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

u4

u2

Tăng cường kiểm soát, 
đảm bảo an toàn phòng dịch

u 3

Xây dựng Bình Định trở thành 
trung tâm trí tuệ nhân tạo

Ngày 3 và 4.11, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn về Pháp lệnh số 
02/2020/UBTVQH14 ngày 9.12.2020 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 
Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24.7.2021 của Chính phủ liên quan 
đến việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Ông 
Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - đã yêu cầu tìm hiểu thật kỹ 
lưỡng quy định mới để triển khai thực hiện hiệu quả. u7 u8

Quỹ Bảo hiểm 
thất nghiệp 
vẫn an toàn u2

Gần đây, trên địa bàn tỉnh ta xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 liên quan đến các trường hợp trở về 
từ các tỉnh phía Nam, đang thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Do vậy, chính quyền và

ngành Y tế các cấp tiếp tục nâng cao kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng dịch.

NGHỊ ĐỊNH 93/2021/NĐ-CP:

“Cú hích” cho 
hoạt động từ thiện 
Mở rộng đối tượng tham gia và quy 
định chặt chẽ hơn trong tổ chức thực 
hiện, quản lý hoạt động từ thiện, Nghị 
định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã 
được ban hành và có hiệu lực từ ngày 
11.12.2021, nhằm tạo cơ sở pháp lý, thúc 
đẩy công tác này thời gian tới.

Giám sát từ xa, 
khắc phục 
nhanh sự cố

Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018, 
hệ thống giám sát từ xa SCADA giúp 
Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định hạ 
tỷ lệ thất thoát nước từ 18,99% xuống 
còn 14,73%.

Xây dựng 
thương hiệu “Gà nòi 
đất Võ Tây Sơn” u5

u6

Công tác giáo dục
pháp luật ở Phù Mỹ

Nắm chắc, hiểu rõ để đảm bảo 
quyền lợi người được hưởng  

TP Quy Nhơn liên tục ghi nhận nhiều ca mắc 
Covid-19 nên các phường, xã đã khẩn trương 
test nhanh để sàng lọc. Ảnh: T. KHUY
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Bình Định

Xây dựng Bình Định trở thành 
trung tâm trí tuệ nhân tạo

(BĐ) - Chiều 10.11, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Phi Long, Trưởng 
Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện 
Chương trình hành động số 
10-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát 
triển KH&CN tỉnh giai đoạn 
2020 - 2025 đã chủ trì cuộc họp 
của BCĐ (ảnh trang 1). 

Tại cuộc họp, các thành 
viên BCĐ đã tham gia góp ý 
các dự thảo về quy chế làm 
việc, phân công thành viên, 
chương trình làm việc, kế hoạch 
hành động của BCĐ thực hiện 
Chương trình hành động số  
10-CTr/TU về phát  tr iển 
KH&CN t ỉnh  g ia i  đoạn  
2020 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII, Tỉnh ủy đã ban 
hành Chương trình hành động 
số 10-CTr/TU ngày 14.5.2021 về 
“Phát triển khoa học công nghệ 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 
2025”, với những mục tiêu, chỉ 
tiêu và giải pháp hết sức cụ thể. 
Chương trình có 5 mục tiêu cụ 
thể gồm: Nâng tỷ trọng đóng 
góp của năng suất các yếu tố 
tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng 
GRDP của tỉnh bình quân giai 
đoạn 2020 - 2025 đạt từ 38 - 42%; 
Tốc độ đổi mới công nghệ đạt 

từ 17 - 20%/năm; Hình thành 
mới ít nhất 10 DN KH&CN; 
Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 
10 sản phẩm sáng tạo, kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; Phát triển Khu 
đô thị Khoa học Quy Hòa với 
nòng cốt là Trung tâm quốc 
tế Khoa học và Giáo dục liên 
ngành, xây dựng Trung tâm trí 
tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ 
tại phường Trần Quang Diệu và 
Bùi Thị Xuân, từng bước hình 
thành Trung tâm trí tuệ nhân 
tạo tại Bình Định.

Trong thời gian qua, tỉnh đã 
triển khai đúng trọng tâm các 
mục tiêu của chương trình hành 
động đề ra. Trong đó, triển 
khai thực hiện đồng bộ công 
tác nghiên cứu KH&CN trên 
các lĩnh vực. Đẩy mạnh phát 
triển ngành công nghiệp công 
nghệ thông tin của tỉnh, nổi bật 
là việc thực hiện cơ chế, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối 
với đề án thành lập Khu Công 
viên phần mềm Quang Trung. 
Tỉnh cũng đẩy mạnh triển khai 
thí điểm đề án phát triển Khu 
Đô thị Khoa học Quy Hòa và 
Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô 
thị phụ trợ. Đến nay đã thu hút 
được một số DN lớn vào đầu tư. 

Để thực hiện hiệu quả các 
nhiệm vụ trong thời gian tới, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
yêu cầu BCĐ tiếp tục tham 
mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ 
chức quán triệt Chương trình 
hành động số 10-CTr/TU về 
phát triển KH&CN. Đặc biệt 
nâng cao nhận thức của các 
cấp ủy trong việc phát huy vai 
trò KH&CN trong phát triển  
KT-XH. Đôn đốc các cấp, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố xây dựng các kế hoạch để 
cụ thể hóa kế hoạch của UBND 
tỉnh về việc thực hiện chương 
trình hành động này.

Đồng chí Nguyễn Phi Long 
cũng yêu cầu các sở, ngành, 
đơn vị, địa phương thực hiện 
hiệu quả các mục tiêu đặt ra, 
trọng tâm là phát triển Khu đô 
thị Khoa học Quy Hòa và xây 
dựng Trung tâm trí tuệ nhân 
tạo - Đô thị phụ trợ, hướng đến 
xây dựng Bình Định trở thành 
trung tâm trí tuệ nhân tạo mang 
tầm quốc tế. Đây là nét đặc thù 
riêng của Bình Định mà không 
có tỉnh nào có được. Bên cạnh 
đó, các sở, ngành cũng cần 
tập trung vào việc xây dựng 
các đề tài nghiên cứu khoa 
học, gắn với chuyển giao công 
nghệ nhằm phục vụ phát triển  
KT-XH của tỉnh.         HỒNG HÀ

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 
vẫn an toàn

Chiều 10.11, thực hiện 
chương trình Kỳ họp thứ 2 
Quốc hội khóa XV, dưới sự 
điều hành của Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ, Quốc hội 
tiếp tục phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn đối với các thành viên 
Chính phủ xung quanh nhóm 
vấn đề LĐ-TB&XH.

Tham gia chất vấn, đại biểu 
(ĐB) Nguyễn Lân Hiếu (Giám 
đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, 
thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh 
Bình Định) bày tỏ sự quan tâm 
đến tình hình của Quỹ Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN). Cụ thể, 
nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn 
biến phức tạp, Quỹ BHTN hết 
thì phương án nào sẽ triển khai 
để đảm bảo an sinh xã hội? 

Bên cạnh đó, ĐB Hiếu nêu 
rõ: Dù đã khắc phục được tình 
trạng nhầm lẫn trong hỗ trợ 
chính sách tại Bình Dương, 
nhưng Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH 
vẫn thừa nhận có sự nhầm lẫn, 
thiếu hụt, chồng lấn trong các 
gói hỗ trợ. “Vậy theo Bộ trưởng, 
phát huy vai trò của công nghệ 
thông tin, cùng với công khai 
các gói hỗ trợ đến từng cá nhân 
liệu có tránh được nhầm lẫn, 
khắc phục tình trạng người cần 
không được nhận, người nhận 
lại nhận quá nhiều từ nhiều 
nguồn khác nhau?”, ĐB Hiếu 
đặt vấn đề.   

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng 
Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung 
thông tin: Quỹ BHTN đến hết 
năm 2020 kết dư 90,6 nghìn tỷ 
đồng; “tương đối tốt, ở mức độ 
an toàn cao”. 

“Trước tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
đời sống lao động, việc làm của 
người dân, nhất là những người 
đang tham gia BHTN, chủ sử 

dụng lao động tham gia BHTN 
gặp rất nhiều khó khăn, chúng 
tôi thấy rằng nếu để kết dư lớn 
như thế thật sự không ổn”, ông 
Dung nói. 

Sau khi đánh giá tác động, 
tính toán cân nhắc để đảm bảo 
kết dư an toàn trong 5 năm tới, 
Chính phủ đã báo cáo Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội và được 
đồng ý để Chính phủ sử dụng 
38.000 tỷ đồng từ Quỹ BHTN 
(trong đó có 30.000 tỷ đồng từ 
kết dư và 8.000 tỷ đồng từ giảm 
đóng cho người lao động) để hỗ 
trợ cho người lao động. 

Theo ông Đào Ngọc Dung, 
trong tình hình hiện nay, kết dư 
của Quỹ BHTN hoàn toàn an 
toàn, bởi sau khi hỗ trợ 38.000 
tỷ đồng, trừ khoản đã chi năm 
2021, kết dư vẫn còn khoảng 
56.000 tỷ đồng. “Hoàn toàn an 
tâm được với số kết dư hiện 
nay”, ông Dung kết luận.

Về trường hợp nhầm lẫn 
trong thực hiện hỗ trợ ở Bình 
Dương, Bộ trưởng Bộ LĐ-
TB&XH cho biết, chính nhờ đưa 
công nghệ thông tin vào rà soát 
lại, điều chỉnh danh sách mới 
phát hiện 22.000 trường hợp 
nhầm lẫn, được loại trừ; còn 
1.990 người được chi tiền trước 
khi rà soát. “Các sai sót này 
khó tránh khỏi trong điều kiện 
dịch phức tạp, trên muốn hỗ trợ 
nhanh cho người lao động, dân 
muốn được hưởng sớm”, ông 
Dung lý giải.

Ông Dung cũng nhấn mạnh, 
nếu ứng dụng công nghệ thông 
tin, kết hợp với cơ sở dữ liệu 
dân cư, cơ sở dữ liệu lao động 
và cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực 
an sinh thì về cơ bản sẽ khắc 
phục được các bất cập trong quá 
trình hỗ trợ.               VĂN TRANG

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng 
và chất lượng đảng viên

(BĐ) - Ngày 10.11, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh tổ chức 
hội nghị tổng kết công tác xây 
dựng tổ chức cơ sở đảng và 
đội ngũ đảng viên. Tham dự 
hội nghị có đồng chí Nguyễn 
Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy.

Qua 10 năm thực hiện công 
tác xây dựng tổ chức cơ sở 
đảng và đội ngũ đảng viên, 
Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ 
sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo với nhiều giải pháp nhằm 
nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng và chất lượng đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Trong đó, 
công tác củng cố, kiện toàn tổ 
chức cơ sở đảng được thực hiện 
kịp thời; chất lượng sinh hoạt 
chi bộ từng bước được nâng 
lên; công tác giáo dục tư tưởng 
chính trị cho cán bộ, đảng viên 
được tăng cường; công tác phát 

triển đảng viên đạt nhiều kết 
quả tích cực; công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật của đảng 
được tăng cường... Nhờ đó, các 
tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 
Khối có sự chuyển biến tích cực 
trên các mặt chính trị, tư tưởng, 
tổ chức, đạo đức; vai trò tổ chức 
đảng ngày càng được khẳng 
định và phát huy, năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng và chất lượng đội 
ngũ đảng viên ngày càng được 
nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Nguyễn Giờ, đánh giá cao 
những kết quả đạt được của 
Đảng ủy Khối trong công tác 
xây dựng tổ chức đảng và đảng 
viên. Trong đó nhấn mạnh, 
Đảng ủy Khối đã hết sức chú 
trọng, tập trung chỉ đạo nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 
có cách làm hay, sâu sát trong 
việc đưa cấp ủy viên tham dự 

sinh hoạt chi bộ cơ sở; việc chỉ 
đạo đánh giá, kiểm điểm, phân 
loại chất lượng tổ chức đảng 
và đảng viên được thực hiện 
nghiêm túc. Đảng ủy đã quan 
tâm công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng, tạo nguồn bồi dưỡng 
và phát triển được nhiều đảng 
viên mới, rất đáng ghi nhận... 
Đồng chí Nguyễn Giờ cũng lưu 
ý, Đảng ủy Khối tiếp tục quan 
tâm nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, tăng cường tính 
phê bình và tự phê bình, tính 
tiên phong gương mẫu trong 
đội ngũ cấp ủy và đảng viên 
các cấp; tập trung bồi dưỡng 
nâng cao năng lực lãnh đạo, 
công tác đảng cho cấp ủy; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám 
sát, xây dựng khối đoàn kết 
thống nhất trong từng đảng 
bộ, chi bộ; đẩy mạnh việc học 
tập Chỉ thị 05 gắn với triển 
khai các quy định, nghị quyết 
của đảng...          NGỌC QUỲNH

Quy Nhơn tiếp tục học trực tuyến, 
An Nhơn chuyển sang học trực tuyến 

(BĐ) -  Tối  10 .11 ,  ông 
Nguyễn Phương Nam, Phó 
Chủ t ịch UBND TP Quy 
Nhơn, cho hay: Tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn thành phố hiện diễn biến 
hết sức phức tạp, đặc biệt ở các 
phường nội thành. Để đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch và 
an toàn cho học sinh khi đến 
trường, UBND thành phố đã 
quyết định tiếp tục tổ chức 
hoạt động dạy và học trực 
tuyến, so với kế hoạch trước 
đó là ngày 15.11 sẽ chuyển 
sang học trực tiếp. Cụ thể, các 
trường tiểu học, THCS tiếp tục 
tổ chức hoạt động dạy và học 
theo hình thức trực tuyến, hoặc 
cho bài tập. Các trường mầm 
non, mẫu giáo và các nhóm trẻ, 
lớp mẫu giáo độc lập tư thục 
tiếp tục cho các cháu nghỉ học 
cho đến khi có thông báo mới.
l Ngày 10.11, Phó Chủ tịch 

UBND TX An Nhơn Mai Xuân 
Tiến đã ký văn bản thống nhất 
cho học sinh các trường mẫu 
giáo, mầm non (kể cả mầm non 
tư thục), tiểu học, THCS trên 
địa bàn thị xã được nghỉ học 

1 tuần, bắt đầu từ ngày 11.11 
đến hết ngày 17.11.2021 theo 
đề xuất của Phòng GD&ĐT 
thị xã, do tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, 
xuất hiện nhiều ca mắc trong 
cộng đồng, trong đó có học 
sinh các trường trên địa bàn 
thị xã. Trong thời gian học sinh 
không đến trường, hiệu trưởng 
các trường tiểu học, THCS tổ 
chức học sinh học trực tuyến 
và gửi tài liệu học sinh học ở 
nhà; nhắc nhở học sinh ở nhà 
hạn chế ra ngoài. 
l Chiều 10.11, ông Huỳnh 

Văn Hải - Hiệu trưởng Trường 
THCS Trần Bá (thị trấn Diêu Trì, 
huyện Tuy Phước) cho biết: Bắt 
đầu từ ngày 11.11, nhà trường 
sẽ chuyển sang hình thức dạy 
và học trực tuyến. Trước đó, 
ngày 9.11, qua test nhanh kháng 
nguyên vi rút SARS-CoV-2 đối 
với cán bộ, giáo viên, học sinh 
và phụ huynh tại nhà trường 
thì ghi nhận 1 trường hợp 
dương tính với SARS-CoV-2 là 
học sinh lớp 8A3.

