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KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - 
NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18.11.1930 - 18.11.2021)

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao sổ tiết kiệm cho 
các gia đình có người tử vong do Covid-19 có hoàn cảnh 
khó khăn, con đang độ tuổi đi học. Ảnh: DOÃN CÔNG
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Tổ chức dạy và học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, 
các địa phương, trường học chủ động từ dạy học trực 
tiếp ở vùng nguy cơ thấp và trung bình, sẵn sàng 
chuyển hình thức khác khi dịch bệnh phức tạp.

Linh hoạt nhiều hình thức 
dạy và học
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“Nước rút” hỗ trợ người lao động 
và phát triển BHXH tự nguyện
ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀU CÁ NEO ĐẬU TRÁNH, TRÚ BÃO:

Vẫn còn khó khăn 
Thanh tra chủ động, linh hoạt, phù hợp 
với tình hình dịch Covid-19

Trao tặng bộ áo phao đa năng cho ngư dân 
khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội sẽ triển khai mô hình 
khám chữa bệnh từ xa tại Bình Định
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Phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết dân tộc 
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Trao tặng bộ áo phao đa năng 
cho ngư dân khó khăn và lực lượng 
làm nhiệm vụ trên biển

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng áo phao đa năng cho ngư dân TX Hoài Nhơn. 
Ảnh: HỮU THANH

(BĐ) - Chiều 17.11, tại 
phường Tam Quan Bắc (TX 
Hoài Nhơn), đồng chí Trương 
Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ 
Chính trị, nguyên Chủ tịch 
nước, nguyên Chủ tịch Danh 
dự Hội CTĐ Việt Nam - trao 
tặng 1.800 bộ áo phao cứu sinh 
đa năng cho ngư dân nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn và các lực 
lượng làm nhiệm vụ trên biển 
của Bình Định. Cùng đi có ông 
Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch 
Hội CTĐ Việt Nam; ông Võ Văn 
Hoàng Minh, Trưởng Ban Từ 
thiện Hiệp hội nhựa TP Hồ Chí 
Minh - tác giả của bộ áo phao 
đa năng; và một số nhà tài trợ.

Đón tiếp Đoàn, về phía 
tỉnh có các đồng chí: Hồ Quốc 
Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn 
Thanh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; cùng đại diện 

một số sở, ngành của tỉnh và 
lãnh đạo TX Hoài Nhơn.

Tại buổi lễ, đại diện các nhà 
tài trợ đã trao bảng tượng trưng 
1.800 bộ áo phao cứu sinh đa 
năng có tổng giá trị 2,52 tỷ đồng 
gởi tặng tỉnh lần này cho Hội 
CTĐ tỉnh. Theo kế hoạch, số bộ 
áo phao này được phân bổ cho 
ngư dân khó khăn và lực lượng 
làm nhiệm vụ trên biển của TP 
Quy Nhơn, huyện Phù Cát, TX 
Hoài Nhơn và huyện Phù Mỹ.

Tiếp đó, nguyên Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang trực tiếp 
tặng áo phao cho một số ngư 
dân đánh bắt xa bờ của phường 
Tam Quan Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng đã tặng hoa cảm ơn 
nguyên Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang; Hội CTĐ tỉnh trao 
tặng Bảng vàng tri ân đến tác 
giả Võ Văn Hoàng Minh cùng 

các nhà tài trợ.
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên 

Chủ tịch nước cho biết, Bình 
Định là một trong những địa 
phương được quan tâm hỗ trợ 
nhiều bộ áo phao đa năng thời 
gian qua, với mong muốn giúp 
ngư dân đánh bắt xa bờ của 
tỉnh đảm bảo an toàn khi vươn 
khơi bám biển, góp phần bảo vệ 
chủ quyền biển đảo. Thời gian 
tới, đồng chí sẽ vận động nhà 
hảo tâm tiếp tục trao tặng thêm 
những bộ áo phao cho ngư dân 
và lực lượng làm nhiệm vụ trên 
biển của tỉnh.

Bộ áo phao đa năng có giá 
trị 1,4 triệu đồng/bộ với 14 phụ 
kiện, giúp người mặc đảm bảo 
an toàn hơn, nhất là khi bị rơi 
xuống biển thì vẫn có thể sống 
sót trong nhiều ngày, chờ lực 
lượng cứu hộ đến giúp. 

NGỌC TÚ

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 
sẽ triển khai mô hình khám 
chữa bệnh từ xa tại Bình Định

(BĐ) - Ngày 17.11, các 
ĐBQH: Lý Tiết Hạnh - Phó 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, 
Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc 
Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đã 
tiếp xúc cử tri chuyên đề theo 
hình thức trực tuyến với cán 
bộ, công chức, viên chức ngành 
Y tế tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, ĐB Lý 
Tiết Hạnh báo cáo với cử tri 
một số kết quả nổi bật của kỳ 
họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 
ĐB Lý Tiết Hạnh cũng gửi lời 
cảm ơn chân thành đến đội 
ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế 
trên địa bàn tỉnh đã có nhiều 
đóng góp to lớn cho công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 
thời gian qua.

