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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 10.9.2021)

l Số ca trong ngày   4
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 85, Hoài Nhơn: 99, 
Hoài Ân: 80, An Nhơn: 161,  
Phù Cát: 279,  Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 42, 
các khu cách ly tập trung: 47)

l Số điều trị khỏi   604
l Số tử vong  10
l Cách ly tại bệnh viện   240
l Cách ly tập trung    1.332

854
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Quyết tâm bảo vệ 
“vùng xanh” Tây Sơn

Các nhà thầu đang 
đẩy nhanh tiến độ thi 

công tuyến ĐT 639 
đoạn Cát Tiến- Đề Gi.

Ảnh: THU DỊU

Đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm đảm bảo mục tiêu đến ngày 30.9.2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 
ít nhất 60% kế hoạch vốn được giao và cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các chủ đầu tư đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập 
trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và hoàn thành các thủ tục cần thiết 
để thanh quyết toán khối lượng công việc đã hoàn thành. u 3

Bí thư  Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh

Xây dựng phương hướng, 
nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19 trong giai đoạn mới

DỪNG, ĐỖ XE KHÔNG TUÂN THỦ 
PHÒNG DỊCH:

Chủ động phát hiện,
xử lý vi phạm
Trước tình trạng một số tài xế đường dài, trạm 
dừng, cây xăng không tuân thủ đúng quy định 
phòng, chống dịch Covid-19 như dừng, đỗ sai 
quy định, không đảm bảo các điều kiện phòng, 
chống dịch Covid-19 dẫn đến nguy cơ lây lan 
dịch bệnh, các biện pháp kiểm soát đang được 
đẩy mạnh.
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Đẩy nhanh việc 
tầm soát triệt để, 
bóc tách hết F0 
ra khỏi cộng đồng

DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH: 

Đào tạo nâng cao 
chất lượng, hỗ trợ 
truy xuất nguồn gốc 
nông sản u5

Xe đa năng 
phục vụ phòng, 
chống dịch u7
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Đẩy nhanh tiến độ  
giải ngân vốn đầu  tư công

Nhằm đảm bảo mục tiêu đến ngày 30.9.2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít 
nhất 60% kế hoạch vốn được giao và cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn năm 2021 theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh, các chủ đầu tư đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh 
tiến độ các công trình, dự án và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thanh quyết toán 
khối lượng công việc đã hoàn thành. 

Giải ngân 8 tháng:  
Huyện cao, tỉnh thấp   

Theo Sở KH&ĐT, 8 tháng đầu 
năm 2021, tiến độ thực hiện các 
nguồn thu từ cấp quyền sử dụng 
đất và các nguồn vốn khác do 
ngân sách tỉnh quản lý sẵn sàng 
cho nhiệm vụ chi. Tính đến ngày 
23.8.2021, tổng kế hoạch vốn cho 
31 chủ đầu tư thuộc khối tỉnh và 
khối huyện là hơn 4.305 tỷ đồng, 
song tỷ lệ giải ngân vốn thấp, chỉ 
đạt 38,46%. 

Kết quả giải ngân phản ánh 
tiến độ thực hiện các công trình 
dự án và việc hoàn thành quyết 
toán khối lượng công việc của 
các chủ đầu tư. Ở điểm này, khối 
huyện được đánh giá là thực hiện 
tốt hơn. Phần lớn công trình, dự 
án do địa phương làm chủ đầu 
tư đều đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải 
ngân đạt 68,76%, trong đó các địa 
phương, như: Hoài Nhơn, Phù 
Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước đã giải 
ngân đạt từ 72 - 85,15%. Trong khi 
đó, nguồn vốn bố trí cho các đơn 
vị khối tỉnh rất lớn - hơn 3.726 tỷ 
đồng - nhưng tiến độ thực hiện dự 
án còn chậm, dẫn đến giải ngân 
thấp. Ngoài các công trình, dự 
án do Ban quản lý Dự án Nông 
nghiệp tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-
TB&XH, BVĐK tỉnh, Bộ chỉ huy 

BĐBP tỉnh và Trường CĐ Bình 
Định làm chủ đầu tư có mức giải 
ngân khá, còn lại các đơn vị khác, 
trong đó có những đơn vị được 
bố trí vốn đầu tư lớn, như: Ban 
quản lý Dự án giao thông tỉnh, 
Ban quản lý Dự án Xây dựng 
dân dụng và Công nghiệp tỉnh, 
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở 
Nội vụ, Sở KH&CN, Bộ CHQS 
tỉnh... đều không đảm bảo, nên 
giải ngân khối tỉnh chỉ đạt 33,75%. 

Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc 
Sở Tài chính cho rằng, dịch bệnh 
Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến 
độ thi công của các công trình, dự 
án, nhất là đối với các dự án giao 
thông trọng điểm có vốn đầu tư 
lớn. Hơn nữa, một số dự án vướng 
mắc công tác giải phóng mặt bằng, 
cộng thêm giá vật tư, cước phí vận 
chuyển tăng cao và thiếu hụt công 
nhân, lao động đã tác động đến 
tiến độ thi công. Ngoài ra, Dự án 
cầu Thị Nại 2 ghi kế hoạch vốn lớn, 
song đã dừng triển khai thực hiện 
và Dự án tuyến đường ven biển 
(ĐT 639) vừa được bổ sung vốn 
cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến 
tiến độ giải ngân chung của tỉnh. 

Tăng tốc đến 30.9 đạt 60%
Để đảm bảo được mục tiêu 

đến ngày 30.9.2021, giải ngân đạt 

ít nhất 60% kế hoạch vốn được 
giao và cơ bản hoàn thành kế 
hoạch vốn năm 2021 trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 và thời 
tiết diễn biến phức tạp, khó lường, 
đòi hỏi các ngành chức năng và 
các chủ đầu tư phải cùng nỗ lực 
vượt bậc.  

Đảm nhận nhiều dự án giao 
thông trọng điểm có vốn đầu tư 
lớn, trong đó có Dự án tuyến ĐT 
639 dài hơn 38,67 km, thuộc địa 
bàn các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ 
và TX Hoài Nhơn, Ban quản lý 
Dự án giao thông tỉnh đang đôn 
đốc các nhà thầu khắc phục phó 
khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công 
các hạng mục công trình. Hiện 
11/11 gói thầu thuộc dự án đã 
và đang được các nhà thầu nỗ 
lực thực hiện, trong đó đoạn Cát 
Tiến - Đề Gi, có 6/6 gói đã đạt 
hơn 60% giá trị hợp đồng; 3/3 
gói thầu đoạn Thiện Chánh - Lại 
Giang cũng đạt trên 40% giá trị 
hợp đồng. 

Ông Lê Từ, Giám đốc Ban 
quản lý Dự án giao thông tỉnh, 
cho hay: Với quyết tâm hoàn 
thành Dự án tuyến ĐT 639, đoạn 
Cát Tiến - Đề Gi và Thiện Chánh - 
Lại Giang trong năm nay, đảm  
bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
ít nhất 60% kế hoạch vốn được 

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi.                                                        Ảnh: THU DỊU

(BĐ) - Ngày 9.9, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 
số 392-QĐ/TU kiện toàn Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 
tỉnh Bình Định.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 17 
đồng chí, do đồng chí Hồ Quốc 
Dũng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh làm Trưởng ban. 2 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng 
chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí 
Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Chỉ huy trưởng Trung tâm 
chỉ huy phòng, chống dịch  

Covid-19 tỉnh.
Ban Chỉ đạo giúp Tỉnh ủy 

lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ cụ 
thể của các thành viên do Trưởng 
ban phân công. Sở Y tế là Cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo.

              NGUYỄN VĂN TRANG

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

(BĐ) - Ngày 10.9, đồng chí 
Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm 
việc với Sở Y tế về việc triển khai 
các nhiệm vụ phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong 
giai đoạn mới. 

Dự buổi làm việc có Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long; Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị 
Phong Vũ; đại diện Thường trực 
HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, đơn 
vị liên quan.

Theo Sở Y tế, từ ngày 29.6, 
ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên 
trên địa bàn tỉnh, đến nay, Bình 
Định đã ghi nhận 854 ca mắc 
Covid-19 tại 10 huyện, thị xã, 
thành phố. Đến ngày 9.9, ngành 
Y tế đã tổ chức tiêm được 132.121 
mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho 
người dân trên địa bàn tỉnh. Trong 

đó, có 26.799 người được tiêm 1 
mũi vắc xin; 52.661 người đã được 
tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin. Sở 
Y tế đã xây dựng phương hướng 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong giai đoạn mới với 3 mục 
tiêu chính. Đó là chủ động phát 
hiện sớm ca bệnh, kịp thời bao 
vây, khoanh vùng, xử lý ổ dịch 
triệt để không để lây lan trên diện 
rộng và bùng phát thành dịch lớn; 
đảm bảo phát triển KT-XH trong 
điều kiện dịch bệnh tiếp tục kéo 
dài, thực hiện tốt công tác an sinh 
xã hội cho người dân và đảm bảo 
ANTT; từng bước nới lỏng giãn 
cách xã hội tại các vùng/khu vực 
an toàn, tạo điều kiện cho người 
dân ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long cơ bản thống nhất với 
Sở Y tế về phương hướng triển 
khai các nhiệm vụ phòng, chống 

giao, chúng tôi yêu cầu các nhà 
thầu huy động đầy đủ nhân 
lực, vật lực, thực hiện phương 
án “3 tại chỗ” ở công trường 
nhằm vừa đáp ứng tiến độ thi 
công, vừa đảm bảo phòng, chống 
dịch Covid-19. Bên cạnh đó, phối 
hợp với các đơn vị có liên quan 
tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ 
thanh toán khối lượng công việc 
đã hoàn thành để giải ngân kịp 
thời.  

Tương tự, Ban quản lý Dự 
án Xây dựng dân dụng và Công 
nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu 
kinh tế tỉnh, Sở KH&CN… cũng 
đang đôn đốc các nhà thầu đẩy 
nhanh tiến độ thi công và hoàn 
thành hồ sơ, thủ tục thanh toán 
theo tiến độ hoàn thành. 

Hiện nay, Sở KH&ĐT tập 
trung theo dõi chặt chẽ từng dự 
án, chủ động phối hợp với các 
ngành chức năng, chủ đầu tư 
giải quyết nhanh những vướng 
mắc phát sinh; tích cực đôn đốc 
các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện dự án và thực hiện 
nhanh việc thanh quyết toán 
khối lượng công việc đã hoàn 
thành. Ông Nguyễn Thành Hải, 
Giám đốc Sở KH&ĐT, cho biết: 
Đối với những công trình, dự án 
đến ngày 30.9.2021 mà chưa có 
khối lượng thanh toán, do chưa 
triển khai công tác lựa chọn nhà 
thầu hoặc vướng mắc công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng và 
các nguyên nhân bất khả kháng 
khác, Sở KH&ĐT phối hợp với 
Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND 
tỉnh thực hiện việc điều chỉnh 
giảm kế hoạch vốn để bổ sung 
cho các dự án có tiến độ giải ngân 
tốt. Các dự án thuộc kế hoạch 
năm 2021 có tiến độ bồi thường, 
giải phóng mặt bằng tốt, nhưng 
chưa đáp ứng kịp thời về vốn để 
thực hiện chi trả, đề xuất tỉnh cho 
phép ứng trước vốn để thực hiện, 
đảm bảo không ảnh hưởng đến 
tiến độ thi công. 

Về phía Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, ông Vũ Cao Sơn, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: 
“Chúng tôi phối hợp với ngành 
Tài chính, KH&ĐT và các Ban 
quản lý dự án giải quyết kịp thời 
những vướng mắc phát sinh, thực 
hiện nhanh quy trình, thủ tục 
giao dịch, đảm bảo 100% chứng 
từ chi vốn đầu tư công được giao 
dịch qua dịch vụ công trực tuyến, 
không để tồn đọng chứng từ tại 
kho bạc”.              PHẠM TIẾN SỸ

Xây dựng phương hướng, nhiệm  vụ phòng,  
   chống dịch Covid-19  trong giai    đoạn mới

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
trong giai đoạn mới; gửi lời cảm 
ơn đến lực lượng y tế đã hết mình 
với công tác phòng, chống dịch, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Xác định chống dịch Covid-19 
là nhiệm vụ dài lâu, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị Sở Y 
tế tiếp tục nghiên cứu để hoàn 
chỉnh phương hướng phòng, 
chống dịch. Trong giai đoạn mới, 
mỗi xã, thị trấn, phường là một 
“pháo đài” phòng, chống dịch, vì 
vậy cần phải có kế hoạch hỗ trợ 
về nghiệp vụ cho các xã, hướng 
dẫn các xã xây dựng kịch bản 
phòng, chống dịch. Mặt khác, 
cần có giải pháp để các chốt 
chặn phòng, chống dịch Covid-19 
chặt chẽ hơn nữa, tránh sót lọt 
các trường hợp nhiễm bệnh. Về 
công tác tầm soát, xét nghiệm cần 
phải đảm bảo nguyên tắc phòng, 
chống dịch, theo đặc trưng của 
từng vùng dân cư; có sự phối hợp 
với các lực lượng tại địa phương 
trong công tác phân luồng để lực 
lượng y tế tập trung nhiệm vụ xét 
nghiệm. Về giãn cách xã hội, cần 
cân nhắc các mức độ giãn cách, 
vừa đảm bảo phòng, chống dịch 
vừa tạo điều kiện người dân ổn 
định cuộc sống. 

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh hỗ trợ lực lượng y tế trong 
tỉnh 1 tỷ đồng để thực hiện công 
tác phòng, chống dịch Covid-19.

NGUYỄN MUỘI

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.              Ảnh: N.MUỘI

(BĐ) - Đây là chỉ đạo của 
đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi làm việc 
với Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn 
về tập trung các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
thị xã, sáng 10.9. 

Tham dự buổi làm việc 
có,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
Nguyễn Giờ; Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Lâm Hải Giang; lãnh đạo Sở Y 
tế, Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh.