THU HIỀN - N.P - 
XUÂN VINH

BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng bảo vệ 
biên giới tỉnh Kiên Giang

Ngày 10.11, Bộ Chỉ huy 
BĐBP Bình Định tổ chức Hội 
nghị công bố quyết định, giao 
nhiệm vụ cho cán bộ, chiến 
sĩ tăng cường cho BĐBP Kiên 
Giang thực hiện nhiệm vụ quản 
lý, bảo vệ biên giới và tham gia 
phòng, chống dịch Covid-19.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư 
lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP 

Bình Định đã tổ chức công bố và 
trao Quyết định của Bộ Tư lệnh 
BĐBP điều động 40 đồng chí 
là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP 
Bình Định tăng cường làm 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên 
giới và tham gia phòng, chống 
dịch Covid-19 tại khu vực biên 
giới tỉnh Kiên Giang. Đây là đợt 

thứ 3 BĐBP tỉnh điều động lực 
lượng tăng cường cho BĐBP tỉnh 
Kiên Giang. Các đồng chí được 
điều động tăng cường đều viết 
đơn tình nguyện, có sức khỏe, 
phẩm chất, đạo đức tốt, chuyên 
môn nghiệp vụ vững vàng và đã 
được tiêm 2 mũi vắc xin phòng 
Covid-19.

THANH BÌNH
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Bình Định

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

   Tăng cường kiểm soát, 
đảm bảo an toàn phòng dịch

Gần đây, trên địa bàn tỉnh ta xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 liên quan đến các 
trường hợp trở về từ các tỉnh phía Nam, đang thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe 
tại nhà. Do vậy, chính quyền và ngành Y tế các cấp tiếp tục nâng cao kiểm soát, 
đảm bảo an toàn phòng dịch.

Bà Lê Hiếu Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh tuyên truyền người dân nếu 
có người thân về phải đến trực tiếp trạm y tế để khai báo y tế trước. Ảnh: T. KHUY

Nguy cơ lây nhiễm cao
Bước vào giai đoạn phòng, 

chống dịch mới, người đến/
về từ địa phương khác, như: 
TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Long An… không 
phải thực hiện cách ly tập 
trung. Đặc biệt, người đã tiêm 
2 mũi vắc xin đủ 14 ngày chỉ 
thực hiện tự theo dõi sức khỏe 
tại nhà. 

Nhưng ngay sau đó tại 
huyện Tuy Phước ghi nhận 
trường hợp đã tiêm 2 mũi  
vắc xin, đang thực hiện theo 
dõi sức khỏe tại nhà ở xã 
Phước Thắng lây nhiễm cho 
6 người trong gia đình, dòng 
họ. Trường hợp này khi về địa 
phương, đến ngày thứ 7 thực 
hiện test nhanh có kết quả 
âm tính nhưng đến ngày 13 
kết quả là dương tính. Trong 
thời gian đó đã lây nhiễm cho 
người thân. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, 
Bí thư Huyện ủy Tuy Phước 
thẳng thắn nhìn nhận, đa số 
các ca F0 liên quan đến các 
trường hợp từ TP Hồ Chí Minh 
về xuất phát từ sự quản lý lỏng 
lẻo của địa phương và cả sự 
thiếu nghiêm túc, chủ quan 
của người dân. 

Để đảm bảo an toàn phòng 
dịch, TX Hoài Nhơn thường 
xuyên khuyến cáo người dân 
chấp hành nghiêm túc 5K, nâng 
cao tinh thần cảnh giác cao độ 
với dịch bệnh, không chủ quan. 
Từ khi thực hiện Nghị quyết 
128 của Chính phủ đến nay 
địa bàn Hoài Nhơn xuất hiện 
một số ổ dịch liên quan đến 
người dân ở TP Hồ Chí Minh,  
Bình Dương. 

Ông Trần Hữu Thảo, Phó 
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn, 
cho hay: Dù phát sinh một số 
ổ dịch nhưng đều nằm trong 
tầm kiểm soát, không gây lây 
nhiễm ra diện rộng. Điều đáng 

nói là người về từ các tỉnh phía 
Nam có tỷ lệ lây nhiễm cao dù 
đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. 

Tuần vừa qua, TP Quy 
Nhơn ghi nhận nhiều ca mắc 
Covid-19, trong đó tỷ lệ ca 
bệnh cộng đồng cao. Ông Ngô 
Hoàng Nam, Chủ tịch UBND 
TP Quy Nhơn, cho biết: Từ các 
ca F0, sau khi lên sơ đồ dịch 
tễ, thành phố đưa ra các nhóm 
nguy cơ, gồm: Chủ thầu xây 
dựng gắn với thợ xây dựng, 
thợ điện - nước; các cơ sở kinh 
doanh, dịch vụ có điều kiện; lái 
xe đường dài; lao động nước 
ngoài và người về từ các địa 
phương khác. Tổng kết từ sơ đồ 
dịch tễ, TP Quy Nhơn tiếp tục 
tăng cường giám sát, theo dõi 
tránh gây lây nhiễm diện rộng. 

Vận động người dân 
chung tay

Từ khi áp dụng bình thường 
mới số ca Covid-19 không 
ngừng tăng. So với trước đây 
1 tháng, An Nhơn đã tăng thêm 

100 ca mắc Covid-19, trong đó 
65 trường lây nhiễm trong cộng 
đồng. Để đảm bảo an toàn 
phòng dịch, thị xã xác định, 
đối tượng nguy cơ cao không 
chỉ là người về từ các tỉnh khác 
mà còn về từ các địa phương 
khác có nguy cơ cao ở chính 
tỉnh nhà. 

Đối với việc thực hiện giám 
sát, theo dõi việc thực hiện cách 
ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, 
ông Đặng Vĩnh Sơn, Bí thư 
Thị ủy An Nhơn, cho biết: Sau 
khi bước vào giai đoạn bình 
thường mới, nhiều thành viên 
của tổ Covid-19 cộng đồng bắt 
đầu đi làm. Do vậy, số lượng 
thành viên tổ Covid-19 cộng 
đồng để thực hiện nhiệm vụ 
thường xuyên không còn nhiều 
như trước nữa. Trước tình hình 
này, chúng tôi củng cố lại tổ 
Covid-19 cộng đồng, đặc biệt 
chúng tôi triển khai mô hình 3 
hộ liền kề giám sát 1 hộ đang 
thực hiện cách ly tại nhà hoặc 
theo dõi sức khỏe tại nhà. Nhờ 

biết rõ nguy cơ khó lường của 
dịch bệnh, người dân đã thực 
hiện việc giám sát tương đối 
tốt. Nếu người phải thực hiện 
cách ly không tuân thủ quy 
định, họ thông báo ngay. 

Ở TX Hoài Nhơn, chính 
quyền kêu gọi, động viên người 
từ các tỉnh, thành có cấp độ 
dịch 3 và 4 hoặc nhóm người 
làm ăn xa nhiều ngày về địa 
phương tự giác đến khai báo y 
tế để được hướng dẫn chăm sóc 
sức khỏe theo quy định. Về vấn 
đề này, ông Phạm Trương - Bí 
thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX 
Hoài Nhơn, cho biết: Chúng 
tôi tiếp tục duy trì vai trò toàn 
bộ hệ thống tổ Covid-19 cộng 
đồng và phát huy vai trò đảng 
viên. Trước khi có người từ 
vùng nguy cơ về, địa phương 
sẽ vận động gia đình nhường 
nhà! Đối với trường hợp tự 
theo dõi sức khỏe tại nhà, địa 
phương vận động thực hiện xét 
nghiệm tầm soát vào các ngày 
thứ 1 - 4 - 7 một số trường hợp 
cả ngày thứ 14 sau khi về đến 
địa phương và được nhân dân 
giám sát thực hiện khá tốt. 

Ở cấp xã, phường, thị trấn, 
trước khi có người về từ các 
địa phương khác, địa phương 
luôn có lực lượng đi kiểm tra 
nơi chuẩn bị thực hiện cách 
ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 
trước. Bà Lê Hiếu Nam, Chủ 
tịch UBND thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh, cho biết: 
Trước hiện tượng tiêm đủ 
2 mũi vắc xin vẫn mắc bệnh 
và gây lây nhiễm như ở Tuy 
Phước, chúng tôi tổ chức lực 
lượng ứng trực 24/24 để khi 
có người về sẽ kiểm tra, hướng 
dẫn thực hiện để nơi ở đảm bảo 
giãn cách, an toàn phòng dịch; 
nếu không đảm bảo thị trấn sẽ 
chuyển phương án khác chứ 
không để lây nhiễm trong gia 
đình. Đặc biệt, chúng tôi yêu 
cầu người về từ các tỉnh, thành 
khác và các địa phương trong 
tỉnh có cấp độ dịch cấp 3 - cấp 
4 phải đi thẳng tới trạm y tế để 
khai báo bất kể vào thời gian 
nào trong ngày. 

 THẢO KHUY

Xuất hiện lũ dâng cao vùng hạ lưu sông Côn

Hội thi 
báo cáo viên,
tuyên truyền viên
giỏi năm 2021

(BĐ) - Ngày 10.11, Đảng ủy 
Khối DN tỉnh tổ chức Hội thi 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
giỏi năm 2021. Tham gia hội thi 
có 15 thí sinh đến từ các chi, 
đảng bộ trực thuộc.

Các thí sinh tham gia hội thi 
thực hiện 3 phần thi: Soạn đề 
cương, thuyết trình và trả lời 
câu hỏi. Nội dung xoay quanh 
các vấn đề mới, điểm nổi bật 
trong Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025. Kết thúc hội thi, Ban tổ 
chức đã trao giải nhất cho thí 
sinh Dương Thị Thu Hoài thuộc 
Đảng bộ Công ty CP Thủy điện 
An Khê - Ka Nak; trao 2 giải nhì 
cho thí sinh Nguyễn Thị Kim 
Hoa - Đảng bộ Ban Quản lý Khu 
kinh tế tỉnh và thí sinh Đặng Thị 
Thu Hương - Đảng bộ Công ty 
TNHH Xổ số kiến thiết Bình 
Định); trao 3 giải ba cho các thí 
sinh: Huỳnh Kim Phụng - Đảng 
bộ Công ty CP Cấp thoát nước 
Bình Định, Hoàng Hà Giang - 
Đảng bộ Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn, Trần Ngọc 
Sang - Đảng bộ Công ty Bảo Việt 
Nhân thọ Bình Định và trao 9 
giải khuyến khích.
l Trước đó, ngày 9.11, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 
Chung kết Hội thi Báo cáo viên 
giỏi tỉnh Bình Định năm 2021. 
Tại hội thi, các thi sinh đã tranh 
tài qua 2 phần thi là: Hùng biện 
và tranh biện. Kết quả, Ban tổ 
chức đã giải nhất cho thí sinh 
Huỳnh Thị Ngọc Lợi - Đoàn 
Thanh niên CA TP Quy Nhơn; 
giải nhì cho thí sinh Phan Văn 
Nhật - Bí thư Chi đoàn thôn 9, 
xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ; 2 
giải ba cho thí sinh Hoàng Thị 
Hằng - Đoàn Sở KH&CN và thí 
sinh Nguyễn Thành Long - Bí 
thư Đoàn phường Lý Thường 
Kiệt, TP Quy Nhơn.

NGUYỄN HÂN - CHƯƠNG HIẾU

Trong hai ngày 8 - 9.11, 
do mưa to, nước từ thượng 
nguồn đổ về hạ lưu sông Côn 
gây ngập lụt trên diện rộng, 
chia cắt nhiều khu dân cư trên 
địa bàn 2 huyện Tuy Phước và 
Phù Cát.

Ông Đinh Hữu, Chủ tịch 
UBND xã Cát Chánh (huyện 
Phù Cát), cho biết: 100% đường 
giao thông các thôn, xóm đều 
đã chìm trong nước, tỉnh lộ 640 
qua địa bàn xã ngập từ 0,3 -  

0,5 m, những đoạn tràn ngập 
sâu 0,5- 0,6 m, học sinh trên địa 
bàn xã nghỉ học, người dân đi 
lại đều sử dụng sõng. Xã cũng 
chuẩn bị phương án nếu thời 
tiết tiếp tục mưa, nước dâng 
cao địa phương sẽ di dời các 
hộ dân sống ven đê Đông lên 
các nhà văn hóa thôn, trường 
học và thực hiện 5K trong di 
dời cũng như bố trí nơi ở của 
người dân được thuận tiện,  
an toàn.

C ò n  C h ủ  t ị c h  U B N D 
xã Phước Hòa (huyện Tuy 
Phước) Huỳnh Thanh Vương 
cho hay: Hiện nước lũ đã chia 
cắt nhiều khu dân cư các thôn 
Kim Xuyên, Hữu Thành, Tùng 
Giản, Tân Giản, Kim Đông… 
Tuy nhiên, nước vẫn chưa vào 
nhà dân, UBND xã thường 
xuyên thông báo tình hình 
mưa lũ thông qua đài truyền 
thanh xã để nhân dân biết, 
đồng thời chuẩn bị lương thực, 

thực phẩm đủ ăn trong tháng 
mưa lũ, chuẩn bị đèn dầu để 
phòng khi điện cúp. Đặc biệt, 
đưa gia súc, gia cầm lên các 
nhà có vườn cao để tránh thiệt 
hại. Xã cũng hợp đồng các ghe 
máy túc trực vùng ngập sâu, 
sẵn sàng di dời các hộ dân lên 
vùng cao.

Tại điểm tràn tuyến đường 
bê tông xã Phước Thắng giao 
với tỉnh lộ 640 nước chảy xiết, 
sáng 10.11 đã có 2 phụ nữ đi 

xe máy bị lũ cuốn trôi, rất 
may người dân địa phương 
ứng cứu kịp thời nên không 
thiệt hại về người. Trên tuyến 
đường này, địa phương và 
ngành chức năng có lắp biển 
báo nguy hiểm, cấm qua lại khi 
nước lũ chảy xiết, nhưng người 
đi đường vẫn bất chấp. Đợt lũ 
ngày 27 - 28.10 vừa rồi đã có 5 
trường hợp bị trôi xe khi qua 
lại tuyến đường trên.

XUÂN THỨC

Đảng ủy Khối DN tỉnh trao giải cho 
các thí sinh.                Ảnh: N. HÂN
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Bình ĐịnhTÒA SOẠN & BẠN ĐỌC

Sau nhiều cơn mưa lớn trong tháng 
10, nhất là đợt mưa từ ngày 8.11 đến 
nay, nhiều đoạn taluy kè dọc theo suối 
Ông Sung, đoạn qua thôn Phương Phi, 
thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát vừa 
mới hoàn thành và đưa vào sử dụng đã 
bị sạt lở, hư hỏng. Theo người dân địa 
phương, hiện nay đang có mưa lớn, tình 
trạng sạt lở có thể tiếp tục, nguy cơ đất 
đá đổ xuống ngăn dòng chảy, thiệt hại 
sẽ nặng nề hơn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, suối 
Ông Sung có chiều dài hơn 1 km, điểm 
đầu từ cầu Cống Bản trên đường ven 
biển chảy ra cánh đồng trước UBND 
thị trấn Cát Tiến. Do mưa lớn nên nước 
từ trên núi đổ xuống dòng suối này 
chảy rất mạnh làm một số đoạn taluy 
kết hợp với vỉa hè trên tuyến suối này 
bị sạt lở, nước lũ khoét sâu thành hàm 
ếch, nhiều mảng bê tông đất đá nằm 
dưới dòng suối.

Công nhận từ thiện cá nhân
Nghị định 93/2021/NĐ-CP (gọi tắt là 

Nghị định 93), quy định về “vận động, 
tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 
nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc 
phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, 
sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 
nghèo”, thay thế cho Nghị định 64/2008/
NĐ-CP. Điểm mới lớn nhất của Nghị định 
93 là bổ sung thêm đối tượng được tham 
gia kêu gọi, huy động để tổ chức hoạt 
động từ thiện là cá nhân, với điều kiện có 
đủ năng lực hành vi dân sự và tuân thủ 
các quy định đi kèm. (Nghị định 64 chỉ 
quy định các tổ chức tham gia như MTTQ 
Việt Nam, Hội CTĐ, cơ quan đại chúng, 
quỹ từ thiện, quỹ tín dụng…). 

