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CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19
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THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 13.9.2021)

l Số ca trong ngày   8
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 90, Hoài Nhơn: 119, 
Hoài Ân: 87, An Nhơn: 164,  
Phù Cát: 283,  Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 42, 
các khu cách ly tập trung: 59)

l Số điều trị khỏi   680
l Số tử vong  10
l Cách ly tại bệnh viện   215
l Cách ly tập trung    1.584

905

Phải lập tức thành lập các trung tâm chỉ huy 
phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã
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Tuyên truyền phòng,
chống dịch bằng tiếng 
dân tộc thiểu số u4

u2

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG GIAI ĐOẠN MỚI:

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã bước vào giai đoạn
mới với yêu cầu phải bài bản, căn cơ, thống nhất và 

phù hợp diễn biến thực tế.

Bài bản, thống nhất, 
phù hợp thực tiễn

Nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 
lơ là phòng cháy, chữa cháy
Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác PCCC, tuy nhiên gần đây 
trên địa bàn tỉnh còn xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại các DN, cơ sở 
sản xuất, hộ gia đình, gây thiệt hại lớn về tài sản. Phóng viên 
Báo Bình Định đã trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CA tỉnh về vấn đề này.

Tăng cường bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản 
chưa khai thác

Bảo vật quốc gia tại tỉnh ta là những hiện 
vật góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn 
hóa độc đáo của vùng đất Bình Định trong 
kho tàng di sản văn hóa dân tộc.

Chăm lo chu đáo
người cách lyu7

u6Test nhanh tầm soát vi rút SARS-CoV-2 cho người lao động tại
Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn liên quan đến ổ dịch ở phường

Hải Cảng, TP Quy Nhơn vào ngày 13.9. Ảnh: PHAN TUẤN

Quy Nhơn phải nỗ lực 
để giữ an toàn cho cả tỉnh

Giữ gìn và phát huy 
giá trị bảo vật 
quốc gia

u3
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Bình Định

TIN VẮN

Ngày 13.9, trong cuộc họp 
đầu tiên sau khi được kiện toàn, 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh đã dành nhiều 
thời gian thảo luận về Kế 
hoạch Phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh Bình Định trong 
giai đoạn mới. 
Nới lỏng giãn cách tại 
vùng an toàn

Kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu 
chính: Thứ nhất, 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 trên địa bàn tỉnh. Tổ 
chức cách ly y tế kịp thời và điều 
trị hiệu quả, giảm thiểu tối đa 
biến chứng và tử vong.

Thứ hai, 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 chịu ảnh hưởng của 
dịch bệnh và đảm bảo ANTT trên 
địa bàn toàn tỉnh.

Thứ ba, từng bước nới lỏng 
giãn cách xã hội tại các vùng/
khu vực an toàn với Covid-19 
phù hợp với tình hình và diễn 
biến của dịch bệnh để phát triển 
kinh tế, tạo điều kiện cho người 
dân ổn định thu nhập, cuộc sống.

Để đạt được 3 mục tiêu này, 
cần thực hiện đồng bộ nhiều 
nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ 
đạo, điều hành; tuyên truyền, vận 
động; ngăn chặn, phát hiện sớm 
dịch bệnh; thực hiện giãn cách xã 
hội; giám sát dịch bệnh tại cộng 
đồng. Đồng thời, nâng cao năng 
lực cách ly tập trung; tăng cường 
khả năng tiếp nhận, thu dung 
điều trị người bệnh và năng lực 

          PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG GIAI  ĐOẠN MỚI:

  Bài bản, thống nhất, phù hợp thực tiễn
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã bước vào giai đoạn 
mới với yêu cầu phải bài bản, căn cơ, thống nhất và phù hợp 
diễn biến thực tế.

Test nhanh tầm soát vi rút SARS-CoV-2 cho người dân phường Lê Hồng Phong,  
TP Quy Nhơn vào ngày 13.9.                                                                                        Ảnh: PHAN TUẤN

Phải kiểm soát 
được di biến động dân 
cư; thôn, xóm nào có 
ai đi ai ở, đặc biệt là 

kiểm soát đội ngũ lái xe 
đường dài. Cái này thật 
sự không khó; tới đây, 
địa phương nào để xảy 
ra dịch mà không nắm 

được dân cư thì xử lý 
trách nhiệm ngay”.

Bí thư Tỉnh ủy 
HỒ QUỐC DŨNG

“

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã bàn bạc, 
thống nhất thành lập tổ giúp việc và 5 tiểu ban (Chỉ đạo sản xuất, lưu 
thông hàng hóa; An ninh trật tự; Tuyên truyền - vận động; An sinh xã 
hội; Y tế). Ban Chỉ đạo cũng thảo luận, thông qua dự thảo phân công 
nhiệm vụ các thành viên và Quy chế làm việc của Ban.

xét nghiệm; tiêm chủng vắc xin...  
Theo Giám đốc Sở Y tế Lê 

Quang Hùng, Kế hoạch có nhiều 
điểm mới; trong đó đáng chú ý 
là nghiên cứu thí điểm mô hình 
người dân tự xét nghiệm bằng 
test nhanh SARS-CoV-2 tại địa 
bàn TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, 
Hoài Nhơn, huyện Phù Cát để 
triển khai nhân rộng trên toàn 
tỉnh. Cho phép các nhà thuốc trên 
địa bàn tỉnh bán test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long cho rằng, trong điều 
kiện tỷ lệ tiêm vắc xin còn thấp, 
người dân có điều kiện tự test 
nhanh thường xuyên để bảo 
vệ sức khỏe là rất cần thiết, cần 
thực hiện ngay trên phạm vi toàn 
tỉnh để mở rộng diện bao phủ 
xét nghiệm. Song, Sở Y tế phải 
chỉ đạo và quản lý được các nhà 
thuốc bán test nhanh, ban hành 
hướng dẫn thực hiện cụ thể, 
nhất là cơ chế thông báo khi có 
ca dương tính để xử lý kịp thời.

“Khâu xét nghiệm tầm soát 
phải được duy trì thường xuyên 
từ nay đến cuối năm 2021 để 
nhận định rõ vùng dịch, vùng 
an toàn để có phương án quản lý 
phù hợp”, Chủ tịch UBND tỉnh 
lưu ý thêm.

Liên quan đến khâu tầm soát 
định kỳ, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu cầu 
ngành Y tế phải nghiên cứu, đề 
xuất cụ thể phương án thực hiện 
đối với từng vùng, nhất định 
không cào bằng, thực hiện đại 
trà “vùng xanh” cũng như vùng 
nguy cơ. Mỗi lần tầm soát xong 
phải vẽ được bản đồ dịch tễ cụ 
thể đến từng thôn, xóm phục vụ 

cho công tác quản lý.

Đồng bộ, thống nhất
Từ thực tế giãn cách để chống 

dịch thời gian qua, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn nhấn mạnh yếu tố khoa học 
trong quá trình thực hiện. Cụ thể, 
phải tính toán phạm vi phong 
tỏa liên quan đến F0, chứ không 
phải theo thôn, xã như trước đây. 

“Phong tỏa theo địa giới hành 
chính là dễ cho mình, nhưng đẩy 
cái khó cho dân, lại chống dịch 
không hiệu quả. Phải thay đổi 
cách làm. Chưa đầy 40 cây số từ 
Hoài Nhơn đi An Lão mà quá 
trời chốt, chốt nào cũng đòi bỏ 
hàng xuống trung chuyển thì ai 
chịu nổi? Đã là “vùng xanh” như 
nhau thì xã này qua xã kia chốt 

cái gì nữa? Cùng một hệ thống 
chính trị, cùng một hệ thống quản 
lý nhà nước mà không liên thông 
gì cả!”, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy gay gắt nói. 

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ 
đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh 
giao Sở Y tế tham mưu phương 
án phong tỏa khu vực nguy cơ 
cao trong phạm vi hẹp, thời gian 
ngắn dựa vào bản đồ dịch tễ theo 
bán kính địa bàn ghi nhận F0 với 
yêu cầu: “Đã phong tỏa thì phải 
đạt mục đích, sớm bóc tách F0 ra 
khỏi cộng đồng để cuộc sống trở 
lại trạng thái bình thường. Trước 
khi phong tỏa phải chuẩn bị đầy 
đủ hậu cần theo phương châm  
“4 tại chỗ”, không để người dân 
bị động, khó khăn”. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các giải 
pháp phòng, chống dịch tới đây 
phải bài bản, căn cơ, phù hợp với 
thực tiễn. Trong đó, công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phải mang tính xuyên 
suốt; ban chỉ đạo cấp huyện, xã 
phải được kiện toàn theo hướng 
bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng 
ban để gắn trách nhiệm người 
đứng đầu; ban chỉ đạo cấp cơ sở 
phải nắm vững các quan điểm 
lãnh đạo, chỉ đạo về chống dịch 
của Trung ương và tỉnh.

“UBND tỉnh xem xét ban 
hành quy định về giãn cách, 
phong tỏa phù hợp với thực tế để 
người dân từng bước khôi phục 
sinh hoạt, sản xuất. Cùng với đó 
là quy định về tiêu chí để công 
nhận khu dân cư, DN an toàn, 
đủ điều kiện thì cho phép đi lại, 
sản xuất. Các ngành, địa phương 
cũng cần sớm xây dựng kế hoạch 
phòng, chống dịch khi mưa bão 
sắp đến”, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh 
cũng nêu rõ quan điểm phải đảm 
bảo nguồn lực để chống dịch hiệu 
quả, khôi phục đời sống, sản xuất. 
Về cơ chế hỗ trợ tài chính thực 
hiện công tác phòng, chống dịch, 
tỉnh sẽ hỗ trợ 100% cho 3 huyện 
miền núi (An Lão, Vân Canh, Vĩnh 
Thạnh), 70% cho 2 huyện trung du 
(Tây Sơn và Hoài Ân) và 50% cho 
các địa phương còn lại. 

NGUYỄN VĂN TRANG

(BĐ) - Chiều 13.9, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long làm 
việc với TP Quy Nhơn về công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn.

Theo báo cáo, đến nay TP Quy 
Nhơn có 90 ca dương tính với 
SARS-CoV-2. Đáng chú ý, chiều 
12.9, phường Hải Cảng ghi nhận 
1 trường hợp lái xe tải đường dài 
thường giao nhận hàng tại Khu 
công nghiệp Bắc Sông Cầu (tỉnh 
Phú Yên) và Khu công nghiệp Nhơn 
Hòa (TX An Nhơn) dương tính với 
SARS-CoV-2. Tính đến 12 giờ ngày 
13.9, đã phát hiện 29 ca Covid-19 
liên quan tài xế này (phường Hải 
Cảng có 23 ca, phường Ngô Mây  
1 ca, phường Đống Đa 2 ca, phường 
Trần Hưng Đạo 3 ca). 

Theo ngành Y tế, liên tục trong 
thời gian gần đây, TP Quy Nhơn 
xuất hiện một số ổ dịch rải rác ở 
một số phường, tuy nhiên tính 
đến thời điểm hiện nay, ổ dịch tại 
phường Hải Cảng phức tạp nhất. 
Điều đáng lo ngại là ổ dịch chưa 
xác định được nguồn lây, có thể 
nguồn lây không phải từ tài xế 
mà có từ trước đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long nhận định: Ổ dịch bùng 
phát tại phường Hải Cảng cho 
thấy công tác phòng, chống dịch 
có nhiều lỗ hổng. Thành phố phải 
xem đây là bài học để rút kinh 
nghiệm sâu sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
lãnh đạo TP Quy Nhơn tiếp tục 
tăng cường chỉ đạo trực tiếp, toàn 
diện, phân công phân nhiệm rõ 
ràng và phải đưa Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch Covid-19 
của thành phố, của các xã, phường 
vào hoạt động. Tiếp tục phát huy 
vai trò của các tổ Covid-19 cộng 
đồng để nắm chắc sự biến động 
dân cư, từ đó kịp thời phát hiện 
các trường hợp không tuân thủ 
quy định phòng, chống dịch. Bên 
cạnh đó, thành phố cần xây dựng 
kế hoạch sống chung với dịch 

từ đây đến cuối năm. Tỉnh sẽ 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
thành phố trong công tác phòng, 
chống dịch. Trước mắt tỉnh sẽ bổ 
sung 10.000 test nhanh và 10.000 
liều vắc xin cho TP Quy Nhơn. 
Tuy nhiên, thành phố cũng phải 
tính toán nâng cao năng lực tiêm 
chủng để số lượng tiêm phải đạt 
5.000 liều/ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long khẳng định quan điểm 
của tỉnh là dồn sức để đảm bảo an 
toàn cho TP Quy Nhơn, tuy nhiên 
Quy Nhơn cũng phải nỗ lực để giữ 
sự an toàn cho toàn tỉnh. Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng yêu cầu thành 
phố phát huy tinh thần chủ động 
sáng tạo của mình trong công tác 
phòng, chống dịch, nhanh chóng 
khống chế các ổ dịch trên địa bàn.
l Liên quan đến việc xử lý ổ 

dịch tại phường Hải Cảng, ngày 
13.9, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn 
ký Quyết định số 249-QĐ/TU 
tạm đình chỉ công tác đối với ông 
Nguyễn Văn Nghị - Bí thư Đảng 
ủy phường Hải Cảng; Chủ tịch 
UBND TP Quy Nhơn ký Quyết 
định số 6852/QĐ-UBND tạm đình 
chỉ công tác đối với ông Nguyễn 
Quang Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND phường Hải Cảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
phường Hải Cảng bị tạm đình 
chỉ công tác trong 15 ngày (kể từ  
12 giờ ngày 13.9.2021) để kiểm 
điểm, làm rõ trách nhiệm của người 
đứng đầu trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn phường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng 
ủy phường Hải Cảng Nguyễn 
Anh Tuấn được giao phụ trách, 
điều hành Đảng ủy phường và 
Phó Chủ tịch UBND phường 
Đinh Anh Tuấn được giao phụ 
trách, điều hành UBND phường 
trong thời gian Bí thư Đảng ủy và 
Chủ tịch UBND phường bị tạm 
đình chỉ công tác.

