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Nâng cao cảnh giác,
sẵn sàng ứng phó trước
tình hình mưa lớn kéo dài

u2

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc
MTTQ và đại diện các tổ chức
thành viên, các địa phương 2

Chủ quan, lơ là
sẽ gánh hậu quả nặng nề
Đó là cảnh báo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Hồ Quốc Dũng đưa ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn về
tình hình phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 15.11. u 3

u

Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Phi Long
tiếp công dân định kỳ
u2

Ban hành các biện
pháp hành chính
trong phòng, chống
dịch Covid-19 u 4
Hệ thống giao thông,
thủy lợi bị thiệt hại
nặng do mưa lũ u 3
TIỂU ĐOÀN BỘ BINH 1:

Đoàn kết tốt,
huấn luyện giỏi,
kỷ luật nghiêm u 7

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế ưu tiên phân bổ vắc xin cho TX An Nhơn tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn, chiều 15.11.
- Trong ảnh: TX An Nhơn tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân trên địa bàn thị xã.
Ảnh: THANH MINH

KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Đã thu hút được nhà đầu tư nghìn tỷ
Nhằm tăng sức hút các DN đến đầu tư, Công ty
CP Becamex Bình Định đã và đang phối hợp các
ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện
Vân Canh đẩy nhanh việc xây dựng đồng bộ hạ
tầng Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định,
tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.
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Bình Định

Nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó Chủ tịch UBND tỉnh
trước tình hình mưa lớn kéo dài
Nguyễn Phi Long tiếp
công dân định kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên phải) thị sát tình hình nước lũ
dâng tại kè Trường Thi - đập Thạnh Hòa ở phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn.
Ảnh: N.V.T
(BĐ) - Đó là chỉ đạo của
đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
khi kiểm tra và chỉ đạo công
tác khắc phục hậu quả mưa lũ
tại TX An Nhơn và huyện Tuy
Phước vào trưa 15.11.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Hải Giang và lãnh đạo TX
An Nhơn, huyện Tuy Phước
đã thị sát tình hình thực tế tại
kè Trường Thi - đập Thạnh
Hòa ở phường Nhơn Hòa, các
công trình giao thông, khu

dân cư tại xã Nhơn An (TX An
Nhơn) và đê Đông thuộc địa
bàn xã Phước Thuận (huyện
Tuy Phước).
Theo kết quả thị sát và
báo cáo của lãnh đạo các địa
phương, tính đến trưa 15.11,
trên địa bàn TX An Nhơn và
huyện Tuy Phước đã có nhiều
đợt mưa lớn, nước lũ ào ạt đổ
về các khu dân cư khu Đông.
Tuy nhiên, nhờ có nhiều công
trình thủy lợi phát huy tác
dụng, đảm bảo tiêu thoát lũ,
nên đến nay thiệt hại do mưa

lũ gây ra chưa đáng kể; vẫn
chưa phải di dời người dân ở
các vùng trũng, các năm trước
bị ngập sâu.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc
Dũng lưu ý, tới đây tình hình
mưa lũ vẫn diễn biến rất phức
tạp, các địa phương tuyệt đối
không được chủ quan. Việc
quan trọng nhất hiện nay là
làm tốt công tác tuyên truyền
để người dân ý thức được nguy
hiểm, chủ động phòng tránh;
nhất là trẻ em đi học, người ở
địa phương khác đến, không
nắm chắc địa bàn, đi lại qua
các vùng nước ngập dễ xảy ra
tai nạn. Các địa phương phải
cắm biển báo, cử lực lượng túc
trực 24/24 giờ tại các điểm nguy
hiểm. Đồng thời, khuyến cáo
người dân dự trữ lương thực,
thực phẩm để chung sống với
mưa lũ kéo dài.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu
cầu các địa phương chuẩn bị
chu đáo cho phương án di dời
người dân vùng nguy cơ ngập
sâu, sạt lở trong tình huống
mưa lớn kéo dài. Đồng thời,
triển khai các biện pháp đảm
bảo an toàn cho các công trình
đang thi công, nhất là đường
giao thông quan trọng trong
giai đoạn hiện nay.
NGUYỄN VĂN TRANG

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long
công dân.
(BĐ) - Chiều 15.11, tại Trụ
sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long
đã chủ trì phiên tiếp công dân
định kỳ. Tham gia buổi tiếp
có lãnh đạo các sở, ban, ngành
chức năng của tỉnh và UBND
TP Quy Nhơn.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch
UBND tỉnh đã tiếp 3 công dân
đại diện cho một số hộ gia đình
ở KV 3, KV 6 thuộc phường
Nhơn Bình (TP Quy Nhơn). Các
công dân có ý kiến khiếu nại,
kiến nghị, đề nghị tỉnh xem xét,
giải quyết thỏa đáng liên quan
đến chính sách bồi thường,
hỗ trợ đất nông nghiệp bị thu
hồi do giải phóng mặt bằng để
thực hiện Dự án Khu nhà ở xã

(người đứng) kết luận tại buổi tiếp
Ảnh: N. QUÝ
hội tại phường Nhơn Bình (TP
Quy Nhơn).
Qua các ý kiến, kiến nghị
của các công dân, đại diện
lãnh đạo các sở, ban, ngành và
UBND TP Quy Nhơn đã trực
tiếp trả lời, giải thích để làm
rõ những nội dung kiến nghị,
phản ánh.
Kết luận buổi tiếp công dân,
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn
Phi Long đã chỉ đạo các sở,
ban, ngành phối hợp với chính
quyền địa phương xử lý dứt
điểm vụ việc theo thẩm quyền,
đúng pháp luật quy định. Đồng
thời có văn bản trả lời kết quả
một cách cụ thể, rõ ràng nhằm
tránh tình trạng kiến nghị,
phản ánh kéo dài.
N. QUÝ

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc MTTQ và đại diện các tổ chức
thành viên, các địa phương

(BĐ) - Sáng 15.11, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh tổ chức buổi tiếp
xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với
MTTQ và đại diện các tổ chức
thành viên để nghe Đoàn ĐBQH
tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ
2, Quốc hội khóa XV. Tham gia
buổi tiếp xúc có các ĐBQH: Hồ
Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài
chính; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh; Lý Tiết Hạnh Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ
tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn
Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện
ĐH Y Hà Nội; Nguyễn Văn
Cảnh - Giám đốc Khu du lịch
Cửa Biển.
Tham dự buổi tiếp xúc có Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh.
Tại buổi tiếp xúc, Phó
Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý
Tiết Hạnh đã báo cáo tóm tắt
kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội
khóa XV và hoạt động của đoàn
ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Định
tại kỳ họp.
Tiếp đó, đại diện Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh thông báo với Đoàn
ĐBQH tỉnh những ý kiến, kiến
nghị của MTTQ Việt Nam tỉnh
và các tổ chức thành viên phản
ánh sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc MTTQ và đại diện các tổ chức thành viên.
Ảnh: NGUYỄN HÂN
khóa XV. Đại diện các tổ chức trong tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ
thành viên MTTQ cũng đã có tổng hợp đầy đủ để báo cáo lên
nhiều ý kiến, kiến nghị cần xem Quốc hội, Chính phủ và các cơ
xét, trao tặng huy chương thanh quan hữu quan giải quyết trong
niên xung phong vẻ vang; khắc thời gian sớm nhất.
phục tình trạng thiếu sách giáo
Nhân dịp này, ĐBQH Hồ
khoa cho học sinh; chấn chỉnh Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài
việc dạy thêm, học thêm; hỗ trợ chính và Đoàn công tác của Bộ
kinh phí xây dựng nhà ở cho Tài chính đã trao tặng kinh phí 6
hộ nghèo; khắc phục sự thiếu tỷ đồng hỗ trợ Bình Định chung
thống nhất trong việc giải quyết tay phòng, chống, đẩy lùi dịch
bất cập trạm thu phí BOT; chấn Covid-19 và hỗ trợ cho những
chỉnh tình trạng phát triển quá gia đình khó khăn về nhà ở.
mức điện mặt trời áp mái; có Trong đó, Công đoàn Bộ Tài
chính sách đối với các tổ chức chính hỗ trợ 100 triệu đồng cho
hội; xem xét về những bất cập Hội Khuyến học tỉnh; Bảo Việt
trong tăng giá xăng, dầu; về Bình Định tặng kinh phí xây
điều kiện để được giảm thuế thu dựng 20 nhà đại đoàn kết, trị giá
nhập DN; về điều chỉnh Luật 1 tỷ đồng; Bảo Việt Nhân Thọ
Thuế GTGT cho phù hợp.
Bình Định đại diện cho Tổng
Các ĐBQH đã trao đổi làm Công ty Đầu tư và Kinh doanh
rõ thêm những vấn đề mà các vốn Nhà nước tặng kinh phí xây
đại biểu và cử tri quan tâm. dựng 30 nhà đại đoàn kết, trị giá
Đồng thời, tiếp thu ghi nhận các 1,5 tỷ đồng; Thaco Auto Bình
kiến nghị, đề xuất của MTTQ Định đại diện cho Công ty CP
và các tổ chức thành viên, cử tri Ô tô Trường Hải trao tặng 50.000

bộ kít xét nghiệm Covid-19, trị
giá 3,5 tỷ đồng.
 Chiều cùng ngày, các
ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH
tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số
địa phương trong tỉnh. Đại
biểu (ĐB) Hồ Đức Phớc và ĐB
Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp xúc
cử tri tại huyện Tuy Phước. ĐB
Lê Kim Toàn tiếp xúc cử tri
tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh
Thạnh. ĐB Lý Tiết Hạnh và ĐB
Nguyễn Lân Hiếu tiếp xúc cử tri
tại huyện Phù Mỹ. ĐB Nguyễn
Văn Cảnh tiếp xúc cử tri xã Cát
Hanh, huyện Phù Cát.
Tại các điểm tiếp xúc, cử tri
các địa phương đều thể hiện sự
tin tưởng, ghi nhận và đánh giá
cao sự nỗ lực của Đảng, Nhà
nước trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo và triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp quyết liệt, linh
hoạt và hiệu quả trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19;
vừa phục hồi, phát triển KT-XH,
vừa đảm bảo ổn định đời sống
nhân dân.
Cử tri tại các địa phương đã
kiến nghị, phản ánh nhiều vấn
đề như: Công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong thời
gian qua còn nhiều bất cấp,
nhất là giá cả các thiết bị, vật
tư y tế có sự chênh lệch, không
đồng nhất. Cẩn bổ sung nhân
lực bác sĩ công tác tại các trạm
y tế xã, thị trấn. Công tác quản
lý an toàn thực phẩm còn lỏng
lẻo do nhiều quy định chồng
chéo. Đề nghị Chính phủ nâng

mức tiền thờ cúng liệt sĩ vì hiện
nay mức 500 nghìn đồng/năm là
quá thấp. Nhiều mặt hàng tăng
giá chóng mặt, trong khi đó giá
nông sản không tăng gây khó
khăn cho nông dân…
Ngoài ra, cử tri cũng kiến
nghị một số vấn đề liên quan đến
địa phương như: Việc tách thửa
đất của người dân gặp nhiều khó
khăn do vướng mắc quy định
của UBND tỉnh, do đó các sở,
ngành cần tham mưu cho UBND
tỉnh xem xét sửa đổi cho phù hợp
với thực tế; cần nâng cấp một số
hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh vì
được đầu tư xây dựng từ lâu đã
xuống cấp nghiêm trọng. Sớm
đầu tư xây dựng hoàn thiện một
số khu công nghiệp để thu hút
DN vào hoạt động, tạo công ăn
việc làm cho nhân dân; quan tâm
đầu tư xây dựng kè trên sông
La Tinh, tránh tình trạng sạt lở
nghiêm trọng...
Sau khi lãnh đạo các địa
phương và cơ quan chức năng
trả lời các kiến nghị của cử tri
theo thẩm quyền, các ĐBQH giải
trình, làm rõ thêm những ý kiến,
kiến nghị của cử tri. Đối với
những đề xuất, kiến nghị không
thuộc thẩm quyền, các ĐBQH
tiếp thu và tổng hợp, báo cáo
Quốc hội, các ngành liên quan
nghiên cứu, xem xét giải quyết,
trả lời cho cử tri trong thời
gian tới.
NGUYỄN HÂN SAO LY - CHƯƠNG HIẾU VĂN LỰC - VĂN LƯU

Bình Định

Bồi dưỡng
nghiệp vụ công
tác kiểm tra,
giám sát và kỷ
luật của Đảng
(BĐ) - Sáng 15.11, Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp
với Trường Chính trị tỉnh tổ
chức khai giảng lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật của Đảng
năm 2021. Lớp bồi dưỡng
được tổ chức bằng hình thức
trực tuyến kết nối từ điểm cầu
Trung tâm Hội nghị tỉnh đến
11 huyện, thị xã, thành phố trên
địa bàn tỉnh, với 480 đại biểu
dự. Đồng chí Trần Văn Thọ,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm
tra Tỉnh ủy dự và phát biểu
khai giảng.
Trong thời gian 2 ngày (15 16.11), các cán bộ làm công
tác kiểm tra cấp cơ sở được
truyền đạt các nội dung của
Quy định số 22-QĐ/TW, ngày
28.7.2021 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII
về công tác kiểm tra, giám sát
và kỷ luật của Đảng thay thế
Quy định số 30-QĐ/TW, ngày
26.7.2016 của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII thi hành
Chương VII và Chương VIII,
Điều lệ Đảng. Cùng với đó,
các cán bộ kiểm tra còn được
bồi dưỡng 6 chuyên đề nghiệp
vụ gồm: Kỷ luật của Đảng và
thi hành kỷ luật của Đảng;
giải quyết khiếu nại; kiểm tra
tài chính đảng; giám sát trong
đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp
dưới và đảng viên khi có dấu
hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo
về tổ chức đảng và đảng viên.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ
kiểm tra cấp cơ sở nâng cao
nghiệp vụ trong việc thực hiện
có hiệu quả công tác kiểm tra,
giám sát và kỷ luật của Đảng ở
cấp cơ sở; góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp.
NGUYỄN HÂN

TIN VẮN
 Trường Chính trị tỉnh tổ
chức khai giảng lớp Trung cấp lý
luận chính trị khóa 2, hệ không
tập trung (2021 - 2023), sáng
15.11. Tham gia lớp học có 70
học viên đang công tác tại các
sở, ban, ngành, địa phương, DN
Nhà nước, cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn tỉnh. Đây là
khóa học thứ 2, Trường Chính
trị tỉnh tổ chức thực hiện theo
chương trình mới do Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
ban hành. N. HÂN
 Nhân kỷ niệm 91
năm Ngày thành lập MTTQ
Việt Nam (18.11.1930 18.11.2021), ngày 15.11, Ủy
ban MTTQ Việt Nam xã Tây
Bình (huyện Tây Sơn) tổ chức đi
thăm, trao tặng 25 suất quà cho
những hộ dân trên địa bàn xã
có hoàn cảnh khó khăn do ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, mỗi
suất trị giá 300 nghìn đồng.
VÕ ĐỨC HẠNH
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Chủ quan, lơ là
sẽ gánh hậu quả nặng nề
Đó là cảnh báo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Hồ Quốc Dũng đưa ra tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn về
tình hình phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 15.11.