“Đây được xem là sự bổ sung rất 
cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và 
thêm nguồn lực xã hội cho công tác từ 
thiện”, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn 
Cát nhận xét. Theo ông, có thể thấy qua 
hoạt động từ thiện những năm gần đây, 
mặc dù chưa được công nhận nhưng có 
rất nhiều cá nhân tích cực tham gia, góp 
phần cho công tác từ thiện nhân đạo trên 
cả nước thêm lớn mạnh, nhất là khi có 
thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng. Qua 
thực tiễn mảng hoạt động từ thiện cá 
nhân tự phát trở nên phổ biến, nhất là 
trong bối cảnh mạng xã hội nhanh chóng 
phát triển. Đồng thời minh chứng truyền 
thống nhân ái, lá lành đùm lá rách của 
dân tộc và cho thấy việc tham gia thiện 
nguyện chân chính, thể hiện tình cảm 
san sẻ với đồng bào, người khó khăn 
là quyền chính đáng và cần được trân 
trọng, khuyến khích. 

Do đó việc chính thức được công nhận 
vai trò của hoạt động từ thiện cá nhân 
là tin vui, sự động viên lớn cho những 
người làm thiện nguyện trong tỉnh và là 
động lực để họ tiếp tục, nỗ lực hơn nữa. 
Chị Nguyễn Thị Lệ Hiền, một địa chỉ kết 
nối vận động hảo tâm trẻ và tích cực ở 
phường Nhơn Thành, TX An Nhơn chia 
sẻ: “Đúng như tin tưởng và chờ đợi về sự 
tiến bộ, hoàn thiện, nhân văn của chính 
sách, pháp luật nước ta, những người lặng 
thầm kết nối, vận động nhỏ lẻ ở cơ sở 
cũng đã được trao quyền tham gia hoạt 
động và ghi nhận sự đóng góp. Bên cạnh 
đó, những quy định, hướng dẫn đi kèm 
giúp chúng tôi có cơ sở pháp lý và yên 
tâm hoạt động”.

Hiện nay, đang cao điểm vào mùa mưa bão, để đảm 
bảo người dân không qua lại cầu, UBND xã Tây Bình 
(huyện Tây Sơn) đã cho tháo dỡ cầu tre tạm An Chánh 
bắc qua sông Côn nối hai xã Bình Nghi và Tây Bình. Theo 
ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Tây Bình, 
hằng năm vào khoảng cuối tháng 9, xã vận động người 
dân tháo dỡ cây cầu này, bởi nước lũ chảy xiết, nguy cơ 
sập, trôi cầu là thường trực. Nếu để cầu tồn tại, người 
dân liều mình đi qua sẽ dẫn đến bị nước lũ cuốn trôi, 
nguy hiểm đến tính mạng. Đến khoảng đầu năm sau sẽ 
cho người dân làm lại cầu”. 

Được biết, cầu tre An Chánh hình thành đã hơn 20 
năm nay, có chiều dài hơn 500 m. Cầu phục vụ đi lại 
cho khoảng 200 hộ dân ở xã Tây Bình để vào trung tâm 
huyện. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương 
tiện qua lại cầu.

Ông Nguyễn Tấn Đạt (ở xã Tây Bình), tổ trưởng tổ 
làm cầu tre tạm này cho biết: “Để làm lại cây cầu tre này 
phải tốn hơn 200 triệu đồng. Trong tổ gồm có 6 người 
hùn vốn làm cầu ban đầu, sau đó số tiền này trích từ tiền 

NGHỊ ĐỊNH 93/2021/NĐ-CP:

“Cú hích” cho hoạt động từ thiện 
Mở rộng đối tượng tham gia và quy định chặt chẽ hơn trong tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động từ thiện, 

Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 11.12.2021, nhằm tạo cơ 
sở pháp lý, thúc đẩy công tác này thời gian tới.

Hoạt động công khai, minh bạch
Theo Nghị định 93, cá nhân có quyền 

đứng ra kêu gọi, tiếp nhận nguồn từ 
thiện nhưng UBND cấp xã là đơn vị chủ 
trì phân phối, đồng thời chịu trách nhiệm 
xác định đối tượng, mức và thời gian hỗ 
trợ để tổ chức phân phối nguồn từ thiện. 
Trong những trường hợp cần thiết, cấp 
xã phải liên hệ, báo cáo với UBND tỉnh, 
thành phố để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, quy trình vận động, tiếp 
nhận, phân phối cũng được Nghị định 
quy định, hướng dẫn cụ thể. Theo đó, cá 
nhân chỉ cần thông báo trên phương tiện 
truyền thông về hình thức vận động, 
tài khoản tiếp nhận - đối với tiền, địa 
điểm - đối với hiện vật và thời gian cam 
kết phân phối. Cá nhân phải ghi chép 
đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, 
việc phân phối tiền, hiện vật và gửi đến 
UBND cấp xã nơi cư trú để lưu trữ, phục 
vụ việc quản lý, giám sát. Nếu cơ quan 
có thẩm quyền yêu cầu, cá nhân kêu 
gọi quyên góp phải có nghĩa vụ cung 
cấp thông tin.

Một trong những nội dung mới rất 
cần thiết nhằm khắc phục, ngăn ngừa 
những bất cập, kẽ hở trong quản lý hoạt 
động này, được quy định tại khoản 2, 
Điều 17 của Nghị định: Cá nhân phải mở 
tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại 

trong mỗi cuộc vận động để tiếp nhận, 
quản lý toàn bộ nguồn tiền đóng góp tự 
nguyện. Đồng thời phải có biên nhận các 
khoản quyên góp từ thiện khi các nhà 
hảo tâm yêu cầu. Sau khi kết thúc tiếp 
nhận như đã thông báo, cam kết, không 
được phép tiếp nhận thêm và phải thông 
báo đến ngân hàng nơi mở tài khoản về 
việc dừng tiếp nhận tiền ủng hộ. 

Đánh giá về quy định trên, nhiều luật 
sư cho rằng: Việc quy định chỉ sử dụng 
1 tài khoản duy nhất cho 1 lần kêu gọi từ 
thiện giúp tách bạch nguồn tiền từ thiện 
với nguồn tiền cá nhân của người kêu gọi 
từ thiện, là giải pháp minh bạch, tránh 
sự nhầm lẫn, nhập nhằng; đồng thời tạo 
thuận lợi cho công tác kiểm kê, sao kê 
chứng minh việc kêu gọi, tiếp nhận, phân 
phối nguồn tiền từ thiện, giúp công tác 
quản lý, kiểm soát hoạt động được thuận 
lợi, hiệu quả hơn.

Có thể thấy, sự ra đời của Nghị định 
93 nhằm tạo hành lang pháp lý cho công 
tác từ thiện xã hội bằng những quy định 
rõ ràng, hướng dẫn cụ thể, giải pháp 
phù hợp để khắc phục những tồn tại, 
ngăn chặn phát sinh, nguy cơ tiêu cực. 
Hy vọng đó sẽ là “cú hích” cho mảng 
hoạt động này cũng như công tác từ thiện 
nhân đạo nói chung trong thời gian tới.

SAO LY

Nghị định 93 ra đời sẽ là cơ sở pháp lý định hướng, thúc đẩy hoạt động từ thiện xã hội. 
- Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Lệ Hiền thăm hỏi, tặng quà từ thiện cho bà Lý Thị Hoa, ở xã Nhơn Lộc, TX 
An Nhơn.                             Ảnh: SAO LY

Chuyện chiếc cầu tre An Chánh

Cầu tre tạm An Chánh đã được tháo dỡ trước mùa mưa năm nay.
Ảnh: VĂN PHONG

Mưa lớn, 
nhiều mảng taluy
kè suối Ông Sung
bị sạt lở nặng

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần 
Đình Trực, Chủ tịch UBND thị trấn Cát 
Tiến, cho hay: “Công trình xây dựng hệ 
thống thoát nước suối Ông Sung có tổng 
chiều dài hơn 1 km, vừa thi công cùng 
lúc với tuyến đường ven biển Cát Tiến - 
Đề Gi và đưa vào sử dụng đầu năm nay. 
Đây là công trình mang lại nhiều lợi ích 
cho người dân trong việc góp phần giải 
quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi 
trường. Sau khi sự cố xảy ra, thị trấn sẽ 
làm việc với đơn vị thi công  khắc phục 
trong thời gian sớm nhất”.      

 VĂN LƯU

Nhiều đoạn taluy bờ kè dọc suối Ông Sung bị 
nước lũ làm sạt lở, khoét sâu thành hàm ếch.

Ảnh: VĂN LƯU

thu phí người dân qua lại cầu (xe máy 5.000 đồng/lượt; 
xe đạp 2.000 đồng/lượt, đi bộ 1.000 đồng /lượt)”. 

Cầu chỉ rộng tầm 1 m, không có lan can, được làm tạm 
bợ bằng những thanh tre mỏng được đan lại với nhau và 
chằng buộc bằng sợi thép. Phần chân cầu làm bằng cây 
gỗ. Nhiều người qua cầu thót tim, vì chỉ cần một chút 

bất cẩn là người và phương tiện có thể rơi xuống sông và 
cũng đã thường xuyên xảy ra. Dù biết nguy hiểm, nhưng 
hằng ngày họ vẫn qua lại cầu vì đây là con đường gần 
nhất dẫn vào trung tâm huyện. Bởi nếu đi đường vòng 
xuống cầu An Thái (TX An Nhơn) phải mất thêm gần 
15 km hoặc đi lên phía trên qua cầu Phú Phong thì cũng 
phải mất quãng đường xa hơn, rất  bất tiện. 

Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây 
Sơn, cho biết: “Trong đồ án phát triển đô thị Tây Sơn tới 
năm 2035 và danh mục công trình trung hạn, huyện có 
đề nghị xây cầu này bởi nó đáp ứng nguyện vọng của 
người dân cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế của 
địa phương. Tuy nhiên, qua khảo sát, nguồn vốn đầu tư 
cho cây cầu này lên đến gần 250 tỷ đồng, nên việc xây 
dựng rất khó thực hiện trong giai đoạn này”.

Như vậy, cầu tre tạm An Chánh vẫn sẽ phải tiếp tục 
tồn tại với “đầu năm làm cầu cuối năm tháo dỡ”. Người 
dân Tây Bình rất mong được hỗ trợ về chi phí và kỹ thuật 
để họ có được chiếc cầu An Chánh phù hợp với địa hình 
vững chắc, an toàn và thông suốt trong năm. VĂN PHONG
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Bình Định

“Gà nòi đất Võ Tây Sơn” 
là một trong những dòng gà 
lâu đời tại Việt Nam. Đất Tây 
Sơn từng nổi tiếng về gà nòi 
và thú vui chọi gà, nhắc đến 
đây nhiều người sẽ liên tưởng 
ngay đến những giai thoại gắn 
với bài Hùng kê quyền tương 
truyền do Nguyễn Lữ - người 
em út trong ba anh em Tây Sơn 
sáng tạo. 

Ông Bùi Văn Mỹ, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Tây Sơn cho 
biết: Giai thoại xưa về gà nòi 
Tây Sơn là một lợi thế hiếm 
có, do đó việc xây dựng nhãn 
hiệu tập thể “Gà nòi đất Võ 
Tây Sơn” mà huyện Tây Sơn 
đang nỗ lực gầy lại là theo 
đúng truyền thống, nét văn 
hóa đồng thời vừa phát triển 
kinh tế gắn với du lịch vừa 
nghiên cứu bảo tồn nguồn 
gen gà nòi quý hiếm. UBND 
huyện đang thực hiện các bước 
xây dựng và chỉ đạo các địa 
phương quan tâm, khôi phục 
lại như nghề truyền thống bài 
bản, giữ nét văn hóa với thú 
chơi tao nhã, đề cao tinh thần  
thượng võ. 

Trước mắt, UBND huyện 
Tây Sơn đã ban hành logo 
thương hiệu, quy chế quản lý 
và sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận “Gà nòi đất Võ Tây Sơn”. 
Bà Nguyễn Thị Thống, Trưởng 
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 
cho biết: Hơn 1 năm tham khảo 
các nhà chuyên môn, người có 
thâm niên nuôi gà nòi ở Tây 
Sơn, chúng tôi đã xây dựng 
quy chế chung từ cách chọn 

Xây dựng thương hiệu
 “Gà nòi đất Võ Tây Sơn”

giống, kỹ thuật xây dựng 
chuồng trại, kỹ thuật nuôi 
dưỡng và chăm sóc, thức ăn, 
vệ sinh chuồng trại… Đặc biệt, 
chúng tôi xác định rõ yêu cầu 
đặc tính, dấu hiệu nhận diện, 
tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm được mang thương hiệu 
“Gà nòi đất Võ Tây Sơn” và 
cả cách đóng gói, vận chuyển 
giống gà này. 

Theo bà Thống, gà nòi 
ở Tây Sơn đạt chuẩn phải là 
giống gà có các màu lông: Ô,  
tía, xám; mỏ to thẳng; miệng 
rộng, đầu mồng dâu, cổ to, dài, 

thẳng; lưng rộng, cánh dài; đùi 
to, phần đùi dài hơn phần cán; 
chân thanh, ngón thắt, vảy 
mỏng - khô. Ông Nguyễn Tự, 
ở thị trấn Phú Phong, người có 
kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi 
gà nòi, có trại nuôi gà nòi gồm 
40 con gà nòi trống, 100 con 
gà giống, kể: Hồi nhỏ, vào dịp 
lễ, hội đặc biệt là tết Nguyên 
đán, tôi cũng như rất nhiều 
bạn bè thích theo ba, các anh 
đi xem các trận đá gà. Khi lớn 
lên, tôi nhận ra chọi gà là một 
thú chơi công phu bởi đòi hỏi 
người chơi ngoài đam mê còn 

phải có thời gian, kiến thức 
để chăm sóc từ lúc nhỏ tới khi 
đủ tuổi giao chiến. Tôi ủng hộ 
việc UBND huyện nghiên cứu 
phục hồi thú chơi này, tôi nghĩ 
khó nhất là tìm, chọn lọc và 
phát triển gen gà nòi quý hiếm 
của Tây Sơn, cái này phải có sự 
tham gia của các nhà khoa học! 

Theo các bậc cao niên ở các 
xã, trò chơi chọi gà có từ lâu và 
gắn liền với đời sống văn hóa 
của người dân Tây Sơn vì quan 
niệm chủ gà chọi nào giành cờ 
chiến thắng khi tham gia xới 
chọi sẽ mang lại may mắn cho 

Nhân viên 
của trại gà 
anh Nguyễn 
Tự đang 
cho gà ăn.                                                                                                                           
Ảnh: HẢI YẾN 

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ 
đã chấp nhận đăng ký 2 nhãn 
hiệu: “Heo Đen An Lão” và 
“Cam Xoàn An Lão” theo đơn 
đăng ký sản phẩm đặc trưng 
trước đó của UBND huyện 
An Lão. Đây là những sản 
phẩm đậm chất địa phương, 
giàu tiềm năng phát triển 
và là những mục việc trong 

Chương trình xây dựng nông 
thôn mới của huyện An Lão. 

Trong năm 2021, huyện đã 
lập hồ sơ đăng ký 3 nhãn hiệu 
tập thể cho các sản phẩm: Gà 
đồi An Lão, Rượu cần An Lão 
và Chè dây An Toàn. Cùng 
với việc xây dựng nhãn hiệu 
các sản phẩm, huyện chú 
trọng thúc đẩy hình thành 

các chuỗi liên kết sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm; tổ chức 
các buổi hội chợ, phiên chợ 
vùng cao nhằm giúp bà con 
quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm OCOP của địa phương 
đến với người tiêu dùng, 
nâng cao hiệu quả kinh tế 
bền vững.            

