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 
đã được xây dựng, củng cố bằng những 
mạng lưới theo khu vực như mạng lưới 
trí thức trẻ khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, 
châu Á - Thái Bình Dương hay theo từng 
lĩnh vực chuyên ngành như kinh tế, xây 
dựng, y khoa, năng lượng. Điều này 
một mặt giúp kết nối mạnh mẽ hơn nữa 
mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài 
Trung và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện Mạng lưới trí thức 
trẻ Việt Nam.

Ngày 25.11, Tập đoàn Bưu chính 
viễn thông Việt Nam (VNPT) chính 
thức công bố cung cấp dịch vụ Mobile 
Money trên cả nước, ngay sau khi được 
Ngân hàng Nhà nước cấp phép thí điểm 
dịch vụ này.

Việc cấp phép triển khai Mobile 
Money được xem là bước tiến quan 
trọng trong việc hoàn thiện thị trường 
thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 
Nam, nhất là trong giai đoạn triển khai 
Đề án phát triển thanh toán không dùng 
tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 của Chính 
phủ và nghị định thay thế Nghị định 
101/2012/NĐ-CP về thanh toán không 
dùng tiền mặt.

Mobile Money do VNPT cung cấp là 
dịch vụ giúp khách hàng có thể sử dụng 
thuê bao VinaPhone như một tài khoản 
ngân hàng, với đầy đủ các chức năng: 
Nạp, rút, chuyển tiền và thanh toán 
các dịch vụ. Nhờ đặc điểm này, Mobile 
Money phù hợp với mọi tầng lớp người 
dân, tại mọi vùng miền trên đất nước.

Với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng gồm 
mạng di động, viễn thông, internet hơn 
30 triệu thuê bao, hơn 30.000 trường 
học, hơn 20.000 nhà thuốc, hơn 7.000 
cơ sở y tế/bệnh viện, kết nối thanh toán 
hơn 5.000 dịch vụ hành chính công và 
dịch vụ thiết yếu (điện, nước), Mobile 
Money - VNPT Pay đáp ứng các nhu 
cầu thanh toán, mua sắm và tiện ích gắn 
với đời sống hằng ngày của người dân.

 (Theo TTO)

Việt Nam chính thức 
có dịch vụ Mobile 
Money trên cả nước

Lãnh đạo VNPT và các vị đại biểu bấm nút khởi 
động dịch vụ Mobile Money, đánh dấu bước ngoặt 
quan trọng trong thanh toán không tiền mặt.

177 đại biểu tham dự Diễn đàn 
trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV

mặt khác tạo cơ chế hoạt động bền vững, 
hiệu quả cho mạng lưới.

Tại diễn đàn, các đại biểu thảo luận, 
đề xuất các giải pháp tập trung vào 
4 nhóm nội dung chính: Khơi nguồn 

sáng tạo; ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ; kết nối trí thức trẻ phát triển nền 
kinh tế số, nhân lực số quốc gia; phát 
triển và thương mại hóa các giải pháp 
chuyển đổi số.                       (Theo HNMO) 

Đại diện Trung tâm Phối hợp Tìm 
kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam 
(Vietnam MRRC) vừa cho biết, theo 
thống kê, trong 10 tháng năm 2021, 
Vietnam MRRC nhận được thông tin 
báo nạn của 290 vụ việc, phối hợp 179 
vụ việc, điều động 33 lượt tàu SAR 
hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển. 
Tổng số thuyền viên được cứu, hỗ trợ 
trực tiếp và gián tiếp là 407 người và  
27 phương tiện.

Riêng tháng 10.2021 (từ ngày  
15.9 - 14.10), Vietnam MRRC nhận 
được thông tin của 21 vụ báo nạn, 
phối hợp thực hiện 12 vụ. Trong đó, 

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã 
tổ chức cứu hơn 400 thuyền viên gặp sự cố trên 
biển từ đầu năm đến nay.              Ảnh: Vietnam MRCC