THẢO KHUY - MAI LÂM

(BĐ) - Ngày 13.9, Giám đốc 
Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn có văn 
bản yêu cầu phòng GD&ĐT các 
huyện, thị xã, thành phố, trường 
THPT và trực thuộc, trung tâm 
giáo dục thường xuyên, giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục 
triển khai các giải pháp đảm bảo 
an toàn cho giáo viên và học 
sinh trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến còn phức tạp.

Tất cả cơ sở giáo dục phải thực 
hiện đồng bộ và nghiêm túc các 
giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu 
an toàn phòng dịch, kịp thời phát 
hiện, khoanh vùng, tránh lây lan. 
Trong đó, thực hiện giãn cách lớp 
với lớp, giáo viên với giáo viên; 

bố trí chỗ ngồi phù hợp, kê bàn 
ghế giãn tối đa trong phòng để 
học sinh cách nhau ít nhất 1 m; ra 
chơi theo lớp, đi về theo lớp; người 
nhà không vào trường đưa đón 
học sinh, học viên; không tụ tập 
trước và xung quanh cổng trường. 
Đảm bảo trường sạch, lớp sạch, 
thông thoáng, khu nội trú sạch; đủ 
nước sạch, xà phòng, sát khuẩn tay 
nhanh, thực hiện vệ sinh lớp học 
vào đầu và cuối buổi học.

Các cơ sở giáo dục chủ động 
phối hợp với chính quyền địa 
phương để kiểm soát chặt chẽ 
học sinh, học viên từ vùng dịch 
về; phát hiện kịp thời trường hợp 
nghi ngờ, có dấu hiệu mắc bệnh 
thì báo ngay cho cơ quan y tế gần 

nhất để xử lý. 
Nhắc nhở toàn thể giáo viên, 

học sinh, học viên gương mẫu 
thực hiện yêu cầu 5K, lưu ý các 
biện pháp cụ thể: Không tụ tập 
đông người, rửa tay thường xuyên 
bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi 
đến trường, trong lớp học và ở nơi 
công cộng, tăng cường tự bảo vệ 
sức khỏe; đặc biệt hạn chế tối đa 
việc tiếp xúc với người lạ, người 
từ vùng dịch trở về.

Các cơ sở tuyên truyền cho 
phụ huynh học sinh cùng chung 
tay với ngành Giáo dục trong 
phòng, chống dịch; giữ an toàn 
cho con em mình, nhất là người 
từ vùng dịch trở về địa phương.

THU HIỀN

l Ngày 13.9, thông qua Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công 
ty CP Fresenius Kabi Việt Nam 
ủng hộ thực phẩm (mì tôm, nước 
mắm, dầu ăn, sữa) và nhu yếu 
phẩm các loại với tổng trị giá  
70 triệu đồng (ảnh), góp phần 
hỗ trợ người dân trên địa bàn 
tỉnh khắc phục khó khăn do dịch 
Covid-19. Công ty TNHH Sản 
xuất & Thương mại Hoàng Dung 
đã hỗ trợ tỉnh Bình Định 200 bộ 
kit test nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 trị giá 80 triệu đồng.
l Trước đó, ngày 12.9, Ngân 

hàng TMCP Bắc Á phối hợp với 
Đoàn Khối DN tỉnh đã tổ chức 
đến thăm, hỗ trợ sữa, nước suối 

(BĐ) - Ngày 13.9, Cơ quan 
CSĐT CA huyện Phù Cát cho biết 
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình 
sự làm lây lan dịch bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra 
vào ngày 22.8 tại thôn Hòa Hội, xã 
Cát Hanh, huyện Phù Cát.

Được biết, vào thời gian trên, 

các đối tượng điều khiển xe khách 
từ vùng dịch TP Thủ Đức (TP 
Hồ Chí Minh) về tại thôn Hòa 
Hội nhưng không khai báo y tế, 
không thực hiện các quy định 
phòng dịch của địa phương, đã 
tiếp xúc và làm lây lan dịch bệnh 
cho nhiều người.                 K. ANH

Quy Nhơn phải nỗ lực để giữ 
an toàn cho cả tỉnh
l Tạm đình chỉ công tác Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch UBND phường Hải Cảng 

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh 
ở Phù Cát

Giáo viên, học sinh hạn chế tối đa việc tiếp xúc 
người lạ, người từ vùng dịch trở về Ủng hộ nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế 

cho công tác phòng, chống dịch

(BĐ) - Chiều 13.9, Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh tổ chức họp 
giao ban trực tuyến với các địa 
phương về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Cuộc họp 
do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long, Chỉ huy trưởng Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 của tỉnh và các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, 
Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì. 

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến 
nay, toàn tỉnh ghi nhận 905 ca mắc 
Covid-19; đã điều trị khỏi 680 ca; 
10 trường hợp tử vong; 215 ca 
đang cách ly, điều trị. 

Tại cuộc họp, các sở, ngành, 
địa phương cùng nhau phân tích, 
đánh giá tình hình phòng, chống 
dịch của các địa phương. Theo đó, 
TX Hoài Nhơn là địa phương có 
tình hình dịch bệnh phức tạp, tuy 
nhiên kế hoạch tầm soát chỉ ở 3 
phường trọng điểm, vùng còn lại 
tầm soát chưa toàn diện. Công tác 
truy vết của TX Hoài Nhơn khá 
yếu. Bên cạnh đó, tình hình dịch 
tại TP Quy Nhơn lại diễn biến bất 
ngờ, công tác truy vết còn chậm. 
Theo ngành Y tế, TX Hoài Nhơn, 

TP Quy Nhơn phải tập trung truy 
vết và cách ly triệt để F1. Đồng thời 
các địa phương phải chuẩn bị khu 
cách ly tập trung vì trong bối cảnh 
tỉnh tiếp tục đón người từ TP Hồ 
Chí Minh về, áp lực lên khu cách ly 
tập trung của quân đội sẽ rất cao. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang đề nghị Sở Y tế khẩn 
trương có hướng dẫn cụ thể về 
đối tượng tầm soát và phương 
pháp xét nghiệm để các địa 
phương thống nhất trong triển 
khai thực hiện. Việc quản lý lái xe 
đường dài không mới nhưng nói 
mãi vẫn chưa kiểm soát được, đây 
là mối nguy cơ rất cao trong công 
tác phòng, chống dịch. Do vậy, Sở 
Y tế phải hướng dẫn việc cách ly 
y tế tạm thời đối với lái xe, phụ 
xe trong thời gian chờ giao nhận 
hàng, lưu trú tại địa phương. CA 
tỉnh khẩn trương rà soát, sắp xếp 
lại các chốt kiểm tra y tế, đảm bảo 
tinh gọn, lưu thông hàng hóa, an 
toàn phòng, chống dịch; đặc biệt 
phải tính toán thống nhất phần 
mềm để liên thông dữ liệu giữa 
các chốt và các địa phương. 

Với tình hình dịch bệnh phức 

tạp, nhiều gia đình khó khăn, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đề nghị ngành GD&ĐT không thu 
học phí từ đầu năm, mà chờ hướng 
dẫn miễn, giảm học phí để tránh 
việc học sinh vì hoàn cảnh khó khăn 
mà bỏ học; không thu các khoản 
ngoài quy định của Nhà nước. 

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ 
đạo lãnh đạo UBND các huyện, 
thị xã, thành phố phải lập tức 
thành lập các trung tâm chỉ huy 
phòng, chống dịch Covid-19 của 
các xã, phường, thị trấn. Từ nay 
đến ngày 16.9,  chủ tịch UBND các 
xã, phường, thị trấn phải lên danh 
sách quản lý dân cư (có số điện 
thoại, số nhà, nghề nghiệp). Giao 
Sở Công Thương và Ban quản lý 
Khu kinh tế tỉnh chuyển tất cả 
danh sách cán bộ quản lý, nhân 
viên, người lao động của tất cả 
các DN cho chủ tịch UBND các 
xã, phường và chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố có 
DN đóng trên địa bàn. Sở GTVT 
cùng với Sở Công Thương chuẩn 
bị phương án lưu thông hàng hóa, 
chấm dứt tình trạng ngăn sông, 
cấm chợ.                            ĐỖ THẢO

Phải lập tức thành lập 
các trung tâm chỉ huy phòng, 
chống dịch Covid-19 cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long chỉ đạo tại cuộc họp.                                                                                                                   Ảnh: ĐỖ THẢO

l Hưởng ứng chiến dịch 
“Kết nối cộng đồng, vượt qua 
thử thách” do Hội CTĐ tỉnh phát 
động, chiều 13.9, Hội CTĐ huyện 
Vân Canh trao 20 suất quà cho 
các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn ở hai thôn đang thực hiện 
giãn cách theo Chỉ thị 16 là An Long 
2 (xã Canh Vinh) và Tân Quang (xã 
Canh Hiển). Mỗi suất quà trị giá  
300 nghìn đồng, gồm gạo và một 
số nhu yếu phẩm.                   N. NGA

l Một tài xế bị tai nạn, mắc 
kẹt trong ca bin đã được Cảnh 
sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) cứu 
kịp thời vào chiều 13.9. Nạn nhân 
là anh Trần Văn Huy (31 tuổi, ở tỉnh 
Đắk Lắk) điều khiển xe tải chở dưa 
hấu lưu thông trên QL 19C qua địa 
bàn xã Phước Thành, Tuy Phước, 
đã tông vào mái hiên nhà dân 
bên đường, khiến đầu xe bị biến 
dạng, anh Huy mắc kẹt trong  
ca bin.                           DANH NHÂN

l  Chiều 13.9, Chi nhánh 
Viettel Phù Mỹ phối hợp với Hội 
Khuyến học huyện Phù Mỹ trao 
tặng 70 suất học bổng cho các học 
sinh tiểu học, THCS có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi 
suất trị giá 2 triệu đồng. 70 suất 
học bổng nói trên từ chương trình 
“Vì em hiếu học” của Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội Viettel, có 
tổng giá trị 140 triệu đồng.
l  Ngày 12.9, Tỉnh đoàn, 

Trung tâm Hoạt động Thanh 
thiếu nhi tỉnh tổ chức chương 
trình “Tiếp sức nâng bước 
em đến trường” tại xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, trao 
tặng 70 suất quà (vở, áo ấm và  

300 nghìn đồng) cho học sinh 
giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn của Trường Tiểu học Vĩnh 
Sơn và Trường Phổ thông dân tộc 
bán trú THCS Vĩnh Sơn. Tổng giá 
trị các suất quà là 35 triệu đồng.
l Sáng 13.9, Công ty TNHH 

Huy Hoàng Thiện (Cụm công 
nghiệp cầu 16, xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn) tổ chức trao tặng 
13 suất quà cho các em học sinh 
nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn ở thôn Thượng Sơn, 
xã Tây Thuận, mỗi suất quà trị giá 
500 nghìn đồng, bao gồm cặp, vở 
và một số đồ dùng học tập.

THANH TRỌN - 
DUY ĐĂNG - ÚC LY

với tổng trị giá 21 triệu đồng, cho 
các lực lượng làm nhiệm vụ tại 
chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên 
các tuyến QL 1A, 19, 19C và chốt 
kiểm soát dịch ra, vào trên địa bàn 
TX An Nhơn. 

l  Cũng trong 
ngày 12.9, Hội LHTN 
Việt Nam TX Hoài 
Nhơn đến thăm, hỗ 
trợ 300 bộ đồ bảo hộ,  
300 kính chắn giọt bắn 
và 3.000 khẩu trang y tế 
cho các lực lượng tham 
gia công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 
tại các phường Tam 
Quan, Tam Quan Bắc, 

Tam Quan Nam; tặng quà động 
viên ĐVTN tình nguyện đang thực 
hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát 
phòng, chống dịch thuộc thôn Gia 
An Đông, xã Hoài Châu Bắc.

ANH PHƯƠNG - CHƯƠNG HIẾU

Ảnh: A.P

Trao học bổng, tặng quà 
cho học sinh khó khăn
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Bình Định

Tuyên truyền phòng, chống dịch
bằng tiếng dân tộc thiểu số

Nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và nâng cao nhận thức về phòng, chống 
dịch Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương miền núi trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền 
bằng tiếng Kinh kết hợp với tiếng Chăm, Bana, H’rê… 

THƯ ĐI, TIN LẠI

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến 
nay, hằng ngày với ba khung giờ đã định, 
lực lượng CA xã Canh Hiệp (huyện Vân 
Canh) cùng với các cán bộ xã, thôn, làng đi 
đến từng ngõ ngách trong các xóm làng có 
đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, tuyên 
truyền và nhắc nhở người dân phòng, 
chống dịch Covid-19 bằng tiếng Kinh lẫn 
tiếng Chăm, Bana. Nhờ đó, đa số người 
dân tại các thôn, làng nắm bắt được kịp 
thời và thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch; đặc biệt là các mức xử 
phạt đối với hành vi vi phạm quy định 
phòng dịch.

Ông Trần Văn Tiển, ở làng Hiệp Hưng 
(xã Canh Hiệp), bộc bạch: “Cán bộ CA 
xã tuyên truyền về dịch bệnh bằng tiếng 
Chăm giúp tôi hiểu và nắm bắt thông tin 
thuận lợi, chính xác hơn. Tôi đã nhắc nhở 
con cháu trong nhà tự giác phòng, chống 
dịch bệnh, đeo khẩu trang, giữ khoảng 
cách, khai báo y tế đầy đủ, không tập 
trung đông người và thường xuyên rửa 
tay theo đúng quy định”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luận, Trưởng 
CA xã Canh Hiệp, cho biết: “Đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn xã chiếm 
87% dân số, nhiều người không nghe được 
tiếng phổ thông, nhất là người già và trẻ 
nhỏ. Hiện lực lượng CA xã có 2 cán bộ là 
người Chăm và Bana nên công tác tuyên 
truyền giúp bà con nắm thông tin về dịch 
bệnh và cách phòng tránh cũng thuận lợi 
hơn rất nhiều”.  