Lãnh đạo TX An Nhơn báo cáo tình hình dịch Covid-19 ở địa phương tại buổi làm việc.
Ảnh: N.V.T
Theo thông tin từ buổi làm
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Xử lý vi phạm để làm gương
việc, tính đến chiều 14.11, trên Hùng cũng cho rằng, khi mở
Từ tình hình thực tiễn, Phó
địa bàn TX An Nhơn đã có 411 cửa các dịch vụ, quán cà phê Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải
ca mắc Covid-19. Đáng chú ý, là nơi có nhiều nguy cơ, với Giang đề nghị TX An Nhơn cần
chỉ tính riêng từ ngày 15.10 lượng khách đông, ngồi chật, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan
đến nay đã ghi nhận 247 ca, ngồi lâu. “Nếu không đảm điểm chỉ đạo của Chính phủ
chủ yếu trong cộng đồng; An bảo giãn cách theo quy định, trong công tác phòng, chống
Nhơn trở thành điểm nóng dịch khuyến khích người dân nên dịch. Trong đó, cần đẩy mạnh
Covid-19. Hiện tại, toàn thị xã mua về, uống ở nhà”, ông công tác tuyên truyền, tránh
có 15 vùng phong tỏa với 1.107 Hùng nói.
tâm lý chủ quan của người dân
hộ/2.948 dân.
Trước số ca bệnh tăng khi đã được tiêm vắc xin; xét
nhanh, TX An Nhơn đã triển nghiệm định kỳ 1 tuần/lần đối
37 F0 liên quan
khai nhiều biện pháp nhằm với công nhân, người lao động;
một chủ quán cà phê
kiểm soát tình hình như: Tầm giám sát chặt chẽ những đối
Theo Chủ tịch UBND TX soát định kỳ đối với những tượng có nguy cơ và người về
An Nhơn Lê Thanh Tùng, cao nhóm đối tượng, khu vực nguy từ vùng có nguy cơ cao, đặc biệt
điểm số ca mắc mới Covid-19 cơ cao; kiểm tra công tác phòng, là đối tượng lái xe đường dài.
của An Nhơn nằm ở Nhơn Hòa chống dịch tại các cơ sở sản
Về việc triển khai thí điểm
và Nhơn Hạnh với tốc độ lây xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhà điều trị F0 tại nhà, Phó Chủ tịch
lan rất nhanh. Trong đó, có 1 hàng, quán ăn...
UBND tỉnh Lâm Hải Giang lưu
ca F0 là chủ quán cà phê nằm
Đáng chú ý, An Nhơn đã ý: Trong quá trình điều trị cần
trong khu công nghiệp Nhơn thực hiện thí điểm điều trị 17 tuyệt đối tuân theo hướng dẫn
Hòa có đến 37 ca mắc liên F0 tại nhà ở thôn Thái Xuân, của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn
quan. Quán cà phê này là nơi xã Nhơn Hạnh. Theo Giám tuyệt đối cho người dân. Thành
“tập kết” thường xuyên của các đốc TTYT TX An Nhơn Lê Thái công của mô hình này sẽ là cơ
tài xế xe tải chở hàng hóa vào Bình, nhiều gia đình đi cách sở quan trọng, tạo tiền đề cho
các DN trong khu công nghiệp ly, điều trị tập trung bỏ heo việc nhân rộng mô hình điều
Nhơn Hòa; cũng là nơi các gà, nhà cửa không ai trông coi, trị F0 tại nhà trên địa bàn tỉnh
công nhân thường lui tới.
nảy sinh lo lắng, bức xúc, dễ trong thời gian tới.
“Nhiều DN không thực hiện trở nặng. “Được ăn uống, nghỉ
Phát biểu kết luận tại
nghiêm túc quy định về tầm soát ngơi ở nhà, được chăm sóc y tế buổi làm việc, Bí thư Tỉnh
định kỳ. Trong khi đó, công nhân đầy đủ, tâm lý người bệnh rất ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng:
làm việc trong khu công nghiệp tốt. Tôi hay gọi zalo nói chuyện Từ khi thực hiện trạng thái
không chỉ ở An Nhơn, mà có cả với F0, hôm nay là ngày thứ 6, “bình thường mới” theo chủ
người Tây Sơn, Phù Cát, Tuy tình hình vẫn ổn. Ngày thứ 14 trương “thích ứng an toàn,
Phước, An Nhơn; nguy cơ nguồn sẽ làm PCR lần cuối, sau đó linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
lây dịch trong cộng đồng là rất đánh giá toàn diện”, ông Bình dịch Covid-19” đã xuất hiện
lớn”, ông Tùng phân tích.
thông tin.
tư tưởng chủ quan, lơ là trong

“

Không chỉ An Nhơn
mà Quy Nhơn, Tuy Phước cũng
cần triển khai vận hành ngay
các trạm y tế lưu động; vừa
điều trị vừa tập dợt, đưa ra quy
trình, phác đồ, cách vận hành
trong quản lý, thăm khám, sử
dụng thuốc men. Phải chuẩn
bị tích cực, phòng khi dịch
phức tạp, F0 tăng nhanh trở
tay không kịp!”.
Bí thư Tỉnh ủy HỒ QUỐC DŨNG

nhân dân lẫn thành viên ban chỉ
đạo phòng, chống dịch các cấp
của TX An Nhơn. “Chủ quan, lơ
là sẽ để lại hậu quả nặng nề”, Bí
thư Tỉnh ủy cảnh báo.
Về những nhiệm vụ trọng
tâm trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 ở An
Nhơn thời gian tới, Bí thư Tỉnh
ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nâng cao ý thức
phòng dịch, gắn với xử lý kiên
quyết các hành vi vi phạm.
“Kiểm tra có sai phạm thì cho
đóng cửa các DN, hàng quán
để làm gương; đưa thông tin
lên đài truyền thanh thị xã”, Bí
thư Tỉnh ủy nói.
Đồng thời, huy động lực
lượng dập dịch, tập trung xử
lý triệt để các ổ dịch; tiếp tục
phong tỏa diện hẹp nếu cần
thiết. Cùng với đó là quản lý
chặt người về địa phương, phải
nắm được “ở đâu đến, đi đâu
về”. TX An Nhơn cần duy trì
nghiêm túc chế độ giao ban
phòng, chống Covid-19 hằng
ngày; kích hoạt trở lại các tổ
Covid-19 cộng đồng. Bên cạnh
đó, cần thực hiện xét nghiệm
tầm soát hiệu quả, tiết kiệm. Sơ
kết mô hình điều trị F0 tại nhà,
từ đó xây dựng quy trình chăm
sóc, điều trị phù hợp thực tế,
đảm bảo an toàn sức khỏe, tính
mạng cho người bệnh.
Bí thư Tỉnh ủy giao UBND
tỉnh chỉ đạo Sở Y tế ưu tiên
phân bổ vắc xin cho An Nhơn;
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
phối hợp với các địa phương
kiểm tra, giám sát chặt công tác
phòng, chống dịch tại các DN.
NGUYỄN VĂN TRANG

Hệ thống giao thông, thủy lợi bị thiệt hại nặng do mưa lũ
(BĐ) - Thông tin từ Văn
phòng Thường trực Ban Chỉ
huy PCTT- TKCN & PTDS tỉnh,
tính đến 16 giờ chiều 15.11, khu
vực tỉnh Bình Định tiếp tục có
mưa lớn, nước lũ trên các sông
trong tỉnh đang ở mức báo động
1 - 2. Từ 15 giờ chiều 15.11, hồ
Trà Xom (Vĩnh Thạnh) đã điều
tiết lũ qua tràn với mức điều
tiết không quá 30 m3/s. Theo dự
báo, do ảnh hưởng của không

khí lạnh kết hợp với nhiễu động
gió Đông trên cao, tối 15 - 18.11,
khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục
có mưa lớn từ 200 - 300 mm.
Tính đến chiều 15.11, có 281
hộ dân ở các địa phương TP
Quy Nhơn, huyện Phù Cát, Phù
Mỹ phải di dời. Mưa lớn làm
ảnh hưởng nghiêm trọng tới
hệ thống giao thông, thủy lợi.
Thống kê ban đầu, tại huyện
Phù Mỹ có 720 ha lúa vụ mùa bị

ngập, hư hỏng; 215 ha hoa màu
bị ngập, hư hỏng; 83 m đê bị sạt
lở; 1.200 kè bị sạt lở; 2.370 m3 đất,
đá đường giao thông nông thôn
bị sạt lở; 65 ha diện tích nuôi
tôm, cá bị thiệt hại. Huyện Phù
Cát có 27 ha hoa màu bị ngập
nước, hư hỏng; 8 ha đất ruộng bị
sa bồi; 1.200 m kênh mương nội
đồng sạt lở, tỉnh lộ 633 đoạn qua
núi Gành, xã Cát Minh bị đất, đá
sạt lở 80 m3; khu vực núi Cấm,

xã Cát Thành sạt lở 6.000 m3 đất,
đá; cầu bê tông bắc qua thôn
Phú Long, xã Cát Khánh bị sập.
TX Hoài Nhơn có 223 m đường
giao thông nông thôn bị sạt lở;
218 m bờ suối bị sạt lở; 26 m bê
tông kênh mương bị vỡ; tuyến
đê La Tinh bị sạt lở…
Hiện các địa phương đang
khẩn trương khắc phục hậu quả,
đảm bảo an toàn cho người dân.
THU DỊU
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Ban hành các biện pháp hành chính
trong phòng, chống dịch Covid-19
(BĐ) - Ngày 15.11, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang
ký Quyết định số 4531/QĐUBND về việc Ban hành các
biện pháp hành chính trong
phòng, chống dịch Covid-19
tương ứng với từng cấp độ dịch
trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Theo đó, đối với cấp độ 1
(vùng xanh) việc tổ chức hoạt
động tập trung trong nhà,
ngoài trời không hạn chế số
người. Phương tiện vận tải
khách bằng xe ô tô (đường
bộ) hoạt động không vượt
quá 50% số chuyến/tháng theo
biểu đồ đã duyệt (đối với xe
khách tuyến cố định, xe buýt);
không vượt quá 50% tổng số
xe của đơn vị (đối với xe taxi,
xe điện, xe hợp đồng, xe du
lịch). Cơ sở kinh doanh các
dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm
cao như: Vũ trường, karaoke,
massage, quán bar, internet,
trò chơi điện tử, làm tóc (bao
gồm cắt tóc), làm đẹp, gym,
fitness, yoga, aerobic, khiêu vũ,
bi da và các cơ sở khác do địa
phương quyết định hoạt động
không quá 50% công suất. Các
hoạt động còn lại được hoạt
động bình thường nhưng phải
tuân thủ các quy định phòng,
chống dịch.
Đối với cấp độ 2 (vùng
vàng) việc tổ chức hoạt động
tập trung trong nhà, ngoài trời
và các hoạt động ở cơ sở tôn
giáo tín ngưỡng không được
vượt quá 30 người. Nhà hàng/
quán ăn chỉ phục vụ không quá
50% công suất, bố trí khoảng

cách tối thiểu giữa các bàn là
2 m. Nếu quán có phục vụ
phòng riêng thì không quá
10 người/phòng. Hàng quán
được hoạt động tối đa đến
21 giờ. Các cơ sở kinh doanh các
dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm
cao hoạt động 50% công suất
và không quá 21 giờ. Bảo tàng,
triển lãm, thư viện, rạp chiếu
phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn
văn hóa, nghệ thuật, thể dục,
thể thao… phục vụ không quá
50% công suất. Hạn chế các
hoạt động GD&ĐT trực tiếp.
Đối với cấp độ 3 (vùng
cam), việc tổ chức hoạt động
tập trung trong nhà và hoạt
động ở các cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng không quá 20 người.
Không tụ tập từ 10 người trở
lên, ngoài công sở, trường
học, bệnh viện. Vận tải hành
khách công cộng đường bộ,
đường thủy nội địa, hàng hải
được hoạt động như vùng xanh
nhưng phải đảm bảo giãn cách.
Hàng, quán ăn chỉ được bán
mang về; chợ truyền thống chỉ
được phép có 50% số người
bán cùng một thời điểm. Các cơ
quan, công sở giảm 50% người
làm việc, tăng cường làm việc
trực tuyến. Chỉ tổ chức hoạt
động tham quan tại khu, điểm
du lịch, sự kiện tập trung trong
nhà và các chương trình du lịch
theo nhóm dưới 25 người; cơ sở
lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống
trong cơ sở kinh doanh du lịch
được hoạt động không quá 50%
công suất. Ngừng hoạt động các
cơ sở kinh doanh các dịch vụ có

nguy cơ lây nhiễm cao.
Đối với cấp độ 4 (vùng đỏ),
không tổ chức hoạt động tập
trung trong nhà. Không tụ tập
quá 2 người, ngoài công sở,
trường học, bệnh viện. Dừng
hoạt động vận chuyển hành
khách bằng xe ô tô. Đối với xe
taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ
phải có vách ngăn với khách và
thực hiện tốt giãn cách, thanh
toán điện tử, không được phép
hoạt động quá 20% tổng số
phương tiện của đơn vị. Việc
lưu thông, vận chuyển hàng
hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh bằng
ô tô và việc thi công các dự
án, công trình giao thông, xây
dựng được hoạt động nhưng
phải đảm bảo an toàn phòng
dịch. Cơ sở kinh doanh dịch
vụ bao gồm trung tâm thương
mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích,
chợ đầu mối hoạt động không
quá 50% công suất. Giảm
70 - 100% người làm việc tại các
cơ quan, công sở, tăng cường
làm việc trực tuyến. Các cơ sở
kinh doanh, dịch vụ khác và cơ
sở tôn giáo ngừng hoạt động.
Đối với cá nhân, hoạt động
đi lại của người dân đến từ các
địa bàn có cấp độ dịch khác
nhau không hạn chế ở vùng
cấp độ 1 và cấp độ 2, tuy nhiên
vùng cấp độ 3 và cấp độ 4 sẽ hạn
chế đi lại. Việc điều trị tại nhà
đối với người nhiễm Covid-19
được thực hiện ở tất cả cấp độ
dịch theo hướng dẫn của Bộ
Y tế, điều kiện thực tế của địa
phương và nguyện vọng của
người bệnh.
THẢO YÊN