Vietnam MRRC cứu hơn 400 thuyền viên gặp nạn trên biển

có 3 vụ việc điều động tàu cứu nạn 
chuyên dụng, cứu và hỗ trợ 44 người 

cùng 4 phương tiện.
Lãnh đạo Vietnam MRRC cũng 

khuyến cáo, hiện đang ở trong thời gian 
cao điểm bão, nên trước mỗi chuyến 
hành trình, thuyền viên các tàu, đặc 
biệt là tàu cá phải kiểm tra kỹ chất 
lượng các thiết bị thông tin liên lạc, 
thiết bị kỹ thuật, vật dụng y tế; thường 
xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để 
kịp thời điều hướng lộ trình di chuyển, 
tránh đi vào vùng thời tiết xấu. Khi 
có sự cố xảy ra phải liên lạc ngay với 
lực lượng tìm kiếm cứu nạn để được 
ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn cho 
người và phương tiện.        (Theo TTXVN)Thẻ từ ATM bị 

“khai tử” sau 
ngày 31.12.2021

Theo lộ trình đề ra tại Thông tư 41 
của Ngân hàng Nhà nước ban hành 
ngày 28.12.2018, đến ngày 31.12 năm 
nay, toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu 
hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt 
Nam sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở 
của thẻ chip nội địa.

Như vậy, từ sau ngày 31.12.2021, 
100% thẻ ATM đang hoạt động tại Việt 
Nam phải là dạng thẻ chip, loại thẻ từ 
vốn được sử dụng phổ biến trước đây 
chính thức bị “khai tử” và không còn 
được chấp nhận sử dụng tại các cây 
ATM rút tiền và các điểm/thiết bị thanh 
toán khác.

Để thúc đẩy khách hàng đổi thẻ từ 
sang thẻ chip, đa số ngân hàng đều 
miễn phí cho dịch vụ này thời gian qua 
và hiện nhiều ngân hàng vẫn miễn phí. 
Trong khi đó, một số đã dừng khuyến 
mại và sẽ dừng trước thời điểm ngày 
31.12.2021.

Sau thời gian miễn phí, khách hàng 
sẽ thực hiện đổi thẻ từ sang thẻ chip 
với mức phí tương tự mức phí đổi thẻ 
thông thường, và tùy theo quy định 
của từng ngân hàng, phổ biến nhất là  
50.000 đồng/lần.                        (Theo Dân trí)

Qua một thời gian theo dõi, đến  
7 giờ ngày 24.11, Phòng Cảnh sát hình 
sự CA tỉnh Ninh Thuận tiến hành triệt 
phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức 
cá cược trực tuyến trên mạng internet, 
do Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1986, 
trú tại thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng sơn, 
huyện Ninh Sơn) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ 
đầu tháng 6.2021, Bảo sử dụng 2 tài khoản 
super master phân cấp 11 tài khoản master, 
28 tài khoản Agent để giao cho nhiều 

Ngày 23.11, Cơ quan CSĐT Bộ CA có 
thông báo số 2939, về việc bắt bị can để 
tạm giam đối với ông Nguyễn Vũ Bảo 
Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát 
triển Nhà Thủ Đức, vì có hành vi “Lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại 
khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng  
(SN 1976, tạm trú chung cư Catavil 
Premier, phường An Phú, quận 2) là 

tiến sĩ quản trị kinh doanh, thành viên 
Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức 
(Thuduc House) và Phó Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty CP Ngoại thương 
và Phát triển Đầu tư TP HCM (Fideco).

Ngoài ra, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 
giữ nhiều chức vụ trong các công ty bất 
động sản khác. Ông còn là gương mặt 
doanh nhân trẻ tiêu biểu của TP HCM.

(Theo VTC News)

Tang vật thu giữ.

Ông Nguyễn 
Vũ Bảo 
Hoàng.

Triệt phá đường dây cá cược trực tuyến hơn 700 tỷ đồng
người cùng đánh bạc dưới các hình thức 
cá cược trực tuyến như: Đá bóng, đánh 
bài… với tổng số điểm cá cược lên đến  
14 triệu điểm, ước tính hơn 700 tỷ đồng.