Theo ông Phạm Thành Tuyên - Trưởng 
Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Vân Canh - hiện 
trên địa bàn có 11 dân tộc thiểu số, nhưng 
đa số là dân tộc Chăm và Bana, chiếm 40% 
dân số của huyện. Bởi vậy, để công tác 
tuyên truyền phòng, chống dịch đạt hiệu 
quả, huyện xác định phải tuyên truyền 
bằng tiếng Chăm, Bana với nhiều hình 
thức, như: Tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng của địa phương, 
với nội dung ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, 
dễ thực hành; tổ chức các xe tuyên truyền 
lưu động tại các khu dân cư xa trung tâm 
xã; truyền thông qua mạng xã hội, băng 
rôn, tờ rơi… 

Huyện Vĩnh Thạnh có 26% dân số là 
người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người 

Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân sinh sống gần 
mỏ đất QN05 (khu phố 8, phường Bùi Thị Xuân, TP 
Quy Nhơn) khổ sở vì xe chở đất, đá từ mỏ để thi công 
các dự án tại huyện Tuy Phước gây bụi bay mù trời, ô 
nhiễm môi trường. Ngành chức năng và chính quyền 
địa phương chậm xử lý tình trạng này. 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Bùi 
Quang Thủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, 
cho hay: Hằng ngày có đến hàng trăm lượt xe tải vận 
chuyển đất đá từ mỏ đất tại khu phố 8, phường Bùi 
Thị Xuân thi công công trình do Ban quản lý dự án 
NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện 
Tuy Phước. Mặt đường QL 1A qua địa bàn vốn đã bị 
hư hỏng, cộng thêm việc xe ben chở đất, cát trọng tải 
lớn qua lại với tần suất dày mỗi ngày càng làm đường 
xuống cấp nhanh hơn, bụi nhiều hơn, ảnh hưởng đến 
cuộc sống, sức khỏe của người dân. 

Cũng theo ông Thủy, do tình hình dịch bệnh nên 
phường chưa thể tổ chức mời các DN vận chuyển đất 

Phản ánh đến Báo Bình Định, nhiều hộ dân 
ở tổ 34, KV 4, phường Quang Trung (TP Quy 
Nhơn), cho biết: Khoảng cuối tháng 5.2021, 
khi tháo dỡ nhà cũ, xây dựng lại nhà mới, 
bà Huỳnh Thị Khanh, ở hẻm 71 Thành Thái, 
phường Quang Trung, đã tự ý cho thợ xây 
đúc các tấm bê tông để lắp trên mặt cống, 
mương thoát nước công cộng và chiếm dụng 
phần diện tích này để sử dụng riêng, có nguy 
cơ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước khi 
trời mưa lớn. Thấy vậy, người dân báo cáo với 
UBND phường và phường đã cử lực lượng 
chức năng xuống kiểm tra, nhưng không lập 
biên bản xử lý. 

Xe chở đất, đá gây ô nhiễm môi trường

Xe ben vận chuyển đất phát sinh bụi bặm, gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng.                             Ảnh: VĂN LƯU

Sẽ kiểm tra, xử lý việc 
xây dựng công trình 
trên cống thoát nước

Bana, chính vì thế công tác truyền thông 
bằng hai thứ tiếng Kinh và Bana cũng 
phát huy hiệu quả trong cộng đồng các 
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Theo 
đó, cán bộ hội, đoàn thể, các xã, thị trấn 
tăng cường tuyên truyền qua hệ thống 
loa truyền thanh, xe loa lưu động tại khu 
dân cư; phát tờ rơi, có hình ảnh trực quan 

Trung úy Đinh Văn Kỹ (người dân tộc Chăm) - CA xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh) hướng dẫn người dân 
ký cam kết và tuyên truyền phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 tại làng Hiệp Hưng.          Ảnh: DUY ĐĂNG

đá tại mỏ chấn chỉnh tình trạng trên. Sắp đến, phường 
sẽ yêu cầu DN phải cam kết tưới nước 3 lần/ngày 
để giảm bụi. Đồng thời, địa phương đề nghị trong 

quá trình vận chuyển đất, cát, các DN phải che chắn 
kỹ, tránh rơi vãi đất, cát xuống đường. Xe lưu thông 
qua đoạn đường hư hỏng phải giảm tốc độ, đảm bảo 
ANTT, ATGT. Đề nghị Ban quản lý dự án NN&PTNT 
tỉnh cắm bảng thông tin mỏ ở ngoài đường để người 
dân biết, giám sát.

Ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban quản lý dự án 
NN&PTNT tỉnh cũng xác nhận tình trạng trên. Ông 
Thi cho hay, vừa qua, đơn vị đã phối hợp với chính 
quyền địa phương làm việc với 2 hộ ở đầu đường bị 
ảnh hưởng và thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu 
đồng để thuê nhà khác ở trong thời gian các DN vận 
chuyển đất thi công các công trình; đồng thời thuê 
người tưới nước hằng ngày trên đoạn QL 1A mà xe 
thường xuyên ra vào mỏ. Tuy nhiên, do thời tiết nắng 
nóng nên vừa tưới xong lại khô và phát tán bụi là điều 
khó tránh khỏi. Nếu người dân còn phản ánh, đơn vị 
sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý

VĂN LƯU

tuyên truyền về phòng, chống dịch; ưu 
tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số, người 
có uy tín tham gia vào các tổ giám sát 
cộng đồng, tổ Covid-19 đi đến từng ngõ, 
từng hộ dân… 

Bà Hồ Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: 
“Tuyên truyền phòng, chống dịch bằng 
tiếng Bana giúp bà con người Bana hiểu 
đúng về dịch bệnh và thực hiện hiệu quả 
các quy định về phòng, chống dịch bệnh, 
góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch 
bệnh xâm nhập vào địa bàn”.

Theo bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ 
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để 
công tác phòng, chống dịch trong đồng 
bào dân tộc thiểu số đạt được hiệu quả 
cao nhất, Mặt trận và các tổ chức thành 
viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức, định hướng 
hành vi. Phát huy vai trò của lực lượng 
người có uy tín, già làng trong đồng bào 
dân tộc thiểu số làm “cầu nối” tích cực 
tuyên truyền những chủ trương, đường 
lối của Đảng, Nhà nước trong phòng, 
chống dịch, cũng như không nghe theo 
những thông tin độc hại, phần tử xấu 
kích động, lôi kéo… góp phần đảm bảo 
tình hình ANTT, an toàn xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

DUY ĐĂNG

“ Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 
2,81% dân số toàn tỉnh, chiếm đa số là 
3 dân tộc Chăm, Bana, H’rê. Bà con sinh 
sống tập trung tại 119 thôn, làng, khu 
phố thuộc 33 xã, thị trấn của 6 huyện. 
Từ khi xuất hiện dịch bệnh, Mặt trận, 
các cấp, ngành đã linh hoạt sử dụng 
nhiều thứ tiếng của người đồng bào dân 
tộc thiểu số để truyền tải những thông 
tin cần thiết về phòng, chống dịch đến 
người dân, gia đình; vận động đồng bào 
dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện 
nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ 
sở và hướng dẫn của ngành y tế trong 
phòng, chống dịch Covid-19”. 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh HỒ THỊ KIM THU

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực 
hệ thống thoát nước nói trên, bà Khanh tự ý xây 
dựng bờ tường dọc theo mương thoát nước và 
đổ trụ bê tông để giằng tường, đổ sàn bê tông 
lấp mương thoát nước, xây dựng tường rào 
cổng ngõ bao luôn mương thoát nước. Việc 
làm này gây khó khăn cho đơn vị chức năng 
trong việc xử lý vệ sinh, khai thông cống.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà 
Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND phường 
Quang Trung, cho biết: Trước đây, chúng tôi 
cũng đã kiểm tra và phát hiện bà Khanh chỉ 
xây dựng bờ tường của hệ thống thoát nước 
trong khuôn viên nhà bà cho khỏi sạt lở chứ 
không có lấp cống. “Thời gian gần đây, lãnh 
đạo phường tập trung lo công tác phòng, 
chống dịch nên thiếu kiểm tra, giám sát, có 
thể bà Khanh lén lút xây dựng. Nếu đúng như 
thông tin phản ánh, chúng tôi sẽ kiểm tra, lập 
biên bản và tiến hành cưỡng chế”, bà Yến nói.

Về việc này, theo Đội quản lý trật tự đô thị 
TP Quy Nhơn, hành vi của bà Khanh đã vi phạm 
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP và Nghị định số 
139/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp 
này nếu người vi phạm không tự nguyện khắc 
phục, UBND phường đề nghị UBND TP Quy 
Nhơn ban hành quyết định cưỡng chế, tháo dỡ. 

MINH TUẤN

Bà Khanh thuê người xây dựng bờ tường dọc theo 
mương thoát nước, sau đó đổ sàn bê tông lấp 
luôn mương thoát nước và chiếm dụng phần diện 
tích này để sử dụng riêng.                      Ảnh: M.TUẤN
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Tăng cường bảo vệ tài nguyên 
khoáng sản chưa khai thác

Nhằm tăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực tài nguyên khoáng sản, 
Sở TN&MT tiếp tục hướng 
dẫn các địa phương xây dựng 
phương án bảo vệ khoáng 
sản chưa khai thác.

Khu vực quy hoạch mỏ đất san lấp số hiệu 86, xã Mỹ Trinh, 
huyện Phù Mỹ có diện tích 19,7 ha.     Ảnh: Sở TN&MT cung cấp

Đơn vị tư vấn thực hiện kiểm tra, lấy mẫu mỏ đất để đánh giá.         

Thời gian qua, các địa phương 
đã xây dựng phương án bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác của 
cấp huyện nhưng nội dung chưa 
phù hợp với hướng dẫn, nhất là 
về trách nhiệm phối hợp giữa các 
phòng, ban cấp huyện và UBND 
cấp xã. Việc xử lý vi phạm, kỷ 
luật để xảy ra vi phạm kéo dài; kế 
hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện; 
các khu vực khoáng sản cần được 
bảo vệ; việc lập dự toán, nguồn 
kinh phí thực hiện, mức chi chưa 
phù hợp. Do vậy, tháng 6.2021, Sở 
TN&MT xây dựng mẫu phương 
án bảo vệ tài nguyên khoáng sản 
chưa khai thác để các địa phương 
tham khảo, thực hiện. Và đến nay, 
các địa phương đã xây dựng xong. 

Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc 
Sở TN&MT cho hay: Về điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm 
dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh ta đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 có 212 
mỏ khoáng sản các loại, với tổng 
diện tích 38.418 ha. Trong đó, quy 
hoạch mỏ làm vật liệu xây dựng 
thông thường và than bùn có 173 
mỏ, diện tích 32.902 ha (điều chỉnh 
mở rộng và thu hẹp 106 mỏ, bổ sung 
mới 67 mỏ); quy hoạch mỏ khoáng 
sản phân tán, nhỏ lẻ có 39 mỏ, diện 
tích 5.516 ha (điều chỉnh mở rộng 
8 mỏ và bổ sung mới 31 mỏ). Các 
đối tượng tài nguyên khoáng sản 
chưa khai thác cần được bảo vệ 
gồm: Khoáng sản đã được điều tra, 
phát hiện; chưa được điều tra, phát 
hiện; chưa được cấp phép khai thác, 
kể cả khoáng sản ở bãi thải của các 
mỏ đã đóng cửa và các mỏ đã hết 

Đã khống chế 
được dịch bệnh 
viêm da nổi cục

(BĐ) - Tin từ Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT), 
đến nay toàn tỉnh tiến hành tiêm 
vắc xin bệnh viêm da nổi cục 
trên đàn gia súc đạt tỷ lệ gần 
90%, tương đương 300 nghìn con 
trâu bò. Đồng thời, ngành Thú y 
cấp phát thêm 25.000 lít hóa chất 
tiêu độc, khử trùng cho người 
dân vệ sinh chuồng trại. Nhờ 
đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, 
ngành Nông nghiệp tỉnh cơ bản 
đã khống chế được dịch bệnh 
viêm da nổi cục.

Dịch bệnh viêm da nổi cục 
xuất hiện ở Bình Định từ tháng 
4.2021, số bò nhiễm bệnh là 
21.363 con, chiếm 6,78% tổng 
đàn; điều trị khỏi 17.781 con, 
đang chăm sóc điều trị 204 con; 
số bò chết bị tiêu hủy 3.374 con, 
chiếm 1,07% tổng đàn.

QUANG BẢO

TX An Nhơn: 
Năng suất lúa 
Hè Thu đạt 
68 tạ/ha

Theo Phòng Kinh tế TX An 
Nhơn, dù chịu nhiều tác động từ 
dịch Covid-19, nhưng nhờ chủ 
động trong việc điều hành và 
huy động hơn 200 máy gặt đập 
liên hợp và máy gặt rải hàng, 
đồng thời huy động các tổ Covid 
cộng đồng ở các xã, phường thực 
hiện Chỉ thị 16 nâng cao, nên 
đến ngày 13.9, thị xã đã hoàn 
tất thu hoạch 100% diện tích lúa 
vụ Hè Thu, năng suất ước đạt  
68 tạ/ha, tương đương năng suất 
vụ Hè Thu năm ngoái.

Đặc biệt, vụ Hè Thu năm 
nay, Hội đồng hương An Nhơn 
tại TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 
giống lúa ST25 sản xuất trên 
diện tích hơn 20 ha, năng suất 
đạt khoảng 70 tạ/ha. Tuy nhiên 
chỉ có 4 ha lúa ST25 của HTXNN 
2 Nhơn Thọ là làm tốt công tác 
khử lẫn, còn lại do bị lẫn tạp 
nên chất lượng gạo không cao. 