Phù Mỹ: Sạt lở đèo Bà Nam trên tuyến ĐT 639
(BĐ) - Ngày 15.11, Chủ
tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê
Văn Lịch cho biết, hiện địa
phương đã tiến hành phong
tỏa 2 đầu tuyến ĐT 639 đoạn
qua địa bàn xã Mỹ Thọ (đèo
Bà Nam) vì khu vực này đang
bị sạt lở đất cục bộ để đảm
bảo an toàn. Trước đó, khoảng
17 giờ 30 phút, ngày 14.11, tại
khu vực này xảy ra sạt lở đất
đè 1 xe khách, rất may không
gây thương vong về người.
Ông Hồ Minh Quang (tài xế xe
khách bị nạn), chưa hết bàng
hoàng kể lại: “Vào thời điểm
đó, xe tôi đang lên chân dốc
của đèo được khoảng 150 m
là đất đá bắt đầu rơi xuống,
hoảng quá tôi đành cho xe
chạy lùi nhưng chỉ được một
đoạn thì phía sau đất đá sạt lở
chắn đường nên không thể lui
xe tiếp được nữa. Hoảng quá,
tôi nhanh chóng nhảy qua bên
ghế phụ để đưa thêm 2 người
trên xe ra ngoài. Cũng vừa
lúc đó đất, đá tràn xuống đè
ngang xe luôn”.
Tại hiện trường, chiếc xe
khách bị đất che lấp 1 bên, hiện
khu vực này có khoảng 4 - 6
điểm sạt lở, riêng khu vực này
khối lượng đất, đá rơi xuống
khoảng 150 m3. Theo Chủ tịch
UBND huyện Phù Mỹ, hiện
địa phương đã bố trí phương
tiện, nhân lực song vì mưa vẫn

Hiện trường vụ sạt lở tại đèo Bà Nam trên tuyến ĐT 639.
còn tiếp tục nên công tác khắc
phục chưa thể triển khai ngay.
Ngoài vị trí này còn 1 số vị trí
khác thuộc các tuyến đường
tỉnh, đường huyện và đường
xã đã bị sạt lở là 2.370 m3 và
còn một số điểm đang có dấu
hiệu sạt lở, nên địa phương
đang tập trung di dời, phong
tỏa các khu vực nguy hiểm.
Theo đó, huyện đã chỉ đạo
các xã triển khai đồng bộ, từ
việc chủ động di dời những
khu vực nguy hiểm đến nơi
an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi
tình hình mưa để có phương
án di dời dân đến nơi an toàn
vừa đảm bảo phòng, chống
dịch Covid-19.
l Chiều 15.11, gần 50 hộ
dân/200 nhân khẩu sống

Ảnh: K.A

dưới chân núi Cấm, thôn
Chánh Thiện, xã Cát Thành,
huyện Phù Cát đã được
chính quyền địa phương
di dời đến các địa điểm an
toàn. Trước đó, do mưa lớn,
trong đêm 14.11, nhiều hộ
dân ở thôn Chánh Thắng giật
mình tỉnh giấc chạy ra khỏi
nhà do đất đá từ trên núi
Cấm đổ xuống. Theo thống
kê của UBND xã Cát Thành,
điểm sạt lở có chiều cao
300 m, rộng 120 m, sâu
3 m với lượng đất đá sạt lở
hơn 6.000 m 3 , cách khu dân
cư khoảng 30 m, cuốn theo
lượng lớn đất đá, cây cối
xuống khu vực dân cư làm
các hộ dân lo lắng, bất an.
KIỀU ANH - TRƯỜNG GIANG

Bình Định

Tiếp tục rà soát người về từ
các tỉnh, thành phố
có số ca mắc Covid-19 cao
(BĐ) - Ngày 15.11, Sở Y tế có
văn bản gửi UBND các huyện,
thị xã, thành phố về việc hướng
dẫn công tác giám sát, tổ chức
xét nghiệm, cách ly, theo dõi
sức khỏe phòng, chống dịch
Covid-19.
Theo đó, các địa phương
tiếp tục rà soát tất cả người đi
về từ các tỉnh, thành phố có
số ca mắc Covid-19 cao như:
TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
Bình Dương, Cần Thơ, Bạc
Liêu, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh
Hòa... Tăng cường giám sát,
xét nghiệm các trường hợp
nguy cơ cao như: Người về từ
các địa phương nói trên và các
địa bàn có mức độ dịch cấp độ
3, 4; các trường hợp có dấu
hiệu nghi ngờ mắc bệnh để
phát hiện sớm, theo dõi sức
khỏe phù hợp và xử lý kịp thời
các ổ dịch Covid-19. Tích cực
phát huy vai trò hệ thống chính
trị cơ sở, đặc biệt tổ Covid-19
cộng đồng trong giám sát, xét
nghiệm, theo dõi y tế.
Các địa phương tiếp tục xử
lý theo quy định các trường
hợp có kết quả xét nghiệm
dương tính với SARS-CoV-2.
Căn cứ vào điều kiện thực tế

tại địa phương và “Hướng
dẫn tạm thời về quản lý người
nhiễm Covid-19 tại nhà” của
Bộ Y tế để đề xuất việc thực
hiện cách ly người nhiễm
Covid-19 tại nhà. Sở Y tế sẽ
phối hợp với địa phương để
triển khai phương án cách ly
người nhiễm Covid-19 tại nhà
được an toàn và hiệu quả.
Bên cạnh đó, các địa phương
tập trung rà soát và thiết lập, kiện
toàn các trạm y tế lưu động để
đảm bảo công tác chăm sóc sức
khỏe và phòng, chống dịch cho
người dân; hoàn thiện kế hoạch
cung cấp ô xy y tế cho các trạm y
tế xã, phường, thị trấn đảm bảo
đáp ứng nhu cầu ô xy y tế tại địa
phương khi có dịch xảy ra.
Sở Y tế cũng lưu ý các địa
phương sử dụng test nhanh
kháng nguyên SARS-CoV-2 đối
với các trường hợp đi từ vùng
dịch về, cách ly tại nhà/nơi lưu
trú, tự theo dõi sức khỏe; chỉ
định xét nghiệm RT-PCR đối với
những trường hợp thật sự cần
thiết. Không chỉ định xét nghiệm
đối với việc đi lại của người dân,
không yêu cầu người dân phải
trình kết quả xét nghiệm khi vào
địa bàn quản lý…
ĐỖ THẢO

Gần 61.000 học sinh không thể
đến trường do nước lũ chia cắt
(BĐ) - Tin từ Sở GD&ĐT
cho biết, đến sáng 15.11 có gần
61.000 học sinh của tỉnh không
thể đến trường do mưa lũ chia
cắt, tập trung chủ yếu ở các xã
phía Đông huyện Tuy Phước,
Phù Cát, Phù Mỹ.
Cụ thể, khối THPT trên địa
bàn tỉnh có 7 trường bị nước lũ
chia cắt là Trường THPT Nguyễn
Diêu, THPT số 2 Tuy Phước,
THPT số 3 Tuy Phước (huyện
Tuy Phước); THPT Ngô Lê
Tân, THPT số 2 Phù Cát, THPT
số 3 Phù Cát (huyện Phù Cát);
THPT Mỹ Thọ, THPT An Lương
(huyện Phù Mỹ); với 8.806 học
sinh không thể đến trường.
Khối tiểu học, THCS và
mầm non không thể đến

trường, gồm: Huyện Tuy
Phước có 35 trường với 19.254
học sinh thuộc các xã Phước
Nghĩa, Phước Hòa, Phước
Thắng, Phước Quang, Phước
Hưng, Phước An và Phước
Thuận; huyện Phù Cát có
23 trường với 10.855 học sinh
các xã Cát Chánh, Cát Thắng,
Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát
Thành, Cát Tài và một phần xã
Cát Khánh; huyện Phù Mỹ có
20.045 học sinh các xã Mỹ Thọ,
Mỹ Thành, Mỹ Hiệp, Mỹ An và
Mỹ Thắng; TX Hoài Nhơn có
các trường trên địa bàn xã Hoài
Mỹ, với 1.600 học sinh; huyện
Hoài Ân có Trường Tiểu học
Ân Tường Tây, 245 học sinh.
THU HIỀN

Khẩn trương xử lý sự cố, cấp điện
lại cho hơn 3.300 khách hàng
(BĐ) - Do ảnh hưởng của
không khí lạnh kết hợp với
nhiễu động gió đông trên cao,
từ ngày 12 - 15.11, trên địa bàn
tỉnh có mưa lớn liên tục gây
ảnh hưởng đến hệ thống lưới
điện. Theo thống kê từ Công
ty Điện lực Bình Định, mưa
lũ đã làm ảnh hưởng 3 trạm
biến áp, 2 trụ điện trung thế
bị ngã đổ, gây mất điện cho
3.379 khách hàng.
Cụ thể, mưa lớn nước
chảy mạnh đã làm lở móng,
nghiêng vị trí cột C31 thuộc
xuất tuyến 473 trạm biến áp
110 kV Đồn Phó, xã Tây Giang
(huyện Tây Sơn), gây mất điện
3.000 khách hàng; trạm biến áp

Ghềnh Ráng 2, phường Ghềnh
Ráng (TP Quy Nhơn) gây mất
điện cho 230 khách hàng; trạm
biến áp Kim Đông 1, xã Phước
Hòa (huyện Tuy Phước) gây
mất điện cho 123 khách hàng;
trạm biến áp Xuyên Cỏ, xã Mỹ
Chánh (huyện Phù Mỹ) gây
mất điện cho 26 khách hàng.
Đến chiều 15.11, các đơn
vị Điện lực trực thuộc đã huy
động lực lượng và phương tiện
khắc phục sự số, cấp điện trở
lại cho các khách hàng. Riêng
26 khách hàng thuộc thôn An
Xuyên 3, xã Mỹ Chánh vẫn còn
mất điện do khu vực này nước
vẫn còn ngập sâu.
ĐÌNH PHƯƠNG

Bình Định
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KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX VSIP BÌNH ĐỊNH:

Đã thu hút được nhà đầu tư nghìn tỷ

Nhằm tăng sức hút các DN đến đầu tư, Công ty CP
Becamex Bình Định đã và đang phối hợp các ngành chức
năng của tỉnh và UBND huyện Vân Canh đẩy nhanh việc
xây dựng đồng bộ hạ tầng Khu Công nghiệp Becamex VSIP
Bình Định, tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.
Nhà đầu tư đầu tiên
vào khu công nghiệp

Sáng 8.11, UBND tỉnh tổ chức
buổi lễ trao Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư cho Tập đoàn
Kurz (CHLB Đức) đầu tư dự
án Nhà máy sản xuất nhũ và
màng mỏng công nghệ cao
tại Khu công nghiệp (KCN)
Becammex VSIP Bình Định.
Đây cũng là giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư vào KCN
Becammex VSIP Bình Định
đầu tiên.
Nhà máy của Tập đoàn
Kurz được xây dựng trên diện
tích 12 ha, công suất thiết kế
15 triệu m 2 /năm, sản xuất
các sản phẩm: Tấm phim/
decal trang trí và lá dập nóng;
nguyên liệu bán thành phẩm
và sơn mài cho tấm phim/
decal trang trí; tấm phim
chức năng và cảm biến…
Sản phẩm của Kurz chủ yếu
để xuất khẩu. Nhà máy cũng
sẽ cung cấp dịch vụ lắp ráp,
lắp đặt máy móc thiết bị công
nghiệp; sửa chữa, bảo dưỡng
máy móc, thiết bị và các dịch
vụ khác liên quan đến thiết
bị sản xuất công nghiệp.
Tổng vốn đăng ký đầu tư
905,2 tỷ đồng, tương đương
40 triệu USD.
TS Andreas Hirschfelder,
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
Kurz, cho hay: Tầm quý III -

quý IV/2022, Tập đoàn sẽ tập
trung hoàn thiện kết cấu xây
dựng cơ bản khu nhà máy,
bắt đầu lắp đặt thiết bị, đến
quý II/2023 nhà máy chính
thức đi vào hoạt động; trong
tương lai, Tập đoàn có thể nâng
vốn đầu tư thực hiện dự án lên
100 triệu USD.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Phi Long, việc Tập
đoàn Kurz triển khai dự án
chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng tích
cực trong thu hút đầu tư vào
KCN Becammex VSIP Bình
Định, góp phần nâng cao giá
trị sản xuất công nghiệp, thúc
đẩy kinh tế phát triển.