Báo cáo của Thường trực Thị 
ủy Hoài Nhơn cho hay: Từ ngày 
2.9 đến nay, địa phương đã ghi 
nhận 57 ca mắc Covid-19, trong đó 
có 2 ca về từ vùng dịch, 55 ca phát 
sinh trong cộng đồng. Tập trung 
tại khu phố Thiện Chánh 2, Tân 
Thành 1 (phường Tam Quan Bắc), 
khu phố 3, khu phố 4, khu phố 5, 
khu phố 6 (phường Tam Quan), 
khu phố Cửu Lợi Tây (phường 
Tam Quan Nam). Ngay khi phát 
hiện các ca mắc Covid-19 trong 
cộng đồng, thị xã đã tổ chức truy 
vết 522 F1, 2.276 F2; trong đó có 
232 F1, 1.403 F2 liên quan đến ca 
F0 tại Công ty CP Đầu tư An Phát. 

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND 
TX Hoài Nhơn Phạm Trương, cho 
biết: Từ ngày 2.9 đến nay, lực lượng 
y tế đã tiến hành xét nghiệm test 
nhanh toàn dân 2 đợt tại 3 phường 
có ca dương tính Covid-19 trong 
cộng đồng gồm: Tam Quan Bắc, 
Tam Quan, Tam Quan Nam. Hiện, 
công tác phòng, chống dịch đang 
được siết chặt, thực hiện nghiêm 
ngặt giãn cách xã hội theo đúng 
tinh thần “ai ở đâu ở yên đó” tại các 
phường trên; huy động cả hệ thống 
chính trị cùng tham gia dập dịch.    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang cho rằng để sớm bóc 
tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, Hoài 

Đẩy nhanh việc tầm soát triệt để, bóc tách 
hết F0 ra khỏi cộng đồng

(BĐ) - Chiều 10.9, ông Nguyễn 
Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tuy Phước, cho biết, huyện 
đã quyết định điều chỉnh thời gian 
triển khai dạy - học năm học 2021 - 
2022 trên địa bàn bắt đầu từ ngày 
20.9; thay vì kế hoạch ban đầu là 
cấp tiểu học, THCS, THPT từ ngày 
13.9 và cấp mầm non từ ngày 20.9. 
UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành 
GD&ĐT huyện có phương án tổ 
chức dạy bù để đảm bảo kế hoạch 
dạy học theo quy định.

Quyết định này được đưa ra 

khi tình hình dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn huyện Tuy Phước 
đang diễn biến hết sức phức tạp, 
có nhiều trường hợp F1, F2 liên quan 
đến các ca dương tính trên địa bàn  
TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và 
huyện Vân Canh. Đặc biệt, sáng 
10.9 qua thực hiện test nhanh cho 
học sinh một trường tiểu học trên 
địa bàn xã Phước Lộc, ghi nhận 
một học sinh lớp 1 dương tính với  
SARS-CoV-2. TTYT huyện Tuy 
Phước đã phối hợp với địa phương 
tiến hành điều tra, truy vết, thu 

thập thông tin; điều tra xác minh 
liên quan theo quy định, qua đó xác 
định được 9 F1. Tiến hành lấy mẫu 
đơn gửi xét nghiệm PCR cho học 
sinh này và người nhà liên quan, 
sau khi kết quả test nhanh kháng 
nguyên cho người nhà của học sinh 
cho kết quả âm tính. Mặt khác, tiến 
hành phun khử khuẩn nhà ở và địa 
điểm nơi học sinh làm test nhanh…

Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT 
đã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT 
huyện Tuy Phước và các trường 
THPT trên địa bàn huyện Tuy Phước 

về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu 
tổ chức hoạt động dạy - học tại các 
trường là ngày 20.9. Đồng thời, yêu 
cầu trước 20.9, các trường tập trung 
giáo viên, học sinh để chuẩn bị tổ 
chức hoạt động dạy - học. Sở cũng 
lưu ý lãnh đạo Phòng GD&ĐT 
huyện Tuy Phước nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, nắm bắt tình hình dịch 
bệnh kịp thời để đề xuất việc tổ chức 
dạy - học phù hợp và an toàn.
l  Theo đề xuất của UBND  

TX Hoài Nhơn, ngày 10.9, Sở 
GD&ĐT đã có văn bản gửi Phòng 

GD&ĐT thị xã và các trường THPT 
trên địa bàn Hoài Nhơn, thống 
nhất thời gian bắt đầu tổ chức hoạt 
động dạy - học từ ngày 20.9. Các 
trường tiểu học, THCS trên địa bàn 
3 phường Tam Quan Bắc, Tam Quan 
Nam, Tam Quan và các trường 
THPT Nguyễn Trân, Tam Quan, bắt 
đầu tổ chức dạy - học từ ngày 27.9.

Tùy theo tình hình diễn biến 
dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, 
Sở GD&ĐT sẽ phối hợp Sở Y tế 
và UBND TX Hoài Nhơn để điều 
chỉnh cho phù hợp.        THU HIỀN

Tuy Phước điều chỉnh thời gian tổ chức dạy - học đến ngày 20.9
l Hoài Nhơn tổ chức dạy - học ngày 20.9, một số địa bàn học từ  ngày 27.9

(BĐ) - Sáng 10.9, tại huyện 
Vân Canh, Hội LHPN huyện 
Vân Canh đã tổ chức Đại hội lần 
thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 
chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - 
Bình đẳng - Phát triển”. Đây là 
đại hội cấp huyện đầu tiên của 
tỉnh được tổ chức bằng hình thức 
trực tuyến. Để đảm bảo quy định 
phòng, chống dịch Covid-19, 121 
đại biểu tham dự đại hội được bố 
trí tại điểm cầu trung tâm và 7 
điểm cầu tại các xã, thị trấn. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, cán 
bộ, hội viên, phụ nữ huyện Vân 
Canh đã hoàn thành 14/17 chỉ 
tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. 
Các cấp hội đã giúp 2.112 hộ hội 
viên thoát nghèo; xây dựng 21 mô 
hình sản xuất phát triển kinh tế; 
giúp 16.782 lượt phụ nữ vay vốn. 

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 335 
hội viên mới, vượt 5,26% so với 
Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội 
LHPN huyện Vân Canh đề ra 
3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Hỗ 
trợ phụ nữ phát triển, hội nhập 
và vun đắp giá trị tốt đẹp của 
gia đình Việt Nam; tham gia 
xây dựng Đảng, Nhà nước, vận 
động xã hội thực hiện bình đẳng 
giới; xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, 
hiệu quả.

Tại đại hội, các đại biểu đã 
thống nhất bầu Ban Chấp hành 
Hội LHPN huyện khóa X gồm 
16 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). 
Bà Phạm Thị Thủy tái đắc cử 
chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ  
2021 - 2026.                          NGỌC TÚ

Đại hội phụ nữ cấp huyện đầu tiên      
tổ chức bằng hình thức trực tuyến

(BĐ) - Ông Nguyễn Văn Hòa, 
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện 
Hoài Ân cho biết, đơn vị vừa tiếp 
nhận cá thể cu li nhỏ (tên khoa học 
là Nycticebus pygmaeus - ảnh) là 
loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 
1B do một người dân ở thôn Lộc 
Giang, xã Ân Tường Đông (huyện 
Hoài Ân) giao nộp. Hạt Kiểm lâm 
huyện đã tiếp nhận, chăm sóc cá 
thể cu li để chờ hướng xử lý từ Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh (Sở NN&PTNT).

Trước đó, ngày 7.9, ông 
Nguyễn Thanh Dân (ở thôn Lộc 
Giang) bắt được cá thể cu li nhỏ tại 
khu vực rừng thuộc xã Ân Tường 
Đông. Sau khi biết đây là loài động 
vật quý hiếm, ông Dân báo cáo và 
giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện 
Hoài Ân xử lý theo quy định.

Được biết, trên thế giới và 
tại Việt Nam, cu li được xếp vào 
danh mục các loài động vật rừng 
nguy cấp, quý hiếm; nghiêm cấm 
khai thác, sử dụng vào mục đích 
thương mại.                   VĂN LỰC

(BĐ) - Ngày 9.9, Thị đoàn Hoài 
Nhơn, Hội LHTN thị xã phối hợp 
cùng Đoàn, Hội LHTN Trường 
THPT Tam Quan và CLB Máu 
sống Hoài Nhơn tổ chức chương 
trình “Rau củ 0 đồng - Đồng lòng 
chống dịch”.

Chương trình đã tặng 2 tấn rau, 
củ, quả tươi cho các gia đình ở các 
địa phương đang thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg (phường Tam Quan, Tam Quan 
Nam, Tam Quan Bắc) và một số khu 
phố tại phường Hoài Hảo. Số rau, 
củ, quả được các tình nguyện viên 
phân loại, bổ sung thêm một số nhu 
yếu phẩm, chuyển đến tận các gia 
đình dưới hình thức túi an sinh.

Hoạt động này nhận được 
sự tài trợ, đóng góp của một số 
DN, cơ sở kinh doanh trên địa 
bàn và đồng hương Hoài Nhơn, 

cựu học sinh Trường THPT  
Tam Quan.
l Sáng 10.9, Hội CTĐ TP Quy 

Nhơn phối hợp với Công ty Bảo 
hiểm BIDV Bình Định trao tặng 
100 suất quà hỗ trợ người dân 
có hoàn cảnh khó khăn do dịch 
Covid-19, gồm người bán vé số, 
nhặt ve chai, phục vụ tại các quán 
ăn bị mất việc… của 5 phường 
trên địa bàn TP Quy Nhơn. Mỗi 

suất quà trị giá 300 nghìn đồng. 
Tổng số tiền quà là 30 triệu đồng 
do Công ty Bảo hiểm BIDV Bình 
Định tài trợ.
l  Chiều 10.9, Chi hội Bảo 

trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy 
Phước đã gửi tặng 30 suất quà 
gồm lương thực, rau, củ, quả đến 
các cụ neo đơn, khó khăn của xã 
Phước Lộc (huyện Tuy Phước).

MAI LÂM - NGỌC NGA

Tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn do dịch

Tiếp nhận cá thể 
động vật quý hiếm 
nhóm 1B do người 
dân giao nộp

Nhơn phải đẩy nhanh hơn nữa tiến 
độ xét nghiệm tầm soát RT-PCR ít 
nhất 3 lần cho 100% dân số tại các 
vùng lõi ổ dịch và 100% đại diện 
gia đình vùng giáp ranh ổ dịch. Xây 
dựng bản đồ dịch tễ thật cụ thể, chi 
tiết đến từng khu phố, thôn, xóm, 
làm cơ sở áp dụng các biện pháp 
phòng, chống và kiểm soát dịch 
Covid-19 phù hợp. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm 
việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy Lê Kim Toàn đánh giá: Tuy thị 
xã có nhiều nỗ lực nhưng việc tổ 
chức xét nghiệm tầm soát, bóc 
tách F0 ra khỏi cộng đồng tại các 
ổ dịch Covid-19 chưa đảm bảo yêu 
cầu của lãnh đạo tỉnh đề ra. Đồng 
chí yêu cầu từ nay đến ngày 18.9, 
“chiến dịch” xét nghiệm tầm soát 
phải thực hiện triệt để đến từng 
người dân, không để sót lọt bất cứ 
trường hợp nào; đảm bảo 100% 
dân số vùng lõi ổ dịch phải được 
xét nghiệm tầm soát ít nhất 5 lần, 
cả xét nghiệm bằng test nhanh và 
xét nghiệm bằng RT-PCR. Xác lập 
cụ thể bản đồ dịch tễ, vùng nào là 
“vùng xanh”, vùng nào là “vùng 
đỏ”, vùng nào là “vùng vàng” để 

có phương án dập dịch phù hợp. 
Bên cạnh đó, địa phương phải thực 
hiện giãn cách xã hội một cách thực 
chất, “chặt trong, chặt ngoài” tại các 
phường đang xảy ra dịch. TTYT thị 
xã, BVĐK khu vực Bồng Sơn phải 
đảm bảo năng lực thu dung, điều 
trị tối thiểu cho 200 bệnh nhân F0. 
Đồng thời, đảm bảo tốt công tác an 
sinh xã hội và ANTT. 

Về những đề xuất, kiến nghị 
của địa phương, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn 
đồng ý tăng cường hỗ trợ nhân lực, 
trang - thiết bị y tế để Hoài Nhơn 
sớm khống chế dịch bệnh; đồng ý 
hỗ trợ ngay 200 triệu đồng để địa 
phương mua lương thực cấp phát 
cho người dân đang gặp khó khăn 
tại các ổ dịch. 
l Sáng cùng ngày, trước sự 

chứng kiến của đồng chí Lê Kim 
Toàn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 
Tập đoàn Hưng Thịnh đã hỗ trợ  
TX Hoài Nhơn 200 triệu đồng, 
Công ty CP Đầu tư TCV hỗ trợ 100 
triệu đồng, Công ty TNHH Thương 
mại khoáng sản Tấn Phát hỗ trợ 100 
triệu đồng để phòng, chống dịch 
Covid-19.                NGUYỄN HÂN    

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ 3, từ trái sang) và các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh chứng kiến đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh trao 200 triệu đồng 
hỗ trợ TX Hoài Nhơn chống dịch.                                                               Ảnh: NGUYỄN HÂN

Ảnh: V.L



Việc kiểm soát được 
dịch và trở thành “vùng xanh” là 
kết quả đáng mừng nhưng việc 
giữ vững thành quả lâu dài mới 
là điều quan trọng. Thời gian 
tới, huyện sẽ tập trung thực 
hiện tốt 2 giải pháp căn cơ là 
kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ 
ngoài vào và ngăn dịch lây lan 
bên trong theo phương châm 
“mỗi người dân là một chiến sĩ; 
mỗi gia đình, xã, thị trấn là một 
pháo đài chống dịch”.