Bên cạnh đó, HTXNN 2 
Nhơn Thọ, HTXNN 1 Nhơn 
Hạnh liên kết với Công ty CP 
tập đoàn ThaiBinh Seed, Tập 
đoàn Giống cây trồng Việt Nam 
và Công ty CP ADI Hà Nội sản 
xuất 120 ha lúa giống, hiện đã 
thu hoạch xong, năng suất đạt 
trên 70 tạ/ha và các công ty trên 
đang mua lại theo hợp đồng  
1 kg lúa giống bằng 1,2 -  
1,3 kg lúa thịt.

XUÂN THỨC

Ngư dân đầm Trà Ổ trúng mùa cá

Người dân đầm Trà Ổ phấn khởi khi bắt được nhiều cá.                                     Ảnh: V.TỐ

Những ngày này, nhiều người 
dân làm nghề chài lưới trên đầm 
Trà Ổ ở các xã Mỹ Châu, Mỹ Lợi, 
Mỹ Thắng và Mỹ Đức (huyện Phù 
Mỹ) rất phấn khởi vì trúng đậm 
cá chép, rô phi, cá diếc và cá lúi.

Ghi nhận tại đầm Trà Ổ (khu 
vực thôn Châu Trúc, xã Mỹ Châu) 
sáng 13.9, một nhóm khoảng 20 
người lội dọc đầm theo hướng 
từ thôn Mỹ Trang đến xóm Cù 
Lao dùng chài lưới bắt cá. Mỗi 
lần quăng chài đến khi kéo chài 
chỉ khoảng 5 phút, người dân thu 
được 2 - 3 kg cá. Bà con cho biết, 
mỗi ngày một người bắt cũng 
được 50 - 70 kg cá, đa số là rô 
phi, chép, cá diếc và cá lúi.

Anh Lê Văn Bình (ở xã Mỹ 
Châu), cho biết: “Sở dĩ bắt được 
nhiều cá là vì trong những tháng 
mùa hè trời không mưa, nước 
trong đầm Trà Ổ khô cạn, các loài 
thủy sản di chuyển đến những chỗ 
nước sâu giữa đầm để sinh sống. 

Nông dân xã Nhơn An thu hoạch lúa 
Hè Thu.                                                Ảnh: X.T

hạn khai thác nhưng chưa đóng 
cửa mỏ.

Việc bảo vệ khoáng sản chưa 
khai thác được nhiều địa phương 
quan tâm, huyện Vân Canh là một 
ví dụ. Vân Canh có tiềm năng về 
cát, đá làm vật liệu xây dựng và 
đất làm vật liệu san lấp, đất sét, 
đến nay huyện đã xác định được 18 
vị trí khoáng sản có thể huy động 
khai thác nằm trong quy hoạch. 
Ông Phan Văn Cường, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Vân Canh, thông 
tin: Theo Quy hoạch khoáng sản, 
trên địa bàn huyện có 10 mỏ đá làm 
vật liệu xây dựng thông thường, 2 
mỏ cát xây dựng, 1 mỏ đất sét, 5 
mỏ đất san lấp. Huyện phối hợp 
với UBND các xã, thị trấn tăng 
cường tuyên truyền, giáo dục Luật 
khoáng sản, hướng dẫn thi hành 
Luật khoáng sản và bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác rộng rãi đến 
nhân dân. Vận động người dân 
không khai thác, thu mua, tàng trữ, 
vận chuyển khoáng sản trái phép.

Còn trên địa bàn huyện Phù 
Mỹ, các loại khoáng sản chưa 
khai thác, được quy hoạch để bảo 
vệ là đá granite, đất sỏi đồi, cát 
lòng sông, đất sét...; gồm 14 mỏ 
đá xây dựng, 9 mỏ đất san lấp, 
2 mỏ cát xây dựng, 2 mỏ đất sét, 
1 mỏ than bùn. “Thời gian qua, 
Phòng TN&MT cùng các ngành 
và địa phương tiến hành kiểm tra 
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 
Qua kiểm tra đã bắt và xử lý vi 
phạm hành chính 27 trường hợp 
khai thác khoáng sản trái phép, 
phạt với số tiền 324 triệu đồng và 
tịch thu phương tiện vi phạm vắng 
chủ theo quy định pháp luật”, 
ông Phan Xuân Vũ, Trưởng Phòng 

TN&MT huyện Phù Mỹ, cho biết.
Theo ông Trương Bá Vinh, 

Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng 
sản (Sở TN&MT): Tình trạng khai 
thác khoáng sản trái phép vẫn diễn 
ra tại một số địa phương, đặc biệt là 
đất san lấp, cát, sỏi, vì nhu cầu làm 
vật liệu xây dựng lớn; khối lượng 
khoáng sản trên thực tế cao hơn 
khối lượng được cấp phép khai 
thác khoáng sản. Hoạt động khai 
thác trái phép chủ yếu thực hiện 
ngoài giờ hành chính, tập trung 
vào ban đêm. Sở TN&MT chỉ đạo 
UBND cấp huyện có trách nhiệm 
ban hành kế hoạch kiểm tra và biện 
pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai 
thác theo thẩm quyền. Phối hợp 
với UBND cấp xã trong công tác 
quản lý nhà nước về khoáng sản 
trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ 
chức cá nhân bao che hoạt động 
khai thác khoáng sản trái phép; 
chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh 
về việc để xảy ra tình trạng khai 
thác khoáng sản trái phép.

ĐÌNH PHƯƠNG

Nay, sau vài trận mưa lớn, nước từ 
các suối đổ về, lượng nước trong 
đầm lên cao hơn so với những 
ngày hè nên cá mừng nước bơi 
đi khắp nơi, nhất là những nơi 

nước chảy xiết thì cá sẽ tập trung 
đến nhiều hơn”.

Dù lượng cá đánh bắt được 
rất nhiều nhưng do dịch bệnh 
Covid-19, các thương lái không 

mua gửi đi TP Hồ Chí Minh và 
các tỉnh Tây Nguyên như mọi 
năm, nên giá rất thấp. Tại chợ 
Bình Dương, cá diếc, rô phi có 
giá bình quân 8.000 - 10.000/kg. 

Anh Nguyễn Văn Đệ (ở xã 
Mỹ Lợi), chia sẻ: “Do tiêu thụ 
khó khăn nên sau khi lựa cá lớn 
bán và một phần để ăn, số cá nhỏ 
còn lại nhà tôi nấu làm thức ăn 
cho gia súc gia cầm, đỡ phải tốn 
tiền mua”.

Cá trong đầm Trà Ổ sinh 
sôi nảy nở nhiều trước tiên là 
nhờ hoạt động bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản phát huy tác dụng, 
hơn nữa Chi cục Thủy sản (Sở 
NN&PTNT) hằng năm tổ chức thả 
rất nhiều cá giống các loại xuống 
đầm. Hoạt động này được duy trì 
nhằm bảo vệ và tái tạo, phát triển 
nguồn lợi thủy sản trên đầm, qua 
đó góp phần đảm bảo cuộc sống 
cho hơn 500 hộ ngư dân của 4 xã 
xung quanh đầm Trà Ổ. VĂN TỐ



Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa phối hợp 
với Hội LHTN Việt Nam TP Quy Nhơn tổ 
chức chương trình “Hát để sẻ chia”. Chương 
trình được livestream trên Fanpage Tuổi trẻ 
Bình Định, thu hút đông đảo người xem.

Trong 1 giờ đồng hồ, các thành viên CLB 
Văn nghệ sĩ trẻ TP Quy Nhơn đã trình bày 
10 ca khúc ca ngợi quê hương đất nước, tinh 
thần kiên cường, bất khuất trong chiến đấu, 
lao động, sản xuất, như: Việt Nam ơi, Tình 
em, Yêu em dài lâu, Dành cho em… Ngoài ra, 
các bài hát mang ý nghĩa nêu cao thông điệp 
bảo vệ bản thân và mọi người trước dịch 
Covid-19 cũng được các thành viên thể hiện 
hết mình: Sao anh chưa về nhà, Xinh tươi Việt 
Nam, Covid nhanh đi đi…

6 THỨ BA, 14.9.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình ĐịnhVĂN HÓA - XÃ HỘI

Giữ gìn và phát huy giá trị 
bảo vật quốc gia

Bảo vật quốc gia tại tỉnh ta là những 
hiện vật góp phần khẳng định giá trị 
lịch sử, văn hóa độc đáo của vùng đất 
Bình Định trong kho tàng di sản văn 
hóa dân tộc.

Phù điêu thần Brahma - bảo vật quốc gia đang 
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.             Ảnh: NGỌC NHUẬN

Bình Định có 8 hiện vật được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận bảo vật 
quốc gia, hầu hết là tác phẩm nghệ thuật 
điêu khắc Champa. Trong số này, có 5 
bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo 
tàng tổng hợp tỉnh, gồm: Phù điêu nữ 
thần Mahishasuramardini (công nhận 
năm 2015), phù điêu thần Brahma (công 
nhận năm 2016), cặp tượng chim thần 
Garuda diệt rắn (công nhận năm 2017), 
phù điêu nữ thần Sarasvati (công nhận 
năm 2020); 3 bảo vật còn lại là tượng 
thần Shiva (tượng Phật lồi - công nhận 
năm 2018) lưu giữ ở chùa Linh Sơn (xã 
Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) và cặp tượng 
hộ pháp (Dvarapala - công nhận năm 
2019) lưu giữ tại chùa Nhạn Sơn (xã 
Nhơn Hậu, TX An Nhơn). 

Theo ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo 
tàng tỉnh, cùng với việc đảm bảo giá 
trị thẩm mỹ trong trưng bày 5 bảo vật 
quốc gia, Bảo tàng tỉnh còn xây dựng 
các tấm pano, ấn phẩm quảng bá bảo vật 
quốc gia, làm mới phương pháp trưng 
bày, nội dung thuyết minh chuyên sâu. 
Với các bảo vật quốc gia đang lưu giữ 
tại chùa Nhạn Sơn, chùa Linh Phong, 
Bảo tàng tỉnh đã hướng dẫn các chùa, 
các cơ quan liên quan, chính quyền địa 
phương xây dựng kế hoạch phối hợp 
liên ngành trong việc giữ gìn, bảo quản 
an toàn bảo vật. 

Ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch 
UBND xã Nhơn Hội, cho biết: “Chùa 
Linh Sơn được xây dựng khang trang, 
tượng Phật lồi đặt thờ trang trọng trong 
chánh điện gắn liền với tín ngưỡng tâm 
linh của người dân địa phương và phục 
vụ du khách đến chiêm ngưỡng, nên 
được nhà chùa giữ gìn, chăm nom cẩn 
thận và đã lắp 6 camera an ninh để theo 
dõi bảo vệ. Xã cũng thường xuyên nhắc 
nhở nhà chùa thực hiện tốt việc bảo vệ; 
kịp thời báo cáo, thông tin tới cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương về 
các vấn đề ảnh hưởng đến việc bảo vệ 
bảo vật quốc gia”.

Ngày 25.8, UBND tỉnh cũng đã có 
văn bản gửi Bộ VH-TT&DL xem xét trình 
Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật 
quốc gia đối với hiện vật phù điêu thần 
hộ pháp (Dvarapala) hiện đang trưng 
bày tại Bảo tàng tỉnh. Ông Bùi Tĩnh chia 
sẻ thêm: “UBND tỉnh cũng đã cho chủ 
trương đầu tư xây dựng mới Bảo tàng 
tổng hợp tỉnh (tên mới của Bảo tàng 
tỉnh sau này) tại địa điểm Nhà văn hóa 

Lao động tỉnh hiện tại. Trong tương lai, 
bảo tàng mới với kiến trúc hiện đại sẽ 
có không gian trang trọng trưng bày 
riêng các bảo vật quốc gia với thiết bị 
bảo quản, hệ thống chiếu sáng hiện đại 
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan, 
học tập của công chúng và quảng bá đến 
với du khách nước ngoài nhằm tôn vinh, 
phát huy giá trị bảo vật quốc gia”.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác 
bảo tồn và phát huy giá trị các bảo vật 
quốc gia, Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân 
Chánh cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo Bảo 
tàng tỉnh phối hợp các đơn vị trực thuộc 
Sở VH&TT tổ chức xây dựng, hoàn thiện 
phương án cụ thể về bảo quản bảo vật 
quốc gia trình UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL 
xem xét, phê duyệt; đặc biệt lưu ý bảo 
đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật 
quốc gia. Việc thực hiện phải tuân thủ 
chặt chẽ quy trình, kỹ thuật bảo quản và 
có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà 
khoa học, chuyên gia về bảo quản bảo 
vật quốc gia. Đồng thời xây dựng đề án 
để trình UBND tỉnh ban hành nhằm triển 
khai các chương trình riêng về quảng bá, 
phát huy giá trị của bảo vật quốc gia, 
cũng như di sản văn hóa của tỉnh.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Hát để sẻ chia, 
cùng nhau vượt 
qua đại dịch

Các bạn trẻ theo dõi chương trình “Hát để sẻ 
chia” trên điện thoại thông qua Fanpage Tuổi 
trẻ Bình Định.                                    Ảnh: BTC cung cấp

phố cũ đường xưa, hay dáng hình 
mẹ già kính yêu luôn in đậm trong 
trí nhớ… Mọi thứ trải ra trong thơ 
ông nhẹ nhàng, tự nhiên.

Thơ ông chuộng lối thể hiện 
truyền thống, có nhiều bài chắc về 
tứ, dung dị xúc cảm. Như khi ông 
viết bài thơ “Không còn là em”, đã 
chạm đến sự rung cảm, thấu hiểu 
thân phận. Trong những luyến 
thương tiếc nuối, là nỗi xót xa, 
thương cảm cho một người phụ 
nữ đã lần lữa một lần đò: Không 
phải em - người con gái dịu hiền/ 
Buổi sang ngang gửi lại ta vô vàn lời than thở/ 
Ta chúc em vui đời làm vợ/ Kiếp con người, đau 
khổ lạ gì đâu!// Không phải em - một thiếu 
phụ đa sầu/ Khóe mắt, môi cười không khác 

SÁCH MỚI

Chưa hề rêu phong
Là tên tập thơ của tác giả Từ Khánh 

Phượng vừa ra mắt bạn đọc. Với tập thơ 
gần 100 thi phẩm này, tác giả trải nghiệm 
với nhiều thể thơ. 