Các cán bộ, lãnh đạo ngành 
Y tế tỉnh đã nêu nhiều kiến nghị 
liên quan đến những khó khăn, 
bật cập trên nhiều lĩnh vực. Cụ 
thể, Quốc hội cần sớm ban hành 
Luật Dân số và Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Luật 
BHYT sửa đổi. Cần có cơ quan 
độc lập về giám định BHYT, 
tránh tình trạng “người vừa giữ 
tiền vừa đi giám định”. Quốc 
hội cần xem xét lại việc không 
thông qua chương trình mục 
tiêu quốc gia Y tế - Dân số, 
bởi các địa phương còn phụ 
thuộc vào ngân sách Trung 
ương rất khó khăn trong bố 
trí kinh phí thực hiện, người 
dân phải chịu thiệt.

Bên cạnh đó, cần khắc 
phục bất cập trong cơ chế tài 
chính cho y tế tuyến huyện, xã; 
sửa đổi quy định về cách tính 
giờ làm thêm đối với nhân viên 
ngành Y; không thực hiện tinh 
giản biên chế đối với ngành Y 
tế; cần có chính sách tạo “sân 

chơi” bình đẳng cho y tế tư 
nhân phát triển, nhất là trong 
lĩnh vực khám chữa bệnh.

Và, một trong những bức 
xúc kéo dài cần sớm được giải 
quyết là khoản chi phí vượt 
trần vượt quỹ BHYT năm 2018 
đến nay vẫn chưa được BHXH 
chi trả, ảnh hưởng rất lớn đến 
hoạt động của các cơ sở khám 
chữa bệnh...

ĐB Nguyễn Lân Hiếu chia 
sẻ những khó khăn, bất cập 
ảnh hưởng đến chất lượng 
hoạt động của hệ thống y tế cơ 
sở hiện nay và cho biết, trong 
quá trình tham gia các hoạt 
động của Quốc hội, ĐB sẽ tiếp 
tục kiến nghị điều chỉnh các 
quy định của pháp luật còn bất 
cập, mâu thuẫn, chồng chéo.

ĐB Nguyễn Lân Hiếu cũng 
trao đổi về cách thức quản lý, 
thu chi tài chính của  Bệnh 
viện ĐH Y Hà Nội - đơn vị 
tự chủ tài chính 100% từ khi 
mới thành lập. Tới đây, đoàn 
công tác của Bệnh viện ĐH Y 
Hà Nội sẽ làm việc cụ thể với 
Sở Y tế Bình Định về triển khai 
mô hình khám chữa bệnh từ 
xa (Telehealth) tại Bình Định. 
Đồng thời, xúc tiến thực hiện 
đề án bệnh viện vệ tinh đối với 
BVĐK tỉnh.

Với kinh nghiệm chuyên 
sâu trong điều trị Covid-19, ĐB 
Nguyễn Lân Hiếu cho rằng nên 
bỏ các thuật ngữ F1, F2, F3; chỉ 
còn người nhiễm và người nghi 
nhiễm. Ngay cả người nhiễm 
Covid-19 cũng cần phân loại 
chặt chẽ: Người đã tiêm, chưa 
tiêm vắc xin, người có bệnh 
nền, người già, mang thai... để 
có hướng điều trị riêng biệt, 
hiệu quả. NGUYỄN VĂN TRANG

Khảo sát du lịch làng rau VietGAP 
Thuận Nghĩa, huyện Tây Sơn

(BĐ) - Ngày 17.11, Sở Du 
lịch tổ chức khảo sát về phát 
triển du lịch tại làng rau 
VietGAP Thuận Nghĩa, thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn. 
Cùng tham gia đoàn khảo sát 
có đại diện Sở NN&PTNT, Sở 
VH&TT, Hội LHPN tỉnh, Hiệp 
hội Du lịch Bình Định, khoa 
Dịch vụ và Du lịch, Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ  
Quy Nhơn.

Đoàn khảo sát đã tìm hiểu 
đời sống của người dân Thuận 
Nghĩa, nhằm định hướng thực 
hiện kế hoạch phát triển du lịch 
nông nghiệp ở Tây Sơn. Làng 
rau Thuận Nghĩa nằm gần các 
di tích lịch sử, văn hóa, danh 
thắng nổi tiếng ở Tây Sơn, 
như: Bảo tàng Quang Trung, 
thắng cảnh Hầm Hô - thác Đổ, 
di tích Đài Kính Thiên, lăng 
Mai Xuân Thưởng… nên có 
nhiều tiềm năng phát triển 
du lịch nông nghiệp gắn với 
cộng đồng. Cùng với làng rau 
VietGAP, tại Thuận Nghĩa còn 
lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ của 
dòng họ Quách, họ Nguyễn, 

họ Trần mang đậm nét kiến 
trúc truyền thống nhà lá mái 
Bình Định, thu hút du khách 
tìm đến check-in trong vài năm 
gần đây.