HOÀNG NAM QUỐC

 UBND tỉnh vừa phê 
duyệt chủ trương đầu tư 
xây dựng công trình cầu 
từ thôn 11, xã Mỹ Thắng 
vượt đầm Trà Ổ đến xã Mỹ 
Đức, huyện Phù Mỹ. Dự án 
đầu tư xây dựng cầu kể 
trên nhằm thay thế cầu 
tạm bằng tre, gỗ do người 
dân tự làm; đảm bảo an 
toàn lưu thông thuận lợi, 
nhất là trong mùa mưa lũ. 

Công trình do Sở GT VT làm 
chủ đầu tư, tổng vốn đầu 
tư khoảng 45 tỷ đồng, từ 
nguồn vốn đầu tư công do 
tỉnh quản lý và các nguồn 
vốn hợp pháp khác.      

HẰNG NGA
 Huyện Phù Mỹ đã 

hoàn thành đợt tiêm 
chủng vắc xin lở mồm 
long móng  đợt thứ 2 - 2021 
cho đàn gia súc. Theo đó, 

toàn huyện đã tiêm được 
51.768 con trâu bò - 91,14% 
tổng đàn, vượt 1,4% so với 
kế hoạch huyện giao. Một 
số xã hoàn thành tốt đợt 
tiêm chủng, điển hình là: 
Mỹ Trinh, Mỹ Tài, Mỹ Lộc. 
Ngoài ra, đến nay huyện 
cũng đã tổ chức tiêm 
phòng vắc xin viêm da nổi 
cục cho 50.273 con trâu, 
bò.                  THANH TRỌN

UBND tỉnh vừa cho phép UBND huyện Tây Sơn sử dụng địa danh Tây Sơn trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
chứng nhận “Gà nòi đất Võ Tây Sơn”. Tây Sơn đang khôi phục và phát triển nghề nuôi gà nòi theo hướng 
chuyên nghiệp, gắn kết với phát triển kinh tế, du lịch và bảo tồn nguồn gen gà nòi quý hiếm.

gia chủ. Ngày nay dù không 
được hưng thịnh như xa xưa 
nhưng vào dịp lễ, tết, người 
dân ở các xã vẫn tự tổ chức 
nhiều xới chọi gà.  

Chính vì thế khi nghe tin 
UBND tỉnh vừa cho phép 
UBND huyện Tây Sơn sử dụng 
địa danh Tây Sơn trong đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu chứng 
nhận “Gà nòi đất Võ Tây Sơn” 
ông Nguyễn Minh Quang, xã 
Tây Thuận phấn khởi phân 
tích: “Gà nòi đất Võ Tây Sơn” 
vốn đã nổi tiếng nếu mình tổ 
chức được nội dung chọi gà 
trong các lễ hội chắc chắn sẽ 
thu hút được nhiều người 
hâm mộ trong và ngoài tỉnh 
đến vui chơi; giá trị kinh tế của 
gà nòi Tây Sơn khi có chứng 
chỉ xuất xứ, nguồn gốc sẽ cao 
hơn nhiều. Hiện nay, giá gà 2 
tháng tuổi là 300 nghìn đồng/
con; gà 11 tháng tuổi đã qua 
huấn luyện từ 3 - 7 triệu đồng/
con. Nhiều trại còn chăm chút 
từng ly để đúc ra những con 
gà nòi tuyệt đỉnh giá lên đến 
20 - 50 triệu đồng/con.  

Theo ông Bùi Văn Mỹ, chọi 
gà trong các lễ hội được UBND 
huyện tổ chức không giống với 
đá ở các trường gà, bởi đó là 
danh dự cũng là trách nhiệm 
và lòng tự hào của người có gà 
đá hay được chọn đi thi đấu. 
Do đó, UBDN huyện chỉ đạo 
các cấp, ngành nghiên cứu quy 
định chặt chẽ để đưa vào các 
ngày lễ, tết và chương trình du 
lịch như múa võ Tây Sơn phục 
vụ khách du lịch. Trò chơi chọi 
gà trong các lễ hội ở huyện Tây 
Sơn sẽ được tổ chức nền nếp, 
thực sự là sân chơi lành mạnh 
gắn kết cộng đồng.       

HẢI YẾN 

TIN VẮN

Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận 2 sản phẩm 
đặc trưng của An Lão

Trong 2 ngày 9 và 10.11, 
Đoàn kiểm tra xây dựng nông 
thôn mới (NTM) huyện Phù 
Cát tổ chức kiểm tra, đánh giá 
kết quả xây dựng NTM nâng 
cao tại hai xã Cát Minh và  
Cát Hưng. 

Theo báo cáo của 2 xã Cát 
Minh và Cát Hưng, sau khi 
được công nhận đạt chuẩn 
NTM, 2 xã tiếp tục đầu tư xây 
dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 
nông thôn, tập trung phát triển 
sản xuất, nâng cao thu nhập, 
giảm nghèo bền vững, bảo vệ 
môi trường, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh. Qua đó, 
KT-XH hai địa phương đều có 
sự phát triển vượt bậc, bộ mặt 
nông thôn thay đổi rõ nét so 
với thời điểm đạt chuẩn NTM.

Tại xã Cát Minh, cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực; thu nhập 
bình quân đầu người đạt trên  
52,2 triệu đồng/người/năm; tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 1,11 %, 
giảm 1,96% so với năm 2019. 
Tại xã Cát Hưng đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân 
ngày càng được nâng cao, thu 
nhập bình quân năm 2021 đạt 
47,3 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ 
nghèo giảm xuống còn 2,36%, 
giảm 2,56% so với năm 2018. 

Sau khi đánh giá kết quả 
và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm 
tra thống nhất: Hai xã Cát 
Minh và Cát Hưng đã hoàn 
thành 13/13 tiêu chí NTM nâng 
cao, đề nghị 2 xã hoàn thiện hồ 
sơ thủ tục để Ban chỉ đạo xây 
dựng NTM tỉnh về thẩm định, 
trình UBND tỉnh xem xét, ra 
quyết định công nhận đạt 
chuẩn NTM nâng cao trong 
năm 2021. Đồng thời, động 
viên hai xã tiếp tục hoàn thiện 
cao hơn nữa các tiêu chí, nhằm 
hướng đến xã NTM kiểu mẫu 
trong những năm tiếp theo.                          

THẾ HÀ

2 xã Cát Minh, Cát Hưng 
cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao
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Bình Định

Hệ thống giám sát từ xa SCADA 
là giải pháp sáng tạo của 2 tác giả 
Nguyễn Văn Châu và Nguyễn Tấn 
Huy thuộc Công ty CP Cấp thoát 
nước Bình Định. Giải pháp tham gia 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần 
thứ 12 (2020 - 2021) và đạt giải nhì 
lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện 
tử, Viễn thông.

Một ngày làm việc của Th.S Nguyễn 
Tấn Huy, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công 
ty CP Cấp thoát nước Bình Định bắt đầu 
với động tác truy cập vào hệ thống giám 
sát từ xa SCADA để kiểm tra. Qua phân 
tích dữ liệu, hệ thống cảnh báo phát hiện 
có điểm bất thường do lưu lượng nước 
tăng đột biến tại xã Nhơn Lý (TP Quy 
Nhơn). Ngay lập tức, các nhân viên kỹ 
thuật được điều động đến vị trí để kiểm 
tra, xử lý sự cố.

Tại hiện trường, ở vị trí cảnh báo bất 
thường, đội kỹ thuật sử dụng thiết bị 
dò tìm và xác định chính xác vị trí vỡ 
đường ống và tiến hành khắc phục. Ông 
Ngô Quốc Thái, Tổ trưởng tổ sửa chữa 
chia sẻ: Sau nhiều năm sử dụng những 
đoạn đường ống bằng kẽm xuống cấp 
nặng, hay xảy ra sự cố. Nhờ hệ thống 
cảnh báo, chúng tôi phát hiện sớm sự 
cố và khắc phục nhanh, đảm bảo cung 
cấp nước liên tục cho khách hàng. Trước 
đây phải đến khi dân báo hoặc qua tuần 
tra kiểm soát mình mới biết, thất thoát 
nước nhiều mà còn ảnh hưởng đến 
khách hàng nữa. 

Th.S Nguyễn Tấn Huy chia sẻ: Hệ 
thống cung cấp nước sạch của Quy 
Nhơn rất rộng, nhiều vị trí ở xa thành 
phố, trước đây chúng tôi đi kiểm tra 
toàn hệ thống mỗi tháng một lần và thực 
tế không thể giám sát hết được; chưa kể 
những đoạn đi qua khu vực vắng người, 
xa khu dân cư, đường ống nứt bể kín 
rất khó phát hiện sự cố. Nên không ít 
lúc bể, vỡ đường ống mà mình không 
hề hay biết. Từ khi hệ thống SCADA đi 
vào vận hành, chúng tôi có thể phát hiện 
sớm sự cố, khoanh vùng và xử lý, khắc 
phục rất nhanh.

SCADA là hệ thống gồm tập hợp cả 
phần mềm quản trị hệ thống và các thiết 

bị phần cứng, cảm biến cho phép điều 
khiển giám sát và thu thập, xử lý dữ liệu 
từ xa theo thời gian thực; hệ thống này 
ghi nhận và truyền dữ liệu từ các đồng 
hồ tổng về máy chủ đồng thời qua hai 
kênh GSM và internet. Nhờ các cảm biến 
hệ thống cập nhật liên tục các thông số 
lưu lượng, áp lực nước về máy chủ, cảnh 
báo những thông số bất thường giúp 
người quản lý chủ động quản trị chính 
xác toàn bộ mạng lưới.

Không chỉ có vậy với SCADA, nhân 
viên quản lý các trạm bơm nắm bắt 
được nhu cầu, lưu lượng nước tại trạm 
và vận hành, điều chỉnh máy bơm với 
lượng nước phù hợp, duy trì an toàn cho 
đường ống tránh bị vỡ. Qua đó, đảm bảo 
cung cấp đủ lưu lượng và áp lực nước 
phục vụ khách hàng.  

Hệ thống SCADA không chỉ đảm bảo 
lưu lượng, ổn định áp lực nước, giảm 
nguy cơ bể vỡ đường ống mà còn 
góp phần đáng kể trong việc giảm 
tỷ lệ thất thoát nước của công ty từ 
18,99% xuống còn 14,73%, hiệu quả 
kinh tế mà hệ thống mang lại cho 
công ty tính từ đầu năm 2019 đến 

tháng 5.2021 là hơn 8 tỷ đồng. 
Ông Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp 
thoát nước Bình Định, cho biết: Vai trò, 
vị trí của nước sạch ngày càng quan 
trọng, nước được xem là tài nguyên 
chiến lược, vì vậy việc tiết kiệm tài 
nguyên này có ý nghĩa rất lớn, lớn hơn 
con số 8 tỷ đồng rất nhiều. Chính vì thế 
chúng tôi nỗ lực mở rộng mạng lưới, 
“phủ sóng” SCADA, đến nay Công ty 
đã đưa vào hoạt động 36 điểm truyền dữ 
liệu, bao phủ đến 80% mạng lưới cung 
cấp nước sạch toàn tỉnh.  

HỒNG HÀ

Kiểm tra tình hình thực hiện 
hệ thống quản lý chất lượng

(BĐ) - Từ ngày 11 - 29.11, đoàn kiểm 
tra do ông Phan Ngọc Anh, Chi cục 
trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng làm trưởng đoàn, sẽ tiến 
hành kiểm tra thực tế tại 19 cơ quan 
hành chính trong tỉnh về việc áp dụng, 
duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 
lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ thực hiện kiểm 
tra tại 1 cơ quan hành chính cấp thành 
phố, 3 cơ quan cấp huyện và 15 cơ quan 
cấp xã, phường, thị trấn. 

Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc 
xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001; việc tuân thủ theo các quy định 
tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 
5.3.2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Thông qua việc kiểm tra tại các đơn 
vị, đoàn kiểm tra sẽ đánh giá tình hình 
áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ 
quan hành chính Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh, cũng như ghi nhận những khó khăn 
và những đề xuất, kiến nghị của đơn vị 
được kiểm tra khi áp dụng HTQLCL, để 
kịp thời báo cáo UBND tỉnh.     THÁI HÀ

Chỉ sử dụng 3 ứng dụng
phòng, chống dịch Covid-19

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc 
quán triệt quy trình phối hợp ngành Y 
tế, ngành CA xác minh thông tin công 
dân của người dân được tiêm vắc xin 
phòng Covid-19, lãnh đạo các bộ: Y tế, 
TT&TT, CA đã thống nhất chỉ sử dụng 
3 ứng dụng để phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 gồm: PC-Covid (do 
Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 
Covid-19 xây dựng), VN-eID (ứng dụng 
phục vụ định danh người dân, xác thực 
người dân do Bộ CA quản lý) và Sổ sức 
khỏe điện tử (ứng dụng quản lý thông tin 
sức khỏe cá nhân, trong đó có dữ liệu về 
tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý). 

Liên bộ cũng thống nhất việc yêu cầu 
các địa phương triển khai dùng chung 
một mã QR code. Người dân sẽ sử dụng 
mã QR code trên thẻ CCCD, mã công 
dân. Ngay sau hội nghị này, Bộ Y tế, Bộ 
CA sẽ phối hợp với các tỉnh thành chỉ đạo 
thực hiện chiến dịch tinh lọc dữ liệu tiêm 
chủng, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư.                           (Theo TTO)

Giám sát từ xa, 
khắc phục nhanh sự cố

Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 
2018, hệ thống giám sát từ xa SCADA 
giúp Công ty CP Cấp thoát nước Bình 
Định hạ tỷ lệ thất thoát nước từ 
18,99% xuống còn 14,73%.

Kiểm tra hệ thống bơm tại Trạm bơm Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn.                                             Ảnh: H.H

SỔ TAY

Bảo vệ an toàn thông tin bằng giao thức https
Gần đây, khi truy cập vào một số 

trang web, người dùng (user) hay 
nhận được cảnh báo kết nối không 
an toàn vì trang web không được 
bảo mật. Nguyên nhân vì các trang 
web này chưa chuyển đổi sang giao 
thức https.

Https là từ viết tắt của Hypertext 
Transfer Protocol Secure. Đây là giao 
thức giúp chuyển tải siêu văn bản 
an toàn. Hiểu một cách đơn giản thì 
https là một phiên bản của http, song 
nó có tính bảo mật và an toàn cao 
hơn nhờ được tích hợp thêm chứng 
chỉ bảo mật SSL (Secure Sockets 
Layer) hoặc TLS (Transport Layer 
Security). Cho đến nay, SSL và TLS là 
hai tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu cho 
các trang web trên thế giới. Nó được 
dùng để mã hóa các thông tin giao 
tiếp. Dấu hiệu nhận dạng https là biểu 
tượng ổ khóa đóng trên thanh địa chỉ, 
ngược lại sẽ là ổ khóa mở - cảnh báo 

trang web có nguy cơ mất an toàn cao!
Khi truy cập vào một trang web 

được cài đặt http, người dùng có nguy 
cơ bị tấn công sniffing. Kẻ tấn công có 
thể chen ngang vào kết nối giữa máy 
chủ và máy người dùng để đánh cắp 
toàn bộ dữ liệu từ email, thẻ tín dụng, 
password… cùng các thông tin sẵn có 
trên trang web. Với giao thức https, dữ 
liệu trao đổi giữa máy người dùng và 
máy chủ sẽ được bảo vệ bằng ba lớp. 
Đầu tiên, dữ liệu được mã hóa để chống 

theo dõi lén. Điều này 
khiến kẻ tấn công dù 
có chen ngang lấy được 
thông tin cũng không thể 
đọc được. 