Hoàn thiện hạ tầng
để thu hút đầu tư

Thời gian qua, Công ty CP
Becamex Bình Định cùng với
ngành chức năng của tỉnh và
huyện Vân Canh đã nỗ lực giải
phóng mặt bằng, xây dựng hạ
tầng kỹ thuật giai đoạn 1 KCN
Becamex VSIP Bình Định. Đến
nay đã kiểm kê 1.394 ha đất
đạt 98% tổng diện tích đất
giai đoạn 1 của dự án, trong
đó có 734 ha đã được Công
ty CP Becamex Bình Định chi
bồi thường với tổng số tiền
214,3 tỷ đồng.
Ông Đào Văn Khôi, Trưởng
Ban Giải phóng mặt bằng
tỉnh, cho biết: Phối hợp với

Công ty CP Becamex Bình Định xây dựng Khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 1A.
DN chúng tôi đang kiểm kê
31 ha còn lại, đảm bảo cuối
năm 2021 sẽ hoàn thành công
tác kiểm kê toàn bộ diện tích
giai đoạn 1 của dự án. Bên
cạnh đó, phối hợp với ngành
chức năng của tỉnh và UBND
huyện Vân Canh vận động 2
DN thuộc phạm vi ảnh hưởng
của dự án di dời ra khỏi khu
vực tỉnh giao cho KCN, đảm
bảo 100% mặt bằng sạch, tạo
điều kiện thuận lợi cho Công
ty CP Becamex Bình Định xây
dựng cơ sở hạ tầng.
Ban quản lý cũng tích
cực hoàn thành thủ tục thuê
đất và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho Tập
đoàn Kurz, đồng thời phối
hợp với Công ty CP Cấp thoát
nước Bình Định triển khai

đấu nối đường ống cung cấp
nước sạch cho KCN Becamex
VSIP Bình Định; xây dựng cơ
chế, chính sách thu hút đầu
tư vào KCN, báo cáo UBND
tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp
với các sở, ngành của tỉnh và
UBND huyện Vân Canh xây
dựng phương án mở rộng
Cụm công nghiệp Vân Canh
thêm 20 ha để bố trí đất cho
các DN bị ảnh hưởng bởi dự
án xây dựng KCN Becamex
VSIP Bình Định.
Đến nay, có 210 ha đất
trong KCN đã hoàn thiện hạ
tầng kỹ thuật cơ bản, trong
đó có 12 ha sẽ giao cho Tập
đoàn Kurz. Ông Nguyễn Văn
Lăng, Tổng Giám đốc Công
ty CP Becamex Bình Định,
cho hay: Hằng ngày, Công ty

Hiệu quả “3 trong 1”

Với hiệu quả kinh tế cao mô hình cánh đồng mẫu lớn tại thôn Chánh Mẫn, xã
Cát Nhơn được nhiều đơn vị, địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm.
Ảnh: T. HÀ
thuật sản xuất từ khâu làm đất,
bón phân, gieo sạ đến chăm
sóc, phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh
theo phương pháp canh tác
“3 giảm - 3 tăng”.
Thực hiện mô hình, bà
con làm đất bằng thiết bị cơ
giới, gieo sạ đồng loạt; mỗi
hec ta canh tác chỉ sử dụng
100 kg giống, giảm 20 kg so
với thông thường và cùng

nhau áp dụng kỹ thuật chăm
sóc, bảo vệ đúng như hướng
dẫn nên lúa đẻ nhánh khỏe,
tập trung, trổ nhanh, đồng
đều. Ông Nguyễn Vũ Bằng,
Chủ tịch UBND xã Cát Nhơn
nhận xét: Hỏi về phương pháp
canh tác “3 tăng - 3 giảm” bà
con mình ai cũng nói ro ro,
phải đến khi thực hiện cánh
đồng mẫu lớn, va chạm với

bố trí đầy đủ lực lượng công
nhân, phương tiện, máy móc,
thiết bị trên công trường, đẩy
nhanh tiến độ thi công với
quyết tâm cao nhất. Hiện cán
bộ kỹ thuật, công nhân đang
tập trung san nền; xây dựng
đường giao thông; hệ thống
thoát nước mưa; hệ thống
thoát nước thải; nhà máy xử
lý nước thải giai đoạn I công
suất 4.000 m 3/ngày đêm; Khu
tái định cư - dân cư Hiệp
Vinh 1A… Cùng với việc
đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật, Công ty sẽ phối hợp
với UBND tỉnh, Phòng Công
nghiệp và Thương mại Đức
tại Việt Nam tổ chức xúc tiến
đầu tư, kêu gọi thêm các dự
án vào KCN Becamex VSIP
Bình Định.
PHẠM TIẾN SỸ

An Lão:

CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Ở XÃ CÁT NHƠN:

Mục tiêu của cánh đồng
mẫu lớn là hình thành vùng
sản xuất lúa hàng hóa chất
lượng cao, chỉ gieo sạ một loại
giống lúa, nông dân tuân thủ
nghiêm túc các quy trình kỹ
thuật canh tác nhằm giảm chi
phí sản xuất, tăng năng suất,
chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Với kết quả tốt, mô hình sản
xuất “Cánh đồng mẫu lớn” ở
xã Cát Nhơn mở ra hướng đi
tích cực trong sản xuất lúa ở
huyện Phù Cát.
Ông Trần Văn Tánh, cán bộ
khuyến nông xã Cát Nhơn cho
biết: Vụ Đông Xuân 2021, Công
ty CP giống cây trồng Bình
Định phối hợp với HTXNN
Cát Nhơn thực hiện mô hình
cánh đồng mẫu lớn quy mô
20 ha, tại thôn Chánh Mẫn.
Theo đó, Công ty CP giống
cây trồng Bình Định cung cấp
lúa giống, bao tiêu sản phẩm,
UBND xã Cát Nhơn hỗ trợ nông
dân 50% chi phí mua lúa giống
sử dụng tại mô hình. Tất cả 107
nông hộ tham gia thực hiện
mô hình đều được tập huấn kỹ

Ảnh: TIẾN SỸ

thực tế mới hiểu hết tác dụng
của việc sử dụng phân bón cân
đối, hợp lý; chỉ phun thuốc
phòng trừ sâu bệnh khi thật
cần thiết. Mặt khác, nhờ gieo
sạ cùng lúc, sử dụng cùng
một loại giống nên thời gian
thu hoạch lúa tập trung cao,
dễ dàng cơ giới hóa khâu thu
hoạch, giải phóng nhanh đồng
ruộng, tiết kiệm chi phí và hao
hụt… Năng suất thu hoạch tại
mô hình đạt 82 tạ/ha, cao hơn
4 tạ/ha so với vùng canh tác
đối chứng, bà con lãi được
hơn 18 triệu đồng/ha, cao hơn
bên đối chứng từ 4 - 5 triệu
đồng/ha. Nhưng điều bất ngờ
nhất đối với tôi là nhiều bà
con chia sẻ, canh tác theo kiểu
này vừa hạn chế ô nhiễm môi
trường lại vừa bảo vệ được sức
khỏe bản thân!
Từ kết quả của mô hình
cánh đồng mẫu lớn ở xã Cát
Nhơn, UBND huyện Phù Cát
đang tính toán nhân rộng mô
hình này ra trên toàn địa bàn
huyện ngay trong vụ Đông
Xuân 2021 - 2022.
THẾ HÀ

Hộ nghèo và các
đối tượng chính
sách được vay
hơn 101 tỷ đồng
Từ đầu năm 2021 đến
nay, Ngân hàng CSXH
huyện An Lão đã thực
hiện nhiều chương trình
tín dụng hỗ trợ, tạo điều
kiện cho các đối tượng là
hộ nghèo và chính sách ổn
định đời sống, thoát nghèo.
Doanh số cho vay trong 10
tháng đầu năm 2021 là hơn
101 tỷ đồng, với 1.820 lượt
hộ nghèo và các đối tượng
chính sách được vay vốn.
Tính đến ngày 31.10, Ngân
hàng đang thực hiện 12
chương trình tín dụng cho
vay ưu đãi với tổng dư nợ
toàn huyện đạt 301,258 tỷ
đồng/130 tổ tiết kiệm và vay
vốn/4.768 hộ nghèo và các
đối tượng chính sách còn dư
nợ (tăng 15,79% so với cuối
năm 2020).
DIỆP THỊ DIỆU
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NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG TỈNH:

Rộn ràng tập luyện

Diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đang tập vở tuồng “Nước Nam niềm khát vọng”.
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, Nhà hát Nghệ
thuật truyền thống tỉnh khởi động tập luyện các vở diễn mới
để sẵn sàng phục vụ công chúng...
Ngay khi tỉnh có chủ trương
“mở cửa”, Sở VH&TT đã có văn
bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
hoạt động trở lại gắn với đảm bảo
quy định an toàn phòng dịch.
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống
tỉnh đã diễn báo cáo tổng duyệt
vở tuồng “Xử án Mộc Đài Sơn”;
triển khai cho Đoàn tuồng Đào
Tấn và Đoàn ca kịch bài chòi Bình
Định tập luyện các vở mới, gồm:
Vở tuồng “Nước Nam niềm khát
vọng” (tác giả Đoàn Thanh Tâm)
và vở bài chòi “Cô thần” (chuyển
thể từ kịch bản văn học của tác giả
Văn Trọng Hùng). Dự kiến giữa
tháng 12.2021, hai vở này sẽ được
diễn báo cáo tổng duyệt.
Nhiều ngày qua hai sân khấu
của Nhà hát thường xuyên rộn
rã tiếng đàn, tiếng hát của các
nghệ sĩ hăng say tập luyện. Tại
một sân khấu của Nhà hát, Đoàn
ca kịch bài chòi Bình Định đang
tập vở bài chòi “Cô thần” nói về
Trung thư lệnh Trần Văn Kỷ một trung thần của nhà Tây Sơn.
Sau khi nhà Tây Sơn lùi vào quá
vãng, Trần Văn Kỷ lui về quê ẩn
nấp. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên
ngôi vua và cho người về tận
nhà Trần Văn Kỷ vời ông ra kinh
thành phục vụ nhà Nguyễn,
song trên đường về kinh, giữ
trọn lòng trung với nhà Tây Sơn

THỨ BA, 16.11.2021

ktvhxhbbd@gmail.com

Trần Văn Kỷ đã tự sát .
NSND Hoài Huệ, đạo diễn
vở bài chòi “Cô thần”, chia sẻ:
Dịch bệnh khiến việc tập luyện
gặp một số khó khăn nhất định,
nhưng hầu hết diễn viên, nhạc
công của đoàn rất nỗ lực tập
luyện với mong muốn mang đến
những vở diễn mới đặc sắc để
phục vụ khán giả sau đại dịch.
Hào hứng khi được trở lại sân
khấu, nghệ sĩ Dương Nữ Thùy
Dung, diễn viên Đoàn ca kịch bài
chòi Bình Định, vui vẻ cho biết:
Trước đó, các diễn viên được
phân vai tự chủ động ở nhà học
thuộc kịch bản. Khi mới “mở cửa”
trở lại, chúng tôi đến nhà hát tập
theo nhóm nhỏ, ai có vai diễn thì
đến tập theo lớp diễn để hạn chế
tập trung đông người. Từ đầu
tháng 11 đến nay, cả đoàn mới
tập chung. Được trở lại sân khấu,
chúng tôi rất phấn khởi, sẵn sàng
cho những buổi diễn mới.
Tại một sân khấu khác của
Nhà hát, khi tôi đến Đoàn tuồng
Đào Tấn tất bật luyện tập vở
tuồng “Nước Nam niềm khát
vọng” kể về vua Thành Thái một ông vua triều Nguyễn có
lòng yêu nước, thương dân, có
tư tưởng chống thực dân Pháp.
Ông chấp nhận bị phế truất khỏi
ngai vàng và lưu đày biệt xứ ở

SÁCH MỚI

Là tên tập tạp bút của nhà giáo
Lê Từ Hiển vừa ra mắt bạn đọc tháng
11.2021. Pha trộn chất nghiên cứu và
lối viết tung tẩy nghệ sĩ, 10 tạp bút và
5 bài thơ nhỏ trong sách ăm ắp những
hình ảnh thân thương về mái trường,
phấn bảng, tình cảm thầy - trò.
Trong văn của mình, có lúc Lê Từ
Hiển đứng ở tâm thế của một thầy
giáo, nhưng cũng có lúc ông lùi lại ở vị
trí một người học trò nhỏ, ở vị thế nào
“dạy và học với ông cũng là cõi thiêng
liêng. Càng yêu nghề, càng ý thức
về nghề bao nhiêu, ông càng ngẫm
nghiệm, soi chiếu lại mình: “Trong ý
nghĩa tương tác giữa Thầy và Trò, giữa
dạy và học… muôn đời thầy giáo đúng
nghĩa - không chỉ là tấm gương cho
học trò - mà ngược lại, tự soi mình vào

đảo La Réunion - châu Phi, thay
vì làm ông vua bù nhìn dưới ách
cai trị của thực dân Pháp. Cho
đến cuối đời, ông vẫn sống kiêu
hãnh với tinh thần yêu nước.
NSƯT Hoàng Ngọc Đình, đạo
diễn vở tuồng “Nước Nam niềm
khát vọng”, tâm tình: Chưa khi
nào mà việc tập luyện hay biểu
diễn nghệ thuật khó khăn như
năm nay. Nhằm đảm bảo an toàn
phòng dịch từ mấy tháng trước,
tôi lần lượt làm việc với lãnh đạo
nhà hát, từng bộ phận một như:
Âm thanh, ánh sáng, mỹ thuật
sân khấu và các nhóm diễn viên
để cùng nhau lên kế hoạch tập
luyện theo nhóm. Trong mỗi buổi
tập, chỉ những nghệ sĩ, diễn viên
có vai trong tiết mục, phân cảnh
mới góp mặt. Nay cả đoàn mới
ráp lại luyện tập tổng thể cùng với
ánh sáng, cảnh trí sân khấu.
Ông Văn Bá Dũng, Giám
đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền
thống tỉnh, cho biết thêm: Cùng
với việc nghiên cứu, sưu tầm giới
thiệu nghệ thuật tuồng, bài chòi
Bình Định trên website của đơn
vị; tính toán phương án đăng các
trích đoạn tuồng, bài chòi của
Bình Định trên YouTube chúng
tôi còn chuẩn bị phối hợp với
Đài Phát thanh và Truyền hình
Bình Định ghi hình 2 vở bài chòi
“Thanh gươm công lý”, “Chuyện
tình nàng Sita” và vở tuồng
“Nước Nam niềm khát vọng”
vào cuối năm nay.
ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Bình Định