Bí thư Huyện ủy Tây Sơn 
LÊ BÌNH THANH

“
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Bình Định

Sáng 10.9, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn) 
đã đến thăm và trao tặng 21 suất 
quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 
trên địa bàn xã. Trong đó 16 suất trị 
giá 150 nghìn đồng/suất (bao gồm 
gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm) 
và tặng 5 suất quà (10 quyển tập/
suất) cho học sinh là con em thuộc 
diện các hộ trên, với tổng trị giá 
quà trên 2,8 triệu đồng. 

Hội CTĐ xã Tây Thuận cũng đã 

tặng 5 suất quà, trị giá 300 nghìn 
đồng/suất (gồm 10 kg gạo và 1 
thùng mì tôm) cho những cụ già 
neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn.

Công ty TNHH Huy Hoàng 
Thiện (xã Tây Thuận) đã trao tặng 
17 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/
suất (gồm cặp, vở và một số đồ 
dùng học tập) cho các em học sinh 
nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn ở thôn Tiên Thuận và thôn 
Thượng Sơn (xã Tây Thuận). ÚC LY

Sáng 10.9, huyện Tây Sơn đã 
tổ chức sơ kết công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
huyện. Theo đó, từ ngày 27.4 - 8.9, 
trên địa bàn huyện có 19 trường 
hợp nhiễm Covid-19. Các ca bệnh 
đều phát hiện trong thời gian 
đang cách ly tại nhà, khu cách 
ly tập trung, tại chốt kiểm soát 
dịch tại xã Tây Thuận và đã được 
điều trị khỏi; chưa có trường hợp 
mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Quyết liệt, nghiêm túc,  
hiệu quả

Theo đánh giá của UBND 
huyện Tây Sơn, các cấp ủy đảng, 
chính quyền, đoàn thể trên địa 
bàn huyện đã phối hợp chặt 
chẽ, tích cực tham gia, chỉ đạo 
triển khai thực hiện nghiêm túc 
công tác phòng, chống dịch. Đặc 
biệt, là địa phương có số lượng 
người về từ vùng dịch lớn với 
5.318 người, 743 tổ Covid-19 cộng 
đồng tại các xã, thị trấn đã phát 
huy tinh thần trách nhiệm và hoạt 
động có hiệu quả trong việc theo 
dõi, giám sát và thực hiện các 
biện pháp cách ly y tế.

Chủ tịch UBND xã Tây Bình 
Phạm Văn Thương, chia sẻ: 
“Trong công tác phòng, chống 
dịch, chúng tôi đặt ra yêu cầu 
nắm chắc địa bàn, bất cứ người 
địa phương khác đến địa bàn xã 
thì phải biết. Để đáp ứng được 
yêu cầu này, xã cũng thành lập 34 
tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động 
liên tục. Các tổ cũng đã quản lý 
và giám sát chặt chẽ 262 người 
hoàn thành và thực hiện đúng 
quy định cách ly y tế tại nhà”.

Điểm ghi nhận trong công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn 
huyện Tây Sơn là tính chủ động, 

Ngày 9.9, Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước 
tổ chức cho tất cả học sinh các trường trên địa 
bàn huyện test nhanh SARS-CoV-2 để đảm bảo 
an toàn cho học sinh tựu trường trong những 
ngày đến. Việc thực hiện chủ trương của Phòng 
là đúng. Tuy nhiên, công tác triển khai để đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch vẫn còn bất cập, 
khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Anh L.Đ.P, ở thị trấn Tuy Phước có con theo 
học tại Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuy Phước, 
lo lắng nói: Cả nghìn học sinh tập trung kín sân 
trường, chen nhau làm xét nghiệm, nếu không 
may một em bị nhiễm Covid-19 thì có thể lây 
nhiễm cả trường, lúc đó công tác truy vết sẽ rất 
khó khăn, phức tạp. Tại sao nhà trường không tổ 
chức theo khối lớp, chia theo thời gian biểu để 
phụ huynh chở con em đến trường lấy mẫu xét 
nghiệm cho an toàn hơn? Mặt khác, một số phụ 
huynh trong lúc chờ đón con đã tụm 5, tụm 3 trong 
sân trường trò chuyện, không đảm bảo khoảng 
cách theo quy định.  

Theo ghi nhận của chúng tôi tại Trường Tiểu 
học số 1 thị trấn Tuy Phước sáng 9.9, số lượng học 
sinh đến lấy mẫu xét nghiệm quá đông (khoảng 
1.000 học sinh - PV), cộng với chừng ấy số lượng 
phụ huynh chở con em đến cùng lúc quá đông. 

Quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” Tây Sơn
Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của người dân nên 

tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tây Sơn đã được kiểm soát tốt, chưa có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng 
đồng, trở thành “vùng xanh” trong bản đồ dịch tễ của tỉnh.

linh hoạt và sáng tạo của các địa 
phương được phát huy tối đa. 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
thị trấn Phú Phong Nguyễn Văn 
Thứ, cho biết: “Các tổ kiểm tra 
liên ngành cùng với tổ Covid-19 
cộng đồng của địa phương đã 
tăng cường kiểm tra, giám sát các 
tổ chức, cá nhân trong việc chấp 
hành các biện pháp phòng, chống 
dịch. Nhất là ở các khu vực như: 
Chốt kiểm soát chợ Phú Phong, 
điểm khai báo y tế và test nhanh tại 
trụ sở khối 1A, chợ Phú Phong, các 
quầy thuốc. Qua đó, đã phát hiện 
và lập biên bản xử lý 9 trường hợp 
không thực hiện biện pháp bảo vệ 
cá nhân đối với người tham gia 
chống dịch, 1 trường hợp không 
chấp hành quyết định cách ly tại 
nhà, 8 trường hợp có hành vi tập 
trung đông người”.

Nhìn ở khía cạnh khác, Bí thư 
Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh 
cho rằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng 
các kịch bản, phương án gắn với 

nguồn lực cụ thể, nhất là huy động 
lực lượng tham gia đã đáp ứng 
tốt phương châm “chặt trong, chặt 
ngoài” trong phòng, chống dịch. 
“Có những đồng chí dù đã hết thời 
gian ứng trực phòng, chống dịch 
nhưng vẫn tình nguyện đăng ký 
tiếp tục tham gia, điều này rất 
đáng hoan nghênh và trân trọng”, 
đồng chí Lê Bình Thanh, nói.

Không chủ quan, lơ là
Tây Sơn đã “sạch” bên trong 

và trở thành “vùng xanh” trên 
bản đồ dịch tễ của tỉnh. Do đó, 
yêu cầu đặt ra với cấp ủy, chính 
quyền các địa phương trên địa 
bàn huyện là không được chủ 
quan, lơ là, tiếp tục thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả 
các biện pháp phòng, chống dịch.

Xã Bình Thuận là địa phương 
giáp ranh với các xã của huyện 
Phù Cát. Đối với các tuyến đường 
chính, huyện Phù Cát đã lập 3 
chốt, còn 8 đường mòn, lối mở 

vào địa phương, xã đã cắt cử lực 
lượng giám sát chặt chẽ. Đồng 
thời, toàn xã hiện còn 90 người 
(có 78 người liên quan đến ổ dịch 
ở Công ty Delta Galil) đang được 
giám sát chặt chẽ việc cách ly y 
tế tại nhà. “Chính nhờ sự quản 
lý cách ly tại nhà chặt chẽ nên đã 
ngăn chặn được nguy cơ dịch lây 
lan ra cộng đồng và việc truy vết 
các trường hợp liên quan được 
kịp thời, nhanh chóng. Đơn cử là 
xã có 1 F0 nhưng chỉ 2 trường hợp 
F1 do cách ly chung; 2 trường hợp 
F1 từ TP Hồ Chí Minh về nhưng 
không có F2 và 1 F1 là công nhân 
tại Công ty Delta Galil nhưng truy 
vết chỉ có 3 người là F2 đều là các 
trường hợp người nhà đã tiếp xúc 
trước khi xảy ra ổ dịch ở công ty 
này”, Chủ tịch UBND xã Bình 
Thuận Đặng Văn Hiền, cho biết. 

Theo Chủ tịch UBND huyện 
Tây Sơn Phan Chí Hùng việc 
khống chế dịch thành công, không 
để lây lan trong cộng đồng đã 

khẳng định được sự đồng thuận 
của người dân và cả hệ thống 
chính trị trong triển khai quyết 
liệt, nghiêm túc và thực chất các 
biện pháp phòng, chống dịch. 
Tuy nhiên, đây mới chỉ là những 
kết quả bước đầu, các ngành, địa 
phương, đơn vị và người dân cần 
phải xác định rằng việc phòng 
dịch vẫn là giải pháp cơ bản, 
chiến lược và lâu dài. “Phương 
châm “chặt trong, chặt ngoài” 
tiếp tục được áp dụng trên địa 
bàn huyện nhưng các địa phương 
phải chủ động, linh hoạt trong 
tổ chức thực hiện. Trong đó, các 
xã, thị trấn phải tăng cường công 
tác chỉ đạo, lãnh đạo, phát huy 
trách nhiệm của người đứng đầu 
trong việc nắm bắt tất cả thông 
tin liên quan đến công tác phòng, 
chống dịch, quản lý địa bàn; nhất 
là siết chặt quản lý người thực 
hiện cách ly tại nhà. Đặc biệt, 
đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền cho dân hiểu, tự 
giác thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch; quyết 
tâm giữ vững mục tiêu là địa 
phương “vùng xanh” của tỉnh”, 
ông Hùng, bày tỏ.    HỒNG PHÚC

Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ ngoài vào là một trong những giải pháp để huyện Tây Sơn giữ được địa bàn là “vùng xanh”. 
- Trong ảnh: Hướng dẫn người dân khai báo y tế khi vào địa phận của tỉnh ở Chốt kiểm soát dịch tại xã Tây Thuận. Ảnh: H.PHÚC

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Chưa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
khi xét nghiệm cho học sinh

Chợ đầu mối Gò Bồi thuộc xã 
Phước Hòa (huyện Tuy Phước) 
hoạt động trở lại từ ngày 8.9, sau 
thời gian đóng cửa (từ ngày 1.8 
cho đến đầu tháng 9), do có ca 
nhiễm Covid-19 cộng đồng và địa 
phương thực hiện Chỉ thị 16 của 
Thủ tướng Chính phủ để phòng, 
chống dịch.

Hiện tại chợ Gò Bồi chỉ cho 
phép tiểu thương là người thường 
trú ở địa phương đã ký cam kết 
thực hiện tuân thủ các quy định, 
hướng dẫn về phòng, chống dịch 
Covid-19 và các điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm vào kinh 
doanh mua bán trong chợ. Trước 
mắt, cấp phép 8 hộ vào buôn bán 
mặt hàng thiết yếu thịt, hải sản...; 
tất cả đều phải có kết quả test 
nhanh còn hiệu lực trong vòng 72 
giờ. Tại khu vực cửa vào chợ, tổ 
chức đo thân nhiệt, yêu cầu người 
bán hàng, khách hàng khai báo 
y tế qua quét mã QR Code điểm 
kiểm dịch hoặc trên ứng dụng 
VHD hoặc khai trên giấy hằng 
ngày khi vào chợ, sát khuẩn tay, 
đeo khẩu trang và giữ khoảng 
cách tiếp xúc an toàn. XUÂN THỨC

Do vậy, không đảm bảo khoảng cách 2 m, một số 
em còn chen lấn, xô đẩy; không thực hiện đúng 
quy định 5K (ảnh).

Hiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức 
tạp, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15 
của Thủ tướng Chính phủ và một số địa phương 
trong tỉnh gần với huyện Tuy Phước phải thực 
hiện Chỉ thị 16 để khống chế dịch bệnh bùng phát. 
Tình trạng nêu trên có nguy cơ lây lan dịch bệnh 
trong cộng đồng. Đề nghị địa phương, nhà trường 
và ngành chức năng của huyện cần chấn chỉnh để 
việc test nhanh SARS-CoV-2 cho học sinh được 
đảm bảo an toàn.               VĂN LƯU

Chợ đầu mối Gò Bồi hoạt động trở lại

Tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh 
khó khăn tại xã Tây ThuậnẢnh: VĂN LƯU
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Bình Định

Dự án Rau an toàn (RAT) Bình Định 
hỗ trợ HTXNN Thuận Nghĩa (Phú 
Phong, huyện Tây Sơn), HTXNN Phước 
Hiệp (Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) 
cùng 2 nhóm cùng sở thích (NCST) Vĩnh 
Sơn (Vĩnh Thạnh) và Nhơn Hưng (TX An 
Nhơn) canh tác rau hợp chuẩn VietGAP. 
Các chuyên gia của Dự án phối hợp với 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
(Sở NN&PTNT) mở các lớp đào tạo kỹ 
thuật trồng trọt cho nông dân trên đồng 
ruộng; đào tạo kỹ thuật thu hoạch, chế 
biến nông sản đúng quy trình khép kín 
chuẩn VietGAP.

Dựa trên kế hoạch phát triển, Dự án 
đi sâu vào từng chuyên đề nhằm đưa kỹ 
thuật canh tác VietGAP chuyển giao cho 
nông dân phù hợp nhất. Nhờ vậy, nhiều 
nông dân của Dự án RAT Bình Định 
cho biết, tham gia vào dự án, họ nắm 
vững kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn 
VietGAP, trong đó chú trọng vào lượng 
phân, nước cho rau; tỷ lệ dinh dưỡng và 
khoảng cách thời gian thu hoạch. 

Trồng rau là việc nhà nông, nhưng 
trồng RAT đạt chuẩn VietGAP nông 
dân không thể cậy vào kinh nghiệm mà 
phải được đào tạo hẳn hoi. Ông Phạm 
Văn Cường, nông dân ở HTXNN Thuận 
Nghĩa, cho biết: “Trồng RAT đạt tiêu 
chuẩn VietGAP nói thì dễ nhưng khi đi 
sâu vào thực hành chúng tôi mới biết, 
hiểu và nắm vững quy trình, từ khâu 
làm đất, chọn giống, xuống giống, chăm 
sóc, thu hoạch, sơ chế... tuân thủ nghiêm 
ngặt. Chẳng hạn, riêng việc bón phân 
trên luống rau cũng đòi hỏi kỹ thuật, 
độ chính xác trong tỷ lệ phân, khoảng 
cách thời gian cho từng đợt bón thúc. Khi 
bắt đầu lên luống, tuần tự xuống phân 
chuồng hoặc phân vi sinh để tạo độ màu 
mỡ cho đất, sau đó cách 7 - 10 ngày bón 
thúc lần 1, lần 2; thời gian cách ly phải 
tối thiểu 2 tuần trở lên mới thu hoạch!”.