Sau khi khảo sát thực tế, 
đoàn công tác làm việc với 
UBND huyện Tây Sơn để giới 
thiệu kế hoạch phát triển du 
lịch nông nghiệp tại huyện 
Tây Sơn theo chương trình 
phối hợp giữa Sở Du lịch và 
Hội LHPN tỉnh; bàn giải pháp 
phát triển tổng thể du lịch Tây 
Sơn nói chung, làng rau Thuận 
Nghĩa nói riêng. Trên cơ sở đó, 
ngành Du lịch tỉnh sẽ tham 
mưu UBND tỉnh ban hành các 
chính sách hỗ trợ phát triển 
du lịch nông nghiệp, tập huấn 
trang bị kiến thức cho nông 
dân khi làm du lịch, đẩy mạnh 
quảng bá sản phẩm du lịch đặc 
trưng Tây Sơn. 

Huyện Tây Sơn cũng có kế 
hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, 
quy hoạch phát triển du lịch 
gắn với đảm bảo hài hòa lợi 
ích của người dân…

NGỌC NHUẬN

Ông Đặng Mạnh Cường được bầu làm 
Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn

(BĐ) - Ngày 17.11, HĐND 
TP Quy Nhơn khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp 
lần thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND TP Quy 
Nhơn xem xét,  thảo luận, 
thông qua nghị quyết về miễn 
nhiệm chức danh Chủ tịch 
HĐND thành phố khóa XII đối 
với ông Trần Văn Thanh do đã 
được cấp có thẩm quyền điều 
động nhận nhiệm vụ Giám 
đốc Sở Du lịch.

Kỳ họp đã tiến hành bầu 
chức danh Chủ tịch HĐND 
TP Quy Nhơn khóa XII. Với 
100% số phiếu tín nhiệm của 
đại biểu HĐND thành phố, 
ông Đặng Mạnh Cường - Phó 
Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch 
HĐND thành phố khóa XII - 
được bầu giữ chức Chủ tịch 
HĐND thành phố khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND 
thành phố đã thông qua 4 nghị 
quyết về: Quyết định chủ trương 
đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật 

Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng (bên phải) tặng hoa chúc mừng 
ông Đặng Mạnh Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn khóa XII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.                                         Ảnh: N. HÂN

Khu dân cư khu vực 6, phường 
Nhơn Bình (giai đoạn 3); Quyết 
định chủ trương đầu tư Dự án 
Khu dân cư núi Mồ Côi, phường 
Nhơn Phú (giai đoạn 3); Quyết 
định chủ trương đầu tư Dự án 
hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 

thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải; 
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
vốn đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 và vốn công 
trình đầu tư công năm 2021 do 
thành phố quản lý.

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

Linh hoạt nhiều hình thức dạy và học
Tổ chức dạy và học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, các địa phương, trường 

học chủ động từ dạy học trực tiếp ở vùng nguy cơ thấp và trung bình, sẵn sàng 
chuyển hình thức khác khi dịch bệnh phức tạp.

Tổ chức học trực tiếp ở các trường luôn phải đảm bảo điều kiện an toàn và thực hiện nghiêm túc 5K.           Ảnh: MAI HOÀNG

Quy Nhơn duy trì trực tiếp 
kết hợp trực tuyến

Sau thời gian triển khai dạy 
học trực tuyến, giao bài học và 
bài tập về nhà, TP Quy Nhơn 
tính chuyện mở cửa trường 
học để đón học sinh từ ngày 
15.11. Tuy nhiên, tình hình dịch 
Covid-19 phức tạp, thành phố 
quyết định duy trì dạy trực tiếp 
tại các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý, 
Nhơn Hội, Phước Mỹ; dạy trực 
tuyến kết hợp giao bài học, bài 
tập về nhà cho học sinh từng 
khối lớp ở các trường thuộc 
phường nội thành. 

Riêng xã đảo Nhơn Châu, 
ngày 11.11 ghi nhận ca F0 là 
học sinh lớp 1, ông Huỳnh Công 
Thành, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học và THCS Nhơn Châu 
cho hay, trường tạm dừng dạy 
trực tiếp để chuyển sang giao 
bài học, bài tập về nhà cho học 
sinh từ ngày 15.11.

Do số ca bệnh Covid-19 
trên địa bàn tăng cao, độ an 
toàn trong trường học đã giảm 
xuống nên thành phố thống 
nhất cho học sinh các phường 
nội thành học trực tuyến, các 
xã bán đảo và xã Phước Mỹ học 
trực tiếp. Phòng GD&ĐT thành 
phố tăng cường công tác quản 
lý, kiểm tra đối với các trường 
tổ chức dạy và học trực tuyến, 
group zalo… để đảm bảo chất 
lượng dạy và học. Quán triệt 
các trường tổ chức dạy trực 
tiếp tuân thủ nguyên tắc 5K, 

“ Duy trì hình thức dạy trực tuyến ở khối lớp 4, 5, nhà trường 
nắm bắt tình hình dạy và học thông qua giáo viên, ban đại diện 
cha mẹ học sinh và học sinh. Theo kế hoạch dạy học, cuối tháng 
11 đánh giá kiểm tra giữa học kỳ 1, nếu học sinh trở lại trường học 
trực tiếp thì thực hiện kiểm tra trực tiếp, còn chưa trở lại được thì 
triển khai theo hình thức bài làm trực tuyến”. 