Miệt mài nghiên cứu
viết tuồng
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trúc là tốt, không biết và cứ
Trường ĐH Quy Nhơn, năm tưởng mình có đủ mới là nguy.
2013 anh Lê Công Phượng Sau nhiều năm được các cô,
(SN 1983, quê ở tỉnh Hưng chú nghệ sĩ gạo cội chỉ dạy
Yên) về công tác tại Phòng Tổ nhiều, tôi cũng đỡ hơn!”, anh
chức - Hành chính, Nhà hát Phượng chia sẻ.
tuồng Đào Tấn (nay là
Nhà hát Nghệ thuật
truyền thống tỉnh). Thế
rồi chỉ 2 năm sau, cơ
duyên từ “nguồn lửa”
mà NSƯT Nguyễn Gia
Thiện (đã mất) truyền
cho đã đưa anh rẽ sang
lĩnh vực khác - sáng tác
kịch bản tuồng.
Anh Phượng kể:
Làm trong Nhà hát
có điều kiện đọc các
tài liệu nghiên cứu
tuồng, nhận thấy bộ
môn nghệ thuật này sử
dụng nhiều chất liệu
biền ngẫu, Đường thi,
lục bát, thể văn hường,
lối… vốn phổ biến trong Tác giả Lê Công Phượng.
Ảnh: NVCC
văn học trung đại, nhất
là chữ Hán Nôm được học
Tròn 8 năm công tác, anh
trong trường, tôi thấy thích và Phượng đã sáng tác 5 kịch bản
tập nghiên cứu với sự dẫn dắt tuồng, gồm: Vở tuồng “Phía
của thầy Nguyễn Gia Thiện. sau quyền lực” sáng tác năm
Cũng chính ông đã điều tôi 2019 khi tham gia Trại sáng tác
từ Phòng Tổ chức - Hành của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt
chính sang Phòng Nghiên cứu Nam; vở “Nữ tướng Lê Chân”
nghệ thuật để tôi có điều kiện theo sự gợi ý của NSND Hòa
nghiên cứu chuyên sâu hơn Bình, đạt giải khuyến khích
về tuồng.
của Hội Nghệ sĩ sân khấu
Lê Công Phượng vừa Việt Nam năm 2019; vở “Giữ
nghiên cứu tuồng qua tài liệu, nước” viết năm 2020 đạt
vừa theo chân Đoàn tuồng giải B của Hội Nghệ sĩ sân
Đào Tấn đi lưu diễn khắp nơi khấu Việt Nam; vở “Phượng
để quan sát diễn viên, nhạc hoàng Trung Đô” viết năm
công biểu diễn nhằm hiểu 2021 do NSND Hoài Huệ gợi
hơn về tuồng. Anh cũng được ý - vở tuồng này được Nhà hát
nhiều nghệ sĩ của Nhà hát, Nghệ thuật truyền thống tỉnh
như: NSND Xuân Hợi, NSND Khánh Hòa đang dàn dựng,
Minh Ngọc, NSND Hoài Huệ, dự kiến cuối tháng 11 này sẽ
NSƯT Tuyết Mai, NSƯT Kim diễn báo cáo tổng duyệt.
Thành… tận tình chia sẻ, chỉ
“Tôi vẫn đào sâu nghiên
bày để làm giàu kiến thức về cứu những đặc trưng của
nghệ thuật sân khấu.
nghệ thuật tuồng để viết. Tôi
“Sáng tác kịch bản tuồng cũng từng viết lời ca làn điệu
cần phải hiểu rõ về văn học bài chòi, hướng tới sẽ cố gắng
và sân khấu, thực tình mà nói tìm hiểu học hỏi thêm nghệ
cả vốn liếng văn học lẫn kiến thuật bài chòi Bình Định để
thức về sân khấu của tôi đều nắm bắt và sáng tác kịch bản
mỏng. Sinh thời thầy Nguyễn bài chòi…”, anh Phượng chia
Gia Thiện hay động viên, biết sẻ thêm.
mình thiếu để có hướng bồi
ĐOAN NGỌC

Một cuốn sách, một món quà
mắt học trò, tự đo lại mình, tự điều chỉnh,
tự phản tư… (Mắt học trò - Gương soi).
Từ những luồng suy nghĩ đa chiều,
soi chiếu vấn đề bằng nhiều nguồn sáng
ông cất lên tiếng lòng đầy tâm huyết “Nhìn vào, cứ tưởng nhà giáo thì thanh
thản, an nhàn
cứ như thánh
hiền. Nhưng
ngẫm kỹ, trong
cơ chế đào
tạo - sử dụng,
đứng lớp -

kiêm nhiệm, không khí chính trị - xã hội,
đầu vào - đầu ra, lý tưởng và thực thi; số
tiền lương trong sáng và nhu cầu thực tế,
lòng yêu trọng học trò theo tinh thần dân
chủ tự do khai sáng và ngành nghề mưu
sinh, tâm huyết - năng lực và lý tưởng mình
ký thác cho học trò góp phần làm nên sản
phẩm - con người và nhu cầu thực tế biến
đổi của xã hội, thực học và bằng cấp… thì
giáo viên như một cái máy được lấp đầy
những lập trình, còn trống chỗ nào cho tự
do phát triển trí tuệ cá nhân, quan điểm
giáo dục, hoài nghi tích cực, cách thức tư

Nhà giáo Lê Từ Hiển là cựu giảng viên khoa Ngữ văn (nay
là khoa KHXH&NV) - ĐH Quy Nhơn. Ngoài công việc giảng dạy
Văn học nước ngoài, ông viết văn, làm thơ và là chủ biên của
nhiều đầu sách nghiên cứu có nhiều giá trị cao về học thuật.

duy, phương pháp cá biệt… Đội ngũ trí
thức đông dần, bằng cấp giăng đầy, học
vị học hàm đầy dần… mà thật khó tìm
một thầy với hai bàn tay trắng - trí tuệ
đầy - tâm hồn thương yêu - phong cách
độc đáo - hết lòng vì học trò một cách
hồn nhiên (Khoảng trống đời Thầy).
Đọc Thầy ơi đêm cũng là ngày, ta
như được lắng lòng lại với bao thân
thương tháng năm nghĩa thầy trò. Gấp
lại cuốn sách, trong vui buồn ngẫm
ngợi, những an lành tri ân cuối nhặt
như còn vọng lại, tựa như những câu
thơ ngọt lành, ấm áp mà tác giả đã viết:
“Để chiều xuống em còn nghe thầy giảng/
Cơn mưa đầu tiên đẫm nắng trong vườn/
Giữa tiếng ve ran bốn bề ký ức/ Có giọt
mưa thấm ướt ở trong nhau”.
ĐỨC LINH

Bình Định

7

QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

THỨ BA, 16.11.2021

xddncbbd@gmail.com

TIỂU ĐOÀN BỘ BINH 1:

Đoàn kết tốt,
huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm
Nhiều năm qua, Tiểu đoàn Bộ binh 1 luôn là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng
của Trung đoàn Bộ binh 739. Đặc biệt, Tiểu đoàn đã thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn
luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “Nói ít làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”.

Tiểu đoàn Bộ binh 1 có
nhiệm vụ chính là quản lý, xây
dựng lực lượng dự bị động
viên; sẵn sàng động viên làm
nhiệm vụ khẩn cấp cho tỉnh.
Những năm gần đây, đơn vị
còn đảm nhận thêm nhiệm vụ
huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ
CHQS tỉnh.
Cùng lúc thực hiện nhiều
nhiệm vụ nên Tiểu đoàn gặp
không ít khó khăn, nhất là
mặt bằng nhận thức chung
của chiến sĩ không đồng đều;
cán bộ Tiểu đội trưởng, Trung
đội trưởng đều là cán bộ tăng
cường từ các đơn vị trong tỉnh.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ,
Chi bộ và chỉ huy Tiểu đoàn
đã ra nghị quyết chuyên đề,
ban hành kế hoạch, triển khai
thực hiện đồng bộ, thống nhất
từ Tiểu đoàn đến các phân
đội. Đồng thời, xác định rõ nội
dung, biện pháp với thời gian,
lộ trình cụ thể; tập trung vào
nhiệm vụ chính trị trung tâm,
đột phá khắc phục khâu yếu,
mặt khó; tạo bước chuyển biến
đồng bộ, vững chắc trên tất cả
lĩnh vực công tác.
Đại úy Trần Đình Chi, Đại
đội trưởng Đại đội Bộ binh
1 - Huấn luyện chiến sĩ mới,
chia sẻ: “Trong công tác huấn
luyện, Tiểu đoàn luôn quán
triệt và thực hiện tốt phương
châm “Cơ bản, thiết thực,
vững chắc”, coi trọng huấn
luyện đồng bộ, chuyên sâu và
thực hiện tốt “3 quan điểm, 8
nguyên tắc, 6 mối kết hợp”.
Bám sát thực tế, thực hiện
đúng kế hoạch, đúng chương
trình, đủ nội dung cho các
đối tượng”.
Để làm tốt công tác huấn
luyện, được sự quan tâm của
Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn
Bộ binh 739, Tiểu đoàn đã đầu
tư chuẩn bị giáo án, bài giảng,
củng cố thao trường huấn

Nhiều năm qua, Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện.
Ảnh: HỒNG PHÚC
luyện; làm mới, sửa chữa hơn
468 vật chất, mô hình, học cụ
đúng quy cách, phục vụ huấn
luyện với số tiền hơn 280 triệu
đồng và 1.040 ngày công bộ đội.
Nhờ đó, kết quả kiểm tra các
nội dung khoa mục, 100% chiến
sĩ mới đạt yêu cầu, có hơn 80%
khá và giỏi; kiểm tra “3 tiếng
nổ” nhiều năm liền đơn vị đạt
khá và giỏi; đảm bảo tuyệt đối
an toàn. Thiếu tá Trần Thanh
Hoàng, Chính trị viên Tiểu
đoàn Bộ binh 1, cho biết: “Công
tác huấn luyện diễn ra trong
tình hình dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp nên Tiểu đoàn
đã vận dụng nhiều biện pháp
để vừa duy trì huấn luyện theo
đúng kế hoạch vừa đảm bảo
yêu cầu phòng, chống dịch.
Đặc biệt, khung huấn luyện
tập trung thực hiện tốt mô hình
“4 cùng” với chiến sĩ. Sau giờ
huấn luyện, anh em cấp trên dưới sống hòa đồng, đoàn kết,

giúp đỡ, từ tình thương yêu đó
mà tạo niềm tin, ý chí để huấn
luyện, chiến đấu tốt”.
Đến thăm Tiểu đoàn Bộ
binh 1, ngoài hệ thống biển,
bảng quy định và hướng dẫn
cách phòng, chống dịch, hình
ảnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị
chăm lo xây dựng doanh trại,
tạo cảnh quan môi trường xanh
sạch đẹp qua từng hàng cây,
bồn hoa, sân chơi, bãi tập huấn
luyện làm chúng tôi cảm thấy
tình cảm gắn bó của họ đối với
đơn vị sâu sắc biết nhường nào.
Tất cả đều chung chí hướng
“Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến
sĩ đều là anh em”. Chúng tôi
được biết, cán bộ, chiến sĩ của
Tiểu đoàn trong năm nay cũng
đã 3 lần di chuyển đơn vị để
nhường doanh trại phục vụ
công dân cách ly tập trung.
Binh nhì Nguyễn Đức Ân
(Đại đội Bộ binh 1) chia sẻ:
“Cán bộ, chỉ huy của Tiểu đoàn

Quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang
Ngày 15.11, tại thôn Hiệp Vinh 2 (xã Canh
Vinh), Ban Chỉ đạo 24 huyện Vân Canh đã tổ
chức cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ về an táng
tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Canh Vinh.
Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Vinh (SN
1934) - Đội trưởng lực lượng bán vũ trang xã
Phước Thành (huyện Tuy Phước) hy sinh tại
vườn cũ bà Qườn vào ngày 21.4.1967. Đồng
chí Nguyễn Văn Khoa (SN 1957) - trưởng thôn
Nam Tăng (xã Canh Vinh, huyện Vân Canh)
trên đường làm nhiệm vụ đã bị bọn phản động
Fulro phục kích và bắn chết tại xã Canh Vinh
ngày 18.8.1977.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn
Xuân Vinh và Nguyễn Văn Khoa được tổ chức
trong không khí trang nghiêm, thành kính thể
hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân trong huyện đối với những người

Quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Văn
Khoa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Canh Vinh.
Ảnh: DƯƠNG ANH
con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc
lập tự do cho Tổ quốc.
DƯƠNG ANH

thường xuyên quan tâm, nhất
là kiểm tra chấn chỉnh kịp thời
những sai sót để chúng tôi hòa
nhập vào cuộc sống quân đội.
Nhờ đó, chúng tôi giờ đã là
những quân nhân nhanh nhẹn,
gọn gàng, sức khỏe cải thiện,
tinh thần thoải mái, tự tin để
thực hiện nhiệm vụ”.
Thượng tá Võ Hồng Thư,
Chính ủy Trung đoàn Bộ binh
739, nhận xét: “Bên cạnh các kết
quả trên, các mặt công tác khác
như xây dựng chính quy, quản
lý kỷ luật; bảo đảm kỹ thuật,
hậu cần, tài chính và đời sống
bộ đội, Tiểu đoàn Bộ binh 1 đều
triển khai thực hiện nghiêm
túc, toàn diện. Chi bộ Tiểu đoàn
hai năm liên tục (2020 - 2021)
được công nhận trong sạch
vững mạnh tiêu biểu, đơn vị
đạt vững mạnh toàn diện, dẫn
đầu khối thi đua các Tiểu đoàn
Bộ binh của Trung đoàn”.
HỒNG PHÚC