Bên cạnh đạo tào về kỹ thuật canh 
tác, Dự án RAT Bình Định từng bước 
hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho 
RAT trên thị trường. Năm 2019, Dự án 
RAT Bình Định hỗ trợ 2 HTXNN Thuận 
Nghĩa và Phước Hiệp thực hiện truy 

DỰ ÁN RAU AN TOÀN BÌNH ĐỊNH: 

Đào tạo nâng cao chất lượng, 
hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Dự án Rau an toàn Bình Định đã triển khai thành công nhiều hoạt động hỗ 
trợ nông dân về quy trình sản xuất, chế biến nông sản nhờ đó có nhiều loại nông sản đáp ứng tốt một số tiêu 
chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, điển hình là VietGAP. 

Quy trình sơ chế, đóng gói RAT Bình Định - nhãn hiệu Lá Lành.                       Ảnh: Văn phòng Dự án RAT Bình Định 

Gia đình tôi thường xuyên mua 
rau nhãn hiệu Lá Lành ở quầy rau chợ 
Sân Bay, TP Quy Nhơn. RAT của nông 
dân Bình Định sản xuất là những giống 
rau bản địa quen thuộc, dễ sử dụng, rau 
tươi ngon và giá hợp lý. Thời gian này, 
do ảnh của dịch bệnh Covid-19, gia đình 
tôi chuyển qua đặt RAT Bình Định ở cửa 
hàng Co.opfood Tăng Bạt Hổ”. 

Chị NGUYỄN THỊ KIM LOAN, 
ở đường Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn

“

Từ ngày 1.10 
tiêm phòng cúm 
gia cầm đợt 2.2021

(BĐ) - Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cúm 
gia cầm đợt 2.2021, Sở NN&PTNT giao Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chuẩn bị đầy 
đủ vắc xin cung ứng cho các địa phương; 
đồng thời Chi cục cử cán bộ kỹ thuật đứng 
chân từng địa bàn, phối hợp với các trung 
tâm dịch vụ nông nghiệp tại cơ sở triển khai 
công tác tiêm phòng; xây dựng phương 
án chủ động ứng phó với dịch cúm gia 
cầm chủng mới A/H5N8. Ông Huỳnh Ngọc 
Diệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y, cho hay, đến nay toàn tỉnh thực 
hiện tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1.2021 đạt 
khoảng 75% tổng đàn. Theo kế hoạch tiêm 
phòng đợt 2.2021 sẽ bắt đầu từ ngày 1.10.

Cúm gia cầm mới chủng A/H5N8 là 
chủng cúm rất nguy hiểm, có độc lực cao, 
lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, tình hình 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 
tới hoạt động chăn nuôi, tái đàn gia cầm, 
đặc biệt là tái đàn phục vụ thị trường dịp 
tết Nguyên đán; có tốc độ lây lan nhanh, 
đến nay đã bùng phát ở 28 tỉnh, thành phố 
trong cả nước.                                     THU DỊU

Bình Định đăng ký 
tham dự Diễn đàn 
Chuyển đổi số 
nông nghiệp Việt Nam  

(BĐ) - UBND tỉnh đã đăng ký tham dự 
Diễn đàn Chuyển đối số nông nghiệp Việt 
Nam 2021, do Bộ Ngoại giao phối hợp với 
Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam và Báo 
điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress) 
đồng tổ chức ngày 16.9 theo hình thức trực 
tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế ảo để 
tăng hiệu quả kết nối, tương tác giữa các 
đại biểu tham gia. 

Theo Ban tổ chức Diễn đàn, đại diện 
các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành, hiệp hội, 
DN, chuyên gia trong nước và quốc tế 
được mời tham dự sẽ cùng trao đổi về 
những vấn đề cấp thiết, giải pháp để nền 
nông nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 
triển, nhất là trong bối cảnh gặp nhiều khó 
khăn bởi đại dịch Covid-19. Trong khuôn 
khổ sự kiện ngày 16.9, có 2 phiên chuyên 
đề vào buổi sáng: Hoàn thiện hệ sinh thái 
cho chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 
(chuyên đề 1), Phát triển nguồn nhân lực 
đáp ứng nhu cầu số hóa nông nghiệp Việt 
Nam (chuyên đề 2 ); 1 phiên toàn thể vào 
buổi chiều với chủ đề “Bắt kịp các xu thế 
thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ  của nền 
kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại 
dịch Covid-19”.                                 MAI THƯ

xuất nguồn gốc cho nông sản dưới dạng 
mã vạch. Năm 2020, Dự án thực hiện cải 
tạo hoàn thiện 2 nhà sơ chế rau cho HTX; 
đồng thời đầu tư xây mới 2 nhà sơ chế 
cho NCST Vĩnh Sơn và An Nhơn. Ông 
Nguyễn Mạnh Đôn, phụ trách kỹ thuật 
của HTXNN Phước Hiệp, cho biết, nhờ 
các bước hỗ trợ của Dự án RAT Bình 
Định, HTX hoàn thành và duy trì chứng 
nhận VietGAP; các nông dân tham gia 
nắm bắt quy trình sản xuất, thu hoạch, 
sơ chế đóng gói sản phẩm theo đúng 
quy trình. Đến nay, RAT Bình Định cung 

ứng ra thị trường mỗi tháng khoảng  
30 tấn rau các loại. 

Ông Phạm Tấn Phát, Điều phối viên 
Dự án RAT Bình Định, cho biết: “Trong 
chiến lược phát triển, RAT Bình Định - 
nhãn hiệu Lá Lành tăng tiêu thụ ở các 
hệ thống siêu thị, quầy bán rau an toàn, 
cửa hàng tiện ích để nâng cao giá trị 
kinh tế. Để đưa sản phẩm vào các chuỗi 
bán lẻ này, phải tạo được nhận diện cho 
RAT Bình Định bằng các thông tin về 
nguồn gốc, xuất xứ, quy trình chế biến. 
Chính vì thế, Dự án hỗ trợ các HTX, 
NCST xây dựng truy xuất nguồn gốc 
bằng mã vạch”.

Cùng với đó, Dự án RAT Bình Định 
xây dựng kế hoạch quảng bá, đưa sản 
phẩm RAT Bình Định - nhãn hiệu Lá 
Lành đến với khách hàng bằng nhiều 
kênh. Thông qua tiếp cận thông tin, 
người tiêu dùng thấy được trước khi 
đến tay khách hàng, RAT Lá Lành trải 
qua quá trình sản xuất khép kín chuẩn 
VietGAP. Tiêu chuẩn này áp dụng từ 
khâu chọn đất trồng, chọn giống và 
phương pháp canh tác cho đến khâu 
thu hoạch; khi rau xuất hiện trên kệ hàng 
có đầy đủ thông tin để người tiêu dùng 
tiếp cận, đánh giá sản phẩm.   THU DỊU

Những ngày này, người dân tại các địa 
phương trên địa bàn huyện Phù Mỹ như: 
Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Châu, Mỹ Lộc… 
trúng nấm keo. Chị Trương Thị Vinh, ở 
xã Mỹ Trinh, cho biết: Sau mấy cơn mưa 
phát hiện nấm keo, gia đình tôi rủ nhau đi 
nhổ. Mới đầu nhổ đủ ăn, sau đó nhiều dần 
lên nên tôi rao bán qua facebook với giá 
20.000 đồng/kg nấm keo tươi, nấm keo đã 
luộc sơ chế thì 30.000 đồng/kg. Mấy ngày 
nay nấm mọc nhiều nên giá nấm tươi còn 
12.000 - 15.000 đồng/kg, nấm đã sơ chế là 
25.000 đồng/kg. Trong 5 ngày vừa qua, gia 
đình nhổ được tầm 2 tạ nấm keo, nhưng 
riêng trong sáng 10.9 nhổ được hơn 1 tạ. 
Có một điều rất vui là tôi bán hết toàn bộ 
số nấm qua kênh facebook với giá 12.000 
đồng/kg.

Không riêng gì chị Vinh, gặp cô 

Vui mùa nấm keo

Nguyễn Thị Phượng, ở xã Mỹ Hòa đang 
bán nấm keo tại chợ Phù Mỹ cho biết: 
Năm nay nấm keo nhiều lắm, chỉ trong 

sáng 10.9 gia đình tôi 
vào các rừng keo ở địa 
phương không thôi mà 
cũng nhổ được gần  
60 kg. Mọi năm còn gửi 
vào TP Hồ Chí Minh 
nữa nên giá nấm khá 
lắm, năm nay nấm 
rộ nhiều nhưng dịch 
bệnh cách trở nên giá 
rớt nhiều.

Nấm keo được chế 
biến rất nhiều món ăn 
ngon, như: Hầm cari 
các loại, xào chung với 
rau lang, rau tập tàng, 
có thể thêm hải sản, thịt 

để tăng sự hấp dẫn và chất lượng cho 
món ăn; đặc biệt, nấm keo nấu cháo hải 

sản cũng được phong vào loại đặc sản. 
Trước khi chế biến thành món ăn thì 
nấm keo cần được sơ chế để bớt vị đắng 
và ngai ngái vốn có của nó. Sau khi rửa 
sạch đất cát, lá mục còn bám trên thân 
nấm rồi đem đi luộc tầm 3 - 5 phút, sau 
đó vớt ra rổ xả dưới vòi nước lạnh để 
giảm bớt vị đắng và để ráo. Nấm keo có 
tác dụng thanh nhiệt, giải độc và giải 
rượu, hỗ trợ chữa cảm cúm, nhức đầu, 
nhưng khuyên không nên ăn quá nhiều 
một lần vì có thể sẽ xảy ra tình trạng bị 
say nấm. Nấm keo tươi luộc để ráo nước 
cho vào ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần 
trong vòng một tuần, nếu trữ trong ngăn 
đông có thể giữ được 2 - 3 tuần. Bên cạnh 
đó một số người còn được trữ lâu dài 
hơn bằng cách phơi khô.                      

 BẢO NGÂN

Hơn 1 tạ nấm keo gia đình chị Vinh nhổ được trong sáng 10.9. Ảnh: BẢO NGÂN
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Bình Định

l Thưa ông, trong tình hình 
dịch bệnh phức tạp công tác thu 
gom, vận chuyển rác thải được 
triển khai như thế nào? 

- Hiện nay, khối lượng rác 
sinh hoạt thu gom, vận chuyển 
về Khu xử lý chất thải rắn Long 
Mỹ khoảng từ 270 - 300 tấn/
ngày, vẫn tương đương với ngày 
chưa xảy ra dịch bệnh. Công ty 
thực hiện quy trình thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải đảm 
bảo quy trình an toàn phòng 
dịch từ các thùng rác công cộng, 
xe thu gom, vận chuyển rác, đến 
khu xử lý, về phân xưởng, đến 
văn phòng làm việc.

Công ty đã thành lập Ban 
Chỉ đạo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; thông báo toàn 
thể cán bộ, người lao động thực 
hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch, các khuyến 
cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế; 
đo thân nhiệt, khai báo y tế hằng 
ngày, quét mã QR, giãn cách tại 
nơi làm việc, bố trí làm việc tại 
nhà, làm việc luân phiên (tối đa 
chỉ có 50% nhân sự có mặt tại nơi 
làm việc). Tăng cường việc kiểm 
tra, nhắc nhở cán bộ, người lao 
động sử dụng đầy đủ bảo hộ lao 
động công ty cung cấp, đeo găng 
tay, khẩu trang, kính chắn giọt 
bắn… trong quá trình lao động.

Giữ vệ sinh môi trường trong mùa dịch 
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty CP Môi trường Bình Định đề ra 

“mục tiêu kép”: Thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn phòng dịch cho người lao động. Ông 
Nguyễn Tấn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Bình Định đã trao đổi với chúng tôi về 
công tác đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với phòng dịch, nhất là khi thu gom rác thải ở khu cách ly.

Ông NGUYỄN TẤN NGHĨA. Ảnh: NVCC

Công nhân 
đang phun 
khử trùng 
tại nơi tập 
kết rác. 
Ảnh: H.Y

Tại nơi có khu cách ly, khu 
phong tỏa tạm thời, công ty 
phối hợp với địa phương tuyên 
truyền người dân bỏ rác vào các 
loại bao bì sạch buộc kín. Công 
ty thực hiện thu gom, xử lý rác 
thải tại các khu vực này được 
triển khai nghiêm túc theo quy 
định, bảo đảm an toàn, không để 
phát sinh, phát tán mầm bệnh. 
Việc thu gom, xử lý rác thải tại 
các khu vực này được thực hiện 
theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 
và chỉ đạo của UBND tỉnh; phun 
khử khuẩn rác thải, phương tiện 
thu gom, vận chuyển, trước và 
sau khi thu gom, vận chuyển rác 
thải đến nơi xử lý.

Công ty đã nỗ lực thực hiện 
các khâu công việc một cách 
tốt nhất để hạn chế tối đa phát 
sinh, phát tán mầm bệnh trong 

quá trình thu gom, vận chuyển, 
xử lý rác.
l Xin ông cho biết cụ thể công 

tác an toàn phòng dịch cho cán 
bộ, người lao động tại đơn vị?