Bà LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG, 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (TP Quy Nhơn) 

Trường ghi nhận hai ca mắc Covid-19 là học sinh từ cuối 
tháng 10 nên đã chuyển sang dạy học trực tuyến cho khối 3, 4, 5. 
Khi học sinh quay lại trường học, giáo viên có trách nhiệm đánh 
giá các em trong lớp trình độ đến đâu để phân ra các nhóm cụ 
thể hỗ trợ khi trở lại học trực tiếp.                          Ông LÊ NGỌC LIÊM, 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Hoài Hảo (Hoài Nhơn)

“

các quy định phòng, chống 
dịch Covid-19 phù hợp với yêu 
cầu trong tình hình mới. Phó 
Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn 
Nguyễn Phương Nam cho 
biết: “Khi tình hình dịch bệnh 
ổn định, chúng tôi sẽ tính tiếp, 
phải đảm bảo an toàn thì mới tổ 
chức dạy học trực tiếp cho học 
sinh”, ông Nam nói.

Phòng GD&ĐT thành phố 
cũng khẩn trương xây dựng kế 
hoạch chuẩn bị điều kiện để tổ 
chức dạy và học đối với học sinh 
các cấp, đảm bảo phù hợp với 
tình hình phòng, chống dịch. 
Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp 
ứng phó có hiệu quả khi có tình 
huống xảy ra, giám sát chặt chẽ, 
phát hiện sớm các trường hợp 
có nguy cơ mắc bệnh để có biện 

pháp ngăn chặn kịp thời, không 
để dịch xâm nhập vào trường 
học. Kế hoạch này áp dụng từ 
ngày 22.11, với việc thích ứng 
an toàn, linh hoạt trong dạy và 
học tương ứng 4 cấp độ dịch. 
Hình thức học trực tiếp chủ 
đạo khi dịch ở cấp 1, 2, nhưng 
các trường luôn phải chủ động 
chuyển dạy học trực tuyến khi 
dịch phức tạp.

“Riêng về dạy trực tuyến, 
hiện ở cấp THCS có 98% học 
sinh đủ điều kiện học; tiểu học 
có 97,5% học sinh đủ điều kiện. 
Phụ huynh yên tâm, tương tác 
giữa thầy và trò cũng tăng lên; 
tuy nhiên vẫn còn áp lực nhất 
định cho học sinh, chúng tôi 
yêu cầu các trường điều chỉnh 
kế hoạch giảng dạy”, Trưởng 

Phòng GD&ĐT thành phố Tô 
Thị Thu Hường thông tin.

Đã có sự chủ động, 
linh hoạt hơn

Mới đây, ngành GD&ĐT 
và Y tế đã hướng dẫn cho các 
trường triển khai kế hoạch 
dạy học theo Nghị quyết  
128/NQ-CP, tổ chức tương ứng 
với 4 cấp độ dịch: Cấp độ 1, 
dạy học trực tiếp bình thường; 
cấp độ 2 dạy học trực tiếp bình 
thường/hạn chế; cấp độ 3 dạy 
học trực tiếp hạn chế; cấp độ 4, 
ngừng dạy, học trực tiếp hạn 
chế. Trường hợp F0, báo cáo cho 
cơ quan y tế, phong tỏa tạm thời 
trường học, triển khai ngay biện 
pháp phòng, chống dịch.  

Ông Lâm Lăng Long, 
Trưởng Phòng GD&ĐT TX An 
Nhơn cho hay, khi dịch trở lại 
phức tạp, đánh giá cấp độ dịch 
của từng địa phương, thị xã 
quyết định cho học sinh mầm 
non, tiểu học, THCS tạm dừng 
đến trường từ ngày 11.11. Toàn 
bộ các trường chuyển sang hình 
thức dạy học trực tuyến và gửi 
tài liệu để học sinh học ở nhà 
thời gian này.

Sở GD&ĐT đánh giá, đến nay, 
việc tổ chức linh hoạt an toàn, 
thích ứng với dịch Covid-19, các 
cơ sở giáo dục đã nắm vững và có 
sự chủ động, phối hợp cơ quan y 
tế địa phương để xử lý tình huống 
liên quan dịch bệnh Covid-19 
nhanh hơn, phù hợp với tình 
hình thực tiễn. Một số trường 
hợp F0, F1 là học sinh, giáo viên 
đã được các trường học, địa 
phương bình tĩnh xử lý, đảm 
bảo hoạt động dạy học không 
bị gián đoạn. Sở cũng yêu cầu 
các cơ sở tăng cường đảm bảo 
an toàn trường học, không để 
xảy ra các hiện tượng bất an về 
tinh thần, tâm lý của viên chức 
làm ảnh hưởng đến trẻ em mầm 
non, học sinh; tổ chức hiệu quả 
các hoạt động tư vấn, hỗ trợ trẻ 
em, học sinh về học tập, tâm lý.  