Ở thể lục bát, ông có những bài thơ đặc 
sắc, chứa đựng nhiều sự chiêm nghiệm: 
Ta về quảy thúng an yên/ Bước lên đất hứa 
dạo miền sắc không/ Chắt sương lọc nắng 
xuân hồng/ Nhuộm câu nhân quả: trả công 
ngắn, dài?// Ta về liệu dám phủi tay?/ Thanh, 
hương, sắc… dục từ rày bỏ buông/ Từ em 
khử thổ vui buồn/ Ngâm tràn lệ nóng cạn 
nguồn dịu êm! (Ta về).

Thơ là một bắt chợp xúc cảm, một chút 
trải lòng của Từ Khánh Phượng. Ông viết về 
những kỷ niệm đã qua, từ những chuyến đi 
rong ruổi bụi đường, cảm cái tình đất bạn, 
đến ký ức quê nhà cùng bằng hữu tri âm, 

em xưa mấy/ Nhưng phục sức, 
điểm trang quá chừng lộng lẫy/ 
Ta ngỡ ngàng tiếc nhớ xa xôi//… 
Giờ là ả xem tình như cơn lốc/ 
Đang nện gót bất cần đời lên 
lối nhỏ quê hương!

Có lúc, thơ Từ Khánh 
Phượng trẻ trung giàu năng 
lượng. Ta thấy ở ông một bất 
chợt lãng mạn thi sĩ, tửng tưng 
mà đáng yêu đến lạ: Ít thôi, em 
dặn từ đầu/ Hôn em anh cứ hôn 
lâu quá chừng!/ Ít thôi! Mà chửa 
bảo dừng/ Hôn sâu như thể chưa 

từng hôn ai!/ Ít thôi, dành để lâu dài/ Quá đà, mai 
lỡ phôi phai. Ôi trời!/ Ít thôi, em cứ ít thôi/ Mà sao 
lúc ấy nhớ rồi lại quên! (Ít thôi).

Ở tập thơ này, tác giả dành phần lớn những 

sáng tác cho tình yêu. Nồng nàn và đắm say. 
Dẫu đó là ký ức buồn, là vụn vỡ một thời, 
nhưng còn mãi đong đầy như “chưa hề rêu 
phong”: Ta về, em chẳng hề hay/ Đi ngang 
không hú, nhíu mày thôi buông/ Nhưng sao 
từng bước vương vương/ Vấp ngay tiếng hát 
sau vườn tỉ tê/ Hóa ra nỗi nhớ chưa hề/ Rêu 
phong/ Dù khắp/ Mọi bề/ Rêu phong. (Chưa 
hề rêu phong).

Từ Khánh Phượng sinh năm 1948, quê 
ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. Ông làm thơ 
như một lưu dấu kỷ niệm, bày giãi lòng mình 
nhưng có những lúc xuất thần lóe sáng một 
phẩm cách thi sĩ. “Chưa hề rêu phong” (NXB 
Hội Nhà văn, 2021) là tập thơ đầu tay của ông. 
Tập thơ vừa có nét khoáng đạt, hào sảng vừa 
có sự mộc mạc, chân thành hẳn sẽ tạo nhiều 
đồng cảm với bạn đọc.                       VÂN PHI

Chương trình nhận được nhiều chia 
sẻ từ người xem. Bạn Nguyễn Liễu, thanh 
niên tình nguyện đang trực chốt ở cảng cá 
Quy Nhơn, gửi lời nhắn: “Chương trình rất 
hay và ý nghĩa, mọi người hãy cố gắng thực 
hiện tốt các quy định phòng dịch để tự bảo 
vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhé…”.

Trong khi đó, bạn Trần Thu Hương từ TP 
Hồ Chí Minh về Bình Định và đang cách ly 
tập trung, nhắn nhủ: “Trở về nhà đó là niềm 
vui rất lớn của mình. Hạnh phúc hơn khi 
nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình 
của đội ngũ hỗ trợ tại đây. Mong hết dịch 
được gặp mọi người để cảm ơn thật nhiều”.

Đang thực hiện nhiệm vụ ở một chốt 
kiểm soát dịch trên QL 1A, theo dõi chương 
trình qua Facebook, đọc những bình luận 
của mọi người, một nam thanh niên tên 
Cường chia sẻ: “Chẳng còn mệt mỏi gì khi 
đón nhận “món quà vô giá” mang ý nghĩa 
khích lệ tinh thần mà chương trình đem đến. 
Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả! Mong đất 
nước mình sớm đẩy lùi dịch Covid-19…”.

Bạn có thể xem lại chương trình tại đây: 
https://bitly.com.vn/538aab        AN NHIÊN

Phù điêu thần hộ pháp (Dvarapala) vừa được tỉnh 
trình hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét trình 
Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

Giúp công dân cách ly 
thoải mái và yên tâm

Có mặt tại khu cách ly tập 
trung Trung tâm Huấn luyện và 
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 
an ninh (xã Cát Tân, huyện Phù 
Cát), chúng tôi cảm nhận rõ niềm 
vui và hạnh phúc vẫn còn hiện 
diện rõ trên gương mặt của các 
công dân khi được trở về quê 
hương. Bởi họ biết rằng, được 
trở về quê trong thời điểm này 
là may mắn rất lớn. Điểm đặc 
biệt trong đợt tiếp nhận công dân 
lần này là có rất nhiều phụ nữ 
mang thai. Do đó, việc tổ chức 
tiếp nhận cũng như chăm sóc đã 
được các khu cách ly chuẩn bị 
chu đáo. 

Thiếu tá Huỳnh Khắc Nhân - 
Chỉ huy trưởng Khu cách ly 
Trung tâm Huấn luyện và Bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng, an 
ninh - cho biết: “Hiện tại, Trung 
tâm đang tổ chức cách ly 153 
công dân do tỉnh đón từ vùng 
dịch về, trong đó có 50 phụ nữ 
đang mang thai. Chúng tôi bố 
trí 1 khu cách ly riêng dành cho 
các bà bầu với phòng ốc sạch sẽ, 
thoáng mát. Trung tâm cũng ưu 
tiên đảm bảo các công tác hậu cần 
khác cũng như cắt cử lực lượng 
giúp đỡ các chị em khi cần để họ 
cảm thấy thoải mái và yên tâm 
trong thời gian cách ly”.

Sau 4 ngày ở khu cách ly, 
hầu hết phụ nữ đang mang thai 
đều bày tỏ sự hài lòng. Nhiều 
người tỏ ra khá bất ngờ bởi sự 
chu đáo, nhiệt tình của lực lượng 
làm nhiệm vụ và chế độ ăn uống 
tại đây. Chị Lê Thị Kim Chi  
(27 tuổi, xã Cát Tài, huyện Phù 
Cát) trông khỏe mạnh, vui vẻ hơn 
khi được về quê dưỡng thai giữa 
mùa dịch. Vô TP Hồ Chí Minh 
từ đầu năm, chị Chi đi làm công 

Chăm lo chu đáo người cách ly
Trong hoàn cảnh dịch bệnh 
ngặt nghèo, sự tận tâm của 
những người lính làm nhiệm 
vụ phục vụ trong các khu 
cách ly đã giúp người dân 
thêm ấm lòng, tiếp thêm cho 
họ năng lượng tích cực. 

Các suất ăn cho người cách ly được chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng.                                                                          Ảnh: H.P

nhân, còn chồng làm tài xế. Dịch 
bùng phát, công ty dừng sản xuất 
khiến hai vợ chồng mất việc, khó 
khăn đủ bề. “Hơn 3 tháng qua hai 
vợ chồng chỉ ở căn phòng trọ chật 
hẹp, ngột ngạt. Tiền bạc dần cạn 
kiệt vì mất việc dài ngày, phần vì 
tôi mang thai gần 8 tháng, nghĩ 
đến cảnh phải sinh con ở nơi đất 
khách quê người, dịch bệnh phức 
tạp, hai vợ chồng lo lắng lắm. Về 
đến quê, được ở trong khu cách ly 
đầy đủ tiện nghi, cán bộ lại nhiệt 
tình, tôi mừng rớm nước mắt”, 
chị Chi cho biết.

Được về quê, chị Mai Thị Như 
Trúc (22 tuổi, quê xã Tây Giang, 
huyện Tây Sơn) rất vui mừng 
nhưng cũng lo lắng vì chồng và 
đứa con nhỏ 4 tuổi còn kẹt lại  
TP Hồ Chí Minh. “Bây giờ em đã 
ổn, được về quê để dưỡng thai 
và sinh con. Ở đây, chị em bầu 
bì được bộ đội chăm lo đầy đủ, 
luôn động viên để mọi người an 
tâm tư tưởng. Chỉ mong sao bớt 
dịch, chồng và con nhỏ được về 
quê để gia đình đoàn tụ, có điều 
kiện chăm sóc con chu đáo”, chị 
Trúc nói.

Tận tâm, chu đáo 
Sau sự cố khoa Nội thận - Lọc 

máu (BVĐK tỉnh) có liên quan đến 

F0, ngành chức năng đã chuyển 
tất cả bệnh nhân chạy thận và 
người nhà đến cách ly tại khu cách 
ly tập trung Trường CĐ Bình Định 
(cũ). Trung tá Ma Văn Khương, 
Chỉ huy trưởng Khu cách ly, cho 
biết: Hiện có 39 bệnh nhân chạy 
thận và 9 người nhà đang được 
chăm sóc tại đây. Đa số các trường 
hợp đều có hoàn cảnh khó khăn. 
Đều đặn từ thứ Hai đến thứ Bảy, 
mỗi ngày 3 ca, bệnh nhân được 
đưa đến BVĐK tỉnh để chạy thận, 
sau đó được đưa về. “Để thuận 
tiện việc đi lại, chúng tôi bố trí các 
bệnh nhân nặng ở tầng 1, bệnh 
nhân nhẹ ở tầng 2. Việc ăn uống 
đều đảm bảo trước giờ bệnh nhân 
đi chạy thận. Công việc tương đối 
vất vả vì khung tiếp nhận, quản 
lý cả bộ đội và y tế chưa đến 20 
người nhưng lúc cao điểm phục 
vụ  hơn 460 người cách ly”, trung 
tá Khương cho biết. 

Thượng tá Võ Hồng Thư, 
Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 
739, chia sẻ rằng: Việc phục vụ 
ăn uống tập thể cho bệnh nhân 
chạy thận gặp rất nhiều khó 
khăn bởi thành phần đa dạng từ 
người bệnh nặng, người lớn tuổi 
cho đến người ăn chay. Đó là 
chưa kể thời gian chạy thận của 
từng người cũng khác nhau. Cao 

điểm có ngày phục vụ hơn 650 
suất cơm. Chính vì vậy, Trung 
đoàn phải bố trí lực lượng cả trên 
sở chỉ huy và tại khu cách ly để 
phục vụ việc ăn uống và hỗ trợ 
bệnh nhân di chuyển, sinh hoạt 
hằng ngày. 

Ban đầu khi nghe thông tin 
chuyển sang khu cách ly để ở, bà 
Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, ở xã 
Bình Thành, huyện Tây Sơn) rất lo 
lắng. Nhưng bây giờ thì bà đã yên 
tâm: “Việc chạy thận của chúng 
tôi được đảm bảo đúng chu kỳ; 
nghỉ ngơi, ăn uống đều được bộ 
đội lo rất tươm tất”. Cùng ý kiến, 
bà Nguyễn Thị Nho (66 tuổi, ở xã 
Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) - 
người có 11 năm chạy thận, tâm 
tư: “Trong thời điểm dịch giã 
căng thẳng, có nhiều nguy cơ lây 
nhiễm nhưng bộ đội vẫn tận tụy 
chăm sóc chúng tôi như người 
thân. Chúng tôi cảm thấy may 
mắn và biết ơn”.

Ở khu cách ly tập trung tại 
Trường CĐ Bình Định (cũ) có 
nhiều bệnh nhân chạy thận đã 
hết thời gian cách ly nhưng vì 
hoàn cảnh khó khăn vẫn được 
tạo điều kiện để ở lại. Việc này 
rất kịp thời, vừa giúp bệnh nhân 
đảm bảo sức khỏe, vừa an toàn 
cho cộng đồng.      HỒNG PHÚC

Những năm qua, cùng với 
việc làm tốt nhiệm vụ huấn luyện 
sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình 
huống xảy ra, Đại đội Hỗn hợp 
Đ30 (đóng quân tại xã đảo Nhơn 
Châu, TP Quy Nhơn) đã thực 
hiện có hiệu quả hoạt động tăng 
gia, sản xuất, góp phần nâng cao 
chất lượng bữa ăn, cải thiện đời 
sống cho cán bộ, chiến sĩ trong 
đơn vị. 

Đóng quân ở hải đảo xa xôi, 
đi lại vất vả, thời tiết khắc nghiệt, 
đặc biệt vào mùa mưa đã tác 
động không nhỏ đến chất lượng 
tăng gia sản xuất của đơn vị.  Tuy 
nhiên, xác định công tác tăng gia 
sản xuất là một nhiệm vụ, cấp 
ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, 
tổ chức triển khai thực hiện tốt 
bằng nhiều hình thức, nhất là 

Bộ CHQS tỉnh 
kiểm tra  
điều lệnh

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức 
kiểm tra điều lệnh năm 2021 với 
sự tham gia của hơn 100 cán bộ, sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân viên quốc phòng. 
Ngoài nội dung kiểm tra nhận 
thức bằng hình thức vấn đáp, các 
thí sinh phải thực hiện các động 
tác theo điều lệnh đội ngũ như: 
Động tác chào khi đội mũ kê-pi, 
chào khi đến gặp cấp trên; đi đều, 
đứng lại, đổi chân trong khi đi; 
động tác đi nghiêm, đứng lại, bỏ 
mũ, đặt mũ, đội mũ... 