- Công ty xác định, với nhiệm 
vụ vệ sinh môi trường, người 
lao động thường xuyên phải ra 
đường, tiếp xúc với nguồn chất 
thải, nên việc phòng, chống dịch 
là nhiệm vụ quan trọng, cấp 
bách, ưu tiên hàng đầu trong 
giai đoạn hiện nay. Lãnh đạo 
công ty đã yêu cầu các đội, các 
đơn vị trực thuộc nghiêm túc 
triển khai biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19, giữ an 
toàn cho người lao động như: 
Hạn chế tiếp xúc với người 
khác, thực hiện vệ sinh và phun 
khử trùng cho các phương tiện 
trước, trong và sau khi thu gom 

rác, vận chuyển rác.
Công ty đã chủ động cấp 

phát các trang thiết bị phòng 
dịch, bảo hộ, như: Nước sát 
khuẩn, khẩu trang, găng tay, 
kính chắn giọt bắn, mũ, quần áo, 
giày, ủng... Công ty khuyến cáo 
người lao động trong thực hiện 
nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, 
tiếp xúc trực tiếp với rác thải cần 
thường xuyên vệ sinh mũi bằng 
nước muối sinh lý, rửa tay bằng 
xà phòng diệt khuẩn, vệ sinh 
thường xuyên trong ngày…

Hiện nay, người lao động 
của công ty đều an toàn, chưa 
có trường hợp nào bị nhiễm 
Covid-19. Được sự quan tâm 
của các cấp lãnh đạo, công ty có 
596 cán bộ, người lao động được 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 
(chiếm 94% tổng cán bộ, người 

lao động công ty). Trong đó: 
593 người đã tiêm đủ 2 mũi, 
3 người tiêm mũi 1, còn lại 39 
người chưa tiêm được do chưa 
đủ điều kiện sức khỏe. Đây là sự 
quan tâm kịp thời, là niềm động 
viên, cổ vũ của các cấp lãnh đạo 
đối với người lao động công ty, 
từ đó người lao động yên tâm 
trong thực hiện nhiệm vụ vệ 
sinh môi trường. 
l Thưa ông, ngày thường, 

công việc thu gom rác vốn đã 
nặng nhọc, những ngày qua còn 
có thêm một lượng không nhỏ rác 
thải liên quan đến dịch bệnh…

- Vâng, chúng tôi ý thức về 
vấn đề này rất nghiêm túc. Theo 
khuyến cáo của ngành Y tế, để 
phòng, chống dịch Covid-19, 
người dân phải đeo khẩu trang 
nơi công cộng. Nhiều người 
chưa thực sự quan tâm việc 
sau khi sử dụng vứt, bỏ khẩu 
trang y tế như thế nào để tránh 
các nguy cơ lây nhiễm. Một số 
người thiếu ý thức vứt khẩu 
trang bừa bãi ra môi trường, 
không chỉ làm mất vẻ mỹ quan 
đô thị mà đây còn có thể là 
nguồn lây lan dịch bệnh nguy 
hiểm cho cộng đồng. 

Do vậy, công việc thu gom, 
phân loại rác thải cũng trở nên 
khó khăn hơn. Do đó, tôi mong 
người dân nên nâng cao ý thức 
bỏ rác, khẩu trang đúng nơi 
quy định. Đặc biệt, những khu 
vực, địa điểm thực hiện cách 
ly cần thực hiện đảm bảo việc 
thải bỏ khẩu trang y tế, rác thải 
sinh hoạt đúng khuyến cáo của 
ngành Y tế. Người dân cần nâng 
cao ý thức, tránh tình trạng xả 
thải bừa bãi trong xô rác và đổ 
đầy vỉa hè, lòng đường… thì 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 mới đạt kết quả 
như mong muốn. 
l Xin cảm ơn ông!

HẢI YẾN (Thực hiện) 
 

  Với người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) việc 
đi khám mắt định kỳ là rất quan trọng. Chỉ khi đến 
cơ sở y tế hoặc bệnh viện chuyên khoa người bệnh 
mới biết được mắt của mình có bị tổn thương không. 
Việc phát hiện sớm các tổn thương ở mắt do bệnh 
ĐTĐ gây ra sẽ giúp các bác sĩ có hướng điều trị kịp 
thời, tránh biến chứng nặng. Người mắc bệnh ĐTĐ 
đừng để khi mắt có dấu hiệu rõ ràng mới đi khám, 
bởi khi ấy tổn thương phần nhiều đã trầm trọng. 
Điểm lưu ý cực kỳ quan trọng mà bất cứ người mắc 
bệnh ĐTĐ nào cũng nên thuộc nằm lòng là - Hãy 
khám mắt định kỳ!

Theo thống kê, ít nhất 90% trường hợp mắc bệnh 
võng mạc đái tháo đường (VMĐTĐ) ở giai đoạn đầu 
có thể thuyên giảm nếu được phát hiện sớm, điều 
trị kịp thời và theo dõi mắt đúng cách. Hơn nữa khi 
người bệnh tích cực tham gia điều trị bệnh ĐTĐ và 
bệnh lý khác có ảnh hưởng xấu đến võng mạc như: 
Tăng huyết áp, tăng lipid máu, bệnh thận, thiếu máu, 
mức độ tổn thương của mắt sẽ giảm đáng kể. Ngoài 
ra người mắc bệnh ĐTĐ không nên hút thuốc lá, 
uống rượu bia... để tránh làm bệnh nặng hơn, ảnh 
hưởng xấu đến mắt.

Điều trị bệnh VMĐTĐ có 3 phương pháp chính: 
Laser quang đông võng mạc, tiêm thuốc nội nhãn 
và phẫu thuật. Việc áp dụng đơn lẻ hoặc kết hợp các 
phương pháp trên tùy thuộc vào từng trường hợp 

cụ thể. Điều trị sớm, tích cực có thể làm dừng hoặc 
hạn chế giảm thị lực mắt bị bệnh nhưng không thể 
làm khỏi bệnh.

+ Laser quang đông võng mạc tạo những vết 
đốt nhỏ trên võng mạc để giảm nhu cầu oxy võng 
mạc chu biên, ưu tiên dinh dưỡng vùng hoàng điểm, 
giảm nguy cơ tăng sinh tân mạch võng mạc.

+ Tiêm thuốc chống tăng sinh tân mạch nội 
nhãn như Lucentis, Avastin, Eylea, hay corticoid 
(Triamcinolon, Dexamethasol) điều trị giảm thị lực 
do phù hoàng điểm, làm thoái triển các tân mạch 
võng mạc, dịch kính.

+ Phẫu thuật dịch kính võng mạc để lấy máu 
trong dịch kính võng mạc hoặc bóc xơ có nguy cơ 
gây bong võng mạc.

Thời gian qua Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định và 
các cơ sở y tế trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều 
hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Phát hiện sớm 
bệnh VMĐTĐ tại cộng đồng tỉnh Bình Định” do Quỹ 
FHF của Úc (The Fred Hollows Foundation) tài trợ. 
Theo đó, hoạt động về dịch vụ bệnh VMĐTĐ có sẵn 
và dễ tiếp cận cho người có nguy cơ mất thị lực 
do ĐTĐ đã thực hiện hỗ trợ điều trị bệnh VMĐTĐ 
cho bệnh nhân nghèo; đã tiến hành sàng lọc bệnh 
VMĐTĐ, đã chụp bằng máy chụp ảnh đáy mắt cầm 
tay cho 1.447 người bệnh ĐTĐ để phát hiện bệnh 
VMĐTĐ.   BS. NGUYỄN THÀNH TÂN (Bệnh viện Mắt)

(BĐ) -  UBND tỉnh phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô 
thị Khoa học và Giáo dục Quy 
Hòa, địa điểm thuộc phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Theo quy hoạch, tổng quy 
mô diện tích điều chỉnh quy 
hoạch khoảng 39 ha gồm 2 vị trí 
điều chỉnh: Vị trí 1 là quỹ đất 
phía Bắc các dự án khoa học, 
diện tích 5 ha; vị trí 2 là quỹ đất 
phía Tây Nam khu đô thị Khoa 
học và Giáo dục Quy Hòa, diện 
tích 34 ha.

Việc điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch này nhằm chuẩn bị điều 
kiện cần thiết để xây dựng các 
chính sách đầu tư xây dựng 
nhà ở cho chuyên gia và thu 
hút nhân lực có trình độ cao 
về làm việc tại Bình Định, đẩy 
mạnh thực hiện chuyển đổi số 
trên địa bàn tỉnh Bình Định 
theo kế hoạch đã được UBND 
tỉnh ban hành.

Việc điều chỉnh cũng nhằm 
rà soát, bổ sung một số khu 
chức năng đô thị, khu nhà ở 
chuyên gia, nhân lực trình độ 
cao và các đối tượng chuyên 
môn đặc thù; làm cơ sở để đầu 
tư xây dựng đảm bảo đầy đủ hệ 
thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 
thuật có liên quan.

Nội dung đồ án điều chỉnh 
cục bộ quy hoạch thực hiện 
theo quy định của Bộ Xây dựng 
Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ 
và đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức năng 
đặc thù. 

Trước đó vào tháng 7.2021, 
UBND tỉnh đã có văn bản đồng 
ý chủ trương cho Sở Xây dựng 
tiếp nhận nguồn tài trợ từ Công 
ty CP FPT để lập điều chỉnh 
Quy hoạch phân khu xây dựng 
tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Khoa 
học và Giáo dục Quy Hòa. 

BÙI NGHĨA 

Nên sớm cảnh giác với bệnh 
võng mạc đái tháo đường

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
Khu đô thị Khoa học và 
Giáo dục Quy Hòa
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Bình Định

Thoạt nhìn chiếc xe khá đơn sơ, thậm 
chí là thô kệch, ấy thế mà chỉ với vài thao 
tác đơn giản, chiếc xe đã hoạt động như 
một con robot thực thụ. Dẫn động 4 bánh 
xe đã giúp xe xoay 3600 tại chỗ một cách dễ 
dàng, khung xe được làm bằng các thanh 
sắt chắc chắn nên trọng tải tối đa của xe lên 
đến 100 kg. Thùng xe có thể linh hoạt chứa 
bình phun khử khuẩn hoặc hàng hóa, các 
vật dụng cần thiết khác, tránh hoàn toàn 
việc tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.

Và điều chúng tôi ấn tượng khi được 
mục sở thị chiếc xe đa năng này là xe được 
thiết kế với nhiều tính năng thông minh 
như tự đi theo bản đồ đã được cài đặt trước; 
có khả năng phát hiện, dừng hoặc vòng 
tránh vật cản để đến vị trí đã xác định thông 
qua hệ thống camera quan sát gắn trên xe 
và kết nối với màn hình bộ điều khiển từ 
xa. Ngoài ra, xe còn có thể vận hành tại 
địa hình đồng ruộng, vùng sản xuất nông 
nghiệp, phục vụ việc phun thuốc trừ sâu, 
đảm bảo cho nông dân không phải tiếp xúc 
trực tiếp trong quá trình phun thuốc, ảnh 
hưởng sức khỏe. “Xe chạy bằng xăng và có 
thể di chuyển thông qua bộ điều khiển có 
màn hình trong phạm vi bán kính 1 km đã 
được lập trình. Người sử dụng chỉ cần bật 
công tắc và đứng tại một vị trí điều khiển, 
xe sẽ di chuyển theo đúng mục tiêu mong 
muốn”, “cha đẻ” của chiếc xe - anh Bùi 
Hữu Thành - chia sẻ. 

Có thể nói, trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, 
việc đưa xe đa năng vào sử dụng tại các nơi 
có nguy cơ lây nhiễm cao như khu điều trị, 
khu cách ly, phong tỏa sẽ góp phần giảm 
bớt nguy cơ tiếp xúc trực tiếp, tránh lây lan 
dịch cũng như giảm bớt gánh nặng cho lực 

Một buổi sinh hoạt online vẽ áp phích 
tuyên truyền về ngày truyền thống của Hội 
LHTN Việt Nam diễn ra tại Đoàn phường 
Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn). Chỉ trong 
nửa giờ, nhiều tranh áp phích có thiết kế 
đẹp mắt, sáng tạo về nội dung đã được 
đưa lên nhóm Zalo của Đoàn phường. Anh 
Nguyễn Thành Long, Bí thư Đoàn phường 
Lý Thường Kiệt, cho biết: Trước đây, mỗi 
khi có hoạt động, chúng tôi thường đặt 
các cơ sở bên ngoài in áp phích cổ động 
theo một số mẫu nhất định. Từ khi đưa 
ứng dụng Canva vào sử dụng, các đoàn 
viên đã tạo ra nhiều tác phẩm có hình thức 
đẹp mắt, chuyển tải nội dung ngắn gọn, dễ 
nhớ. Qua đó, giúp đoàn phường tiết kiệm 
chi phí, quan trọng hơn là phát huy được 
tính sáng tạo của mỗi cá nhân và tập thể.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn 
viên của các cơ sở đoàn thuộc Thành đoàn 
Quy Nhơn cũng trở nên đa dạng hơn nhờ 
sự hỗ trợ của các ứng dụng Viva Video, 
Proshow Gold, TikTok. Anh Hồ Sỹ Tiến, 
Bí thư Đoàn phường Ngô Mây (TP Quy 
Nhơn), chia sẻ: Các ứng dụng được dùng 
để tạo video vui nhộn và chia sẻ rộng rãi 
trên các trang mạng xã hội. Nhờ đó tạo 
được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng 
đồng, thu hút ĐVTN tham gia hoạt động 
đoàn ngày càng đông.

Công nghệ thông tin (CNTT) cũng 

Xe đa năng phục vụ 
phòng, chống dịch

Nhìn những nhân viên y tế, dân quân mang bình xịt khuẩn nặng nề sau lưng và phải tiếp xúc gần với 
những vùng, địa điểm nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2, anh Bùi Hữu Thành (TP Quy Nhơn) đã nảy ra 
ý tưởng chế tạo chiếc xe phun khử khuẩn, vận chuyển đồ ăn, nhu yếu phẩm điều khiển từ xa. 

lượng làm nhiệm vụ tại đây. Và hiện chiếc 
xe đa năng do anh Thành chế tạo đã được 
anh Trần Tiến Luận (ở tỉnh Đắk Lắk) mua 
và sử dụng như một “trợ thủ” đắc lực ở 
ngay chính khu phố đang sống. Anh Luận 
cho biết: “Việc vận hành xe khá đơn giản 
và an toàn. Hiện chúng tôi đang dùng nó 
để tiếp tế đồ ăn cho các gia đình đang thực 
hiện cách ly y tế trong khu vực và phun khử 
khuẩn khi cần thiết”.