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê 
Thị Điển cho hay: Tình hình dịch 
diễn biến phức tạp, khó lường, 
Sở GD&ĐT luôn nhấn mạnh 
yêu cầu các phòng GD&ĐT, các 
trường học và đơn vị trực thuộc 
phải luôn luôn chủ động trong 
phòng, chống dịch, bám sát kế 
hoạch tổ chức hoạt động dạy 
và học để có ứng biến linh hoạt 
an toàn, thích ứng và xử lý tình 
huống phù hợp tương ứng từng 
cấp độ dịch ở từng địa phương.

MAI HOÀNG

Còn hơn 19.000 học sinh chưa đến trường do ảnh hưởng mưa, lũ
(BĐ) -  Sở GD&ĐT cho 

biết, đến ngày 17.11, học sinh 
nhiều trường học nghỉ tránh 
lũ đã trở lại trường học. Tuy 
nhiên, vẫn còn hơn 19.000 học 
sinh không thể đến trường do 
lũ lụt, tập trung ở huyện Tuy 
Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và 
TX Hoài Nhơn.

Trong đó, khối mầm non, 
tiểu học, THCS, huyện Phù Cát 
còn 1.013 học sinh thuộc xã Cát 
Chánh, điểm trường Hưng Trị 
(Trường Tiểu học Cát Thắng), 
và 2 lớp học thuộc Trường 
Mẫu giáo Cát Tiến. Huyện 
Tuy Phước còn 10.645 học 
sinh ở các xã Phước Nghĩa, 

Phước Hòa, Phước Thắng, 
Phước Quang, Phước Hưng, 
Phước An và Phước Thuận. 
Huyện Phù Mỹ còn 750 học 
sinh ở xã Mỹ Thắng. TX Hoài 
Nhơn còn 3.127 học sinh ở các 
xã Hoài Mỹ, Hoài Sơn, Hoài 
Châu Bắc.

Khối THPT trên địa bàn 

tỉnh còn 3.922 học sinh thuộc 
4 trường bị nước lũ chia cắt là 
Trường THPT số 3 Tuy Phước 
(huyện Tuy Phước); Trường 
THPT Ngô Lê Tân, Trường 
THPT số 3 Phù Cát, Trường 
THPT Nguyễn Hữu Quang 
(huyện Phù Cát).

THU HIỀN

l Trong 2 ngày 16 - 17.11, 
đại diện Đảng ủy, UBND, các 
ngành, hội, đoàn thể xã Mỹ 
Châu (huyện Phù Mỹ) tổ chức 
tặng quà cứu trợ cho 320 hộ 
dân ở thôn Châu Trúc có nhà 
bị ngập nước trong đợt mưa lũ 
vừa qua. Mỗi phần quà là một 
thùng mì tôm và một lốc nước 
uống đóng chai. VĂN TỐ
l 20 hộ nghèo gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 ở 
xã Tây Giang, huyện Tây Sơn 
đã được Ủy ban MTTQ Việt 
Nam xã tặng quà vào chiều 
17.11. Mỗi suất quà trị giá 500 
nghìn đồng (300 nghìn đồng 
và một số nhu yếu phẩm). 

TÍN TRỌNG

l Ngày 17.11, Chi hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Hoài An (trực thuộc Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh) đã 
đến thăm hỏi, động viên và 
trao 53,4 triệu đồng hỗ trợ gia 
đình chị Huỳnh Thị Kim Thảo 
(26 tuổi, ở xã Ân Phong, huyện 
Hoài Ân). Chị Thảo vừa sinh 
đôi nhưng bị tràn dịch phổi, 
gan, mắc bệnh tim và suy 
thận, hoàn cảnh khó khăn.

NGỌC NGA

TIN VẮN

DỰ ÁN “LÀNG HÒA BÌNH 
VIỆT NAM - HÀN QUỐC”:

Sẽ rà phá 
bom mìn trên 
diện tích 15.000 ha 
tại 3 tỉnh

(BĐ) - Chiều 17.11, tại TP 
Quy Nhơn, Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 
tại Việt Nam, Trung tâm Hành 
động bom mìn Quốc gia Việt 
Nam (VNMAC) và Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc 
tại Việt Nam (UNDP) làm việc 
trực tuyến với UBND 3 tỉnh 
Bình Định, Thừa Thiên Huế 
và Quảng Ngãi để thống nhất 
một số nội dung trong việc 
triển khai thực hiện Dự án 
“Làng Hòa Bình Việt Nam - 
Hàn Quốc”. Đại tá Nguyễn 
Văn Dư, Phó Chỉ huy trưởng 
Bộ CHQS tỉnh, chủ trì tại điểm 
cầu UBND tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, các đơn 
vị và 3 địa phương đã trao đổi, 
bổ sung các nội dung để hoàn 
thiện chương trình dự án. 
Trong đó, 2 hợp phần trong 
dự án sẽ được chia làm 4 dự 
án riêng. Cụ thể, hợp phần 
rà phá bom mìn sẽ là dự án 
chung được triển khai ở 3 tỉnh; 
với hợp phần phát triển nông 
thôn, mỗi tỉnh sẽ thực hiện 
một dự án riêng theo đặc thù 
của địa phương. Đồng thời, 
các đơn vị, địa phương cũng 
thống nhất thành lập 1 Ban 
chỉ đạo chung để điều hành, 
chỉ đạo đảm bảo tính liên 
thông, liên tục của toàn bộ 
dự án. Lãnh đạo KOICA cũng 
thống nhất sẽ triển khai thực 
hiện rà phá bom mìn trên 
diện tích 15.000 ha đất trên 
địa bàn 3 tỉnh. 