Tiếp đến, dữ liệu 
chuyển tải trong giao 
thức https luôn được 
đảm bảo trong trạng thái 
nguyên vẹn, không thể 
bị chỉnh sửa hoặc làm sai 

lệch so với dữ liệu ban đầu. Cuối cùng 
là tính xác thực. Với giao thức https, 
trước khi dữ liệu giữa máy người dùng 
và máy chủ được mã hóa, trình duyệt 
trên máy người dùng sẽ yêu cầu kiểm 
tra chứng chỉ SSL từ máy chủ, đảm bảo 
rằng người dùng đang giao tiếp với 
đúng đối tượng mà họ muốn. Chứng 
chỉ SSL/TSL của https sẽ giúp xác minh 
đó là trang web chính thức của DN chứ 
không phải là website giả mạo. Hiện 
nay, phần lớn các trình duyệt web phổ 

biến như: Firefox, Chrome, Safari, 
Microsoft Edge đều có cảnh báo đến 
người dùng về những trang web 
không được bảo mật.

Trước đây https chỉ được sử dụng 
cho các trang web ngân hàng, tài 
chính, thương mại điện tử để bảo 
mật thông tin khi thanh toán online. 
Song hiện tại, https đang trở thành 
tiêu chuẩn bảo mật cần có cho mọi 
trang web. Một trang web không thể 
hoạt động nếu thiếu người dùng. Khi 
sử dụng một trang web, người dùng 
mong đợi có được một trải nghiệm 
bảo mật và riêng tư trên mạng.  Vì 
vậy, việc bảo vệ người dùng chính là 
bảo vệ trang web của DN. Giao thức 
https không chỉ bảo mật tốt thông 
tin người dùng mà còn giúp người 
dùng tránh bị lừa đảo bằng trang 
web giả mạo. Đó là lý do giao thức 
https dần thay thế hoàn toàn http.

KHÁNH LINH

Nguyên lý hoạt động của https tương tự http, chỉ khác ở chỗ https được 
bổ sung thêm chứng chỉ SSL.
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Bình Định

Nắm chắc, hiểu rõ để đảm bảo quyền lợi người được hưởng  
Ngày 3 và 4.11, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn về Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

9.12.2020 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24.7.2021 của 
Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. Ông 
Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - đã yêu cầu tìm hiểu thật kỹ lưỡng quy định mới để 
triển khai thực hiện hiệu quả. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
NGUYỄN MỸ QUANG

l Thưa ông, Pháp lệnh 02 và 
Nghị định 75 đã tháo gỡ nhiều 
vướng mắc mà trước đây ngành 
kiến nghị?  

- Đúng vậy! Pháp lệnh 02 có 
thêm hai chương mới là Công 
trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
Nguồn lực thực hiện. Theo đó, 
đưa vào cụm từ “thi hài” (trước 
đây chỉ nói đến “hài cốt” liệt sĩ). 
Nguồn lực thực hiện quy định 
rõ sự đóng góp và trách nhiệm 
của các nguồn tài trợ, biếu, tặng, 
cho, ủng hộ của tổ chức, cá nhân 
trong nước, nước ngoài hoặc các 
nguồn lực hợp pháp khác. 

Pháp lệnh mới cũng mở 
rộng đối tượng được hưởng ưu 
đãi, nâng cao chế độ ưu đãi và 
bổ sung một số nguyên tắc thực 
hiện chính sách ưu đãi người 
có công (NCC) và thân nhân, 
bảo đảm mức sống của họ bằng 
hoặc cao hơn mức trung bình 
của cộng đồng dân cư nơi cư 
trú. Chẳng hạn, bổ sung chế độ 
BHYT cho vợ hoặc chồng liệt 
sĩ tái giá, ngoài khoản trợ cấp 
hằng tháng, tăng mức hưởng 
ưu đãi với Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng và không phân biệt Mẹ có 
1 hay 2, 3 liệt sĩ nữa. 
l Liên quan đến quy định 

mới về mức hưởng trợ cấp, phụ 
cấp và các chế độ ưu đãi NCC 

theo Nghị định 75, có đến hai 
mốc thời gian triển khai áp dụng 
các khoản ưu đãi, có đúng vậy 
không thưa ông? 

- Đây là điều các địa phương 
cần hết sức lưu ý để tránh việc 
người dân hiểu nhầm. Cụ thể, 
theo Nghị định 75 đưa ra hai 
mốc thời gian thực hiện những 
ưu đãi nhất định. 

Theo đó, kể từ ngày 1.7.2021, 
có 4 quy định mới được áp dụng 
bao gồm trợ cấp, phụ cấp ưu 
đãi hằng tháng đối với NCC và 
thân nhân NCC được quy định 
tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định 75; trợ cấp ưu 
đãi hằng tháng đối với thương 
binh, người hưởng chính sách 

như thương binh, thương binh 
loại B được quy định tại Phụ lục 
II, III ban hành kèm theo Nghị 
định số 75. Riêng mức trợ cấp 
hằng tháng đối với Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng được điều chỉnh 
tăng gấp 3 lần từ ngày 1.9.2021 
và truy lĩnh phần chênh lệch của 
hai tháng 7 - 8. Từ ngày 1.7, vợ 
hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc 
vợ khác được Nhà nước mua 
BHYT theo quy định và thực 
hiện chi các khoản liên quan đến 
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin.

Mốc thời gian thứ hai là từ 
ngày 1.1.2022, triển khai thực 
hiện các chế độ điều dưỡng phục 
hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện 

trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 
phương tiện, thiết bị phục hồi 
chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu 
đãi giáo dục tại các cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân đến trình độ đại học; 
hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; 
hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; 
hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công 
trình ghi công liệt sĩ... Cũng từ 
đầu năm tới, nội dung chi hỗ trợ 
công tác mộ liệt sĩ, công trình 
ghi công liệt sĩ theo quy định 
tại khoản 2, khoản 3, Điều 11, 
Nghị định số 75 mới được triển 
khai thực hiện. 
l Pháp lệnh 02 và Nghị định 

75 đưa ra nhiều điểm mới trong 
khi ở không ít xã, phường, ngay 

Tiếp nhận đăng ký kỳ thi 
kiểm tra tiếng Hàn năm 2021 

(BĐ) - Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định (Sở LĐ-
TB&XH) đang tiếp nhận đăng 
ký kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn năm 
2021 theo Chương trình EPS cho 
người lao động đi làm việc theo 
hợp đồng tại Hàn Quốc trong 
2 ngành: Sản xuất chế tạo và  
ngư nghiệp. 

Theo đó, người lao động từ 
18 đến hết 39 tuổi không có án 
tích theo quy định của pháp luật, 
chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn 
Quốc, không bị cấm xuất cảnh 
Việt Nam, đủ sức khỏe, không có 
thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, 
chị, em ruột; vợ hoặc chồng) 
đang cư trú bất hợp pháp tại 
Hàn Quốc, không bị mù màu, 
rối loạn sắc giác… đủ điều kiện 
đăng ký dự thi tiếng Hàn. Thời 
gian tiếp nhận đăng ký đến ngày 
15.11. Địa điểm tiếp nhận đăng 
ký: Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Bình Định - 215 Trần Hưng Đạo, 
TP Quy Nhơn. 

Người lao động chuẩn bị 
các giấy tờ cần thiết khi làm thủ 
tục đăng ký như: Giấy CMND 

(hoặc thẻ căn cước); đối với 
người lao động đã từng cư trú 
tại Hàn Quốc bắt buộc phải xuất 
trình hộ chiếu; sổ hộ khẩu (bản 
chính); 1 bản photo mặt trước 
giấy CMND (hoặc thẻ căn cước); 
2 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (áo tối 
màu, nền trắng, ảnh phải rõ 
ràng, chưa qua xử lý trên máy 
vi tính, không viền, mới chụp 
trong vòng 3 tháng) và lệ phí thi 
550 nghìn đồng/người.

Trước đó, theo thông báo 
của Bộ LĐ-TB&XH, kỳ thi tiếng 
Hàn theo Chương trình EPS 
cho người lao động đợt này dự 
kiến tuyển 8.276 người cho lĩnh 
vực Sản xuất chế tạo (3 lĩnh vực 
chính: Lắp ráp, đo lường và gia 
công); 520 người lao động cho 
ngành ngư nghiệp (2 lĩnh vực 
chính: Nuôi trồng và đánh bắt). 
Sau vòng thi tiếng Hàn, người 
lao động tiếp tục dự vòng kiểm 
tra tay nghề. Người trúng tuyển 
được lựa chọn theo nguyên tắc 
lấy từ người có tổng điểm qua 2 
vòng thi cao nhất trở xuống đến 
khi đủ chỉ tiêu.       AN PHƯƠNG

Hỗ trợ người dân tạo mã QR-Code
Ngay sau khi UBND tỉnh ban 

hành văn bản số 6494/UBND-
VX ngày 13.9.2021 tạm thời điều 
chỉnh một số biện pháp để kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh, trong đó có quy 
định các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ phải thực hiện nghiêm yêu 
cầu 5K, bắt buộc khách hàng 
sử dụng dịch vụ phải quét mã 
QR-Code để phục vụ công tác 
truy vết phòng, chống dịch 
Covid-19, Huyện đoàn Phù Mỹ 
đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ  
người dân.

Các cơ sở đoàn đã huy động 
hàng trăm lượt ĐVTN đồng loạt 
ra quân. Huyện đoàn cũng đã 
cử lực lượng phối hợp với các 
cơ sở đoàn đến từng cơ quan, 
đơn vị, chợ truyền thống, cơ 
sở kinh doanh dịch vụ, nơi 
công cộng để tuyên truyền về 
tác dụng của việc tạo mã QR-
Code và hướng dẫn người dân 
cài đặt ứng dụng PC-Covid, sổ 
sức khỏe điện tử, cách quét mã 
QR-Code để khai báo y tế.

Đến nay, hầu hết trụ sở 
UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị có chức năng tiếp 
công dân, các công ty, DN có 
đông công nhân, cơ sở tôn giáo, 
cơ sở kinh doanh dịch vụ, các 
chợ truyền thống trên địa bàn 
huyện Phù Mỹ đã được tạo mã 
QR-Code phục vụ quét mã khai 
báo y tế.

Bác sĩ Lý Trúc Vương, 
Trưởng Trạm Y tế thị trấn Bình 
Dương, cho biết: Với việc thiết 
lập đồng loạt các điểm quét 
mã QR-Code, khi phát hiện ca 
nhiễm Covid-19 cơ quan y tế 
sẽ truy vết lịch sử di chuyển 
của ca bệnh một cách nhanh 
chóng thông qua nhật ký được 
lưu trên ứng dụng PC-Covid 
mà người bệnh đã từng quét 
mã trước đó.

Bên cạnh ra quân hỗ trợ 
khởi tạo và dán gần 1.000 mã 
QR-Code, ĐVTN huyện Phù 
Mỹ còn hướng dẫn hỗ trợ cho 
người dân cài đặt hàng nghìn 
ứng dụng PC-Covid trên điện 
thoại thông minh. Chị Thu 
Thảo, chủ quán ăn trên Nguyễn 
Huệ (thị trấn Bình Dương, 
huyện Phù Mỹ), cho biết: “Từ 

ngày 15.10, quán của tôi mở 
cửa trở lại, chỉ phục vụ công 
suất 50% và thực hiện đúng 
các quy định về phòng, chống 
dịch Covid-19. Đoàn thanh niên 
thị trấn Bình Dương đã đến hỗ 
trợ tạo mã QR-Code dán trước 
cửa ra vào quán. Trước khi vào 
quán, khách phải quét mã QR 
mới được phục vụ”.

Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư 
Huyện đoàn Phù Mỹ, cho biết: 
Công tác khởi tạo mã QR-Code 
cho nhân dân được triển khai 
nhanh chóng và hiệu quả. Thời 
gian tới, Ban Thường vụ Huyện 
đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn 
tiếp tục triển khai các biện 
pháp tuyên truyền, hướng dẫn 
vận động ĐVTN, học sinh các 
trường THPT và nhân dân bằng 
nhiều hình thức khác nhau như 
qua các buổi sinh hoạt chi đoàn 
trực tuyến, tuyên truyền lưu 
động, tuyên truyền qua các 
mạng xã hội, facebook, zalo… 
nâng cao tỷ lệ cài đặt và quét 
mã QR-code, góp phần chung 
tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.            

HẰNG NGA

cả phòng LĐ-TB&XH các huyện, 
đội ngũ phụ trách là người mới. 
Để việc triển khai áp dụng quy 
định mới thật đầy đủ, ông có lưu 
ý gì với các đơn vị trực thuộc và 
các địa phương?

- Theo quy định, cả Pháp lệnh 
và Nghị định đều đã có hiệu lực 
từ 2 - 3 tháng trước. Do dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp trên 
địa bàn, Sở đã hướng dẫn bằng 
văn bản; đồng thời gửi tài liệu về 
các đơn vị, địa phương, đề nghị 
nghiên cứu, tìm hiểu, triển khai 
áp dụng, thắc mắc gì thì trao đổi 
lại. Dù vậy, thời gian qua, một 
số địa phương, nhất là những 
nơi có người mới phụ trách lĩnh 
vực, vẫn chưa nắm rõ hết. Chính 
vì vậy, Sở quyết định tổ chức các 
lớp tập huấn bằng hình thức trực 
tuyến, kết nối với 80 điểm cầu cơ 
sở trong hai ngày 3 - 4.11 để quán 
triệt lại các nội dung đáng lưu ý; 
đồng thời giải đáp thắc mắc của 
các địa phương, đơn vị. 

Thực tế từ việc giải đáp thắc 
mắc trong những ngày qua cho 
thấy, có sự lúng túng, chưa nắm 
chắc, rạch ròi những điểm mới. 
Vì vậy, tôi đề nghị các đơn vị trực 
thuộc và các địa phương phải tiếp 
tục chuyển đầy đủ tài liệu về Pháp 
lệnh và Nghị định này về từng xã, 
phường, thị trấn cũng như các 
cơ quan, đơn vị, cấp, ngành liên 
quan. Sau đó, các bên phối hợp 
với nhau tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân để họ nắm, biết 
và hiểu rõ quyền lợi của mình. 

Trong quá trình triển khai 
thực hiện, nếu thấy không rõ, 
cán bộ chính sách phải hỏi trực 
tiếp phòng chuyên môn của 
huyện, của sở để bản thân tường 
minh, từ đó làm tốt công tác 
tham mưu, giải quyết sớm, đầy 
đủ chế độ, chính sách cho NCC. 
l Xin cảm ơn ông! 

NGỌC TÚ (Thực hiện)

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tặng quà cho người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng 
người có công tỉnh, dịp 27.7.2021.                       Ảnh: NGỌC TÚ



8 PHÁP LUẬT THỨ NĂM, 11.11.2021
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Trong khi tình hình dịch 
Covid-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp, nhất là đợt dịch  
thứ 4, mọi hoạt động tập trung 
đông người đều phải tạm dừng 
để ưu tiên cho công tác phòng, 
chống dịch. Nhưng với quyết 
tâm không để ảnh hưởng của 
dịch làm cản trở các hoạt động 
cũng như hiệu quả công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật 
(PBGDPL), địa phương đã cố 
gắng tìm hình thức tuyên truyền 
mới thay cho hình thức truyền 
thống, với mục tiêu: Vẫn đảm 
bảo nội dung, chất lượng và tạo 
đột phá về tính thu hút, lượng 
người tham gia - ông Phan Tiến 
Vinh, Phó trưởng Phòng Tư 
pháp huyện Phù Mỹ, cho biết. 