Huấn luyện
dự bị động viên
phòng không,
pháo binh
năm 2021

Từ ngày 9 - 23.11, tại
Trung đoàn Bộ binh 739,
Phòng Tham mưu (Bộ CHQS
tỉnh) đã tổ chức huấn luyện
cán bộ phân đội dự bị động
viên phòng không, pháo binh
năm 2021.
Trong 15 ngày, các cán
bộ phân đội dự bị động viên
phòng không, pháo binh và
Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Trung
đoàn Bộ binh 739) được bồi
dưỡng một số nội dung về
điều lệnh quản lý bộ đội,
điều lệnh đội ngũ, kiến thức
cơ bản về nghệ thuật quân
sự; kỹ thuật chuyên ngành,
nội dung, phương pháp
công tác trong giai đoạn tổ
chức chuẩn bị chiến đấu cấp
phân đội...
A.T

36 ô tô quân sự
được kiểm định
an toàn kỹ thuật
Ngày 14.11, Trạm Kiểm
định số 12 (thuộc Cục Kỹ
thuật, Quân khu 5) đã tiến
hành kiểm định ô tô quân sự
do các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ CHQS tỉnh đang quản lý,
sử dụng.
Theo đó, Trạm Kiểm định số
12 đã tiến hành kiểm tra, giám
định toàn diện 36 ô tô quân sự,
gồm: Giấy tờ xe, sổ theo dõi
hoạt động xe, hệ thống phanh,
hệ thống lái, hệ thống tín hiệu
tình trạng kỹ thuật của các cụm
máy, các chi tiết của máy, công
tác bảo đảm an toàn về khí thải
theo quy định và các bộ phận
phụ trợ khác.
Nhờ làm tốt công tác bảo
trì, bảo dưỡng theo định kỳ
nên qua kiểm định, 100% xe
đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ
thuật, đủ điều kiện tham gia
giao thông và được cấp giấy
phép lưu hành.
D.A

Sẵn sàng cơ động tham gia
phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn
Để chủ động ứng phó với
diễn biến của thiên tai trong
bối cảnh dịch bệnh Covid-19
đang diễn ra phức tạp trên địa
bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã
tiến hành kiểm tra toàn diện
công tác chuẩn bị đối với Đội
phòng chống lụt bão, tìm kiếm
cứu nạn (PCLB - TKCN) của Bộ
CHQS tỉnh.
Đội PCLB - TKCN được
biên chế 50 đồng chí, chia
thành 5 phân đội, sẵn sàng cơ
động đi các hướng tham gia

PCLB - TKCN. Qua kiểm tra,
lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu
cầu Đội PCLB - TKCN tiếp tục
tăng cường quán triệt, nâng cao
nhận thức về nhiệm vụ PCLBTKCN, xây dựng ý chí quyết
tâm, tinh thần trách nhiệm cho
các thành viên tham gia thực
hiện nhiệm vụ. Đồng thời,
chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện,
vật chất, trang bị; sẵn sàng cơ
động thực hiện nhiệm vụ khi có
tình huống xảy ra.
ANH TUẤN
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CÔNG AN HUYỆN VÂN CANH:

Truy bắt nhiều tội phạm
bị truy nã
Thời gian qua, CA huyện Vân
Canh đã bắt thành công nhiều đối
tượng bị truy nã, buộc chúng phải
chịu sự trừng trị thích đáng của
pháp luật.
Không sử dụng điện thoại, cắt đứt liên
lạc với gia đình, đổi tên và liên tục di
chuyển bằng cách: Theo chân các tổ công
lột keo trong rừng thuộc tỉnh Phú Yên; đó
là cách mà Trần Đình Đánh (SN 1991, xã
Canh Liên, huyện Vân Canh) - đối tượng
bị truy nã về hành vi cố ý gây thương
tích - ngụy tạo để tránh sự truy tìm của
CA huyện Vân Canh. Tuy nhiên, với quyết
tâm không để lọt tội phạm, các trinh sát
CA huyện Vân Canh đã không ngại ngày
đêm, kiên trì khoanh vùng, truy vết từ
những thông tin mờ mịt, chắp vá và sau
hơn 3 tháng rà soát, vào một đêm mưa
giữa tháng 10 vừa qua, các trinh sát Đội
Điều tra tổng hợp CA huyện Vân Canh đã
bắt gọn Đánh tại thôn Xí Thoại, xã Xuân
Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
trong sự ngỡ ngàng của bị can này. “Tôi
cứ nghĩ mình chủ yếu sống trong rừng, cắt
đứt hoàn toàn liên lạc với người thân nên
sẽ không bị phát hiện”, Đánh nói khi bị
CA huyện Vân Canh di lý về địa phương
ngay trong đêm. Đánh là đồng phạm với
vai trò giúp sức cho đồng bọn trong một
vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào
ngày 22.9.2020 tại làng Canh Tiến, xã Canh
Liên. Ngày 3.5.2021, Cơ quan CSĐT CA
huyện Vân Canh ra quyết định khởi tố
vụ án và đến 21.6.2021 quyết định khởi
tố bị can đối với Đánh. Song Đánh đã bỏ
trốn khỏi địa phương.
Hay như việc truy bắt thành công bị
can Huỳnh Mai Ngọc Duy (SN 1986, thị
trấn Vân Canh) là đối tượng truy nã đặc
biệt nguy hiểm về hành vi “lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào lúc
17 giờ ngày 1.11 vừa qua, tại phường
Trần Phú, TP Quy Nhơn, cũng cho thấy
sự quyết tâm của CA huyện Vân Canh.

Bị can Duy kể lại hành trình trốn chạy của mình tại cơ quan CA.
Bởi sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, bị
can Duy liên tục di chuyển nhiều nơi,
có khi ra đến Bắc Ninh. Song thông qua
các biện pháp nghiệp vụ, ngay khi xác
định Duy vừa có mặt tại TP Quy Nhơn,
ngay lập tức một mũi trinh sát đã có mặt
và bắt gọn khi đối tượng đang tìm cách
bắt xe vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục
“hành trình” trốn tránh sự truy nã của
cơ quan chức năng.
Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều đối
tượng truy nã mà CA huyện Vân Canh
bắt gọn thời gian gần đây. Qua đó cho
thấy, việc truy bắt tội phạm truy nã luôn
đầy gian nan và đòi hỏi lực lượng CA
phải tận dụng tất cả các thông tin, tài liệu
trinh sát để bắt gọn, bắt sớm tội phạm.
Theo thượng tá Trần Văn Ân, Phó trưởng
CA huyện Vân Canh, việc bắt được các
đối tượng truy nã liên quan trong các vụ
án không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho
quá trình điều tra, làm rõ từng hành vi
phạm tội mà còn phục vụ tích cực công
tác xét xử các vụ án, thể hiện tính nghiêm
minh của pháp luật.
Có thể nói, việc rà soát khoanh vùng
tội phạm truy nã đã khó, khi bắt được
tội phạm cũng không đơn giản, bởi yếu

Ảnh: K.A

tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
Vậy nên, việc vận động thuyết phục, đánh
đòn tâm lý luôn được các trinh sát coi
trọng. Như khi bắt được bị can Duy, các
trinh sát một mặt nói rõ việc bỏ trốn khỏi
địa phương của bị can là sai quy định
pháp luật, mặt khác sẵn sàng tạo điều
kiện để Duy nói chuyện điện thoại với
bố mẹ. Chính đòn tâm lý chân tình, cảm
thông này đã khiến Duy cúi đầu, tra tay
vào còng mà không hề chống cự. Thiếu
tá Đoàn Quốc Khánh, Đội trưởng Đội
Điều tra tổng hợp CA huyện Vân Canh,
nhìn nhận: “Việc truy bắt tội phạm truy
nã không chỉ đòi hỏi phải sử dụng tổng
hợp các biện pháp nghiệp vụ, từ xâu
chuỗi mọi nguồn thông tin, dự lường
được chính xác hành tung mà còn phải
thật an toàn trong quá trình phục kích
bắt gọn đối tượng”.
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh
trấn áp tội phạm, không để các đối tượng
truy nã ẩn náu, bằng các biện pháp nghiệp
vụ, CA huyện Vân Canh đã và đang tận
dụng tất cả các manh mối để đưa những
đối tượng truy nã sau thời gian dài lẩn
trốn phải “trở về” chịu sự trừng phạt
của pháp luật.
KIỀU ANH

Bắt băng trộm nghiện ma túy
CA TP Quy Nhơn vừa khởi tố, bắt
giam 3 đối tượng gồm: Lê Minh Tú (SN
1995, ở TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam),
Trần Trọng Hiếu (SN 2000, ở phường Bồng
Sơn, TX Hoài Nhơn), Nguyễn Thanh Tùng
(SN 1997, ở phường Nhơn Bình, TP Quy
Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đầu tháng 10 vừa qua, 3 đối tượng: Lê
Minh Tú, Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Thanh
Tùng cùng thuê trọ sống chung ở đường
La Văn Tiến, phường Ghềnh Ráng, TP Quy
Nhơn. Đến cuối tháng 10, do nghiện ma
túy, không có tiền trả phòng trọ và mâu
thuẫn tiền bạc với một số người ở cùng
phòng nên Tùng, Hiếu, Tú rủ nhau ra
ngoài tìm phòng trọ khác để thuê. Trên
đường đi tìm nhà trọ mới, Tú rủ Tùng,
Hiếu quay lại trộm mô tô tại nhà trọ cũ ở
đường La Văn Tiến, bán lấy tiền mua ma
túy sử dụng, cả hai đều đồng ý.
Thời gian ở nhà trọ này, cả 3 biết một
số người thuê trọ ở đây sơ hở trong việc
giữ tài sản nên quyết tâm quay lại để
trộm. Bọn chúng bàn bạc khá kỹ về việc
quay lại trộm cắp để tránh sự phát hiện
của những người đang ở trọ. Khi vào

Đối tượng
cầm đầu
Lê Minh Tú.
Ảnh: N.G
nhà trọ, Tùng cúp điện của khu nhà trọ
để không bị camera quay lại. Hiếu đứng
cảnh giới, bịt khẩu trang, mặt áo khoác
đen che kín, còn Tú trực tiếp đến dắt mô
tô hiệu Sirius màu bạc đen của anh N.V.S
(SN 1997, ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát)
ở cùng nhà trọ ra ngoài để chiếm đoạt.
Tùng bật lại cầu dao điện của dãy trọ rồi
cùng Hiếu, Tú thay phiên nhau dắt chiếc
xe trộm cắp được đến nhà nghỉ Thiên Cát
ở đường Nguyễn Tư để thuê phòng ngủ.
Ngay sau khi nhận tin báo của bị hại,
CA phường Ghềnh Ráng đã phối hợp Đội

Cảnh sát hình sự CA TP Quy Nhơn nhanh
chóng xác minh điều tra làm rõ và đã đưa
Tú, Hiếu, Tùng về trụ sở làm việc. Tại Cơ
quan CA, cả 3 thừa nhận hành vi trộm
cắp của mình.
Được biết, cả 3 đối tượng đều nghiện
ma túy. Ngoài ra, Lê Minh Tú còn khai
nhận vào ngày 6.10 đã trộm một xe đạp
thể thao của bà L.T.T.S (SN 1970) dựng ở
khu A02 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai,
phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Chiếc
xe này, CA TP Quy Nhơn đã làm rõ và
thu hồi. Còn Nguyễn Thanh Tùng đang
bị CA TP Quy Nhơn khởi tố về hành vi
trộm cắp tài sản ở một vụ trộm cắp khác,
đang cho tại ngoại lại tiếp tục tham gia vụ
trộm này. Đáng nói là Trần Trọng Hiếu từ
TX Hoài Nhơn vào TP Quy Nhơn thuê
trọ học nghề, chưa từng có tiền án tiền sự
nhưng lại ở chung với nhóm đối tượng
trộm cắp, nghiện ma túy nên bị rủ rê, lôi
kéo và cùng tham gia.
Hiện CA TP Quy Nhơn đang tiếp tục
điều tra, làm rõ hành vi 3 đối tượng Lê Minh
Tú, Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Thanh Tùng.
N. GIANG

Bình Định

CÔNG AN HUYỆN VĨNH THẠNH:

Tích cực vận động
thu hồi vũ khí, vật
liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Vĩnh Thạnh là huyện có đông đồng
bào dân tộc thiểu số sinh sống, người
dân có thói quen sử dụng vũ khí, vật
liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT)
để săn bắn, bảo vệ mùa màng hay tự vệ
khi đi rừng.
Để quản lý VK, VLN, CCHT đạt hiệu
quả, CA huyện đã tham mưu UBND huyện
xây dựng kế hoạch về tổng kiểm tra, vận
động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh
với các hành vi vi phạm pháp luật về
VK, VLN, CCHT. Phối hợp với chính
quyền địa phương tổ chức tuyên truyền
Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT
và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày
27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng pháo cho người dân các xã: Vĩnh
Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hảo, Vĩnh Kim,
Vĩnh Sơn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hiệp, Vĩnh
Hòa, thị trấn Vĩnh Thạnh và học sinh
các trường THCS, THPT trên địa bàn,
với khoảng 1.123 lượt người tham dự.
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn
30 hộ kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ
Định Bình ký cam kết đảm bảo an toàn
PCCC và không tàng trữ, mua bán các
loại pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm. Đồng
thời, phát huy vai trò của các già làng,
trưởng làng, người có uy tín tại các làng
đồng bào dân tộc thiểu số để vận động,
tuyên truyền, giải thích người dân thấy
được sự nguy hiểm và tự giác giao nộp
VK, VLN, CCHT…
Thượng tá Huỳnh Kim Phụng, Trưởng
CA huyện Vĩnh Thạnh, cho rằng: Những
giải pháp quyết liệt, cụ thể trên đã góp
phần tạo sự chuyển biến tích cực trong
nhận thức và hành động của nhân dân
về việc chấp hành các quy định quản lý,
sử dụng VK, VLN, CCHT; góp phần giữ
vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn
huyện không xảy ra các vụ việc vi phạm
liên quan đến VK, VLN, CCHT. Lực lượng
CA huyện đã vận động, thu hồi 18 khẩu
súng các loại, trong đó có 7 khẩu súng
hơi, 7 khẩu súng cồn, 4 khẩu súng tự chế,
1 viên đạn và 20 bộ kích điện dùng để rà cá.
Thời gian tới, CA huyện Vĩnh Thạnh
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng
cao nhận thức của nhân dân về sự nguy
hiểm của việc sử dụng VK, VLN, CCHT.
Phân công cán bộ, chiến sỹ nắm chắc địa
bàn, phối hợp cùng với già làng, người
uy tín để vận động, tuyên truyền người
dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT…
N. HÂN