Vốn đam mê nghiên cứu khoa học điện 
tử và lập trình, lại thêm lợi thế làm việc 
trong ngành hàng hải, hằng ngày tiếp xúc 
với máy móc, thiết bị tàu biển, nên giấc mơ 
sáng tạo kỹ thuật của chàng trai 9X Bùi Hữu 
Thành càng được thỏa sức. Thành cho biết, 

từ khi hình thành ý tưởng đến khi hoàn 
thành sản phẩm mất gần 1 tháng. Sở dĩ 
mất nhiều thời gian như vậy là vì có một số 
linh kiện phải đặt mua ở tỉnh, thành khác, 
còn thời gian lắp ráp chỉ mất khoảng 2 - 3 
ngày. “Chiếc xe thành phẩm đầu tiên đã 
hoàn thành như mong đợi nhưng chi phí 
khá cao, trên 50 triệu đồng. Do đó, tôi đang 
tập trung nghiên cứu cải tạo thêm để có thể 
giảm bớt chi phí và phát huy tối đa các tính 
năng của xe. Tôi cũng mong nhận được sự 
đồng hành của mọi người để cùng nhau góp 
chút công sức cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 bằng sáng chế của mình”, 
Thành nói thêm.                              

KIỀU ANH

Việc điều khiển chiếc xe đa năng khá đơn giản.                                                                                      Ảnh: KIỀU ANH

THÀNH ĐOÀN QUY NHƠN: 

Làm mới hoạt động nhờ công nghệ

đang được các cơ sở đoàn ứng dụng trong 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại 
chợ Khu 6, mỗi ngày có khoảng 600 lượt 
người ra vào. Tuy nhiên, nhiều người 
không sử dụng điện thoại thông minh, 
nhất là các tiểu thương. Do vậy, các ứng 
dụng khai báo y tế điện tử Bluezone và 
quét mã QR không phát huy tác dụng. 
Để hỗ trợ người dân và tiểu thương hằng 
ngày ra vào thuận lợi, Đoàn phường Lý 
Thường Kiệt đã chủ động tìm hiểu và 

tiên phong ứng dụng phần 
mềm Google Form để khai 
báo hộ cho người dân. Chị 
Huỳnh Kim Thuy, bán trái 
cây tại chợ cho biết: “Tôi chỉ 
cần cung cấp tên, địa chỉ, số 
điện thoại là các bạn đoàn 
viên cập nhật giúp ngay. 
Chỉ mất vài giây là xong 
nhờ thông tin đã được lưu 
sẵn”.

Theo anh Dương Hiệp 
Hưng, Bí thư Thành đoàn 
Quy Nhơn: Thời gian qua, 
Thành đoàn đã tăng cường 
ứng dụng CNTT và mạng 
xã hội trong hoạt động. Tiêu 
biểu như 100% cơ sở đoàn 
ứng dụng văn phòng điện 
tử để xử lý công tác đoàn 
vụ; tổ chức họp và trao đổi 

công việc bằng hình thức trực tuyến qua 
các ứng dụng Google Meet, Zoom Cloud 
Meetings. Một số cơ sở đoàn đã tiên phong 
trong ứng dụng công nghệ, góp phần nâng 
cao chất lượng công tác đoàn và phong trào 
thanh niên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT cũng như 
phát huy nguồn nhân lực trẻ CNTT để 
tổ chức tốt hơn nhiệm vụ công tác Đoàn.

HỒNG HÀ

Anh Nguyễn Thành Long, Bí thư Đoàn phường Lý Thường Kiệt 
thiết kế áp phích chào mừng ngày truyền thống của Hội LHTN 
Việt Nam.                                                                                              Ảnh: HỒNG HÀ

Từ những chiếc lốp xe cũ, Đoàn Thanh 
niên xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ) đã 
làm ra những biển báo tuyên truyền giao 
thông, pa nô tuyên truyền về môi trường... 
đẹp, nội dung phù hợp.

Để có được những pa nô sáng tạo này, 
Ban Chấp hành Đoàn xã đã phân công 
ĐVTN đến các tiệm sửa xe máy xin các lốp 
xe đã hỏng đem về sơn màu đỏ làm khung; 
cắt tôn cũ sơn màu xanh làm mặt biển báo; 
in decal chữ màu trắng với các nội dung: 
Quan sát khi qua đường; Nói không với 
rác thải nhựa, Tuyến đường văn minh... 
Hiện trên địa bàn xã Mỹ Trinh đã có hàng 
chục biển báo, pa nô tuyên truyền do Đoàn 
Thanh niên xã làm từ các lốp xe cũ gắn tại 
các tuyến đường, ngã 3, nơi công cộng.

Chị Lê Thị Hạnh, một người dân ở  
Mỹ Trinh, cho biết: Từ khi có các biển 
báo này, người dân ý thức hơn trong 
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
trường và các quy định về ATGT. Anh 
Nguyễn Tiến Hòa, Bí thư Đoàn Thanh 
niên xã Mỹ Trinh, cho biết trong thời 
gian tới, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục huy 
động ĐVTN làm thêm một số biển báo, 
pa nô đặt tại các tuyến đường trên địa 
bàn xã, phục vụ cho việc tuyên truyền 
các sự kiện quan trọng của đất nước và  
địa phương.                                        

                  VĂN TỐ

(BĐ) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm 
Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên 
biển (23.10.1961 - 23.10.2021), Trung 
ương Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải 
quân đã phát động cuộc thi tìm hiểu 60 
năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh 
trên biển theo hình thức trực tuyến. 
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam 
trong và ngoài nước (đủ 15 tuổi trở lên). 
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức 
thi trắc nghiệm trực tuyến, thi thiết kế 
inforgraphic, sáng tác video clip tuyên 
truyền về truyền thống, lịch sử vẻ vang 
của các lực lượng đã góp phần làm nên 
những thành tích, chiến công của Đoàn 
tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên 
biển và các sự kiện của Quân đội, Hải 
quân nhân dân Việt Nam; ý thức trách 
nhiệm của thanh thiếu niên trong bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo Tổ quốc… Thời gian 
nhận bài dự thi thiết kế sản phẩm truyền 
thông đến hết ngày 26.9.2021; cuộc thi 
trắc nghiệm trực tuyến sẽ bắt đầu từ 
ngày 13.9 đến hết ngày 22.10.2021.              

DUY ĐĂNG 

Đoàn Thanh niên 
xã Mỹ Trinh làm 
biển báo từ lốp xe cũ 

Cuộc thi tìm hiểu  
60 năm huyền thoại 
đường Hồ Chí Minh 
trên biển

Một biển báo tuyên truyền do Đoàn Thanh niên 
xã Mỹ Trinh làm bằng lốp xe cũ.           Ảnh: VĂN TỐ
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Bình Định

Xử lý nhiều vi phạm
Với việc liên tục vi phạm 

quy định phòng, chống dịch 
Covid-19, trạm dừng nghỉ Bồng 
Sơn trên QL 1 (khu phố Liêm 
Bình, phường Bồng Sơn, TX Hoài 
Nhơn, thuộc Công ty TNHH 
xăng dầu và thủy sản B.C.) đã 
bị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 TX Hoài Nhơn đóng 
cửa hoạt động. Cụ thể, vào đêm 
2.9 và lúc 5 giờ ngày 3.9, một xe 
tải đỗ tại trạm để bốc, giao nhận 
hàng nhưng không có người trực 
để kiểm tra giấy chứng nhận 
xét nghiệm Covid-19, không 
thực hiện đúng nội dung cam 
kết thực hiện biện pháp phòng, 
chống dịch. Đây không phải là 
vi phạm lần đầu của trạm dừng 
này. Trước đó, tại đây còn chậm 
trích xuất camera cung cấp thông 
tin các trường hợp lái xe, phụ xe 
mắc Covid-19 đã dừng, đỗ tại 
trạm khiến công tác truy vết 
chậm trễ; chưa hết, trạm còn để 
lái xe đường dài đậu, đỗ, lưu trú 
phương tiện tại trạm mà không 
thực hiện nghiêm túc biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Cũng liên quan đến việc vi 
phạm các quy định phòng, chống 
dịch Covid-19, DNTN Vận tải 
Q.T (TP Quy Nhơn) đã bị thanh 
tra Sở GTVT xử phạt hành chính 
15 triệu đồng. Ông Nguyễn Quả, 
Chánh Thanh tra Sở GTVT, cho 
biết: Để đảm bảo ATGT gắn 
với công tác phòng, chống dịch 
Covid-19, Thanh tra Sở đã tăng 
cường kiểm tra cũng như kiên 
quyết xử lý nghiêm việc chấp 
hành các quy định về phòng, 
chống dịch theo quy định. Cụ 
thể, từ cuối tháng 8 đến nay, lực 
lượng đã xử lý 23 trường hợp 
vi phạm, trong đó có gần chục 
trạm dừng không tuân thủ các 
quy định phòng dịch. 

Quả thật, khi thực hiện bài 

DỪNG, ĐỖ XE KHÔNG TUÂN THỦ PHÒNG DỊCH:

Chủ động phát hiện, xử lý vi phạm
Trước tình trạng một số tài xế đường dài, trạm dừng, cây xăng không tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch 

Covid-19 như dừng, đỗ sai quy định, không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến nguy cơ lây lan 
dịch bệnh, các biện pháp kiểm soát đang được đẩy mạnh.

viết này, phóng viên đã có dịp 
theo chân lực lượng chức năng 
tuần lưu dọc tuyến và tại những 
điểm thường xảy ra tình trạng 
dừng, đỗ xe, ghi nhận không ít 
trường hợp tài xế lên xuống hàng 
tại những vị trí không đăng ký 
trước với cơ quan chức năng. Và 
khi bị lực lượng chức năng phát 
hiện, xử lý, các tài xế lý giải: Vị 
trí bỏ hàng vắng người và cũng 
chỉ bỏ hàng rồi đi ngay. Cụ thể, 
tài xế N.T.K. (SN 1987, tỉnh Ninh 
Thuận) không có lịch trình dừng 
bỏ hàng tại khu vực TX An Nhơn 
nhưng vẫn cho xe dừng bỏ hàng. 
Với hành vi này, lực lượng chức 
năng đã xử phạt hành chính tài 
xế  7,5 triệu đồng và tạm giữ giấy 
phép lái xe. 

Chủ động giám sát, 
phát hiện

Ngoài những điểm dừng là 
trạm xăng dọc các tuyến quốc lộ 
qua địa bàn tỉnh thường xảy ra 

tình trạng các tài xế đường dài tập 
trung, thì tại vòng xuyến cầu Bà Di 
(huyện Tuy Phước), khu vực cảng 
Quy Nhơn... tình trạng dừng, đỗ 
vẫn xảy ra. Để chủ động ngăn chặn 
những vi phạm này, lực lượng 
chức năng gồm CSGT, Thanh 
tra giao thông cũng linh động bố 
trí lực lượng tuần lưu 24/24 giờ. 
“Ngoài lực lượng thường trực tại 
các chốt cửa ngõ của tỉnh, chúng 
tôi chủ động bố trí tổ thanh tra lưu 
động nhằm thường xuyên giám 
sát, kiểm tra, xử lý việc chấp hành 
quy định về phòng, chống dịch 
trên tuyến, nhất là tại các điểm 
dừng, đỗ, xuống hàng, các bến xe, 
bởi đây cũng là những điểm tiềm 
ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 
rất cao”, ông Quả nói thêm.

Cùng đó, lực lượng CSGT 
cũng bố trí nhiều tổ công tác vừa 
cố định vừa tuần lưu để kịp thời 
phát hiện các hành vi vi phạm liên 
quan đến công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Trung tá Nguyễn 

Trung Hiếu, Phó Trạm trưởng 
Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng 
CSGT, CA tỉnh, cho biết: “CSGT 
chủ động tuần lưu dọc tuyến, linh 
hoạt ở nhiều khung giờ, trong đó 
tập trung tại các khu vực đang 
thực hiện Chỉ thị 16 để phát 
hiện, xử lý những phương tiện 
xe tải dừng, đỗ không đúng nơi  
quy định”.

Ngoài chủ động tuần tra để 
kịp thời xử lý vi phạm, lực lượng 
chức năng cũng đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền đến các công ty, 
DN, chủ xe và tài xế ô tô tải trên 
địa bàn tỉnh để thực hiện nghiêm 
quy định phòng, chống dịch, 
như: Chỉ được dừng, đỗ đúng 
vị trí đã khai báo để giao, nhận 
hàng; tuân thủ nguyên tắc 5K và 
nhất là không để lái xe đường dài 
đậu, đỗ, lưu trú phương tiện tại 
trạm dừng, cây xăng mà không 
thực hiện nghiêm túc biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19.

KIỀU ANH

Lực lượng chức năng chú trọng tuần lưu để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.       Ảnh: KIỀU ANH

Chỉ trong thời gian ngắn, 
CA xã Phước An, huyện Tuy 
Phước đã liên tục bắt được 2 
đối tượng bị truy nã. Trung tá 
Trương Quốc Sỹ, Trưởng CA xã 
Phước An, cho biết: Phước An 
có cụm công nghiệp đông công 
nhân nên là địa bàn thuận lợi 
để tội phạm lợi dụng ẩn náu, lôi 
kéo hoạt động phạm tội. Chưa 
kể tại địa bàn cũng có nhiều đối 
tượng cộm cán. Vì vậy, công tác 
nắm địa bàn, bám cơ sở luôn 
được chú trọng để kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý ngay các 
vi phạm.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 
8.9, qua công tác nghiệp vụ, 
biết bị can Nguyễn Văn Út (SN 
1986 ở thôn An Sơn 2, xã Phước 
An) là bị can đang bị Cơ quan 
CSĐT CA huyện Tuy Phước 
truy nã về tội “Cướp tài sản” 
đang có mặt tại địa phương sau 

CA xã Phước An bắt 2 tội phạm bị truy nã
Đối tượng 
Út tại CA 
xã Phước 
An, huyện 
Tuy Phước.                        
Ảnh: CA xã 
cung cấp

nhiều tháng bỏ trốn, CA xã đã 
nhanh chóng bố trí lực lượng 
đón lõng và bắt thành công bị 
can Út. 