Việc kiểm tra nhằm đánh giá 
kết quả huấn luyện, rèn luyện của 
các cơ quan, đơn vị và là một trong 
những tiêu chí để bình xét thi 
đua khen thưởng, đánh giá chất 
lượng tổ chức đảng, đảng viên  
năm 2021.                  ANH TUẤN

Ngày 12.9, Bộ CHQS tỉnh đã 
tổ chức kiểm tra bắn đạn thật 
bài 1 súng ĐKZ82 cho cán bộ 
tiểu đoàn khung thường trực 
tiểu đoàn bộ binh 11 huyện, thị 
xã, thành phố và Trung đoàn  
Bộ binh 739. 

Nhờ chuẩn bị tốt thao 
trường, rèn luyện thuần thục 
các yếu lĩnh động tác nên các 
khẩu đội đã bình tĩnh, tự tin, 
bắn trúng mục tiêu ngay từ 
loạt đạn đầu tiên. Bộ CHQS 
tỉnh đánh giá chung đơn vị 
đạt loại giỏi, đảm bảo tuyệt 
đối an toàn về người và vũ khí  
trang bị.                                A. T

Đại đội Hỗn hợp Đ30 tích cực tăng gia sản xuất

đầu tư cải tạo đất, tận dụng phân 
chuồng, tạo dinh dưỡng cho đất, 
che chắn tốt vào mùa sương gió... 

Khu vực tăng gia của 

đơn vị có diện tích khoảng  
3.000 m2 được chia ra làm 2 khu 
vườn. Ngoài ra, đơn vị còn tập 
trung chăn nuôi gia súc, gia cầm 

với 10 con heo, 50 con gà, 50 con 
vịt... Từ đầu năm đến nay, đơn vị 
thu hoạch gần 5,5 tạ thịt heo, gần 
5 tấn rau, củ, quả các loại. Buổi 
chiều hằng ngày, sau khi thực 
hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ lại 
có mặt ở vườn rau để tưới nước, 
bắt sâu, cải tạo luống rau, mỗi 
người mỗi việc. Trung sĩ Huỳnh 
Phước Thịnh tâm sự: “Nhờ tăng 
gia sản xuất tốt nên chất lượng 
bữa ăn của đơn vị không ngừng 
được tăng lên, ai cũng ăn nhiều, 
khỏe ra”. 

Tại khu sản xuất, chăn nuôi 
của đơn vị, hệ thống vườn, giàn, 
chuồng trại đều được quy hoạch, 
mở rộng theo hướng tập trung, 
hiệu quả, gắn với xây dựng 
doanh trại xanh, sạch, đẹp. Các 
vườn rau được chia thành từng 

luống với nhiều loại rau khác 
nhau và có đủ hệ thống nước 
tưới, tạo thành khuôn viên xanh 
đẹp mắt. 

Đại úy Võ Minh Mạnh, Ðại 
đội trưởng, cho biết: Để cán bộ, 
chiến sĩ có sức khỏe tốt, yên tâm 
gắn bó với đơn vị thì trước tiên 
công tác hậu cần phải đảm bảo 
phục vụ tốt đời sống cho họ. Do 
đó, đơn vị luôn quan tâm đẩy 
mạnh công tác tăng gia để chủ 
động nguồn thực phẩm sạch 
ngay tại chỗ, nhất là trong giai 
đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, khó lường. Qua 
đó, góp phần xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao.

              LƯƠNG QUỐC THIÊN

Tăng gia sản xuất ở Đại đội Hỗn hợp Đ30.                                                         Ảnh: Q.THIÊN

Kiểm tra  
bắn đạn thật

Cán bộ tiểu đoàn khung thường trực 
tiểu đoàn bộ binh thực hành kiểm tra 
bắn đạn thật.                          Ảnh: A.TUẤN



8 AN NINH TRẬT TỰ THỨ BA, 14.9.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Theo thống kê của Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH, chỉ tính 
riêng trong tháng 8.2021, toàn 
tỉnh đã xảy ra 41 vụ cháy. Nguyên 
nhân gây cháy chủ yếu do sự cố 
thiết bị điện và sơ suất trong sử 
dụng lửa, nguồn nhiệt.
l Chỉ trong 1 tháng mà trên 

địa bàn tỉnh xảy ra đến 41 vụ 
cháy. Phải chăng công tác PCCC 
còn nhiều lỗ hổng đáng ngại, thưa 
đại tá?

- Do tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn 
tỉnh đang thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, một 
số địa phương áp dụng Chỉ thị 
16/CT-TTg, yêu cầu người dân “ai 
ở đâu ở yên đó”, chỉ ra khỏi nhà 
khi có việc thật sự cần thiết. Trong 
thời gian này, nhu cầu sử dụng 
thiết bị điện, điện tử, sử dụng các 
dịch vụ trực tuyến như dạy học 
online hay mua sắm online của 
người dân tăng mạnh. Cùng với 
thời tiết trong tháng 8 vừa qua 
khá oi bức, nhu cầu sử dụng các 
thiết bị điện làm mát có công suất 
lớn, tiêu thụ điện năng cao… tăng 
cao, dẫn đến hiện tượng quá tải 
nguồn điện, chập mạch dây dẫn 
điện, tăng nguy cơ xảy ra các vụ 
cháy. Hơn nữa, tại một số cơ sở sản 
xuất, DN, người đứng đầu còn lơ 

Sau thời gian dài truy vết, khoanh vùng, 
các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, CA 
tỉnh đã bắt gọn 2 đối tượng truy nã đặc biệt 
nguy hiểm cùng ở TP Quy Nhơn, gồm: Đinh 
Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn Ký, SN 1994, ở 
phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Hoàng 
Nhật (thường gọi Út Cò, SN 1993, ở phường 
Thị Nại) đang lẩn trốn tại huyện Tây Hòa, 
tỉnh Phú Yên. Tuấn và Nhật là 2 đối tượng 
chính trong 2 vụ án giết người và gây rối trật 
tự công cộng xảy ra tại TP Quy Nhơn.

Để qua mắt lực lượng chức năng, bị can 
Tuấn đã sử dụng tên giả, CMND giả và cắt 
đứt mọi liên lạc với gia đình. Chưa hết, Tuấn 
liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, khiến công 
tác truy vết của các trinh sát gặp rất nhiều 
khó khăn. Thế nhưng, nhờ sự kiên trì và dự 
đoán đúng tình hình, nên ngay khi xác định 
được thông tin Tuấn, Nhật đang lẩn trốn tại 
huyện Tây Hòa, một tổ trinh sát do đại tá 
Thân Trọng Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình 
sự, CA tỉnh trực tiếp chỉ đạo đã nhanh chóng 
lên đường. Và khoảng 10 giờ 30 phút ngày 
8.9, dù cả 2 bị can chống trả hết sức quyết 
liệt khi phát hiện sự có mặt của lực lượng 
CA, nhưng với sự chủ động các phương án 

Phạt 9 đối tượng 
tụ tập trong mùa 
dịch 90 triệu đồng 

(BĐ) - Ngày 13.9, UBND 
huyện Tuy Phước đã ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính  
90 triệu đồng đối với 9 đối tượng 
vì đã có hành vi “Không thực 
hiện quyết định áp dụng biện 
pháp hạn chế tập trung đông 
người” quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 30 phút 
ngày 27.8.2021, qua công tác nắm 
địa bàn, CA xã Phước An, huyện 
Tuy Phước tiến hành kiểm tra tại 
khu vực nhà trọ thuộc thôn Ngọc 
Thạnh 2, xã Phước An, phát hiện 9 
đối tượng đang tụ tập ăn nhậu vi 
phạm các quy định về phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 nên đã lập biên 
bản xử lý vụ việc.     QUỐC THÀNH

Nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 
lơ là phòng cháy, chữa cháy

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác PCCC, tuy nhiên gần đây trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 
nhiều vụ cháy lớn tại các DN, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, gây thiệt hại lớn về tài sản. Phóng 
viên Báo Bình Định đã trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, 
CA tỉnh về vấn đề này.

Đại tá NGUYỄN VĂN LONG

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) chữa cháy ở một cơ sở chế biến gỗ tại Khu công nghiệp Phú Tài.                         Ảnh: N.H

là, chủ quan trong công tác PCCC.
l Các vụ cháy thường gây 

thiệt hại lớn về tài sản. Thế 
nhưng, vẫn còn có nhiều tổ chức, 
cá nhân, DN chưa thật sự quan 
tâm đến công tác PCCC?

- Qua điều tra các vụ cháy 
lớn xảy ra tại các xưởng sản xuất 
cho thấy, phần lớn nguyên nhân 
là từ yếu tố khách quan, khi xảy 
ra cháy thì phát hiện chậm, cơ sở 
tự chữa cháy, đến khi đám cháy 
lan nhanh ra diện tích lớn, chủ 
các cơ sở mới báo cháy cho Cảnh 
sát PCCC. 

Bên cạnh đó, một số chủ cơ sở 
sản xuất chưa thật sự coi trọng 
công tác đảm bảo an toàn PCCC. 
Nhiều cơ sở sản xuất có kết cấu 

nhà tiền chế (khung thép, mái lợp 
tôn, có tấm lót trần bằng mút, xốp, 
nhựa) đưa vào hoạt động trong 
nhiều năm, dẫn đến nhiều hạng 
mục, hệ thống, thiết bị PCCC 
xuống cấp, hư hỏng. Người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chấp 
hành chưa nghiêm các quy định 
của pháp luật về PCCC, đặt nặng 
mục tiêu kinh tế, cắt giảm chi phí 
đầu tư cho các hạng mục PCCC, 
trang bị, lắp đặt hệ thống, thiết bị 
PCCC không bảo đảm chất lượng, 
yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài ra, kinh phí dành cho 
công tác kiểm tra, bảo dưỡng 
định kỳ các hạng mục máy 
móc, thiết bị PCCC&CNCH 
còn ít, dẫn đến hệ thống trang 

thiết bị PCCC&CNCH xuống 
cấp, hư hỏng. Việc thực hiện 
phương châm “4 tại chỗ” trong 
PCCC&CNCH còn yếu kém, hạn 
chế; nhất là việc đảm bảo công tác 
thường trực chỉ huy để phát hiện 
cháy sớm và triển khai chữa cháy 
chưa đạt yêu cầu đề ra. 
l Trước những tồn tại, bất cập 

nêu trên, đại tá có thể cho biết 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
đã có những biện pháp gì để nâng 
cao hiệu quả công tác PCCC?  

-  Xác định công tác 
PCCC&CNCH là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng, thời gian qua, 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
đã tham mưu cho lãnh đạo CA 
tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, 

UBND các cấp nhiều biện pháp, 
giải pháp để tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả công tác PCCC. Xây 
dựng phong trào toàn dân tham 
gia công tác PCCC&CNCH, trong 
đó tập trung kiện toàn lực lượng 
PCCC tại cơ sở và chuyên ngành 
tại các khu công nghiệp, đáp ứng 
phương châm “4 tại chỗ” trong 
PCCC&CNCH. Phối hợp với các 
cơ quan thông tin đại chúng đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo 
dục, phổ biến kiến thức, pháp 
luật về PCCC&CNCH, tạo sự 
chuyển biến từ nhận thức đến 
hành động của mỗi người dân. 
Đẩy mạnh công tác hướng dẫn 
trách nhiệm PCCC của người 
đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 
DN, hộ gia đình. 

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH đã thường xuyên 
kiểm tra công tác đảm bảo an 
toàn PCCC tại các cơ quan, đơn 
vị, DN, cơ sở sản xuất… Qua đó, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 
xử lý kịp thời các trường hợp vi 
phạm như tạm đình chỉ, đình chỉ 
hoạt động đối với các cơ sở sản 
xuất không đảm bảo an toàn. Tổ 
chức cưỡng chế các công trình 
xây dựng, cơ sở sản xuất xây 
dựng không đảm bảo các quy 
định về PCCC. Công khai danh 
sách các cơ sở vi phạm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp, giải pháp đảm bảo an toàn 
PCCC cho loại hình nhà ở kết 
hợp sản xuất, kinh doanh. Kiện 
toàn mô hình tổ chức lực lượng 
Cảnh sát PCCC&CNCH ở địa 
phương, đặc biệt là các tổ cảnh 
sát PCCC&CNCH CA cấp huyện. 
Chúng tôi cũng phát triển mạng 
lưới các đơn vị cảnh sát PCCC & 
CNCH tại các địa bàn, khu vực 
trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong tình hình mới.
l Xin cảm ơn đại tá!

NGUYỄN HÂN (Thực hiện)

Gian nan truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

tác chiến nên sau hơn 30 phút truy đuổi dưới 
ruộng lúa, trên đường mòn, cảnh sát hình sự 
đã bắt gọn 2 đối tượng và đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho người dân. 

Tuấn là bị can chính trong vụ án giết người, 
gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 
8.3.2020, tại Hồ sinh thái Đống Đa, phường 
Thị Nại, làm 1 người tử vong. Tương tự, Nhật 
cũng là bị can chính trong một vụ án giết người 

và gây rối trật tự công cộng xảy 
ra tại công viên Hà Thanh ngày 
22.4.2019. Đây là 2 vụ án có hàng 
chục đối tượng tham gia hỗn chiến 
với nhiều hung khí nguy hiểm, 
gây bất bình trong nhân dân. Các 
đối tượng liên quan trong 2 vụ án 
này đã bị xét xử và lãnh mức án 
nghiêm minh, nên việc truy bắt 
những đối tượng chính của vụ án 
càng được chú trọng. 