HỒNG PHÚC



KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - 
NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM (18.11.1930 - 18.11.2021)

4 THỨ NĂM, 18.11.2021
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình ĐịnhTHỜI SỰ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sâu sát của các cấp ủy Đảng, 
sự phối hợp của các cấp chính 
quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
tăng cường củng cố, mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ 
thống tổ chức MTTQ từ tỉnh 
đến cơ sở, khu dân cư được kiện 
toàn, phát triển. Mặt trận đổi mới 
nội dung và phương thức hoạt 
động, tích cực vận động nhân 
dân phát huy tinh thần chủ động 
sáng tạo, tự lực, tự cường khắc 
phục khó khăn, vươn lên thi đua 
lao động sản xuất kinh doanh, 
giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. 

Phát huy vai trò 7.100 
tổ Covid-19 cộng đồng 

Trước diễn biến phức tạp của 
đại dịch Covid-19, Mặt trận các 
cấp đã đổi mới công tác tuyên 
truyền, vận động ủng hộ nguồn 
lực cho công tác phòng, chống 
dịch. Với phong trào “Bình Định 
đoàn kết, quyết tâm chiến thắng 
đại dịch Covid-19”, Ban Dân 
vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và các tổ chức chính 
trị - xã hội, Hội CTĐ tỉnh đã xây 
dựng, củng cố, kiện toàn 7.104 
tổ Covid-19 cộng đồng, nhiều 
nhóm nòng cốt ở cơ sở, nhiều 
mô hình phòng chống dịch, thu 
hút hàng nghìn tình nguyện 
viên tham gia. 

Bà Huỳnh Thị Mai, thành 
viên tổ giám sát Covid-19 cộng 
đồng khu phố Định An, thị 
trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 
Thạnh, chia sẻ: Nắm chắc yêu 
cầu, nhiệm vụ của tổ giám sát 
Covid-19 tại cộng đồng, các 
thành viên của tổ vừa tuyên 
truyền các quy định phòng, 
chống dịch, vừa nắm chắc địa 
bàn, lịch trình đi về của người 
dân trong khu phố để kịp thời 
báo cáo chính quyền và nhắc 
nhở người dân khai báo y tế, 
cách ly theo đúng quy định. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 
Tự hào về lịch sử, truyền thống vẻ vang, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định ngày càng phát huy vai trò, huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng 
lớp nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Tính đến nay, tổng số tiền 
ủng hộ cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 và mua 
vắc xin phòng Covid-19 trên 
toàn tỉnh là 39,8 tỷ đồng. Trong 
đó, cấp tỉnh vận động hơn 28 
tỷ đồng; cấp huyện vận động 
hơn 11,779 tỷ đồng. MTTQ tỉnh 
đã trao tặng 14 sổ tiết kiệm cho 
các gia đình có người chết do 
Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, có con nhỏ đang đi 
học (30 triệu đồng/sổ); hỗ trợ 65 
gia đình có người chết do nhiễm 
Covid-19; phối hợp tổ chức 
Điểm tiếp sức người dân từ các 
tỉnh phía Nam về quê tránh dịch 
(tại TX An Nhơn); tổ chức nhiều 
“Chuyến xe nghĩa tình”; phân 
bổ vật tư y tế phục vụ công tác 
phòng, chống dịch… 

Đẩy mạnh các cuộc 
vận động

MTTQ Việt Nam các cấp tiếp 
tục huy động mọi người dân 
Việt Nam trong và ngoài nước, 

không phân biệt thành phần 
xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín 
ngưỡng tích cực tham gia vào 
các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua yêu nước. Trong đó, 
nổi bật là cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông 
thôn mới, đô thị văn minh”, xây 
dựng quỹ Vì người nghèo, cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”… 

Năm 2021, quỹ Vì người 
nghèo các cấp của tỉnh đã tiếp 
nhận hơn 14,7 tỷ đồng. Từ 
nguồn quỹ, Ban Thường trực Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ 
chức các hoạt động an sinh xã 
hội với 66.796 suất quà (trị giá 
trên 41 tỷ đồng); bàn giao 228 
nhà Đại đoàn kết (6,8 tỷ đồng). 