Cơ quan CA đã khám xét khẩn cấp, 
tạm giữ 6 đối tượng cùng nhiều tang 
vật gồm: 17 ĐTDĐ, 3 laptop, 2 xe ô tô,  
3 thẻ ngân hàng, 1 súng bắn đạn bi, hơn 
435,9 triệu đồng và nhiều tài liệu liên 
quan đến việc cá cược.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng 
điều tra.                                    (Theo VOV.VN)

Khởi tố, bắt tạm giam 
Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 35 lô đất ở tại khu dân cư phía Đông đường 

Nguyễn Văn Linh, phường Bình Định; 02 lô đất ở tại khu dân cư hai bên đường 
từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19 thuộc khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa, TX An 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 125 m2/lô đến 405,6 m2/lô. Giá khởi điểm: 
Từ 1.152.960.000 đồng/lô đến 6.814.080.000 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 đấu giá: 
- Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu 

trực tiếp tại cuộc đấu giá: Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Bình Định;  

- Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá trực tiếp bằng lời 
nói tại cuộc đấu giá: Khu dân cư hai bên đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19 
thuộc khu vực An Lộc, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn. 

4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô đất.
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, 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 420/TBĐGTS-ĐD ngày 24.11.2021.  

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 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

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, xã 
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 tỷ, 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, xã 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.

 Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và 
đêm có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4. 

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và 
đêm có mưa rào. 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 trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. 
Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong mưa giông có khả 
năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.         (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 26.11.2021

Hiện nay, Vietinbank KCN Phú Tài có nhu cầu tuyển dụng 03 cán 
bộ, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
- Cán bộ vị trí Thủ kho: 01 người, làm việc tại TX Hoài Nhơn/

huyện Hoài Ân.
- Cán bộ vị trí Lái xe: 02 người
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện chung:
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, không phải 

là người đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang 
trong thời gian thi hành án;

- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, độc lập 
và theo nhóm;

- Nam cao từ 1,65 m; nữ cao từ 1,58 m; ngoại hình cân đối.
2. Điều kiện cụ thể:
- Đối với cán bộ vị trí Thủ kho: 
+ Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn  

TX Hoài Nhơn/huyện Hoài Ân.
+ Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy công lập trở lên, 

chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị 
kinh doanh, Marketing…

+ Tuổi đời không quá 32 tuổi.
- Đối với cán bộ vị trí Lái xe: 
+ Ưu tiên ứng viên nam, đã có kinh nghiệm lái xe trong hệ thống 

ngân hàng từ 01 năm trở lên.
+ Trình độ: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, có chứng chỉ lái xe 

hạng B2 trở lên. 
+ Tuổi đời không quá 35 tuổi. 
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn tập trung, thực hành 

nghiệp vụ, lái xe.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 
- Phiếu thông tin ứng viên (tải file tại websize: vietinbank.vn, mục 

tuyển dụng).
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 03 tháng gần nhất có dấu xác nhận 

của địa phương nơi cư trú.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (bằng tốt nghiệp THPT, Cao 

Đẳng, Đại học…), chứng chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, chứng minh 
nhân dân, sổ hộ khẩu;

- 03 ảnh 4 x 6 (mới nhất).
V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày: 26.11.2021 đến hết ngày 02.12.2021
Thời gian thi tuyển sẽ thông báo trực tiếp đến từng ứng viên.
Địa điểm nhận Hồ sơ: Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, số 218 đường Lạc Long 
Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, vui lòng gọi điện 
thoại số 02563941326 trong giờ hành chính.

                                                             

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM                                                                               
           CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI
ĐC: 218 Lạc Long Quân, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
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Bình Định

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 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).

1900 90 95
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Bình Định

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

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

Sáng 25.11, tiếp tục chương trình 
chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - 
Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam - Nhật 
Bản nâng cao tầm quan hệ, hợp tác 
cùng phát triển” tại thủ đô Tokyo của  
Nhật Bản.

Tại hội nghị, Thủ tướng và các đại 
biểu đã dự lễ trao hơn 40 thỏa thuận 
hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 
các thỏa thuận hợp tác kinh tế với tổng 
trị giá nhiều tỷ USD giữa các bộ, ngành, 
địa phương, DN Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính cho biết ông vừa có 
cuộc hội đàm rất thành công với Thủ 
tướng Nhật Bản Kishida Fumio và hai 
bên thống nhất ra Tuyên bố chung hai 
nước Việt Nam - Nhật Bản.