Đại tá Thân Trọng Hải cho biết: 
“Việc bắt được các đối tượng truy 
nã không chỉ tạo thuận lợi cho quá 
trình điều tra mà còn phục vụ tích 
cực công tác xét xử các vụ án, thể 
hiện tính nghiêm minh của pháp 

luật. Dù diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức 
phức tạp, song với quyết tâm đấu tranh hiệu 
quả với tội phạm, nhất là tội phạm truy nã, 
cảnh sát hình sự đã đặt mục tiêu kiên quyết 
đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để các đối 
tượng truy nã ẩn náu. Phòng Cảnh sát hình 
sự, CA tỉnh cũng kêu gọi các đối tượng truy 
nã sớm đầu thú để nhận được khoan hồng 
của pháp luật”.                                  KIỀU ANH

Hai bị can truy nã đặc biệt (đứng giữa) đã bị trinh sát Phòng Cảnh 
sát hình sự, CA tỉnh bắt giữ sau thời gian dài bỏ trốn. 

Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp 
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Chốt kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ vào tỉnh Sóc Trăng.

Bắt đầu từ ngày 13.9, Bộ GD&ĐT thực 
hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc để các 
cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh đợt 1 
bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Công 
tác lọc ảo toàn quốc được thực hiện 6 lần, 
từ ngày 13 đến 15.9.

Các trường phải tuân thủ thời gian lọc 
ảo của Bộ GD&ĐT theo nguyên tắc “đến 
thời gian lọc ảo ở các lần tiếp theo, nếu 
trường không tải kết quả dự kiến để lọc ảo 
thì hệ thống sẽ sử dụng kết quả dự kiến ở 
bước lọc ảo trước đó để lọc ảo”.

Với bước lọc ảo này, mỗi thí sinh chỉ 
trúng tuyển một nguyện vọng dù các em 
đăng ký rất nhiều nguyện vọng xét tuyển. 
Khi xác định thí sinh đã trúng tuyển, hệ 
thống tự động sẽ không xét các nguyện 
vọng sau.

Ngoài lọc ảo của Bộ GD&ĐT, các trường 
ở phía Bắc và phía Nam tự nguyện hình 
thành nhóm xét tuyển theo khu vực. Các 
trường trong nhóm sẽ tính toán điều chỉnh 
điểm chuẩn dự kiến, danh sách thí sinh dự 
kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong 
nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh 
sách thí sinh chính thức trúng tuyển vào 
trường sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc 
sát với chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Sau quá trình lọc ảo, các trường nhập 
mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển 

Bắt đầu lọc ảo, xét tuyển 
vào các trường đại học và cao đẳng

Ảnh minh họa: PM/Vietnam+

lên hệ thống, công bố kết quả trúng tuyển 
đợt 1 trước 17 giờ ngày 16.9.

Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ 
ngày 26.9 (tính theo dấu bưu điện). Việc 
cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập 
học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin 
tuyển sinh của Bộ GD&ĐT được thực hiện 
trước 17 giờ ngày 2.10.

Dự kiến, từ ngày 3.10, các cơ sở đào tạo 
xét tuyển bổ sung (các cơ sở đào tạo chủ 
động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 
15 ngày so với ngày xét tuyển). Từ tháng 
9 đến tháng 12.2021, các cơ sở đào tạo xét 
tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh 
sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo 
quy định.                             (Theo Vietnam+)

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 
(VNR) vừa có kiến nghị cấp thẩm quyền xin 
vay 800 tỷ đồng bổ sung cho nguồn vốn lưu 
động đang bị thiếu hụt để duy trì dòng tiền 
hoạt động, tránh nguy cơ dừng hoạt động. 

Nguyên nhân được VNR đưa ra là do 
2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, Tổng 
Công ty dự kiến lỗ hơn 2.200 tỷ đồng, như 
vậy chỉ còn khoảng gần 1.000 tỷ đồng vốn 
chủ sở hữu nhưng lại ở tài sản, không phải 
tiền mặt. Riêng năm 2021, VNR dự kiến 
lỗ 942 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VNR cũng đề nghị Bộ 
GTVT làm việc với các địa phương để tạo 
điều kiện cho hàng hóa lưu thông bằng 
đường bộ đến các ga lập tàu và từ ga dỡ hàng 
đi tiêu thụ; chú trọng đẩy mạnh vận tải hàng 
hóa; tìm kiếm nguồn hàng để nâng cao sản 
lượng và tăng doanh thu vận tải hàng hóa… 

Theo báo cáo của VNR, trong tháng 
8.2021, sản lượng vận tải hành khách của 
tổng công ty chỉ hơn 8.640 lượt, đạt 24,8% 
kế hoạch và chỉ bằng 6,5% so với cùng kỳ. 
Vận tải hàng hóa cũng đang có dấu hiệu 
chậm lại, thậm chí sản lượng giảm do thiếu 
nguồn hàng và vận chuyển khó khăn hơn.

Thống kê của VNR cho thấy, trong đợt 
dịch Covid-19 lần thứ 4 này, ngành đường 
sắt có hơn 5.500 lượt người lao động phải 
nghỉ việc đến từ các công ty vận tải đường 
sắt do tàu khách dừng chạy hoàn toàn từ  
ngày 25.8 trên toàn mạng lưới; tàu hàng 
Bắc - Nam bắt đầu giảm sút. VNR dự kiến 
cũng sẽ tạm hoãn hợp đồng với hơn 1.600 
lượt lao động.                    (Theo Vietnam+)

Đường sắt kiến nghị vay 
800 tỷ đồng để tránh 
nguy cơ dừng hoạt động

Đoàn tàu của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 
chở hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu. 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn 
bản khẩn gửi Bộ Y tế xin ý kiến rút ngắn 
khoảng cách giữa hai mũi tiêm đối với  
vắc xin AstraZeneca.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Bộ Y 
tế đã có hướng dẫn khoảng cách giữa 2 
mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca là 
từ 8 - 12 tuần. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh 
và nhằm đẩy nhanh tiến độ bao phủ mũi 
2 vắc xin phòng Covid-19, Sở Y tế TP Hồ 
Chí Minh đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế xem 
xét và có ý kiến chỉ đạo về việc có thể rút 
ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối 
với vắc xin AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần 
xuống tối thiểu 6 tuần.

TP Hồ Chí Minh xin rút ngắn khoảng cách 
giữa hai mũi tiêm vắc xin AstraZeneca

Theo thống kê của Sở Y tế TP Hồ Chí 
Minh, tính đến hết ngày 11.9, thành phố 
đã triển khai tiêm 7.776.452 mũi cho đối 
tượng từ 18 tuổi trở lên; trong đó, mũi 1 
chiếm 89,8% và mũi 2 đạt 18%.  

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP 
Hồ Chí Minh, tính đến 6 giờ ngày 13.9, 
có 298.561 trường hợp mắc bệnh phát 
hiện tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế 
công bố, trong đó có 298.088 trường hợp 
nhiễm trong cộng đồng và 473 trường hợp  
nhập cảnh.

Hiện TP Hồ Chí Minh đang điều trị cho 
39.296 bệnh nhân, trong đó có 2.914 trẻ em 
dưới 16 tuổi, 2.690 bệnh nhân nặng đang 
thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. 
Trong ngày 12.9 có 2.925 bệnh nhân xuất 

viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 
1.1.2021 đến nay là 150.341 bệnh nhân.

(Theo Báo Tin tức)

TP Hồ Chí Minh xin rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 
vắc xin Astrazeneca từ 8 tuần xuống còn 6 tuần.

Ngày 13.9, tỉnh Hải Dương đã tổ chức 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 
20.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên của các 
cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh trước khi 
tổ chức dạy học trực tiếp vào ngày 15.9.

4 bệnh viện tuyến tỉnh tổ chức xét 
nghiệm và trả kết quả trước 6 giờ ngày 
15.9 để các trường thực hiện việc dạy trực 
tiếp cho học sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 15.9, học sinh 
các khối lớp 1, lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10 
và lớp 12 ở tỉnh Hải Dương sẽ đến trường 
học trực tiếp. Các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức 
dạy học một buổi/ngày (không tổ chức ăn 
bán trú) và chưa tổ chức các hoạt động giáo 
dục kỹ năng sống.       (Theo nhandan.vn)

Hải Dương xét nghiệm 
SARS-CoV-2 cho gần 
20.000 cán bộ, giáo viên

Lãnh đạo TP Hải Dương kiểm tra cơ sở vật chất và 
an toàn phòng dịch tại các cơ sở giáo dục trước 
khi đón học sinh trở lại nhà trường. 

Ngày 13.9, UBND tỉnh Thừa 
Thiên - Huế ban hành Công văn số  
8357/UBND-XH về việc hỗ trợ người dân 
tỉnh Thừa Thiên - Huế ở các tỉnh, thành phố 
khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ người 
dân của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang 
ở các tỉnh, thành khác (đang áp dụng 
thực hiện Chỉ thị số 16) gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19, tỉnh Thừa  
Thiên - Huế thống nhất hỗ trợ mỗi gia 
đình gặp khó khăn 1 triệu đồng để vượt 
qua khó khăn trong thời gian phòng, 
chống dịch bệnh. Hoàn thành việc hỗ 
trợ trước ngày 30.10.

Để nhận được hỗ trợ, người đại diện 
hộ gia đình đăng ký hỗ trợ trực tuyến 
tại địa chỉ: https://hotro.huecity.vn hoặc 
trên ứng dụng HueS hoặc trực tiếp tại 
UBND cấp xã, cung cấp đầy đủ thông 
tin theo yêu cầu.

Thừa Thiên - Huế hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ 
khó khăn tại các địa phương có dịch

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của kết quả 
thẩm tra, xác minh, đối chiếu hộ khẩu 
về người đề nghị hỗ trợ, đảm bảo người 
dân đề nghị hỗ trợ phải thật sự khó 
khăn, đúng đối tượng và chỉ hỗ trợ  
1 hộ/lần.                                 (Theo SGGPO)

CA tỉnh Thừa Thiên - Huế trao số tiền 1 tỷ đồng 
ủng hộ đồng hương tại TP HCM và các tỉnh phía 
Nam đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Vụ cháy xảy ra tại khách sạn Vinh 
Plaza (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ 
An) vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa 13.9. 

Thời điểm trên, nhiều người dân sống 
gần khách sạn Vinh Plaza phát hiện khói 
bốc lên nghi ngút từ khu vực phía sau bếp 
của khách sạn. Nhận được tin báo, Cảnh 
sát PCCC&CNCH CA tỉnh Nghệ An đã 
nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập 
lửa. Hiện trường đám cháy là khu vực 
bếp phụ phía sau khách sạn Vinh Plaza. 

Tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong 
bếp có chứa nhiều bình gas công nghiệp.  
Sau khoảng 30 phút, đám cháy được 
khống chế, dập tắt hoàn toàn.  

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, 
không ảnh hưởng đến khu vực phòng 
nghỉ của khách sạn. Được biết, khách 
sạn Vinh Plaza hiện đang là nơi cách ly 
phòng, chống dịch Covid-19 cho những 
trường hợp F1.                    (Theo VOV.VN) 

Cháy bếp phụ 
của khách sạn 4 sao
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Bình Định

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN -
 MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN

Địa chỉ: KCN Phú Tài - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
CUNG ỨNG CHẤT ĐỐT CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI NĂM 2021 - 2022
CN Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn trân 

trọng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều 
kiện đến tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung ứng chất 
đốt cho lò hơi tầng sôi năm 2021 - 2022” tại CN Công ty CP Bia Sài 
Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn theo hình thức chào hàng cạnh 
tranh, cụ thể:

Thông tin về chào giá và yêu cầu chào giá theo hình thức chào 
giá cạnh tranh:

Tên gói thầu: “Cung ứng chất đốt cho lò hơi tầng sôi năm 2021 - 2022”.
Số lượng tạm tính: 3.000 tấn/6 tháng + 10%, (số lượng bình quân 

/tháng: 500 tấn).
 Địa điểm: Tại CN Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy 

Nhơn - Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Nội dung chủ yếu của gói thầu: Theo hồ sơ yêu cầu
5. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: 9 giờ ngày 13.9.2021 đến 

trước 9 giờ ngày 20.9.2021.
6. Thời gian nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9 giờ ngày 

20.9.2021.
7. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 20.9.2021.
8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút ngày 20.9.2021.
9. Địa điểm phát hành và nộp Hồ sơ dự thầu: Phòng Tổng hợp 

CN Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn - Khu công 
nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chi tiết xin liên hệ:
Ông: Diệp Bảo Hạnh Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0903520128      Fax: 0256.3841520
Email: hanhdb@biasaigonmt.com
Trân trọng!        

THÔNG BÁO
TÌM THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI BỊ NẠN

Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn, tỉnh Bình Định đang thụ lý điều tra vụ TNGT 
đường bộ xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 31.8.2021 trên tuyến tránh QL 1A, 
thuộc thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Để phục vụ công tác truy tìm thân nhân của người bị nạn liên quan, Cơ quan 
CSĐT CA TX An Nhơn thông báo:

 Khoảng 18 giờ ngày 31.8.2021 trên tuyến tránh QL 1A, thuộc thôn Thanh 
Liêm, xã Nhơn An, TX An Nhơn xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe ô tô tải BKS: 
77H-008.06 do Lê Văn Đồng, sinh năm 1990, ở phường Hoài Hương, TX Hoài 
Nhơn điều khiển chạy hướng Nam - Bắc với một người đàn ông đi bộ (chưa rõ 
nhân thân, lai lịch). Hậu quả: Người đi bộ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, 
điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định; đến ngày 4.9.2021 thì tử vong.

Đặc điểm nhận dạng, trang phục và các vật mang theo của người bị nạn như sau:
- Nam giới, khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1m62, thể trạng gầy, mặt dài, tóc 

ngắn màu đen, da vàng.
- Mặc áo thun màu đen, có cổ, ngắn tay; quần đùi màu xám, đội mũ lưỡi trai 

màu đen, mang theo một cái võng màu xanh đen.
Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn thông báo ai là thân nhân của người bị nạn 

trong vụ TNGT trên hoặc biết nhân thân, lai lịch của người bị nạn, liên hệ với 
Đội Điều tra tổng hợp, CA TX An Nhơn, địa chỉ: 74 Lê Hồng Phong, phường Bình 
Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0256. 3735 823 hoặc điều tra 
viên Phạm Thành Hiếu, số điện thoại: 0941 446 799 để cung cấp thông tin.