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết đã 
góp phần hiện thực hóa mong 
ước an cư của các hộ nghèo, 
có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Cơ bản hoàn thành căn 
nhà Đại đoàn kết ngay trước 
những ngày mưa gió đầu tháng 

11, gia đình ông Đỗ Minh Đức, 
ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước, quá đỗi vui 
mừng. Được hỗ trợ kinh phí 
50 triệu đồng từ quỹ Vì người 
nghèo tỉnh, cả gia đình đã vay 
mượn thêm, nỗ lực để xây mới 
căn nhà chắc chắn, là nơi trở 
về bình yên sau những vất vả 
mưu sinh. 

Với cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
phối hợp với Sở Công Thương 
tổ chức Hội chợ Xuân 2021, 
chương trình “Tháng bán hàng 
khuyến mãi giảm giá” trên địa 
bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp 
với Sở KH&CN, Liên hiệp các 
hội KHKT tổ chức xét chọn, giới 
thiệu 2 công trình KH&CN có 
giá trị khoa học và thực tiễn 
để Ban Chỉ đạo Biên tập Sách 
vàng sáng tạo Việt Nam xem 
xét, đưa vào Sách vàng sáng tạo 
Việt Nam năm 2021.

Tích cực tham gia xây dựng
Đảng, chính quyền 

Để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ 
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng hợp pháp của nhân 
dân, phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, MTTQ các cấp 
tích cực tham gia giám sát, phản 
biện xã hội. 

MTTQ các cấp tổ chức 532 
đoàn giám sát về nhiều nội 
dung, trong đó có giám sát việc 
thực hiện chính sách hỗ trợ cho 
người lao động, người sử dụng 
lao động khó khăn do đại dịch 
Covid-19. Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh thực hiện các chuyên 
đề giám sát lớn của năm 2021 là 
“Giám sát tiếp công dân và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo đối với 
chủ tịch UBND các cấp”, “Giám 
sát cán bộ, đảng viên và công tác 
cán bộ”, giám sát các xã để công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2021. Đồng thời, 
phối hợp tổ chức đối thoại giữa 
chính quyền với các hộ dân thôn 
Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù 
Cát về dự án Khu du lịch khách 
sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội…

Trong công tác tham gia xây 
dựng Đảng, Nhà nước, Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh phối hợp với Đoàn 
ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh các cấp 
tổ chức tốt 66 điểm tiếp xúc giữa 
ĐBQH với cử tri trước và sau 
các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, 
khóa XV. Trước đó, Mặt trận đã 
tổ chức các bước hiệp thương 
lựa chọn, giới thiệu người ứng 
cử ĐBQH khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 
2026 đảm bảo đủ tiêu chuẩn, số 
lượng, cơ cấu thành phần hợp 
lý, đúng luật định; tổ chức tốt 
các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi 
công tác, nơi cư trú, hội nghị 
tiếp xúc giữa cử tri với các ứng 
cử viên để vận động bầu cử. Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp đã 
góp phần vào thành công của 
cuộc bầu cử ĐBQH hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp. Tỷ lệ 
cử tri đi bầu đạt 99,83%. 

NGUYỄN MUỘI

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao sổ tiết kiệm cho các gia đình có người tử vong do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, con 
đang độ tuổi đi học.                                                           Ảnh: DOÃN CÔNG

Ngày 16.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Phù Cát tổ chức gặp mặt cán bộ 
làm công tác Mặt trận nhân kỷ niệm 
91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt 
Nam (18.11.1930 - 18.11.2021).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã 
cùng nhau ôn lại truyền thống ra đời 
và phát triển của MTTQ Việt Nam. Kế 
thừa và phát huy truyền thống đó, thời 
gian qua MTTQ Việt Nam các cấp trên 
đại bàn huyện Phù Cát đã phối hợp với 
các tổ chức thành viên tích cực tuyên 
truyền, vận động nhân dân tăng cường 
xây dựng và phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong 
các tầng lớp nhân dân, góp phần phát 
triển KT-XH của địa phương. 

Nổi bật thời gian qua, MTTQ Việt 

Nam các cấp trên địa bàn huyện đã vận 
động nhân dân đóng góp công sức, tiền 
của và hiến đất với tổng trị giá trên 144 
tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường 
giao thông nông thôn, kênh mương nội 
đồng, xây dựng nông thôn mới; vận 
động các nguồn lực đóng góp quỹ Vì 
người nghèo để xây dựng mới 259 nhà, 
sữa chữa 45 nhà cho hộ nghèo với số tiền 
gần 6,5 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn đột 
xuất, tặng quà, giúp học sinh nghèo, hỗ 
trợ phương tiện sản xuất với số tiền trên 
965 triệu đồng; vận động hơn 8 tỷ đồng 
và hàng hóa trị giá hơn 100 tỷ đồng kịp 
thời chuyển vào TP Hồ Chí Minh và một 
số tỉnh phía Nam để giúp đỡ bà con bị 
ảnh hưởng do đại địch Covid-19…  

TRƯỜNG GIANG

Phù Cát gặp mặt kỷ niệm 91 năm 
Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền 
thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930-
18.11.2021), trong 2 ngày 16 - 17.11, Bộ 
CHQS tỉnh tổ chức gặp mặt, thăm hỏi 

Thăm, tặng quà cho già làng, 
người có uy tín tiêu biểu

Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho già làng, người có uy tín tiêu 
biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
huyện An Lão.                              Ảnh: THÀNH PHÚC

và động viên những già làng, 
người có uy tín tiêu biểu trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số tại các huyện: An Lão, Hoài 
Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, 
Vân Canh và Phù Cát. Tại các 
buổi gặp mặt, Bộ CHQS tỉnh 
đã trao 25 suất quà (trị giá 1 
triệu đồng/suất) cho các già 
làng, người có uy tín tiêu biểu 
trong đồng bào dân tộc thiểu số 
tại các địa phương. 