Các hình thức tuyên truyền 
thích ứng với tình hình dịch 
được đẩy mạnh như tuyên 
truyền trên các trang mạng xã 
hội (facebook, zalo, fanpage…), 
tuyên truyền lưu động, tổ chức 
thi trực tuyến... Trong đó, các 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến hiện là hình thức tuyên 
truyền hiệu quả nhất, nhận 
được sự hưởng ứng đông đảo 
của người dân địa phương, đặc 
biệt là ĐVTN. Từ đầu năm đến 
nay, riêng Huyện đoàn Phù Mỹ 
đã tổ chức gần 10 cuộc thi (quy 
mô toàn huyện) về nhiều chủ đề. 
Có thể kể đến như: Cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp và Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 
2020 - 2025, thu hút 4.568 người 
tham gia; cuộc thi trực tuyến 
“Tuổi trẻ Phù Mỹ với biển, đảo 
Việt Nam” năm 2021 thu hút 
5.075 người tham gia; cuộc thi 
trực tuyến “Thanh niên với văn 
hoá giao thông” năm 2021, thu 
hút 4.780 thí sinh tham gia; cuộc 
thi trực tuyến “Tuổi trẻ với pháp 

Dù bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, nhưng năm 2021, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
(TGPL) nhà nước tỉnh (Sở Tư 
pháp) vẫn tích cực hoạt động 
với nhiều hình thức phong 
phú, đa dạng. Qua đó, giúp 
người dân nâng cao nhận thức 
và hiểu biết pháp luật.

Trong năm, Trung tâm và 
các chi nhánh đã phối hợp với 
các hội, đoàn thể và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức 26 đợt TGPL lưu động 
ngoài trụ sở. Kết hợp tổ chức 
36 buổi tuyên truyền pháp luật 
với hơn 1.812 lượt người tham 
dự tại 36 điểm, thôn, làng, khu 
dân cư thuộc 25 phường, xã, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bên 
cạnh đó, biên soạn, in ấn và 
phát hành gần 10.000 tờ gấp 
pháp luật giới thiệu một số nội 
dung cơ bản của Luật TGPL và 
tài liệu pháp luật liên quan đến 

Thông tin từ Thanh tra tỉnh, 
năm 2021, các cấp, các ngành đã 
tiếp 3.129 lượt/4.369 người, trong 
đó có 32 lượt đoàn/20 vụ việc 
đông người, với 661 người tham 
gia so với cùng kỳ năm 2020, tiếp 
công dân giảm 911 lượt, tiếp đoàn 
đông người giảm 3 vụ việc.

Trong số 3.129 lượt tiếp công 
dân có 2.426 vụ việc khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gồm 
2.238 vụ việc tiếp lần đầu và 188 
vụ việc tiếp nhiều lần. Trong kỳ, 
các cấp, ngành đã tiếp nhận, xử 
lý 3.270 đơn (1.560 đơn khiếu 
nại, 282 đơn tố cáo, 1.428 đơn 
kiến nghị, phản ánh), tăng 59 
đơn so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, có 551 vụ việc khiếu 
nại, 218 vụ việc tố cáo và 952 vụ 
việc kiến nghị, phản ánh thuộc 
thẩm quyền giải quyết của thủ 
trưởng cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh.

Trong số 1.554 vụ việc khiếu 
nại đã tiếp nhận, liên quan đến 
lĩnh vực hành chính có 1.494 vụ 
việc. Trong tổng số 282 vụ việc 
tố cáo đã tiếp nhận, liên quan 
đến lĩnh vực hành chính có 
255 vụ việc (chiếm 90,4%); lĩnh 
vực tham nhũng có 1 vụ việc 
(chiếm 0,3%); lĩnh vực tư pháp 
có 9 vụ việc (chiếm 3,1%); lĩnh 
vực Đảng, đoàn thể không có vụ 
việc phát sinh; lĩnh vực khác có 
17 vụ việc (chiếm 6%).

Thanh tra tỉnh đã tổ chức thi 
hành 355/486 quyết định giải 
quyết khiếu nại có hiệu lực pháp 
luật. Qua giải quyết khiếu nại 
đã kiến nghị khôi phục quyền, 
lợi ích hợp pháp cho công dân  
4,3 tỷ đồng và 1.416 m2 đất các 
loại; kiến nghị thu hồi về cho 
Nhà nước 374 triệu đồng.

Trong số 48 vụ tố cáo thuộc 
thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan 
hành chính nhà nước các cấp đã 
xem xét, giải quyết 44/48 vụ (đạt 
tỷ lệ 91,6%); tổ chức thi hành 36/44 
quyết định xử lý về tố cáo có hiệu 
lực pháp luật.     MINH NGUYỄN

Công tác giáo dục pháp luật ở Phù Mỹ
Không để ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm hạn chế công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, 

thời gian qua, huyện Phù Mỹ đã chủ động, nỗ lực đảm bảo công tác bằng nhiều cách khá mới và linh hoạt, 
bước đầu cho thấy hiệu quả cao.

luật” năm 2021, thu hút 10.080 
người tham gia… 

Theo Bí thư Huyện đoàn 
Trần Anh Tuấn, trên cơ sở 
thuận lợi khách quan về mạng 
internet, điện thoại thông minh, 
khả năng sử dụng công nghệ 
của người dân ngày một nâng 
cao, trước khi tổ chức mỗi cuộc 
thi, đơn vị rất chú trọng công tác 
giới thiệu, thu hút tham gia. Bên 
cạnh đó, hình thức trực tuyến 
giúp tiết kiệm chi phí tổ chức để 
tập trung vào giải thưởng cũng 
là yếu tố thu hút người tham 
gia. “Lượng người, số lượt tham 
gia tại mỗi cuộc thi trực tuyến 
đều tăng gấp 10 lần, có cuộc 
gấp 20 lần so với các hình thức 
tuyên truyền trực tiếp. Trong 
tình hình dịch bệnh trước mắt 
hay lâu dài, đây là hình thức 
đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả 
trong tuyên truyền pháp luật”, 
anh Tuấn nhấn mạnh.

Học sinh Đặng Thị Kim 

Trinh, Bí thư chi đoàn lớp 11A3, 
Trường THPT số 2 Phù Mỹ, vừa 
tham gia Cuộc thi trực tuyến 
“Tuổi trẻ với pháp luật” năm 
2021 (do Huyện đoàn và Phòng 
Tư pháp phối hợp tổ chức, 
hưởng ứng Ngày Pháp luật 
Việt Nam) cho biết: “Tham gia 
cuộc thi là dịp tốt để tôi trang bị 
thêm kiến thức pháp luật cùng 
nhiều vấn đề xã hội cần thiết 
khác. Từ đó, bản thân tự thấy 
có trách nhiệm góp phần đưa 
pháp luật vào cuộc sống, cùng 
xây dựng xã hội tốt đẹp”.

Nói về công tác PBGDPL trên 
địa bàn huyện, Trưởng Phòng 
Tư pháp huyện Đặng Thanh 
Hoàng nhìn nhận: Những năm 
gần dây, công tác PBGDPL của 
huyện đã được tăng cường, kết 
hợp với các hình thức giáo dục 
pháp luật khác. Nhờ đó, nhận 
thức và ý thức pháp luật của 
người dân, đặc biệt là ở vùng 
biển đã được nâng lên rõ rệt, 

Cán bộ Đoàn, ĐVTN huyện Phù Mỹ đang thao tác trên điện thoại khi tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ với pháp luật” 
năm 2021.                                                                                                                                                                                                                      Ảnh: SAO LY

Phần lớn khiếu nại, 
tố cáo liên quan đến 
lĩnh vực hành chính 

Từ ngày 5 đến 9.11, các Chi 
đoàn trong BĐBP tỉnh đã tổ 
chức các hoạt động toạ đàm, 
tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức, giáo dục pháp luật cho 
cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
trên địa bàn đóng quân. Các 
hoạt động được thể hiện qua 
nhiều hình thức phong phú 
như tọa đàm, hái hoa dân chủ, 
hỏi đáp; nội dung tập trung 
tuyên truyền về Công ước 
của LHQ về Luật biển năm 
1982; tuyên bố ứng xử các 
bên ở biển Đông DOC, Luật 
Biên phòng Việt Nam, Luật 
Giao thông đường bộ, Nghị 
định 100 của Chính phủ về 
xử phạt vi phạm hành chính; 
truyền thống BĐBP; thông 
tin về tình hình biển đảo và 
công tác phòng, chống dịch  
Covid-19 thời gian gần đây.               

THANH BÌNH 

ĐOÀN THANH NIÊN BĐBP: 

Hưởng ứng ngày 
Pháp luật Việt Nam

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH:

Vượt khó trợ giúp người dân hiệu quả

các lĩnh vực đất đai; dân sự; 
hôn nhân và gia đình; chính 
sách ưu đãi người có công với 
cách mạng, người khuyết tật. 

Nhờ đổi mới, đa dạng hình 
thức và phong phú nội dung 
truyền thông, rất nhiều người 

dân trong tỉnh đã biết và tìm 
đến Trung tâm TGPL nhà nước 
tỉnh và các chi nhánh mỗi khi 
có việc liên quan đến pháp luật. 
Trung tâm thực hiện tư vấn 
pháp luật cho gần 1.400 lượt 
người (từ đầu năm 2021 đến 

Một buổi TGPL lưu động ngoài trụ sở do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh tổ chức.                                                                                                                              
Ảnh: MINH NHÂN

tình hình vi phạm pháp luật do 
không hiểu biết pháp luật giảm, 
tình trạng người dân tập trung 
biểu tình, phản đối các dự án 
không còn xảy ra, khiếu kiện 
đông người, vượt cấp giảm. 

Từ thực tiễn của địa phương 
cho thấy vai trò quan trọng của 
công tác PBGDPL. Thời gian 
qua, các cơ quan, ban ngành, 
đoàn thể trong huyện đã tích 
cực triển khai tuyên truyền 
PBGDPL với nhiều hoạt động, 
bằng nhiều hình thức, phù hợp 
với từng nhóm đối tượng khác 
nhau. Đội ngũ báo cáo viên 
pháp luật của huyện, tuyên 
truyền viên pháp luật ở các 
xã, thị trấn, hòa giải viên cơ 
sở có nhiều cố gắng trong việc 
phối hợp triển khai công tác 
PBGDPL, thu hút được đông 
đảo quần chúng nhân dân 
tham gia tìm hiểu, tôn trọng và  
chấp hành đúng pháp luật.   

SAO LY

nay). Ngoài các đối tượng thuộc 
diện được TGPL, Trung tâm và 
các chi nhánh còn hướng dẫn, 
giải đáp, cung cấp thông tin 
pháp luật cho 932 người không 
thuộc diện TGPL có nhu cầu 
được TGPL. Cử trợ giúp viên 
và luật sư cộng tác viên tham 
gia tố tụng cho 199 lượt người.

Thời gian tới, Trung tâm 
TGPL nhà nước tỉnh tiếp tục 
tăng cường các hoạt động 
TGPL ngoài trụ sở, tuyên 
truyền pháp luật đến người 
dân; nhất là người dân ở các 
địa bàn vùng sâu, vùng xa, 
miền núi, hải đảo. Tăng cường 
phối hợp giữa Trung tâm TGPL 
với các cơ quan, tổ chức có liên 
quan; phát huy vai trò, trách 
nhiệm, tính chủ động của các 
thành viên Hội đồng phối hợp 
liên ngành về TGPL trong hoạt 
động tố tụng.         

MINH NHÂN - VŨ HÙNG
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Bình Định

Trước sự bùng phát của dịch 
Covid-19, nhiều địa phương Đồng bằng 
sông Cửu Long đã phải kích hoạt thêm 
các bệnh viện dã chiến. Trong khi đó, 
nhiều nơi đang lên kế hoạch chuẩn bị 
thí điểm điều trị F0 tại nhà…

Ngày 10.11, ông Kiên Sóc Kha - 
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh - cho 
biết, trước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19, tỉnh vẫn đang duy trì hoạt 
động của 7 bệnh viện dã chiến với 
quy mô 1.100 giường. Trong số này, có  
6 cơ sở vốn là bệnh viện thực hiện chức 
năng khám chữa bệnh cho người dân, 
đã được chuyển đổi công năng điều trị 
Covid-19.

Tại tỉnh Hậu Giang, từ đầu tháng 
11 tới nay, tỉnh này đã phải cho tái lập 
bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 
tại TTYT huyện Vị Thủy. Theo đó, bệnh 
viện có quy mô 240 giường, tiếp nhận 
điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19 
ở “tầng 2” - điều trị cho bệnh nhân ở 
mức độ trung bình. Bên cạnh đó, tỉnh 
Hậu Giang cũng vừa có quyết định 
thiết lập thêm một bệnh viện dã chiến 
điều trị Covid-19 quy mô 500 giường tại 
Trường CĐ Cộng đồng Hậu Giang. Địa 
điểm hoạt động của bệnh viện là khu 
ký túc xá của trường, sẽ cách ly, chăm 
sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 không 
có triệu chứng, không bệnh nền tại tỉnh 
Hậu Giang.

Đồng bằng sông Cửu Long kích hoạt nhiều 
bệnh viện dã chiến, thí điểm điều trị F0 tại nhà

Điều trị Covid-19 cho các bệnh nhân ở Cần Thơ. 

Tại TP Cần Thơ, trong ngày 
9.11, thành phố ghi nhận 295 ca mắc 
Covid-19 mới, trong đó có 15 ca ngoài 
thành phố. Quận Ô Môn có số ca mắc 
cao nhất trong ngày, với 86 ca. Số ca mắc 
Covid-19 ở Cần Thơ từ ngày 8.7 đến nay 
là 10.410 ca. Trong số ca mắc mới, có 
45 ca cách ly tại nhà, 115 ca trong khu 
cách ly, 98 ca ở khu phong tỏa, 36 ca tầm 
soát ở cơ sở y tế và 1 ca tầm soát cộng 
đồng. Ông Phạm Phú Trường Giang - 
Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần 
Thơ - cho hay, sau khi dịch bệnh cơ bản 

được khống chế, thành phố đã cho trả 
lại công năng ban đầu đối với một số 
cơ sở khám chữa bệnh được sử dụng 
làm bệnh viện dã chiến. Hiện thành phố 
không chủ trương mở rộng thêm các 
bệnh viện dã chiến nữa, mà thay vào đó, 
Sở Y tế đang xây dựng dự thảo phương 
án điều trị F0 tại nhà. Theo đó, các bệnh 
nhân nhẹ, không triệu chứng sẽ được 
đưa về nhà điều trị, việc điều trị sẽ giao 
cho các đội y tế lưu động, trạm y tế và 
một số lực lượng khác phụ trách… 

(Theo LĐO)

Liên Bộ Công Thương - Tài chính 
mới có thông báo điều chỉnh giá xăng, 
dầu từ 15 giờ chiều 10.11. Cụ thể, giá 
xăng E5RON92 không cao hơn 23.669 
đồng/lít (tăng 559 đồng/lít so với 
giá hiện hành). Giá xăng RON95-III 
không cao hơn 24.996 đồng/lít (tăng 
658 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện 
hành). Giá dầu diesel 0.05S không 
cao hơn 18.716 đồng/lít (ổn định so 
với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu 
hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít 
(ổn định so với giá bán lẻ hiện hành). 
Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao 
hơn 16.821 đồng/kg (giảm 389 đồng/kg 
so với giá bán hiện hành).