Đột nhập vườn,
trộm nhiều cây kiểng
có giá trị
(BĐ) - Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng
14.11, lợi dụng trời mưa lớn, kẻ gian đã
dùng kiềm cộng lực phá lưới sắt, đột
nhập vào nhà ông Man Đình Lơ (SN 1979)
và ông Nguyễn Doãn Châu (SN 1983) ở
tổ 11, khu vực Liêm Trực, phường Bình
Định (TX An Nhơn) để trộm cắp cây kiểng.
Theo trình báo của ông Lơ và ông Châu,
kẻ gian đã bưng trộm tại 2 vườn tất cả
7 chậu sam, 1 chậu hải châu, 1 chậu mai,
1 chậu găng tu hú, với tổng trị giá hơn
70 triệu đồng.
Sau khi phát hiện bị mất trộm cây
kiểng, người dân đã làm đơn trình báo
CA phường Bình Định để điều tra, truy
bắt kẻ trộm.
G.NGUYỄN

Bình Định
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Phố cổ Hội An và Mỹ Sơn
mở cửa đón khách

Một góc phố cổ Hội An.
Ngày 15.11, hai Di sản Văn hóa Thế
giới tại tỉnh Quảng Nam là phố cổ Hội
An và di sản Mỹ Sơn, xã Duy Phú (huyện
Duy Xuyên) chính thức mở cửa đón khách
quốc tế, mở đầu lộ trình ba giai đoạn
đón khách.
Giai đoạn 1, từ ngày 15 - 30.11.2021,
mở cửa đón khách tại Di sản Văn hóa Thế
giới Mỹ Sơn và các điểm tham quan như
khu phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế,
làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu,
Cù lao Chàm.
Giai đoạn 2 từ ngày 1.12.2021 đến ngày
31.1.2022, tiếp tục duy trì đón khách và
giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 1.2022 với
phạm vi du lịch được mở rộng, các hoạt
động tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng
được khuyến khích theo hình thức tour
trọn gói, khép kín, gắn với quy trình kiểm
soát phòng, chống dịch an toàn.
Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở
VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, dự
kiến trong hai ngày 17 - 18.11, tỉnh sẽ đón
hơn 400 khách quốc tế đến tham quan, mở
đầu cho lộ trình khôi phục ngành du lịch,
đón khách an toàn trong bối cảnh “bình
thường mới”.
(Theo TTXVN)

Bộ Công an thành lập
lực lượng An ninh trên không
Ngày 15.11, Bộ CA đã tổ chức lễ công
bố quyết định của Bộ trưởng Bộ CA về
việc thành lập và quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
của Phòng An ninh trên không thuộc Cục
Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ CA.
Lực lượng An ninh trên không là lực
lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
khủng bố, phòng ngừa và xử lý hành vi
can thiệp bất hợp pháp, đảm bảo an ninh
trên chuyến bay của các hãng hàng không
Việt Nam. Lực lượng An ninh trên không
thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ
CA đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục
trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
Lực lượng này có nhiệm vụ nắm
tình hình có liên quan đến an ninh hàng
không, tổ chức thực hiện các biện pháp
nghiệp vụ để thu thập, tổng hợp, phân
tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan
đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn và
các hành vi đe dọa an ninh an toàn các
chuyến bay trong nước và quốc tế của
hàng không dân dụng Việt Nam. Bên
cạnh đó, lực lượng này cũng tham mưu,
đề xuất với Cục trưởng Cục Quản lý xuất
nhập cảnh các chủ trương, phương án,
kế hoạch, biện pháp phòng ngừa nghiệp
vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh,
ngăn chặn, xử lý những hành vi khủng
bố hoặc đe dọa an ninh, an toàn chuyến
bay; quyết định việc triển khai bố trí lực
lượng an ninh trên không trên các chuyến
bay nếu có nguy cơ xảy ra.
Lực lượng này cũng có trách nhiệm
phối hợp với tổ bay xử lý các tình huống
can thiệp bất hợp pháp hoặc độc lập xử

Trung tá Phan Huy Văn - Trưởng Phòng An ninh trên không làm lễ tuyên thệ.

Ảnh: TTXVN

lý các tình huống đột xuất, bất ngờ đe
dọa nghiêm trọng đến an ninh, an toàn
máy bay đang bay, được phép sử dụng vũ
khí, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện
ký thuật,... theo quy định của pháp luật
nhằm vô hiệu hóa các hành vi can thiệp
bất hợp pháp trên máy bay; phối hợp
với các hãng hàng không và lực lượng
chức năng trong nước và nước ngoài giải
quyết các vấn đề liên quan đến công tác
bảo đảm an ninh trên máy bay.
Trong trường hợp đặc biệt, lực lượng
an ninh trên không sẽ tham mưu, báo cáo
Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh
đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, các

hãng hàng không Việt Nam tạm hoãn
các chuyến bay khi có căn cứ xác định có
nguy cơ xảy ra khủng bố hoặc các hành
vi can thiệp bất hợp pháp khác, đe dọa
an ninh an toàn chuyến bay…
Việc thành lập lực lượng an ninh trên
không được huấn luyện, đào tạo bài bản,
luôn sẵn sàng chiến đấu, góp phần tăng
cường bảo đảm an ninh, an toàn chuyến
bay, hỗ trợ và bảo đảm các hoạt động hàng
không dân dụng trong nước và quốc tế
cũng như góp phần thực hiện tốt công
tác an toàn, thúc đẩy hợp tác quốc tế về
lĩnh vực đảm bảo an toàn hàng không.
(Theo nld.com.vn)

cất cánh ra Trường Sa lớn, đảo Song
Tử Tây để đón bệnh nhân. Đến 6 giờ
52 phút ngày 15.11, trực thăng đã hạ
cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa về
Bệnh viện Quân y 175 điều trị kịp thời.
Đây là chuyến bay trên biển giữa
điều kiện thời tiết phức tạp và trong
bối cảnh dịch Covid-19.
Chuyến bay cấp cứu đã thành công,
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh
nhân cũng như lực lượng, phương tiện
của đơn vị.
(Theo Vietnam+)

Thời tiết không thuận lợi lại thêm tình hình dịch
bệnh Covid-19 phức tạp song các bác sĩ và tổ bay
đã nỗ lực để đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân
Y 175 điều trị an toàn. Ảnh: BVQY175 cung cấp

Gần 93% trẻ trên
12 tuổi tại TP HCM
đã tiêm vắc xin Covid-19 Bay cấp cứu thành công bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền

Tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ trên 12 tuổi tại trường
THPT Lương Thế Vinh (quận 1), ngày 27.10.
Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật TP HCM (HCDC) ngày 15.11 cho biết
chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19
đợt một cho trẻ 12 - 17 tuổi tại thành phố
diễn ra từ ngày 27.10 đến 8.11. Theo đó,
hơn 651.400 trong số 701.800 trẻ 12 -17
tuổi tại TP HCM đã được tiêm vắc xin
ngừa Covid-19, đạt tỷ lệ 92,8%. Trong
đợt tiêm, ghi nhận 54 trẻ có phản ứng
thông thường, chưa trường hợp nào
phản ứng nặng sau tiêm. 12 trẻ chống
chỉ định tiêm chủng, 560 trẻ có bệnh nền
được chuyển tiêm tại bệnh viện. Ngành
y tế TP HCM đánh giá đã “hoàn thành
chiến dịch đợt một thành công”, đảm
bảo các công tác an toàn tiêm chủng.
Dự kiến ngày 22.11, thành phố sẽ
triển khai tiêm đợt hai, thực hiện tiêm
mũi hai cho trẻ đã tiêm mũi một đủ
thời gian.
Chiến dịch tiêm chủng Covid-19 cho
trẻ em 12 - 17 tuổi trên cả nước bắt đầu
hôm 1.11, tuy nhiên trước đó một số địa
phương đã tiêm thí điểm, trong đó có
TP HCM và Bình Dương.
(Theo VnExpress.net)

Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vừa
tổ chức bay cấp cứu thành công bệnh
nhân Huỳnh Nhâm, (SN 1974, ngư dân
trên tàu cá QNg 95454, Quảng Ngãi),
bị uốn ván vùng cẳng chân, tiên lượng
nặng hiện đang được cấp cứu ở bệnh
xá đảo Song Tử Tây, Quần đảo Trường
Sa về đất liền an toàn.
Xuất hành từ sân bay Vũng Tàu lúc
19 giờ 20 phút ngày 14.11, máy bay hạ
cánh sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ quân
y cấp cứu đường không của Bệnh viện
Quân y 175 và các thành phần liên quan

Tuyên phạt Nguyễn Trí Gioãn 7 năm tù vì tội chống Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Trí Gioãn tại phiên tòa.
Ngày 15.11, TAND tỉnh Khánh Hòa
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công
khai và tuyên phạt 7 năm tù giam đối
với bị cáo Nguyễn Trí Gioãn về tội “Làm,
tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông
tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,” quy
định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình
sự năm 2015.

Bị cáo Gioãn còn phải chịu hình phạt
bổ sung bị quản chế tại nơi cư trú trong
thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong
hình phạt tù.
Nguyễn Trí Gioãn (SN 1979, thường
trú tại phường Cam Thuận, TP Cam
Ranh, tỉnh Khánh Hòa), có nghề nuôi
trồng thủy sản.
Tháng 2.2018, Gioãn lập một tài
khoản Facebook cá nhân, kết bạn với
nhiều tài khoản Facebook của các đối
tượng chính trị phản động.
Bên cạnh đó, tháng 6.2018, Gioãn
tham gia tụ tập đông người, biểu tình
tại quận Bình Tân, TP HCM để phản
đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế và bị
CA phường Tân Tạo, quận Bình Tân xử
phạt 750 nghìn đồng về hành vi tụ tập
nhiều người ở nơi công cộng gây mất
trật tự công cộng.
Tháng 8.2018, CA TP Cam Ranh đã
triệu tập Gioãn để làm việc về các nội

dung đăng tải trên tài khoản facebook
cá nhân.
Đến cuối năm 2019, để tiếp tục thể
hiện tư tưởng chống đối Nhà nước,
Gioãn lập thêm 1 tài khoản Facebook
cá nhân mới để sử dụng đăng tải, phát
tán, chia sẻ 7 bài viết, nhiều hình ảnh cắt
ghép có nội dung chính trị phản động
với lời lẽ thô tục nhằm xuyên tạc lịch
sử, đả kích, bôi nhọ, lăng mạ hình ảnh
lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo
Đảng, Nhà nước.
Qua điều tra của cơ quan chức năng,
với 2 tài khoản facebook cá nhân, các
bài viết của Gioãn đã có 320 lượt bày
tỏ cảm xúc, 85 lượt chia sẻ bài viết, 882
lượt bình luận. Sau khi phạm tội, bị cáo
Gioãn đã thành khẩn khai báo, ăn năn
hối cải, phạm tội lần đầu nên được áp
dụng tình tiết giảm nhẹ và đã tuyên
mức án nói trên.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
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LỜI CẢM TẠ
Cha, ông chúng tôi: Nghệ sĩ ưu tú NGUYỄN KIỄM;
Sinh ngày: 01.12.1935; Nguyên quán: Trung Lương, Bồng
Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định; Thường trú: 648 Nguyễn
Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Vì tuổi cao sức yếu đã tạ thế tại gia lúc 1 7 giờ 25 phút ngày
5.11.2021 (tức ngày mùng Một tháng Mười âm lịch năm
Tân Sửu).
Tang lễ được tổ chức tại 648 Nguyễn Thái Học, TP Quy
Nhơn; An táng lúc 10 giờ ngày 08.11.2021 (4.10.2021 AL),
tại Nghĩa Trang Quy Nhơn. Hưởng thọ: 87 tuổi.
Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn: Ông Hồ Quốc
Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy
Bình Ðịnh; ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực tỉnh
ủy Bình Ðịnh; ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Định; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình
Ðịnh; Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; Hội văn nghệ dân
gian Việt Nam; Lãnh đạo Sở VHTT Bình Ðịnh; Lãnh đạo
Hội Văn học nghệ thuật Bình Ðịnh; Chi hội nghệ sĩ sân
khấu Bình Ðịnh; Nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình
Ðịnh; Các đoàn nghệ thuật dân ca Khánh Hòa, Ðà Nẵng;
Lãnh đạo Ðảng ủy, UBND phường Quang Trung; Nghệ sĩ
sân khấu các thế hệ trong và ngoài tỉnh; Bạn bè thân hữu,
thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến phúng viếng, gửi
vòng hoa, chia buồn cùng tang gia chúng tôi.
Chúng tôi cũng mong nhận được sự lượng thứ và cảm
thông chia sẻ của quý vị vì những sơ suất trong quá trình
tổ chức tang lễ.
Thay mặt gia đình
Trưởng nữ NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

THÔNG BÁO

HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của
Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01.10.2021 của
Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc
diện thụ hưởng chính sách theo quy định.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin thông báo và đề nghị
người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm
dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng
thời gian từ ngày 01.01.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian
đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp
luật về việc làm (không bao gồm người đã có quyết định hưởng
lương hưu hằng tháng) mà chưa nhận hỗ trợ, thực hiện việc kê
khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg nộp về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để
được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm
nhất đến hết ngày 20.12.2021.
Việc gửi hồ sơ nhận hỗ trợ được thực hiện qua các hình thức:
- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng
Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch
vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).
- Trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (số 215A
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) hoặc Bảo hiểm xã
hội các huyện, thị xã.
- Thông qua dịch vụ bưu chính (ngày hết hạn nhận hồ sơ căn
cứ theo dấu Bưu chính).
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trân trọng thông báo để đơn vị
sử dụng lao động và người lao động được biết, thực hiện.
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Số điện thoại đường dây nóng: 0256.3829222.