NGÀY VÀ ĐÊM 14.9.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, 
chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong 
mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có 

mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 330C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5.
    (Nguồn: TTKTTV Bình Định)     

CÔNG TY BẢO HIỂM MIC BÌNH ĐỊNH THÔNG BÁO 
Mất 12 quyển ấn chỉ xe máy tự nguyện và bắt buộc
Từ liên : 202135001 đến liên: 202135050
Từ liên: 202135451đến liên: 202135500
Từ liên: 201397481đến liên: 201397490
Từ liên: 201397531 đến liên: 201397540
MIC Bình Định xin thông báo đến quý khách hàng được biết các 

ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng, MIC Bình Định không chịu trách 
nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.

THÔNG BÁO
Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội 

Dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1) - đợt 9
Căn cứ Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 7.11.2018 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc chấp thuận đầu tư dự án Nhà 
ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1), tại phường Quang Trung,  
TP Quy Nhơn;

Công ty kính thông báo phát hành hồ sơ đăng ký mua căn hộ 
tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1) cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành từ ngày 13.9.2021 đến 30.9.2021.
- Địa điểm: Văn phòng kinh doanh công ty, số 363 Tây Sơn, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ 

Bảy.
- Điện thoại: 0256 3847999.
Vậy công ty, kính thông báo để quý khách hàng có nhu cầu 

mua được biết và liên hệ nhận hồ sơ và đăng ký mua, thuê 
mua theo quy định. Sau thời gian trên, Công ty sẽ tổng hợp và 
mời tổ giám sát xét duyệt theo quy định.

Trân trọng!
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Bình Định

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

THÔNG BÁO
Tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác 

và quản lý chợ xã Nhơn Hải
Bên mời thầu: UBND xã Nhơn Hải - TP Quy Nhơn
Tên gói thầu: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ xã Nhơn Hải. 
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi (trong nước).
Giá khởi điểm đấu thầu: 288.500.000 đồng/5 năm.
Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ ngày thông báo đến 

trước 8 giờ 30 phút ngày 12.10.2021 (trong giờ hành chính).
Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 12.10.2021.
Thời điểm mở thầu: 9 giờ ngày 12.10.2021.
« Mọi chi tiết xin liên hệ: 
UBND xã Nhơn Hải (trực tiếp Bộ phận Tài chính - Kế toán)

Điện thoại: 0256.3844300. Di động: 0944148099 (Anh Vinh). 

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 

8.9.2021 đến ngày 7.10.2021.
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).

   THÔNG BÁO
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: 16 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 32 tuổi tính đến ngày 30.9.2021.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ 1,6 mét trở lên.
- Thị lực: Không bị các tật/bệnh lý về mắt.
- 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 khoẻ 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 30.9.2021.
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).
             

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản thi hành án: Quyền sử dụng đất ở đô thị có diện tích  

108 m2; thửa đất số 918; tờ bản đồ số 05; địa chỉ thửa đất: Khu  
phố 1 (khối 1), phường Tam Quan (thị trấn Tam Quan), TX Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Giá khởi điểm của tài sản: 1.002.456.000 đồng (Nộp 
khoản tiền đặt trước 200.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 
500.000 đồng; Bước giá 15.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: QL 1A, khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài 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 8.10.2021 
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 8.10.2021, 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 9 giờ 30 phút ngày 11.10.2021 tại 
Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự TX Hoài Nhơn.  

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 hộ gia đình, cá nhân, 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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TIN VẮN

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres 
ngày 12.9 đã kêu gọi tăng cường hợp tác 
quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng 
y tế toàn cầu, giảm bớt tình trạng nghèo 
đói và bất bình đẳng.

Trong thông điệp video nhân Ngày 
Hợp tác Nam - Nam (hợp tác thúc đẩy phát 
triển hiệu quả thông qua học hỏi và chia 
sẻ kinh nghiệm, thực tiễn và công nghệ 
giữa các nước đang phát triển - UNDP) 
của LHQ, được tổ chức vào ngày 12.9 hằng 
năm, ông Guterres nêu rõ: “Chúng ta cần 
sự hợp tác quốc tế sâu rộng hơn để giải 
quyết cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, 
giảm bớt nghèo đói và sự bất bình đẳng 
cũng như để đạt được các Mục tiêu về 
Phát triển bền vững và ngăn chặn thiên 
tai”.  Ông cho biết thêm đại dịch Covid-19 
là thách thức lớn nhất trước mắt mà thế 
giới phải đối mặt và đang phá hoại những 
thành quả về xã hội, kinh tế và môi trường. 
Trong những thời điểm khó khăn như vậy, 
tình đoàn kết làm nền tảng cho hợp tác 
Nam - Nam đã một lần nữa chứng minh 
được tầm quan trọng đối với các nước 
đang phát triển.

Cũng theo Tổng Thư ký LHQ, thế giới 
cần xây dựng các xã hội toàn diện và có 
khả năng phục hồi nhanh chóng, trao 
quyền cho phụ nữ và thanh niên, tận dụng 
các sáng kiến kỹ thuật số và xanh hơn, 
đồng thời phát triển tài chính bền vững.  

Tăng cường hợp tác quốc tế  
để giải quyết khủng hoảng y tế toàn cầu

Lưu ý về hợp tác Nam - Nam và ba bên có 
thể giúp đưa ra các giải pháp cụ thể để giải 
quyết những thách thức chung này, ông 
Guterres cho hay LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ 
những nỗ lực trên thông qua Chiến lược 
toàn hệ thống về hợp tác Nam - Nam và 
Hợp tác ba bên vì sự phát triển bền vững. 

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh: 

“Khi thế giới đang tìm cách tăng cường 
khả năng ứng phó và phục hồi trước đại 
dịch Covid-19 cũng như giải quyết các 
mối đe dọa do biến đổi khí hậu liên quan 
đến các hoạt động của con người, hợp tác 
Nam - Nam và ba bên trở nên cần thiết 
hơn bao giờ hết”.

(Theo TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông Triều Tiên ngày 13.9 cho 
biết, nước này vừa phóng thử một loại 
“tên lửa hành trình tầm xa” mới hồi cuối 
tuần qua, mô tả đây là vũ khí “chiến lược 
quan trọng”. Những vụ phóng thử tên lửa 
mới, diễn ra vào cả hai ngày 11 và 12.9, 
được các quan chức cấp cao Triều Tiên 
giám sát và đều “thành công”, hãng thông 
tấn KCNA đưa tin.

Tên lửa di chuyển trong 7.580 giây theo 
“quỹ đạo bay hình bầu dục và hình số 8” 
phía trên lãnh thổ Triều Tiên và vùng lãnh 
hải của nước này, sau đó bắn trúng mục 
tiêu cách 1.500 km.

Bản tin của KCNA gọi mẫu tên lửa 
mới là một “vũ khí chiến lược có ý nghĩa 
quan trọng”, thêm rằng “hiệu quả và tính 
thực tiễn của hệ thống vũ khí mới được 
xác nhận là tuyệt vời”.

Theo hãng thông tấn KCNA, việc phát 
triển hệ thống tên lửa mới mang đến cho 
Bình Nhưỡng “một công cụ răn đe hiệu 
quả khác” và giúp “kiềm chế những cuộc 
diễn tập quân sự của các thế lực thù địch”.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. 
Vụ phóng thử được thực hiện chỉ vài 
ngày sau cuộc duyệt binh quy mô ở Bình 
Nhưỡng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập 
đất nước. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên 
phóng thử tên lửa kể từ tháng 3. Bình 
Nhưỡng cũng chưa thử hạt nhân hay tên 
lửa đạn đạo xuyên lục địa kể từ năm 2017.

(Theo VnExpress.net)

Triều Tiên bất ngờ 
thử nghiệm tên lửa 
hành trình tầm xa mới

Tên lửa hành trình Triều Tiên khai hỏa (trái) và 
trên đường bay trong ảnh được công bố hôm 13.9. 
                                                                                         Ảnh: KCNA

Ngày 13.9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn 
Quốc Suh Wook đã hội đàm với người 
đồng cấp Australia Peter Craig Dutton tại 
thủ đô Seoul.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác 
hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh và 
quốc phòng.

Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng quốc 
phòng cho biết Hàn Quốc đã tham gia 
cuộc tập trận hải quân Australia - Mỹ quy 
mô lớn, mang tên Talisman Sabre, vào 
tháng 7 vừa qua và có kế hoạch lần đầu 
tiên tham gia cuộc tập trận hải quân đa 
phương do Australia đứng đầu, có tên 
Pitch Black, vào năm 2022.

Hàn Quốc, Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Hai bên nhất trí cho rằng các cuộc 
tập trận như vậy sẽ góp phần cải thiện 

khả năng tương tác giữa quân đội  
hai nước.

Bên cạnh đó, hai bộ trưởng cũng thảo 
luận các chương trình quốc phòng lớn và 
nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để làm 
sâu sắc quan hệ hợp tác, trong đó cam 
kết “tiến hành các cuộc thảo luận để tạo 
ra một cơ chế liên ngành mới, hướng tới 
tương lai”.

Đề cập tới tình hình an ninh trên 
bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc 
phòng Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ 
Hàn Quốc trong các nỗ lực can dự với  
Triều Tiên.

(Theo Vietnam+)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook (bên 
phải) hội đàm với người đồng cấp Australia Peter 
Craig Dutton tại Seoul.          Nguồn: koreatimes.co.kr

 Ngày 13.9 tại thủ đô Tokyo, các 
đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn 
Quốc và Nhật Bản đã tiến hành hội đàm để 
bàn cách khôi phục đối thoại với Triều Tiên, 
trong bối cảnh tình hình căng thẳng trở lại 
do Bình Nhưỡng vừa thử nghiệm tên lửa 
hành trình. (Theo TTXVN)
 Trung Quốc vừa bàn giao cho 

Campuchia một SVĐ trị giá 150 triệu USD 
ở thủ đô Phnom Penh. Đây là khoản tài trợ 
cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay 
của Bắc Kinh cho nước này. (Theo TTXVN)
 4 người trong đó có 1 phi công 

thiệt mạng và 12 người khác bị thương 
trong vụ một máy bay chở khách hạng 
nhẹ L-410 của Nga đã bị rơi khi cố gắng 
hạ cánh xuống một sân bay xa xôi ở phía 
Đông Siberia vào hôm 12.9. (Theo VOV.VN)
 Giới chức địa phương của  

TP Atlanta (Mỹ) cho biết, một vụ nổ đã 
làm rung chuyển một tòa nhà chung cư 
ở ngoại ô TP Atlanta, bang Georgia khiến 
ít nhất 1 người bị thương và 2 người hiện 
mất tích vào chiều 12.9 (theo giờ địa 
phương). (Theo VTV.VN)
 Cảnh sát Italy đã bắt giữ một người 

xin tị nạn Somalia, sau khi đối tượng này 
bị cáo buộc dùng dao đâm 4 phụ nữ và  
1 trẻ em 6 tuổi ở thị trấn du lịch Rimini vào 
đêm 11.9. (Theo TTXVN)

Ngày 13.9, một máy bay của Hãng 
hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã hạ 
cánh xuống sân bay Hamid Karzai ở thủ 
đô Kabul của Afghanistan.

Đây là chuyến bay thương mại quốc tế 
đầu tiên tới sân bay này kể từ khi Taliban 
nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào 
ngày 15.8 vừa qua. 

Theo một phóng viên của hãng AFP có 
mặt trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô 

Islamabad của Pakistan này, chỉ có khoảng 
10 người trên máy bay, trong đó phần lớn 
là thành viên phi hành đoàn.

Người phát ngôn của PIA cuối tuần 
qua thông báo hãng dự kiến nối lại dịch vụ 
bay thương mại đều đặn tới Kabul, song 
vẫn còn quá sớm để nói về tần suất hoạt 
động của các chuyến bay này. 

Cơ sở hạ tầng ở sân bay Kabul đã bị hư 
hại nghiêm trọng trong các hoạt động sơ 

tán của Mỹ và các đồng minh phương Tây 
nhằm đưa hơn 120 nghìn người rời khỏi 
Afghanistan. Hoạt động sơ tán đã chấm 
dứt vào ngày 30.8 cùng với việc hoàn tất 
rút toàn bộ các lực lượng Mỹ khỏi quốc 
gia Tây Nam Á này. Hiện Taliban đang 
cố gắng vận hành lại hoạt động của sân 
bay với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Qatar và các 
nước khác.

                                                (Theo Báo Tin Tức)

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Kabul

 Ngày 12.9, một vụ tai nạn nghiêm 
trọng giữa xe khách và xe tải ở miền Tây 
Bắc Algeria đã khiến 13 người thiệt mạng 
và 8 người bị thương.

Cơ quan Cứu hộ dân sự Algeria 
cho biết vụ va chạm giữa một xe khách 
đường dài nối hai thị trấn Sidi Bel 
Abbes và Boussemghoune và một xe tải  

rơ-moóc xảy ra tại Oued Khebaza, cách 
thủ đô Algiers khoảng 650 km về phía 
Tây Nam.

Cơ quan Hiến binh quốc gia Algeria đã 
mở một cuộc điều tra để xác định nguyên 
nhân của vụ tai nạn này.
 Cùng ngày, một vụ TNGT nghiêm 

trọng đã xảy ra tại bang Gezira, miền 

Trung Sudan, khiến 8 người thiệt mạng và 
13 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra giữa 
một xe tải chở hàng và một xe khách nhỏ 
trên quốc lộ giữa Khartoum và Medani, 
gần huyện Al-Kamlin. Nguyên nhân của 
vụ tai nạn là do lái xe chạy quá tốc độ và 
vượt sai làn.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

TNGT thảm khốc tại Algeria, Sudan khiến 21 người thiệt mạng