Theo đó, tuyên bố khẳng định quan 
hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản đang ở 
thời kỳ tốt đẹp nhất từ trước tới nay, 
giữa hai nước có lòng tin chính trị cao, 
có tình cảm chân thành, tin cậy. Đây là 
môi trường tốt để thúc đẩy giao lưu, 
phát triển mọi mặt giữa hai nước, trong 
đó có hợp tác phát triển kinh tế. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho 
biết Việt Nam có nhiều điểm nổi bật để 
các nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư với 
số vốn lớn hơn và lâu dài hơn như: Có 
môi trường chính trị ổn định; an ninh 
con người, trong đó có các nhà đầu tư 
được đảm bảo; con người Việt Nam 

Việt Nam - Nhật Bản ký kết hơn 40 thỏa thuận 
hợp tác trị giá nhiều tỷ USD

chăm chỉ, thông minh, linh hoạt, ứng 
phó với khó khăn hiệu quả.

Thủ tướng kêu gọi Nhật Bản đầu 
tư vào các lĩnh vực như: Chuyển đổi 
số, chống biến đổi khí hậu, đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực, hạ tầng (cứng và 
mềm), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Thủ tướng khẳng định Chính phủ 
Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận 
lợi nhất để các nhà đầu tư làm ăn ổn 
định, lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, 

đồng thời hy vọng thời gian tới sẽ có 
luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ Nhật Bản 
vào Việt Nam.

Chiều 25.11 (giờ địa phương), Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
rời sân bay quốc tế Haneda (Tokyo), 
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính 
thức Nhật Bản từ ngày 22 - 25.11, 
theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản  
Kishida Fumio.              

(Theo TTO, TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản 
sáng 25.11.                                                                                               Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines 
Delfin Lorenzana ngày 25.11 đã bác 
bỏ tuyên bố của phía Trung Quốc nói 
rằng Manila đã không thực thi cam kết 
di dời tàu chiến BRP Sierra - tàu được 
Philippines đánh chìm có chủ đích và 
trở thành cứ điểm nổi ở bãi Cỏ Mây  
năm 1999.

Tàu dài khoảng 100 m và từng là 
tàu đổ bộ xe tăng được chế tạo cho Hải 
quân Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ 
hai, sau đó được chuyển giao cho phía 
Philippines. “Con tàu đã nằm ở đó từ 
năm 1999. Nếu thực sự có cam kết nào 
đó, con tàu hiển nhiên đã phải được di 
dời từ lâu”, ông Lorenzana nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana 
cho rằng Trung Quốc cần tuân thủ nghĩa 
vụ quốc tế của mình, trong đó có Công 
ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 mà 
Trung Quốc là bên ký kết. Dẫn phán quyết 
được Tòa trọng tài Thường trực (PCA) 
đưa ra hồi năm 2016, ông Lorenzana 
khẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc 
Kinh theo yêu sách “đường 9 đoạn” là 
không có cơ sở pháp lý.

Trước đó, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên 
ngày 24.11 cho biết Bắc Kinh yêu cầu 
Philippines “tôn trọng cam kết của mình 
và di dời tàu đánh đắm bất hợp pháp”. 

(Theo TTXVN)

Philippines 
phản đối yêu sách của 
Trung Quốc về rút tàu 
đắm khỏi bãi Cỏ Mây

Tàu chiến BRP Sierra Madre được Philippines cho 
mắc cạn có chủ đích nhằm tạo ra cứ điểm nổi ở bãi 
Cỏ Mây.                                                                       Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp Hội đồng an ninh quốc 
gia vào chiều 25.11, Thủ tướng Australia 
Scott Morrison thông báo việc nước này 
quyết định cử 116 nhân viên an ninh 
sang quần đảo Solomon để hỗ trợ lực 
lượng cảnh sát ứng phó với cuộc bạo 
loạn đã kéo dài đến ngày thứ 2.