  (Theo VOV.VN)

Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Giá xăng tăng, 
đạt mức gần 
25.000 đồng/lít

Sáng 10.11, lực lượng cứu hộ đã đưa 
3 người dân đi câu cá bị mắc kẹt giữa 
dòng nước xiết trên sông Ba, Gia Lai lên 
bờ an toàn.

Trước đó, sáng 9.11, ba người dân 
cùng trú thị trấn Kông Chro, huyện 
Kông Chro gồm anh Nguyễn Văn Sỹ 
(SN 1994), anh Nguyễn Thành Luân  
(SN 1991) và anh Nguyễn Văn Nhơn 
(SN 1984) rủ nhau đi câu cá ở đập tràn 
thủy điện Đắk Srong.

Đến trưa 9.11, trận mưa kéo dài 
nhiều giờ khiến nước trên sông Ba dâng 

3 người đi câu cá mắc kẹt trên sông Ba.

Giải cứu thành công 3 người câu cá mắc kẹt trên sông 
suốt 16 tiếng

cao đột ngột nên cả 3 người này không 
kịp vào bờ và bị mắc kẹt giữa dòng nước 

chảy xiết vây quanh.
Nhận được thông tin, UBND huyện 

Kông Chro đã phối hợp với Ban CHQS 
huyện, Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu 
nạn cứu hộ khu vực An Khê triển khai 
lực lượng tiếp cận hiện trường để giải 
cứu 3 người dân.

Sau 16 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hộ 
cứu nạn, vào lúc 2 giờ sáng 10.11, lực 
lượng cứu hộ đã đưa 3 người dân lên bờ 
an toàn. Hiện 3 người dân đã được đưa 
về TTYT Kông Chro để tiếp tục theo dõi 
sức khỏe.                              (Theo Dân trí)

Ngày 10.11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ 
Xuân Tuyên đã ký phê duyệt có điều 
kiện vắc xin Covaxin của Ấn Độ cho 
nhu cầu cấp bách trong phòng, chống 
dịch Covid-19.  

Vắc xin Covaxin do Công ty Bharat 
Biotech International Limited. - Ấn Độ 
sản xuất và được nhập khẩu bởi Công 
ty CP Y tế Đức Minh. Đây là vắc xin 
thứ 9 được Việt Nam cấp phép khẩn 
cấp sử dụng.

Vắc xin Covaxin mỗi liều 0,5 ml chứa 
6mcg kháng nguyên toàn vi rút Corona 
bất hoạt (chủng NIV-2020-770). Vắc xin 
dạng bào chế hỗn dịch tiêm, hộp chứa 
16 lọ; mỗi lọ chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều, 
20 liều; mỗi liều 0,5 ml. 

Trước vắc xin Covaxin, tại Việt 
Nam đã có 8 loại vắc xin phòng 
Covid-19 được Bộ Y tế cấp phép sử 
dụng gồm: AstraZeneca, Spunik V, 
Vero Cell, Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Janssen, Hayat-Vax và vắc xin Abdala.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam 
đã được 92.211.330 liều vắc xin, trong 
đó tiêm 1 mũi là 61.907.563 liều, tiêm 
mũi 2 là 30.303.767 liều. 

(Theo cand.vn)

Việt Nam cấp phép 
có điều kiện 
vắc xin Covaxin 
của Ấn Độ

Bộ Y tế cấp phép có điều kiện vắc xin Covaxin 
của Ấn Độ.

Sáng 10.11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, 
UBND TP vừa ban hành kế hoạch liên 
ngành tổ chức triển khai tiêm vắc xin 
Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên toàn 
thành phố, bao gồm trẻ đi học tại các 
trường trên địa bàn và trẻ không đi học 
sinh sống tại Hà Nội có chỉ định sử dụng 

vắc xin của nhà sản xuất và Bộ Y tế. 
Với kế hoạch trên, sẽ có 791.921 trẻ 

được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ  
12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ  
16 đến dưới 18 tuổi.

Việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến 
hành ngay khi tiếp nhận vắc xin và tùy 

theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y 
tế. Dự kiến, thời gian triển khai trong 
quý IV/2021 và quý I/2022.

Hà Nội đặt ra mục tiêu có trên 95% 
trẻ em từ 12 - 17 tuổi đủ điều kiện tiêm 
chủng trên địa bàn nhằm giảm tỷ lệ mắc 
và tử vong do Covid-19.        (Theo TTO) 

Khoảng 800 nghìn trẻ em ở Hà Nội 
được tiêm vắc xin Covid-19 trong quý IV năm nay

Ngày 10.11, Đội xử lý bom mìn 
lưu động (Tổ chức Cây Hòa bình 
Việt Nam) cho biết đơn vị đã và 
đang triển khai các biện pháp xử lý 
2 quả bom lớn phát lộ sau mưa lớn 
ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa 
(Quảng Trị).

Trước đó, mưa lớn trên địa bàn 
xã Hướng Lập đã khiến 2 quả bom 
“khủng” phát lộ. Sau khi phát hiện, 
người dân và Đồn Biên phòng Hướng 

Lập thông báo về Trung tâm Hành động 
bom mìn tỉnh Quảng Trị.

Tiếp nhận thông tin, Đội xử lý bom 
mìn lưu động đã có mặt tại hiện trường 
để triển khai công tác xử lý. Hai quả 
bom được phát hiện gồm: Quả bom 
MK-82, có đường kính 274 mm, dài 
1,54 m, nặng 227 kg; quả bom M117, 
đường kính 406 mm, dài 1,2 m, nặng 
hơn 340 kg.

Thông qua các biện pháp nghiệp 

vụ, Đội xử lý bom mìn lưu động (Tổ 
chức Cây Hòa bình Việt Nam) đã di 
chuyển thành công quả bom MK-82 
về điểm tập kết an toàn để chờ hủy nổ.

Đối với quả bom M117 đang được 
cắm biển cảnh báo nguy hiểm; lực lượng 
Đồn Biên phòng Hướng Lập thường 
xuyên giám sát để đảm bảo an toàn và 
sẽ được di dời khi điều kiện thời tiết 
thuận lợi…

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Xử lý hai quả bom “khủng” phát lộ sau mưa lớn



THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
Công ty TNHH Giám định C&S thông báo mời chào giá mua thanh lý 

2.258 tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng, cụ thể như sau:
- 351 tấm pin bị đứt dây, hỏng hộp kết nối
- 1907 tấm pin bị vỡ mặt kính
- Kích thước mỗi tấm: 1960 mm x 992 mm x 40 mm.
- Trọng lượng mỗi tấm: 22.1kg
1. Bên mời chào giá: Công ty TNHH Giám định C&S.
2. Bên mời chào giá mời các nhà thầu tham gia nộp chào giá mua thanh 

lý 2.258 tấm pin năng lượng mặt trời bị hư hỏng.
3. Nhà thầu quan tâm tham gia chào giá muốn tìm hiểu thông tin chi 

tiết có thể liên hệ Công ty TNHH Giám định C&S, phòng 16, tầng 3A, tòa C2 
D’capitale Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (điện thoại liên hệ: 
024 710 58899, anh Phạm Quốc Việt 0868. 696.169) /hoặc đến xem hàng 
hóa tại địa chỉ Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định, Khu kinh tế Nhơn 
Hội, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (liên hệ: Anh Trương Quang Trưởng - điện 
thoại: 0972.272.959).

4. Thời gian nộp chào giá: Từ thời điểm thông tin được đăng chính thức 
trên Báo Bình Định đến 16 giờ ngày 18.11.2021.

5. Địa điểm nộp chào giá: Tại văn phòng Công ty TNHH Giám định C&S, 
phòng 16, tầng 3A, tòa C2 D’capitale Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 
Hà Nội/ hoặc gửi trước chào giá qua email (vietpq@cs-adj.com).

Giá chào là giá trọn gói/ hoặc chào đơn giá từng tấm (không bao gồm 
VAT), đã bao gồm chi phí bốc xếp tại nơi nhận hàng. Thư chào giá cần có 
đủ chữ ký/dấu của người đại diện pháp luật của nhà thầu chào giá.

Trân trọng,

Dự báo 
THỜI TIẾT

 

   

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 46/2021 từ ngày 16.11.2021 đến ngày 22.11.2021
THỨ BA, NGÀY 16.11.2021: TP Quy Nhơn: 5h15-6h45: Lộ 2 TBA TĐC 

Xóm Cổng 3. 5h15-6h45: Lộ 1 TBA TĐC Xóm Cổng. 7h45-10h15: TBA Cục dự 
trữ Nghĩa Bình. 13h45-16h15: TBA Dịch vụ Du lịch số 3. H. Tuy Phước: 7h15-
11h45: TBA Lộc Thượng 2 - xã Phước Sơn. TX. An Nhơn: 7h-11h15: TBA Thuận 
Thái. 13h-15h45: TBA KDC Trung Lý. H. Phù Cát: 7h50-9h10: TBA Phương Phi - 
thị trấn Cát Tiến. 9h50-11h10: Thôn Liên Trì - xã Cát Nhơn. 13h50-15h10: Thôn 
Đại Ân - xã Cát Nhơn. 15h20-16h40: Thôn Kiều Huyên - xã Cát Tân. H. Phù Mỹ: 
7h15-10h45: TBA Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù Mỹ. 5h-17h: TBA Chánh Thuận 1 - 
xã Mỹ Trinh. 5h-17h: TBA Chánh Thuận 2 - xã Mỹ Trinh. 8h-9h30: TBA Võ Thị Sáu 
- thị trấn Phù Mỹ. TX. Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Công Thạnh 2 - P. Tam 
Quan Bắc. 7h45-9h15: Khu phố Ngọc Sơn - P. Hoài Thanh Tây. H. Vĩnh Thạnh: 
8h30-16h30: Khu vực xã Vĩnh Sơn. 

THỨ TƯ, NGÀY 17.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: Lộ 2, lộ 3 TBA 
Nguyễn Huệ, Lộ 2 TBA Nguyễn Lạc 2. 7h15-13h30: TBA TMS Luxury 1, 2. H. Vân 
Canh: 6h30-16h: Khu vực thị trấn Vân Canh và các xã Canh Hòa, Canh Thuận, 
Canh Liên. TX. An Nhơn: 7h45-11h10: Khu vực Thôn Bình An - xã Nhơn Hạnh. 
H. Phù Cát: 7h30-11h: Xã Cát Hải - Phù Cát. TX. Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Thôn 
Hội An - xã Hoài Châu. 9h15-10h45: Thôn Hội An Tây - xã Hoài Châu. 13h45-
15h15: Khu phố Tăng Long 1-P. Tam Quan Nam. H. Tây Sơn: 7h30-12h30: Khu 
vực TBA K6, O5 và Kon Trú - xã Vĩnh Kim. 

THỨ NĂM, NGÀY 18.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-10h45: TBA Bến Xe.  
TX. An Nhơn: 7h-16h45: TBA Cẩm Văn, Nhơn Hưng 4. 7h-11h45: KV An Ngãi, 
Phò An - P. Nhơn Hưng. H. Phù Cát: 8h20-9h50: TBA Tự Dùng 31-400. 9h55-
11h10: TBA Tự Dùng 32-630. H. Phù Mỹ: 7h45-9h45: TBA Xuân Thạnh 6 - xã Mỹ 
An. 8h45-10h45: TBA Xuân Thạnh 4 - xã Mỹ An. 7h45-11h45: TBA Đông An - xã 
Mỹ Cát (Phù Mỹ). TX. Hoài Nhơn: 8h15-9h45: Khu phố Lâm Trúc - P. Hoài Thanh. 

THỨ SÁU, NGÀY 19.11.2021: H. Phù Cát: 7h15-10h45: TBA Lê Hoàn. 
10h45-12h45: TBA Ngô Mây 4. 13h15-14h45: TBA Bến Xe Mới. 14h45-16h15: 
TBA Vĩnh Trường. TX. Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Định Bình - P. Hoài 
Đức. H. Hoài Ân: 8h-16h: xã Ân Thạnh. 9h-16h: TBA Du Tự 2 - xã Ân Thạnh. 
11h-14h30: TBA Năng An 2 - xã Ân Tín. 

THỨ BẢY, NGÀY 20.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h-17h: Cảng Quân Sự 
Thị Nại 2. H. Phù Mỹ: 7h15-14h45: Lộ Nam TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ.  

TX. Hoài Nhơn: 7h-11h: Khu phố 6 - P. Bồng Sơn. 7h15-9h15: Chi Cục Thuế TX 
Hoài Nhơn. H. Hoài Ân: 8h30-15h: TBA Đá Kim Khánh - xã Ân Hảo Tây. 8h30-
12h30: Các TBA Gạch Ân Phú, Cụm CN Du Tự, Du Tự 3, Gò Cau 3, Tự Dùng Hoài 
Ân - thị trấn Tăng Bạt Hổ, Ân Hòa 2 - xã Ân Phong, Phú Thuận 2, 3, Khoa Trường, 
Vĩnh Hòa 1, 2, Trại Heo Bảo Châu, Điện mặt trời TĐH Đà Nẵng - xã Ân Đức. H. Tây 
Sơn: 7h10-17h10: Phía Bắc đường Quang Trung (đoạn từ bến xe cũ đến ngã 3 
đường 31 tháng 3 - Quang Trung) - thị trấn Phú Phong. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 21.11.2021: TP Quy Nhơn: 10h30-15h30: Một phần 
KCN Long Mỹ, tỉnh Bình Định. 4h45-6h15: Các TBA Tháp Đôi, Công ty Giày, Nhà 
máy Cao su, Hà Thanh 3, 4, 7, Lê Đại Hành, KDC Bắc Hoa Lư, Lê Thanh Nghị 2, 3. 
4h45-17h: TBA Lê Thanh Nghị 1, Hưng Thạnh 1, 4, 5, 6, 7, 8, Bơm PS 13, Chiếu 
sáng khu B Bắc Hà Thanh, Bùi Đức Sơn, Hải Anh, Tố Hữu. 5h30-17h: TBA Võ 
Nguyên Giáp, TĐC Bắc Hà Thanh 1, 2, 3, 4, Tố Hữu 3, Nuôi tôm Nguyễn Khắc Sỹ, 
KĐT An Phú Thinh T14, T15-1, T15-2, T16, Chiếu sáng 2 QL 19, Thi công Ecobay, 
FPT 2, 3, Garden Tower T1, Phúc Lộc Hà Thanh 3, Hậu cần nghề cá, Nhật Hoa, 
Đại Phước, Út Nhỏ 2, 3, Sáu cao, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hoàng, Hà Thanh 5, 6, 
Tố Hữu 2, Hưng Thạnh 2, 3. H. Phù Cát: 7h40-12h10: Các TBA Bến Xe, An Kiều.  
TX. Hoài Nhơn: 7h-17h30: CCN May Tam Quan, Điện mặt trời mái nhà Năng 
Lượng Xanh 4M, Điện mặt trời mái nhà INVEST NBC, Điện mặt trời mái nhà 
INVEST HNT, Điện mặt trời mái nhà SOLAR NBC, Điện mặt trời mái nhà INVEST 
HĐB, Điện mặt trời mái nhà New Frame Quảng Nam, Công ty TNHH WASH HNC. 
9h30-11h30: Công ty TNHH Minh Thảo. H. An Lão: 8h-15h: Huyện An Lão. 

THỨ HAI, NGÀY 22.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Chung cư 
Đống ĐA 1A: H. Phù Cát: 7h50-11h45: Xã Cát Lâm, xã Cát Sơn. H. Phù Mỹ: 
7h30-10h30: Lộ Tây TBA Nguyễn Thị Minh Khai - thị trấn Phù Mỹ. 13h30-16h30: 
Lộ Bắc TBA Phù Mỹ 6 - thị trấn Phù Mỹ. H. Hoài Ân: 8h-15h: Các TBA Đức Long 1, 
2, Gia Đức 1, 2 , Bãi Giếng xã Ân Đức và Mộc Bài 2 - thị trấnTăng Bạt Hổ. H. Vĩnh 
Thạnh: 8h-10h30: TBA UB Xã Vĩnh Thịnh - xã Vĩnh Thịnh. 