Bình Định

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

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

KHAI
GIẢNG

GHI CHÚ

04.12.2021

Học vào
thứ Bảy, Chủ
nhật và kỳ
hè

Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng
Quản trị kinh doanh, Kế toán
Lưu trữ - Quản trị văn phòng

04.12.2021

- Học vào
thứ Bảy và
Chủ nhật
- Học
E-learning

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
Quản lý giáo dục
Chức danh nghề nghiệp giáo viên
Liên tục
khai giảng
khi đủ
số lượng
đăng ký

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

- Học online
- Học trực
tiếp

Kế toán viên, Kế toán viên chính
Kế toán trưởng
Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

25.12.2021

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
ĐT: (0256)3892319 - 0914031999; website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

THÔNG BÁO

Bán đấu giá khối lượng gỗ rừng
trồng đợt III/2021- Gói số 01
Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn thông báo cho các DN, đơn vị có đủ
điều kiện mua khối lượng gỗ rừng trồng đợt III/2021- gói số 01, đến liên hệ
công ty để đăng ký tham gia đấu giá và nhớ mang theo giấy đăng ký kinh
doanh và các giấy tờ liên quan để làm thủ tục đăng ký, nộp tiền lệ phí.
- Khối lượng: 1.147 tấn (Gỗ NLG Keo lai)
- Giá khởi điểm khối lượng gỗ: 1.422.280.000 đồng (Một tỷ bốn trăm
hai mươi hai triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Giá khởi điểm chi phí khai thác: 481.740.000 đồng (Bốn trăm tám
mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Thời gian cung cấp hồ sơ, xem gỗ, nhận tiền đặt cọc, nộp phiếu
đấu giá cho khách hàng từ ngày 09.11.2021 đến 16 giờ ngày 23.11.2021
theo giờ hành chính.
- Thời gian tổ chức mở phiếu đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30, ngày 26.11.2021.
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, huyện
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Điện thoại 0256.3886299.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 16.11.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to
đến rất to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 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 22 - 240C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to
và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.
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 4 - 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)

Bình Định

Chuyện tử tế

THỨ BA, 16.11.2021
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Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
đến ngày 14.11.2021
 Toàn tỉnh có 100 xã, phường, thị trấn thuộc “vùng xanh”
Ngày 15.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4528/QĐ-UBND về
việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến
ngày 14.11.2021.
Theo đó, đối với cấp xã: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 100
xã, phường, thị trấn (giảm 20 xã, phường, thị trấn so với tuần trước).
Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 47 xã, phường, thị trấn
(tăng 13 xã, phường, thị trấn). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có 7 xã,
phường (tăng 4 xã, phường). Cấp 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 5 xã,
phường: Nhơn Châu, TP Quy Nhơn; Phước Nghĩa huyện Tuy Phước; Ân

Nghĩa, huyện Hoài Ân; Nhơn Hòa và Nhơn Hạnh, TX An Nhơn (tăng
3 xã, phường).
Đối với cấp huyện: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 2 địa phương
là huyện Vân Canh và huyện Vĩnh Thạnh (giữ nguyên so với tuần trước).
Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 8 địa phương: TP Quy Nhơn,
TX Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Tây
Sơn, An Lão (tăng 2 địa phương). Cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) có
1 địa phương là TX An Nhơn.
Đối với cấp tỉnh: Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng).
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Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến
đại sứ các nước ASEAN, nói về Biển Đông

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại
trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội
kiến với Đại sứ các nước thành viên
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) tại Bắc Kinh tối 14.11 (giờ địa
phương) nhằm củng cố hơn nữa hợp
tác song phương và trao đổi các vấn đề
quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ
trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương
Nghị cho rằng Trung Quốc luôn ủng
hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN
và vị trí trung tâm của ASEAN trong
khuôn khổ hợp tác khu vực. Trung
Quốc và ASEAN sắp cùng tổ chức hội
nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm
thiết lập quan hệ đối thoại và xem
đây là sự kiện quan trọng đối với định
hướng phát triển quan hệ Trung Quốc
- ASEAN trong 30 năm tới.
Ông Vương Nghị cho biết, Trung
Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ vắc xin cho các
nước ASEAN cho đến khi dịch bệnh
được khống chế hoàn toàn, hợp tác với
các nước ASEAN xây dựng phiên bản
mới của Khu vực Thương mại tự do
Trung Quốc - ASEAN, mở rộng hợp tác
trong các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số
và xanh, ban hành các biện pháp tự do
hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu
tư, thực hiện Hiệp định Đối tác kinh
tế toàn diện khu vực (RCEP) đầy đủ,
đúng tiến độ.
Đối với vấn đề Biển Đông, Ngoại
trưởng Trung Quốc nhấn mạnh năm

Chiến hạm hải quân Trung Quốc và Singapore diễn tập ngày 22.9.2021.
2022 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ký Tuyên
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông
(DOC) và bày tỏ hy vọng Trung Quốc
cùng ASEAN sẽ tận dụng cơ hội này để
thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng
xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở thực
thi đầy đủ và hiệu quả DOC, cùng giữ
gìn hòa bình, ổn định tại Biển Đông và
tìm kiếm hợp tác cùng thắng.
Đại sứ các nước ASEAN tại Trung
Quốc chúc mừng việc tổ chức thành
công Hội nghị Trung ương 6 Khóa 19
Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời

Ảnh: BQP Singapore

đánh giá cao những kết quả đạt được
trong việc phát triển quan hệ ASEANTrung Quốc cũng như sự hỗ trợ tích cực
của Trung Quốc trong cuộc chiến chống
đại dịch Covid-19 của ASEAN. ASEAN
hy vọng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với
Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế
thương mại, kinh tế xanh, biến đổi khí
hậu, giao lưu nhân dân và phát triển
bền vững nhằm mang lại lợi ích cao
nhất cho người dân, thúc đẩy ổn định
và thịnh vượng của khu vực.
(Theo VOV.VN)

Bình Định

Hàn Quốc lạc quan về
thỏa thuận tuyên bố
kết thúc Chiến tranh
Triều Tiên

Ngày 14.11, Thứ trưởng Ngoại giao thứ
nhất của Hàn Quốc, ông Choi Jong-kun
nhận định nước này và Mỹ có thể sẽ
sớm đạt được một thỏa thuận liên quan
tới đề xuất của Seoul về tuyên bố chính
thức khép lại Chiến tranh Triều Tiên
(1950 - 1953).
Thứ trưởng Choi Jong-kun, đang ở
Washington để tham vấn giới chức Mỹ,
bày tỏ hy vọng sớm đạt được “kết quả
tốt đẹp”. Ông nhấn mạnh giữa hai nước
không tồn tại khác biệt lớn về việc thúc
đẩy tuyên bố kết thúc chiến tranh và cách
thức để thực hiện mục tiêu đó.
Phát biểu tại Sân bay quốc tế Dulles
của Washington, nhà ngoại giao Seoul
nói: “Hàn Quốc và Mỹ không bất đồng
về việc thúc đẩy tuyên bố kết thúc chiến
tranh và đang thảo luận chi tiết về thời
điểm và cách thức”. Ông nhấn mạnh rằng
bước tiếp theo sẽ là nêu đề xuất với Triều
Tiên, tuy nhiên vẫn phải chờ phản ứng
của Bình Nhưỡng đối với đề xuất đó.
Ông cho biết thêm các đồng minh cũng
sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Triều
Tiên và đang chờ “quyết định chính trị”
để “có bước đi tiếp theo”.
Dự kiến Thứ trưởng Choi Jong-kun sẽ
hội đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy
Sherman vào ngày 16.11. Ngoài ra, ông
cũng có kế hoạch tham dự cuộc gặp 3 bên
với Thứ trưởng Sherman và Thứ trưởng
Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori trong
ngày 17.11, thảo luận các vấn đề còn
tồn tại.
(Theo TTXVN)

Ấn Độ mở cửa đón du khách nước ngoài sau 20 tháng đóng cửa Taliban diễu binh với
Bloomberg ngày 15.11 đưa tin, Ấn
Độ hiện cho phép những du khách đã
được tiêm chủng đầy đủ từ 99 quốc gia
và vùng lãnh thổ nhập cảnh mà không
cần kiểm dịch. Chính phủ chỉ yêu cầu
khách du lịch phải theo dõi cẩn thận
tình trạng sức khỏe của họ trong 14 ngày
sau khi đến.
Kể từ tháng trước, khách du lịch trên
các chuyến bay charter đã được cho phép
nhập cảnh vào Ấn Độ và giờ đây, những
khách đến trên các chuyến bay thương
mại cũng được phép nhập cảnh kể từ
ngày 15.11.

Một sân bay quốc tế ở Ấn Độ.

Ảnh: AFP

Nhiều người Ấn Độ đã đổ xô đến các
điểm du lịch nổi tiếng trong nước trong

những tuần gần đây, chẳng hạn như bang
ven biển phía Tây Goa và miền núi phía
Bắc. Trong tháng này, các gia đình ở Ấn
Độ cũng tụ tập cùng nhau để ăn mừng
Diwali - lễ hội lớn nhất nước này.
Mặc dù mức độ lây nhiễm trên toàn
Ấn Độ những tuần gần đây chạm mức
thấp nhất kể từ đầu năm đến nay - dưới
15.000 ca mỗi ngày, có nhiều người lo
ngại việc nới lỏng các biện pháp hạn chế
có nguy cơ gây ra một làn sóng Covid-19
khác. Sự chủ quan từng khiến Ấn Độ trải
qua một đợt suy thoái giữa 2 làn sóng
Covid-19 lớn.
(Theo LĐO)

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm
ngừng hoạt động do Covid-19

Sau gần 2 năm đóng cửa trường
học do đại dịch Covid-19, hôm 15.11,
Philippines bắt đầu các lớp học
trực tiếp giới hạn ở một số khu vực
được chọn.
Theo phê duyệt của Tổng thống
Philippines Rodrigo Duterte, tổng
cộng có 100 trường công trong tổng số
48.000 trường công trên toàn Philippines
nằm trong khu vực có nguy cơ thấp
với Covid-19 tham gia chương trình
thử nghiệm mở cửa trở lại trường học
kéo dài trong hai tháng bắt đầu từ hôm
15.11. Trong khi đó, 30 trường tư sẽ bắt
đầu các lớp học trực diện một tuần sau
đó, vào ngày 22.11.

Theo ông Malcolm Garma, Trợ lý
Bộ trưởng Giáo dục Philippines, trong
giai đoạn thí điểm, hàng nghìn học sinh
Philippines từ cấp mẫu giáo đến lớp 3 và
1 số trường THPT sẽ dành 3 - 5 giờ học
trên lớp. Mỗi lớp học chỉ được chứa tối
đa 12 - 15 học sinh để đảm bảo giãn cách
và các trường học phải trang bị thêm cơ
sở vật chất để thực hiện các quy trình
y tế và tránh sự lây lan Covid-19. Giáo
viên và các cán bộ trường học đều phải
được tiêm phòng đầy đủ.
Trước đó, ngày 10.3.2020, quốc gia
Đông Nam Á này đã đóng cửa tất cả
các lớp học trực diện. Bộ Giáo dục
Philippines đã triển khai Kế hoạch giáo

Philippines thí điểm mở lại trường học.
Ảnh: CNN-Philippines
dục cơ bản, học tập liên tục theo hình
thức đào tạo từ xa trong gần 2 năm qua.
(Theo VOV.VN)

xe bọc thép Mỹ và
trực thăng Nga

Taliban đã tổ chức diễu binh tại thủ đô
Kabul nhằm thể hiện quá trình chuyển đổi
từ lực lượng nổi dậy thành quân thường
trực. Cuộc diễu binh ngày 14.11 có sử
dụng các xe bọc thép do Mỹ chế tạo và
trực thăng của Nga.
Theo Hãng tin Reuters, người phát
ngôn Bộ Quốc phòng Enayatullah
Khwarazmi của Taliban cho biết cuộc diễu
binh nói trên liên quan đến lễ tốt nghiệp
của 250 binh sĩ mới được huấn luyện.
Cuộc diễu binh có sự tham gia của hàng
chục xe an ninh bọc thép M117 do Mỹ sản
xuất. Những chiếc xe này chạy chầm chậm
trên một con đường lớn ở Kabul, cùng với
các máy bay trực thăng MI-17 bay tuần tra
trên trời. Nhiều binh sĩ mang theo súng
trường tấn công M4 do Mỹ sản xuất.
Phía chính quyền Taliban khẳng định
các phi công, thợ máy và các chuyên gia
khác thuộc Quân đội quốc gia Afghanistan
trước đây sẽ tham gia vào một lực lượng
mới. Lực lượng này đã bắt đầu mặc quân
phục thay cho trang phục truyền thống mà
các tay súng Taliban thường mặc.
Hiện nay hầu hết vũ khí và trang thiết
bị mà Taliban đang sử dụng là do Mỹ cung
cấp cho chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu
thuẫn trước đây. Chính quyền này đã sụp
đổ vào tháng 8 năm nay, sau cuộc tiến công
như vũ bão của Taliban.
(Theo TTO)
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