Cụ thể vụ việc như sau: 
Út đã có hành vi dùng gậy 
đánh anh N.C.H. (huyện Tây 
Sơn) khi người này đang lái xe 
máy lưu thông trên tuyến tỉnh 
lộ 640 đoạn qua thôn Huỳnh 
Mai, xã Phước Nghĩa, huyện 
Tuy Phước. Sau khi nạn nhân 
bỏ chạy, Út dùng gậy đập phá 

xe máy và lấy túi xách treo trên 
xe bên trong có 5 triệu đồng 
của nạn nhân. Trong quá trình 
bỏ trốn, nhằm tránh việc phát 
hiện của cơ quan chức năng, Út 
không ở cố định một nơi mà liên 
tục di chuyển qua nhiều tỉnh, 
thành. Út khai: Vì đã ly hôn 
vợ, con gái nhỏ phải gửi ông 
bà nội chăm lo. Thương con gái 
thiếu thốn tình cảm nên tranh 
thủ ghé về thăm con để rồi tiếp 
tục trốn chạy nhưng không ngờ 
lại bị bắt. 

Trước đó, cũng thông qua 
công tác nắm địa bàn, CA xã 
đã kịp thời bắt nóng đối tượng 
Nguyễn Văn Khiết (SN 2000 ở 
thôn An Hòa 2, xã Phước An) là 
bị can đang bị Cơ quan CSĐT CA 
TP Quy Nhơn truy nã về tội “Cố 
ý gây thương tích”, khi y vừa về 
địa phương.               

                               NHẬT LINH

Giải quyết  
thủ tục hành chính 
liên thông trong 
lĩnh vực Giám định 
tư pháp

(BĐ) - Ngày 6.9, UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 3697/
QĐ-UBND phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết 6 thủ tục hành 
chính (TTHC) liên thông trong 
lĩnh vực Giám định tư pháp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Tư pháp.

Cụ thể, 6 TTHC được phê 
duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
gồm: Bổ nhiệm và cấp thẻ giám 
định viên tư pháp (thời gian giải 
quyết TTHC theo quy định kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là 
30 ngày làm việc); miễn nhiệm 
giám định viên tư pháp (10 
ngày); cấp phép thành lập Văn 
phòng giám định tư pháp (45 
ngày); thay đổi, bổ sung lĩnh vực 
giám định của Văn phòng giám 
định tư pháp (45 ngày); chuyển 
đổi loại hình Văn phòng giám 
định tư pháp (17 ngày); cấp 
lại thẻ giám định viên tư pháp  
(20 ngày).

KHẢI THƯ

Khám phá nhanh 
nhiều vụ trộm

(BĐ) - Ngày 8.9, CA TP Quy 
Nhơn cho biết đã điều tra làm rõ 
đối tượng Nguyễn Văn Tuyền 
(SN 1998) và Trương Ngọc Hảo 
(SN 2002, cùng ở phường Nhơn 
Phú, TP Quy Nhơn) là thủ phạm 
trộm cắp cây mai cảnh của anh 
V.M.B. (phường Lê Hồng Phong). 
Tại cơ quan CA, 2 đối tượng còn 
khai nhận đã thực hiện trót lọt 
8 vụ trộm cây cảnh khác tại địa 
bàn TP Quy Nhơn và huyện  
Tuy Phước. 

Cũng thời gian này, CA TP 
Quy Nhơn đã làm rõ đối tượng 
Huỳnh Quốc Thắng (SN 1984, 
huyện Tây Sơn) chính là thủ 
phạm lấy trộm 30 m dây cáp của 
Công ty Incons (thôn Hải Giang, 
xã Nhơn Hải).                              K.A

Ngày 10.9, Cơ quan CSĐT 
CA TP Quy Nhơn cho biết đang 
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý 
nghiêm trước pháp luật đối với 
hành vi đánh bạc và tụ tập đông 
người của 9 đối tượng tại phường 
Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. 

Trước đó, khoảng 14 giờ 15 
phút, ngày 9.9, Đội Cảnh sát hình 
sự, CA TP Quy Nhơn đã phát 
hiện, bắt quả tang một nhóm 9 
đối tượng đang đánh bạc ăn tiền 
dưới hình thức xóc bầu cua tại 
số nhà 58 Hàn Mặc Tử, phường 
Ghềnh Ráng (ảnh). Tại hiện 
trường, lực lượng CA thu giữ 
nhiều tang vật liên quan gồm: 
Tiền mặt, điện thoại di động, xe 
máy và một số dụng cụ sử dụng 
để đánh bạc.

Điều đáng nói, trong thời 
điểm dịch bệnh Covid-19 đang 

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc 
giữa mùa dịch

có nhiều diễn biến phức tạp, toàn 
tỉnh đang tập trung toàn lực để 
triển khai thực hiện các biện 
pháp giãn cách xã hội theo tinh 
thần Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của 
Thủ tướng Chính phủ để phòng, 
chống dịch Covid-19, quyết tâm 
kiểm soát, khống chế, ngăn chặn 
và đẩy lùi dịch bệnh sớm đưa 
địa phương trở về trạng thái 
bình thường mới, nhưng các đối 
tượng này vẫn bất chấp, ngang 
nhiên tụ tập để tổ chức đánh bạc.

KÔNG TUẤN

Ảnh: K.T
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Bình Định

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 
sẽ thêm chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp.                        Ảnh: TTXVN

Ngày 10.9, tại Trụ sở Trung ương 
Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho 
ý kiến về Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng”.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo 
Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan 
Thường trực của Ban Chỉ đạo trình bày 
nội dung Tờ trình của Đề án, Bộ Chính 
trị thảo luận và thống nhất cao về những 
nội dung của Đề án.

Bộ Chính trị thống nhất tên gọi của 
Ban Chỉ đạo là Ban Chỉ đạo Trung ương 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
(bổ sung từ “tiêu cực”), để bao quát 
được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Về đối tượng chỉ đạo phòng, chống 
tiêu cực, Bộ Chính trị xác định là cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
của các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, để bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, 
có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo 
phòng, chống tiêu cực.

Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo công 
tác phòng, chống tham nhũng; phòng, 
chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống 
chính trị trong phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý 
các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có 
dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, 

phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các 
vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, 
uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức, làm suy giảm niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và 
chế độ (gọi chung là vụ án, vụ việc tham 
nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, 
dư luận xã hội quan tâm).

Việc Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, 
bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng để chỉ đạo 
phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực 
tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, 
Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, không 
ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội 
ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, 
đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối 
với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính 
Trung ương phối hợp Văn phòng Trung 
ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính 
trị để hoàn thiện, trình đồng chí Tổng 
Bí thư, ký ban hành Quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ 
làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ 
đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực thay Quy định số 211-
QĐ/TW, ngày 25.12.2019 của Bộ Chính 
trị (khóa XII)...

(Theo Nhân Dân)

Bà Vũ Việt Trang 
được bổ nhiệm 
giữ chức Tổng 
Giám đốc TTXVN

Ngày 10.9, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã bổ nhiệm bà Vũ 
Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc Thông 
tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Bà Vũ Việt Trang sinh năm 1969, tại 
xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP Hà 
Nội; tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội, 
chuyên ngành Anh văn, năm 1993.

Bà Vũ Việt Trang bắt đầu sự nghiệp 
báo chí của mình ở vị trí Biên tập viên, Ban 
biên tập tin Đối ngoại - TTXVN từ năm 
1993. Năm 1999, bà giữ chức Phó trưởng 
Phòng Biên tập tin tiếng Anh, Ban biên tập 
tin Đối ngoại; năm 2002, giữ chức Trưởng 
Phòng Thông tin điện tử thuộc Ban biên 
tập tin Đối ngoại.

Năm 2003, bà Vũ Việt Trang giữ chức 
Trợ lý Trưởng Ban biên tập tin Đối ngoại. 
Năm 2004, bà giữ chức Trợ lý Trưởng Ban 
kiêm Trưởng Phòng Biên tập tin tiếng 
Anh, Ban biên tập tin Đối ngoại. Năm 
2005, bà Vũ Việt Trang giữ chức Phó 
trưởng Ban Thư ký Biên tập - TTXVN 
(nay là Ban Thư ký Biên tập và Quan hệ 
đối ngoại).

Từ năm 2011, bà được bổ nhiệm chức 
vụ Trưởng Ban Thư ký Biên tập và Quan 
hệ đối ngoại.

Năm 2017, bà Vũ Việt Trang được Thủ 
tướng Chính phủ bổ nhiệm vào vị trí Phó 
Tổng Giám đốc TTXVN. 

(Theo SGGP)

Ra mắt Tổng đài đa kênh 19001175 hỗ trợ bệnh nhân Covid-19

Thượng tướng Võ Minh Lương và các đại 
biểu nhấn nút khai trương Tổng đài đa kênh 
19001175.

Ngày 10.9, Bệnh viện Quân y 175 tại 
TP HCM đã ra mắt Tổng đài đa kênh 
19001175 hỗ trợ điều trị bệnh nhân 
Covid-19.

Theo Bệnh viện Quân y 175, có 80% 
bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ, không 
triệu chứng, số lượng người mắc mới 
tăng cao, dẫn đến quá tải trong điều trị, 
trong khi nguồn thông tin quá nhiều...

Vì vậy, việc tư vấn điều trị Covid-19 
tại nhà đã trở thành nhu cầu cần thiết 
với người dân. Bệnh viện Quân y 175 
đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp- 
Viễn thông Quân đội thiết lập Tổng 
đài đa kênh 19001175 để phục vụ cán 
bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn  

TP HCM và cả nước trong việc hỗ trợ 
bệnh nhân Covid-19 và thông tin ở một số  

lĩnh vực khác.
Tổng đài đa kênh 19001175 có 2 

nhánh; trong đó, nhánh 1 - tư vấn bằng 
tiếng Việt, nhánh 2 - tư vấn bằng tiếng 
Anh. Nhiệm vụ của các nhánh là tư vấn 
về điều trị Covid-19, bệnh thông thường, 
bệnh mãn tính và tư vấn về hành chính, 
trong đó tư vấn về Covid-19 có hai  
tình huống.

Cụ thể tình huống 1, người bệnh ở 
mức độ vừa/nhẹ, có thể điều trị tại nhà, 
tư vấn viên có thể tư vấn cho người bệnh 
cách điều trị tại nhà; tình huống 2, người 
bệnh mức độ nặng, cần nhập viện, tư 
vấn viên sẽ cung cấp hottine cấp cứu 
cho người bệnh. (Theo TTXVN/Vietnam+)

Giá xăng, dầu 
đồng loạt tăng nhẹ

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho 
biết, giá xăng E5 RON 92 từ 15 giờ ngày 
10.9 cao nhất là 20.140 đồng một lít (tăng 
250 đồng); RON 95 là 21.390 đồng một 
lít (tăng 260 đồng).

Giá các mặt hàng dầu đều tăng. 
Dầu hỏa là 15.080 đồng một lít, tăng 
320 đồng. Dầu diesel là 16.020 đồng một 
lít, tăng 360 đồng. Dầu madut là 15.950 
đồng một kg, tăng 900 đồng.

Cơ quan điều hành cũng chi 900 
đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng 
E5 RON 92; các mặt hàng khác không  
chi quỹ.

Như vậy, giá xăng đã có đợt tăng trở 
lại sau một kỳ giảm giá và một kỳ giữ 
nguyên giá bán từ giữa tháng 8 đến nay.

(Theo VnExpress.net)

Khởi tố, bắt giam đối tượng phản động 
nhằm lật đổ chính quyền

Ngày 10.9, Cơ quan An ninh điều tra 
CA tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết 
định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực 
hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Kim Phi 
(SN 1959; ngụ phường Mỹ Bình,TP Long 
Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 
khoảng tháng 9 đến cuối tháng 12.2020, 
Phi sử dụng tài khoản Facabook “Phi Kim” 
kết bạn với một số tài khoản Facebook là 
thành viên của tổ chức phản động “Chính 
phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào 
Minh Quân cầm đầu.

Trong thời gian này, Phi thường xuyên 
theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài 
viết, clip, hình ảnh có nội dung tuyên 

truyền chống phá Đảng, Nhà nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam…

Đến ngày 1.1.2021, Phi làm hồ sơ xin 
tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia 
Việt Nam lâm thời” và được giao nhiệm 
vụ tuyên truyền, khuếch trương thanh 
thế cho tổ chức và Quân; móc nối, lôi kéo 
người tham gia tổ chức.

Phát hiện quy trình hoạt động của 
Phi, Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh 
An Giang tiến hành xác minh, điều tra và 
thu giữ 6 clip và 440 trang tài liệu từ tài 
khoản Facebook “Phi Kim” của Phi với 
các nội dung tuyên truyền chống phá Nhà 
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và hoạt 
động nhằm lật đổ chính quyền.

 (Theo nld.com.vn)

Lần đầu tiên Việt Nam có sinh viên vào 
“top 50 học sinh xuất sắc toàn cầu”

Ban tổ chức giải thưởng Học sinh Toàn 
cầu 2021 (Global Student Prize 2021) vừa 
công bố danh sách 50 gương mặt lọt top. 
Trong đó, Việt Nam có một sinh viên vinh 
dự lọt top này.

Năm 2021 là năm đầu tiên giải thưởng 
Global Student Prize được tổ chức. Top 50 
học sinh toàn cầu đã được chọn ra từ 3.500 
ứng cử viên tới từ 94 quốc gia. Các ứng viên 
đều sở hữu thành tích học thuật “khủng” 
và có tầm ảnh hưởng tại quốc gia của mình.