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Qúy khách hàng sử dụng 
điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù 
hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì 
Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. 
Trung tâm CSKH: 19001909.

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và 
giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và giông. Gió Đông 
Bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn 
xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; biển 
động nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

 (Nguồn TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 11.11.2021

10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ NĂM, 11.11.2021
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định
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Bình Định

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất ở, quỹ đất do UBND TP Quy Nhơn quản lý, cụ thể như sau:
 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 27.11.2021: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 24.11.2021

Ký 
hiệu 

lô đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, P. Thị Nại

Lô 34 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600

Lô 35 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600

Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách 
ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình

Lô D6
(lô 

góc)

Đường Điện Biên Phủ - Hoa Lư, 
lộ giới 34m-27,5m 230,00 31.800.000 7.314.000.000 150 1.100

Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường  
Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình

Lô 03 Đường ĐS1 (khu C), lộ giới 17m 124,70 28.000.000 3.491.600.000 70 600
Lô 01 Đường ĐS3 (khu C), lộ giới 12m 80,25 24.000.000 1.926.000.000 40 300
Lô 16 Đường ĐS3 (khu D), lộ giới 12m 80,00 24.000.000 1.920.000.000 40 300

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 4.12.2021: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 01.12.2021
Ký 

hiệu 
lô 

đất
Khu đất, tên đường, lộ giới

Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm 
(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại

Lô 33 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600
Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách 
ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình

Lô D7 Đường Điện Biên Phủ, lộ giới 34m 180,00 26.500.000 4.770.000.000 100 800
Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường  
Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình

Lô 26 Đường ĐS3 (khu D), lộ giới 12m 72,00 24.000.000 1.728.000.000 40 300
Lô 17 Đường ĐS4 (khu F), lộ giới 14m 70,90 24.000.000 1.701.600.000 40 300
Lô 57 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 122,50 26.000.000 3.185.000.000 70 600
Lô 37 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 172,00 26.000.000 4.472.000.000 90 700

 Phiên đấu giá: Vào lúc 8 giờ thứ Bảy, ngày 11.12.2021: 
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16 giờ thứ Tư, 

ngày 08.12.2021

Ký 
hiệu 

lô 
đất

Khu đất, tên đường, lộ giới
Diện 
tích 
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi 
điểm 

(đồng)

Bước 
giá
(trđ)

Tiền 
đặt 

trước
(trđ)

Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại

Lô 32 Đường QH, lộ giới 12m 95,00 40.000.000 3.800.000.000 80 600

Khu đất DVTM 01, 02 thuộc KDC tại dải cây xanh cách 
ly Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình

THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lô D2
(lô 

góc)

Đường Hoa Lư và đường số 2, 
lộ giới 27,5m-19m 133,00 26.400.000 3.511.200.000 80 600

Khu quy hoạch dân cư phía Đông đường  
Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình

Lô 48 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 148,35 26.000.000 3.857.100.000 80 600
Lô 49 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 172,00 26.000.000 4.472.000.000 90 700
Lô 53 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 107,50 26.000.000 2.795.000.000 60 450
Lô 54 Đường ĐS6 (khu C), lộ giới 14m 137,60 26.000.000 3.577.600.000 80 600

 Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì thời gian nộp hồ sơ kết 
thúc vào lúc 16 giờ thứ Tư và tổ chức đấu giá vào thứ Bảy các tuần tiếp theo.
 Tùy tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19, có thể điều chỉnh thời 

gian tổ chức đấu giá để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
 Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày thông báo đến ngày mở cuộc 

đấu giá.
 Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá 

nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm: 01 đơn 
đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành); 01 chứng từ nộp tiền đặt trước; 
01 bản sao giấy CMND; 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ; 01 phiếu trả giá 
vòng gián tiếp (vòng 1).

* Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công 
ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.
 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. 
 Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản 

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:
- Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định
- Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn
- Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài
 Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
 Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.
 Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá 

bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, 

địa chỉ: Số 281 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (trường hợp thay 
đổi địa điểm đấu giá sẽ thông báo sau).
 Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: UBND TP Quy Nhơn.
 Quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người tham gia 

đấu giá:
- Người tham gia đấu giá trong quá trình mua hồ sơ, đăng ký và tham gia 

đấu giá phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 
theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định do Công ty ban hành. 

- Tránh tụ tập đông người vào trước thời điểm kết thúc nộp hồ sơ đăng 
ký đấu giá.

- Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế; đeo kính chắn giọt bắn và 
đo thân nhiệt trước khi vào phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19 và không tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19 của công ty 
sẽ không được vào phòng đấu giá và xem như không có mặt tại cuộc đấu giá.
 Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Điện thoại: (0256) 3521281 - 2468386

Website: https://daugiahopdanhbinhdinh.com/ 
hoặc https://dgts.moj.gov.vn/

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo 
dục Thể chất, SP Toán, SP Ngữ văn, SP Tin học, 
SP Tiếng Anh, SP Mỹ thuật, SP Âm nhạc

04.12.2021
Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ
Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục khai 
giảng khi đủ số 
lượng đăng ký

- Học online

- Học trực tiếp

Quản lý giáo dục
Chức danh nghề nghiệp giáo viên
Nghiệp vụ đấu thầu
Hướng dẫn viên Du lịch nội địa
Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế
Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư
Kế toán viên,  Kế toán viên chính
Kế toán trưởng
Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI GIẢNG GHI CHÚ

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
         ĐT: (0256)3892319 - 0914031999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Sáng 10.11, Hội nghị hẹp Bộ trưởng 
Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM 
hẹp) được tổ chức theo hình thức trực 
tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng thứ hai của Brunei - Pehin 
Halbi bin Haji Yussof.

Tham dự có Tổng Thư ký ASEAN 
Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng các nước ASEAN. Đoàn Việt 
Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy 
Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
làm Trưởng đoàn, dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng 
trao đổi quan điểm về định hướng chiến 
lược của ADMM nhân dịp kỷ niệm  
15 năm ADMM.

Đại tướng Phan Văn Giang, Trưởng 
đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò của 
ADMM 15 năm qua đã tạo khuôn khổ 
đối thoại và tham vấn cấp Bộ trưởng 
Quốc phòng trong ASEAN về các vấn 
đề chiến lược, quốc phòng, an ninh, qua 
đó góp phần tăng cường lòng tin, xây 
dựng nhận thức chung về các vấn đề 
an ninh khu vực, trong đó có vấn đề 
Biển Đông.

Khẳng định việc bảo vệ an ninh, 
an toàn hàng hải, tự do hàng không 
là lợi ích của tất cả các quốc gia trên 
thế giới, Đại tướng Phan Văn Giang 
cho rằng ASEAN cần kiên định lập 
trường nguyên tắc về Biển Đông, giải 

Iran nói đã thả tàu với 
26 thủy thủ Việt Nam

l Hơn 30.000 ca nhiễm biến thể 
AY.4.2 được ghi nhận trên thế giới. 
AY.4.2 là biến thể phụ của biến thể Delta, 
bao gồm 2 đột biến được gọi là Y145H và 
A222V, ảnh hưởng đến protein gai của 
AY.4.2 - bộ phận vi rút sử dụng để xâm 
nhập vào tế bào con người.

l Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) 
ngày 9.11 thông báo đã chính thức 
gửi đề nghị tới giới chức Mỹ về việc cấp 
phép sử dụng liều tiêm tăng cường  
vắc xin ngừa Covid-19 của hãng này cho 
những người trên 18 tuổi.

l Litva ngày 9.11 đã ban bố tình 
trạng khẩn cấp tại biên giới với Belarus, 
nơi hàng trăm người di cư tập trung. Tình 
trạng khẩn cấp có hiệu lực trong  
1 tháng, kể từ 23 giờ ngày 9.11 (theo giờ 
địa phương).

l Các nguồn tin nhân đạo và 
LHQ ngày 9.11 xác nhận hơn 10 nhân 
viên địa phương làm việc cho LHQ tại 
Ethiopia đã bị bắt giữ ở thủ đô Addis 
Ababa trong các cuộc truy quét nhằm 
vào những người thiểu số Tigray sau khi 
tình trạng khẩn cấp được ban bố.

l Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 
21 người đã may mắn sống sót dù bị vùi 
lấp dưới những mảng tường nặng khi 
một tòa nhà 2 tầng đổ sập tại miền Đông 
nước này trong ngày 9.11.

 (Theo VOV.VN, TTXVN)

Một tòa án ở Myanmar đã kết án 2 
thành viên Đảng Liên đoàn Quốc gia vì 
Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu 
Kyi lần lượt 90 năm và 75 năm tù về tội 
tham nhũng.

AP ngày 10.11 dẫn lời luật sư Zaw 
Min Hlaing cho biết cựu Bộ trưởng Kế 
hoạch bang Kayin Than Naing bị buộc 
6 tội danh tham nhũng và bị tuyên phạt 
90 năm tù giam, bao gồm cả lao động 
công ích.

Bị cáo thứ hai, Nan Khin Htwe 
Myint, 67 tuổi, cựu thủ hiến bang 
Kayin, bị buộc 5 tội danh, trong đó mỗi 

Bộ trưởng Phan Văn Giang: ASEAN cần kiên định 
lập trường nguyên tắc về Biển Đông

quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình trên cơ sở luật pháp quốc tế bao 
gồm Công ước LHQ về Luật biển 1982 
(UNCLOS 1982).

Thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các 
nước tuân thủ luật pháp quốc tế, hành 
xử trách nhiệm, kiềm chế, không có 
hành động gây căng thẳng, làm phức 
tạp tình hình, thực hiện đầy đủ và hiệu 
quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên 
ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm hoàn 
thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông 

(COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với 
luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Về đại dịch Covid-19, Trưởng đoàn 
Việt Nam khẳng định khả năng thích 
ứng của ADMM với tình hình mới, bao 
gồm việc tổ chức các hoạt động trực 
tuyến và cả hoạt động trực tiếp. Qua 
đó thể hiện nỗ lực ứng phó với đại 
dịch, đồng thời cho thấy sự sẵn sàng 
thích nghi an toàn với trạng thái bình 
thường mới, từng bước mở cửa để đảm 
bảo phục hồi KT-XH. (Theo VOV.VN, TTO)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Trưởng đoàn Việt Nam dự tại điểm cầu Hà Nội.            Ảnh: TTXVN

Trong ngày đầu tiên của kỳ họp 
Quốc hội đặc biệt, ngày 10.11, ông 
Fumio Kishida, người đang giữ chức 
Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) 
cầm quyền, đã được Quốc hội Nhật Bản 
bầu làm Thủ tướng nước này.

Kỳ họp đặc biệt này được tổ chức 
sau cuộc bầu cử Hạ viện hôm 31.10, 

trong đó LDP của Thủ tướng Kishida 
đã giành được 261 trong tổng số  
465 ghế, duy trì đa số ghế tuyệt đối ổn 
định ở cơ quan lập pháp này, trong khi 
đảng Công minh - đối tác của LDP trong 
liên minh cầm quyền hiện nay - cũng 
giành được 32 ghế, tăng 3 ghế so với 
trước bầu cử.  

Sau đó, Thủ tướng Kishida công bố 
thành phần nội các mới. Trong nội các 
mới, Thủ tướng giữ nguyên phần lớn 
các vị trí, ngoại trừ vị trí ngoại trưởng. 
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản 
Yoshimasa Hayashi đã được Thủ tướng 
Fumio Kishida bổ nhiệm làm Ngoại 
trưởng nước này.                 (Theo TTXVN)

Ông Fumio Kishida tái đắc cử chức Thủ tướng Nhật Bản

Sau cuộc bỏ phiếu ngày 9.11, bà 
Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ 
chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa 
LHQ (UNESCO) với 193 thành viên, đã 
tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Bà Azoulay lần đầu tiên đắc cử vị 
trí này vào năm 2017. Trong nhiệm kỳ 

vừa qua, bà nỗ lực củng cố năng lực của 
UNESCO. Nhiệm kỳ thứ hai này của bà 
cũng kéo dài 4 năm.

Được thành lập vào năm 1945, 
UNESCO hoạt động với mục đích thắt 
chặt hợp tác giữa các nước trong các lĩnh 
vực giáo dục, khoa học và văn hóa, nhằm 

đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, 
nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi 
người không phân biệt chủng tộc, giới 
tính, ngôn ngữ, tôn giáo. UNESCO đặt 
trụ sở chính tại Paris, Pháp, và có hơn 50 
văn phòng, viện hay trung tâm trực thuộc 
tại nhiều nơi trên thế giới.  (Theo VTV.VN)

Bà Audrey Azoulay tái đắc cử Tổng Giám đốc UNESCO 
nhiệm kỳ thứ hai

Myanmar phạt 2 đồng minh của bà Suu Kyi tổng cộng 165 năm tù

Quân đội Myanmar trên đường phố Yangon. 
 Ảnh: REUTERS

tội danh ứng với 15 năm tù, tổng cộng 
là 75 năm tù. Bà Htwe Myin là Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương NLD. 
Năm 1974, bà Htwe Myin bị bắt 

trong một cuộc biểu tình của sinh viên 
dưới thời chính quyền quân sự lúc đó. 
Trong hai năm 2012 và 2015, bà bị bắt 
thêm 2 lần trước khi được bổ nhiệm làm 
thủ hiến bang Kayin. Bà Htwe Myin 
được biết đến là đồng nghiệp thân thiết 
của bà Suu Kyi.

Myanmar đã chìm trong bạo lực và 
bất ổn trong hơn 9 tháng qua kể từ khi 
quân đội nắm quyền hôm 1.2. Biểu tình 
vẫn diễn ra ở nhiều nơi, dẫn đến các vụ 
đụng độ có thương vong.   (Theo NLĐO)

Đại diện Iran ở LHQ cho biết tàu 
Sothys bị kiểm soát trên vịnh Oman 
cuối tháng trước đã rời khỏi lãnh hải 
nước này và ra đến vùng biển quốc tế.

“Sothys đã rời vùng biển Iran tối 
qua, sau khi dầu được chuyển khỏi 
tàu”, Shahrokh Nazemi, phát ngôn viên 
phái bộ Iran ở LHQ, cho biết hôm 10.11.

Hãng thông tấn AP dẫn dữ liệu 
định vị trên trang theo dõi hàng hải 
MarineTraffic cho thấy tàu Sothys đã 
rời cảng Bandar Abbas của Iran và đang 
ở vùng biển quốc tế trên vịnh Oman vào 
sáng 10.11.

AP ngày 3.11 dẫn nguồn tin giấu 
tên cho hay lực lượng Vệ binh Cách 
mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt tàu dầu 
Sothys treo cờ Việt Nam tại vịnh Oman 
hôm 24.10. Hình ảnh do truyền thông 
Iran công bố cho thấy IRGC sử dụng 
xuồng cao tốc, tàu tuần tra áp sát tàu 
dầu Sothys, trong khi binh sĩ đổ bộ lên 
tàu bằng trực thăng Bell 412.

Dữ liệu hàng hải cho biết chủ sở 
hữu đăng ký gần đây nhất của Sothys 
là Công ty Vận tải Xăng dầu OPEC có 
trụ sở ở Hà Nội.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 
4.11, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao 
Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã 
làm việc với giới chức Iran nhằm sớm 
giải quyết sự việc.    (Theo VnExpress.net)

Tàu chở dầu MV Sothys gắn cờ Việt Nam thời điểm 
bị phía Iran bắt giữ.   Ảnh minh họa: MarineTraffic.com 