Trước đó, hôm 24.11, một đám đông 
rất lớn đã xông vào khuôn viên tòa nhà 
Quốc hội quần đảo Solomon và đốt 
cháy một căn nhà. Ngoài ra, một phần 
của trụ sở cảnh sát cũng bị thiêu rụi và 

Australia đưa quân đội và cảnh sát đến hỗ trợ Solomon 
đảm bảo an ninh

nạn cướp phá đã diễn ra trong khu phố 
của người Hoa, gây nhiều thiệt hại cho 
các DN. Tối 24.11, Chính phủ Solomon 
đã phải ban hành lệnh phong tỏa kéo 
dài đến 7 giờ sáng 26.11 để ngăn chặn 
các vụ biểu tình bạo loạn, đồng thời 
cho phép cảnh sát truy tìm những kẻ 
phá hoại.                                 (Theo VOV.VN)

Một căn nhà trong khuôn viên Quốc hội Quần đảo 
Solomon đã bị người biểu tình đốt phá. 

Ảnh: Solomon Herald. Ngày 24.11, 27 người di cư đã thiệt 
mạng khi chiếc xuồng vượt qua eo biển 
Manche từ Pháp sang Anh của họ bị 
xì hơi. Vụ tai nạn này là thảm họa tồi 
tệ nhất được ghi nhận liên quan đến 
những người di cư vượt eo biển hẹp nối 
liền Pháp - Anh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho 
biết ông bị sốc trước những cái chết 
thương tâm này và kêu gọi Pháp nỗ 
lực nhiều hơn nữa để ngăn chặn những 
người cố gắng vượt biên.

Trước đó, Pháp tuyên bố 31 người 
thiệt mạng, nhưng con số này sau đó đã 
được điều chỉnh xuống còn 27 người, 
các quan chức Chính phủ Anh cho biết.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 4 đối tượng 
bị tình nghi liên quan đến sự việc.

Kể từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 
31.500 người di cư trái phép từ Pháp 
sang Anh qua eo biển Manche, trong đó 
22.000 người đã đến Anh thành công, 
7.800 người được các lực lượng bảo vệ bờ 
biển cứu sống, 3 người chết và 4 người  
mất tích.                                          (Theo TPO)

27 người di cư bỏ mạng 
khi cố gắng vượt biển 
từ Pháp sang Anh

Theo hãng tin Reuters của Anh, 
sáng 25.11, một vụ nổ lớn đã làm 
rung chuyển thủ đô Mogadishu của 
Somalia, khiến ít nhất 5 người thiệt 

Nổ lớn tại thủ đô Somalia, hàng chục 
người thương vong

mạng và 23 người khác bị thương.
Giới chức y tế đã xác nhận thông 

tin về thương vong. Trong khi đó, các 
nhân chứng cho biết đã nghe thấy 
tiếng súng nổ sau đó.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan 
Al-Shabaab đã tuyên bố thực hiện vụ 
tấn công này và mục tiêu là nhằm vào 
đoàn xe của LHQ. Hiện trường vụ nổ 
là một ngã tư ở trung tâm Mogadishu.

Ngoài thương vong về người, vụ 
nổ còn làm sập các bức tường của một 
trường học và một bệnh viện cũng như 
gây hư hại nhiều ôtô gần đó.

Các vụ đánh bom xảy ra khá thường 
xuyên ở thủ đô Mogadishu, mà nhóm 
Al-Shabaab là tình nghi số một.

(Theo Vietnam+)

Lực lượng an ninh và nhân viên cứu hộ tìm kiếm các 
thi thể tại hiện trường vụ nổ ở Mogadishu.       Ảnh: AP

l Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối 
thúc mọi người cần thực hiện các biện 
pháp làm giảm ảnh hưởng của bệnh dịch 
Covid-19, trong đó có đeo khẩu trang và 
duy trì giãn cách xã hội dù đã tiêm vắc xin 
hay chưa.
l Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan 

Horowitz nói rằng người dân nước này 
có thể cần tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ 
tư nếu số ca mắc mới lại tiếp tục tăng cao.
l Nữ Thủ tướng đầu tiên của Thụy 

Điển Magdalena Andersson đã bất 
ngờ tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi 
đắc cử.  
l Các cơ quan khẩn cấp và giới chức 

địa phương ở Nga cho biết ít nhất 1 
người đã thiệt mạng và nhiều người khác 
đang bị mắc kẹt trong hầm ở mỏ than 
Listvyazhnaya ở Kemerovo, vùng Siberia 
của Nga, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại đây 
vào ngày 25.11.        (Theo VOV.VN, TTXVN)