Đồng Ngọc Hà (ảnh), sinh viên năm thứ 
nhất, lớp Tài năng Sinh học, Trường ĐH 
Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 
đã trở thành sinh viên tiêu biểu của Việt 
Nam lọt vào trong danh sách này.

Dù mới chỉ 19 tuổi, Đồng Ngọc Hà đã 

nhận được nhiều 
giải thưởng nổi 
bật như: Huân 
c h ư ơ n g  L a o 
động hạng ba, 
Huy chương Bạc 
Olympic Sinh 
học quốc tế năm 
2020 và giải nhất 

Olympic Sinh học cấp quốc gia năm 2020.
Trở thành đại diện của Việt Nam lọt top 

50 Sinh viên xuất sắc toàn cầu, Hà sẽ có cơ 
hội kết nối với cộng đồng sinh viên toàn 
cầu, tham gia vào các cuộc thảo luận quốc 
tế về chính sách, chiến dịch tác động đến 
học sinh, sinh viên và giáo dục.

(Theo daidoanket.vn)
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Bình ĐịnhTHỨ BẢY, 11.9.2021

Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 30.8.2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, kế 
hoạch tổ chức thi tuyển, kinh phí thi tuyển phương án kiến 
trúc công trình: Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức thi tuyển 
Phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc của 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

- Công bố thông tin cuộc thi: Từ ngày 06.9.2021;
- Phát hành hồ sơ dự thi và cung cấp thông tin, thể lệ cuộc 

thi: Từ ngày 06.9.2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 06.10.2021. 
- Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Kết thúc trước 16 giờ 30 phút ngày 

15.10.2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).
- Đánh giá hồ sơ dự thi: Từ ngày 16.10.2021 đến ngày 

31.10.2021.
- Công bố giải thưởng (dự kiến): Tháng 11.2021.
- Đơn đăng ký dự thi và các hồ sơ tài liệu có liên quan có thể 

tải trực tiếp trên website Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (https://
sxd.binhdinh.gov.vn/) hoặc website Hội đồng nhân dân tỉnh 
Bình Định (https://hdnd.binhdinh.gov.vn/)

Địa điểm tiếp nhận đơn đăng ký dự thi: Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh (Số 104, đường Nguyễn Huệ, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc gửi đến địa chỉ Email: vanphong@
hdnd.binhdinh.gov.vn trước ngày 06.10.2021.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo và trân 
trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực dành sự quan 
tâm và thời gian tham gia cuộc thi nêu trên.

THÔNG BÁO
Cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: 

Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH 
và HĐND tỉnh Bình Định

NGÀY VÀ ĐÊM 11.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi 
mưa vừa, mưa to và giông. Gió Tây Nam cấp 3 - 4, vùng ven biển gió 
Tây Nam cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Trong mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 260C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa rào và giông. Gió 

Tây Nam cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 320C; nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 260C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và 

giông. Tầm nhìn xa 4 - 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 - 7, giật 
8 - 9. Biển động. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và 
gió giật mạnh.                (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC

NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2021

1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 10 giáo viên, thông tin cụ 
thể đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND TP Quy Nhơn: 
https://quynhon.gov.vn. 

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ.
3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ 

ngày 08 tháng 9 năm 2021 đến ngày 07 tháng 10 năm 2021.
4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Khuyến 

khích nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng bằng đường Bưu điện để phòng 
chống dịch Covid-19 hoặc nộp trực tiếp tại sảnh tầng trệt Trung 
tâm Hành chính thành phố - Số 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh  
Bình Định.

5. Số điện thoại liên hệ: 0256.3.820.255 (trong giờ hành chính).

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao;  

01 lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100; 
01 xe nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa; 
01 máy cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế + 
lô sóng 270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01 dàn 
máy xeo giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp Phát; 
địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 2.446.708.185 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 450.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

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

Nhơn, tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 24.9.2021 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm nộp khoản 
tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 24.9.2021, tài khoản tại các ngân 
hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và 
công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 27.9.2021 tại Trụ sở Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.  

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 
theo phương thức trả giá lên. 

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá 
là cá nhân, tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép 
tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá. 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định
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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

Ngày 10.9, Hội chợ ASEAN - Trung 
Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh 
về thương mại - đầu tư ASEAN - Trung 
Quốc (CABIS) lần thứ 18 đã khai mạc tại 
Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế 
TP Nam Ninh - thủ phủ tỉnh Quảng Tây, 
miền Nam Trung Quốc.

Hội chợ và hội nghị diễn ra trong 
bối cảnh Trung Quốc và ASEAN kỷ 
niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại  
ASEAN - Trung Quốc. Đây cũng là năm 
đầu tiên hai bên thực hiện kế hoạch hành 
động giai đoạn 2021 - 2025 với trọng tâm 
trung và dài hạn là phát triển bền vững.

Phát biểu ghi hình tại phiên khai mạc, 
thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh các bên 
cần tiếp tục đẩy nhanh tiến trình hợp tác, 
tận dụng các hiệp định thương mại khu 
vực, phát huy hiệu quả kinh tế số, Chính 
phủ số, xã hội số. Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành cũng đề nghị Trung Quốc hợp tác 
phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho 
các nước tiếp cận vắc xin và công nghệ sản 
xuất vắc xin.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những 
tiến triển tích cực trong quan hệ Việt 
Nam - Trung Quốc và nhấn mạnh, Việt 
Nam tạo điều kiện thuận lợi để các DN 

CAEXPO 2021: Việt Nam giới thiệu 
các sản phẩm có sức cạnh tranh

TIN VẮN

Khai mạc Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư ASEAN - Trung Quốc.                 Ảnh: THÁI BÌNH

Trung Quốc cũng như các nước trong 
khối đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng 
cũng đề nghị Chính phủ Trung Quốc mở 
rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi 
để các mặt hàng nông - thủy sản Việt 
Nam thông quan.

Hội chợ thu hút gian hàng của 20 nước 
trên thế giới với nhiều DN hàng đầu Trung 
Quốc. Trong suốt 4 ngày chính của hội 
chợ sẽ diễn ra hàng loạt chuyên đề thảo 
luận về hợp tác thương mại đầu tư RCEP, 

hợp tác kinh tế trong nhiều lĩnh vực, y tế, 
dịch bệnh.

Việt Nam tham dự hội chợ với số lượng 
DN nhiều nhất ASEAN. Tại hội chợ, Việt 
Nam có 80 gian hàng trưng bày các mặt 
hàng thế mạnh nông - thủy - hải sản, thực 
phẩm, đồ gỗ, dịch vụ thương mại… Hơn 
200 DN Việt Nam tham gia quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm, các mặt hàng thế mạnh theo 
hình thức trực tuyến từ nay đến cuối năm.                                                    

(Theo VTV.VN)

Ngày 9.9, tại trụ sở LHQ ở New York 
(Mỹ), Hội đồng Bảo an đã thảo luận tình 
hình tại Afghanistan.

Phiên họp do Bộ trưởng Ngoại giao và 
Quốc phòng Ireland - nước Chủ tịch Hội 
đồng Bảo an tháng 9, ông Simon Coveney 
chủ trì, với sự tham dự của bà Deborah 
Lyons, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký 
LHQ về Afghanistan. 

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái 
đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, cho 
biết Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình 
ở Afghanistan, với những khó khăn về 
nhiều mặt và mong muốn tình hình sớm 
ổn định, vì lợi ích, an toàn của người dân, 
hòa bình và ổn định ở khu vực.

Đại sứ kêu gọi các bên liên quan ở 
Afghanistan tiếp tục kiềm chế, không 
sử dụng vũ lực bảo đảm hoạt động bình 
thường của cơ sở hạ tầng quan trọng và dịch 
vụ cần thiết với cuộc sống của người dân và 
thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện 
với sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý 
nghĩa của phụ nữ và thanh niên. 

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi tất cả 
các bên liên quan tiếp tục bảo đảm có sự 
tiếp cận nhân đạo đầy đủ, bảo đảm an 
toàn cho nhân viên LHQ, nhân viên nhân 
đạo, ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế và 
người nước ngoài.

Đồng thời, Đại sứ kêu gọi tăng cường 
các nỗ lực ứng phó với các thách thức về 
chống khủng bố, nhân đạo, an ninh lương 
thực, di cư, ứng phó đại dịch Covid-19, 
chống tội phạm và ma túy tại Afghanistan 
và mong muốn cộng đồng quốc tế, LHQ, 
các đối tác khu vực và quốc tế tăng cường 
các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo và tái thiết tại 
nước này.                                (Theo TTXVN)

Việt Nam kêu gọi các bên 
ở Afghanistan tuân thủ 
luật nhân đạo quốc tế

Các thành viên Taliban tuần tra trên một tuyến 
phố ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 31.8.2021. 

Ảnh: AFP/TTXVN

Philippines và Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ 
luật pháp ở Biển Đông

Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại 
giao Philippines, Teodoro Locsin và Ngoại 
trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington 
DC ngày 10.9, hai bên đã tái khẳng định 
tầm quan trọng của mối quan hệ song 
phương và việc tuân thủ luật pháp quốc 
tế trên Biển Đông.

Đây là cuộc gặp song phương trực tiếp 
đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo ngoại giao 
Philippines và Mỹ. Ngoại trưởng Antony 
Blinken khẳng định tầm quan trọng của tự 
do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc 
tế ở Biển Đông, đồng thời nhắc lại lời kêu 
gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của 

Tòa trọng tài năm 2016 được ban hành theo 
Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 
năm 1982. Phát biểu trước truyền thông 
Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines 
Teodoro Locsin cũng bày tỏ sự ủng hộ 
mạnh mẽ một trật tự quốc tế dựa trên luật 
lệ bao gồm quyền tự do hàng hải.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng 
Philippines Lorenzana cho rằng, hai nước 
cần xem xét sửa đổi Hiệp ước phòng thủ 
chung và các hiệp ước quốc phòng khác, 
nhằm đảm bảo có thể đối phó tốt hơn với 
các mối đe dọa quân sự chiến lược vùng 
xám của Trung Quốc.         (Theo VOV.VN)

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin 
(bên trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken 
trong cuộc gặp.               Nguồn: Twiter Antony Blinken

Nga thông báo hoàn thành xây dựng 
dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Nga thông báo hoàn thành xây dựng dự án Dòng 
chảy phương Bắc 2.                  Ảnh: Nord-stream2.com

Ngày 9.9, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ 
thông báo đã thành lập một lực lượng đặc 
nhiệm mới tại vùng Vịnh, kết hợp máy 
bay không người lái và trí tuệ nhân tạo 
(AI), trong bối cảnh xảy ra những cuộc 
tấn công ở vùng biển này thời gian qua.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm 
các lực lượng Hải quân Mỹ (NAVCENT) 
cho hay lực lượng mới sẽ dựa vào các 
đối tác khu vực và liên minh. Chỉ huy 
trưởng NAVCENT và Hạm đội 5, Phó đô 
đốc Brad Cooper cho biết “nguyên nhân 
thành lập lực lượng này là để chúng tôi 
có thể phát triển và tích hợp các hệ thống 
không người lái với AI thành một nhằm 
2 mục đích. Thứ nhất là tăng cường năng 
lực giám sát trên biển và thứ hai là nâng 
cao khả năng răn đe”.  

(Theo Báo Tin Tức)

Tập đoàn năng lượng Gazprom của 
Nga thông báo hoàn thành xây dựng 
đường ống dẫn khí Dòng chảy phương 
Bắc 2 và sẽ sớm vận hành đường ống cung 
cấp khí đến châu Âu.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Tập đoàn năng lượng 
Gazprom Gazprom Alexey Miller cho biết, 
việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt 
Dòng chảy phương Bắc 2 đã hoàn tất.

Trước đó, nhà điều hành dự án thông 
báo đã hoàn thành việc đặt đường ống cuối 
cùng của Dự án. Công ty dự kiến   sẽ vận 
hành đường ống dẫn khí vào cuối năm nay.

Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án 
đường ống gồm 2 tuyến dẫn khí đốt 
chạy từ cảng Ust-Luga, tỉnh Leningrad, 
Liên bang Nga đến Greifswald của Đức 
với chiều dài 1.200 km. Tổng công suất 
của đường ống dẫn khí dự kiến đạt  
55 tỷ m³/năm.

Mỹ thành lập lực lượng 
sử dụng máy bay không 
người lái ở vùng Vịnh 

l Nhà Trắng cho biết, ngày 9.9, Tổng 
thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung 
Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm 
lần đầu tiên sau 7 tháng, nhằm tìm cách 
đảm bảo “sự cạnh tranh” giữa hai cường 
quốc này không biến thành “xung đột”.  
                                          (Theo baoquocte.vn)
l Taliban có thể tổ chức lễ tuyên thệ 

nhậm chức cho Chính phủ mới thành lập 
ở Afghanistan vào ngày 11.9, đúng 20 năm 
sau khi xảy ra loạt vụ khủng bố kinh hoàng 
nhằm vào nước Mỹ. (Theo VOV.VN)
l Ngày 10.9, Bộ Quốc phòng Nga 

thông báo đội tàu thuộc Hạm đội Baltic 
đã lên đường thực hiện nhiệm vụ theo 
chương trình cuộc tập trận chung với 
Belarus, mang tên Zapad-2021(Phương  
Tây - 2021). (Theo TTXVN)
l Nga ngày 10.9 cho biết lực lượng 

chống khủng bố của nước này đã tiêu diệt 
2 phần tử khủng bố và phát hiện một nơi 
cất giấu vũ khí trong một cuộc đột kích tại 
khu vực Dagestan ở Bắc Caucasus.  
                                                        (Theo TTXVN)

Gazprom cho biết, trong năm nay 
có khoảng 5,6 tỷ m³ khí đốt có thể được 
cung cấp ra thị trường châu Âu thông 
qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Gazprom có   kế hoạch bắt đầu cung cấp 
khí đốt qua tuyến thứ nhất từ ngày 1.10 
và thông qua cả hai tuyến vào ngày 1.12.                                          

(Theo VOV.VN)