Ngày 17.11, Ban Dân tộc 
tỉnh đã đến thăm, tặng 7 suất 

quà cho già làng, người có uy tín tại xã 
Canh Hòa và xã Canh Hiệp (huyện Vân 
Canh); mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

 THÀNH PHÚC - LINH DƯƠNG 
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Bình Định

Trong kế hoạch chuẩn bị 
ứng phó thiên tai năm 2021, 
UBND TP Quy Nhơn xây 
dựng phương án đảm bảo an 
toàn cho ngư dân và tàu thuyền 
(1.070 tàu khai thác tại địa 
phương, 153 tàu di chuyển ngư 
trường và đánh bắt vùng khơi). 
Trên địa bàn thành phố có các 
vùng nước có thể làm nơi neo 
đậu tàu thuyền như: Từ cầu 
Hàm Tử đến đường Phan Chu 
Trinh neo đậu được 389 tàu của 
ngư dân thành phố và khoảng 
100 tàu vãng lai; khu vực công 
viên sinh thái Đống Đa neo 
đậu khoảng 66 tàu cỡ nhỏ; khu 
dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc 
sông Hà Thanh neo đậu được 
66 tàu; đầm Mai Hương (xã 
Nhơn Hội) neo đậu được 176 
tàu; phía Tây Bắc xã Nhơn Hội 
(2 thôn Hội Thành, Hội Tân) 
có thể neo đậu 176 tàu cỡ nhỏ. 
Các lạch nhỏ tại các phường 
Đống Đa, Ghềnh Ráng, Nhơn 
Bình neo đậu được 58 tàu. 

Trên thực tế, số tàu cá của 
ngư dân ở các địa phương về 
tránh, trú bão cùng một lúc 
thường cao hơn khả năng tiếp 
nhận, cùng với đó luồng ra 
vào, hạ tầng các khu neo đậu 
chưa được đầu tư xây dựng 
nên việc tổ chức đón tàu gặp 
nhiều trở ngại. 

Sáng 17.11, ở vùng nước 
đường Phan Chu Trinh, ở 
phường Hải Cảng, TP Quy 
Nhơn, có hàng trăm tàu lớn, 
nhỏ đang neo đậu. Ngư dân 
Nguyễn Hải, ở phường Đống 
Đa, TP Quy Nhơn, thuyền 

ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀU CÁ NEO ĐẬU TRÁNH, TRÚ BÃO:

Vẫn còn khó khăn 
Mùa mưa bão, việc đảm bảo 
an toàn tính mạng và tài sản 
của ngư dân tại các khu neo 
đậu tàu cá luôn được quan 
tâm. Dù nỗ lực nhưng công 
tác này vẫn tồn tại những 
khó khăn, hạn chế, cần tiếp 
tục từng bước khắc phục.  

trưởng tàu cá khai thác xa bờ, 
chia sẻ: “Tàu chúng tôi thường 
neo đậu ở vùng nước đường 
Phan Chu Trinh nhiều năm 
qua, đảm bảo an toàn trong 
mùa mưa bão. Chúng tôi thì 
đã quen luồng, bến mà có lúc 
vẫn gặp trở ngại; đó là chưa kể 
luồng tàu ra vào cảng cá Quy 
Nhơn cùng chung với luồng ra 
vào khu neo đậu này. Chúng 
tôi khó thì những người ở xa 
lâu lâu mới vào còn khó hơn. 
Một điểm nữa là khi tập trung 
nhiều tàu, sẽ có đông người, 
tình hình phức tạp nên rất 
mong lực lượng chức năng 
tăng cường hướng dẫn, quản 
lý để đảm bảo ANTT, PCCC, 
ATGT và đặc biệt là đảm bảo 
an toàn phòng dịch Covid-19”.  

Hai khu neo đậu tàu cá 
tránh, trú bão đầm Đề Gi 
(huyện Phù Cát), Tam Quan 
(TX Hoài Nhơn) đang trong 
quá trình xử lý các bất cập nên 
hiện chủ yếu chỉ phục vụ tàu cá 
địa phương. Nhưng do đây là 
hai địa phương có nghề cá phát 
triển mạnh nên cả hai cũng xảy 
ra hiện tượng quá tải từ nhiều 

Hàng trăm tàu cá neo đậu vùng nước đường Phan Chu Trinh (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) sáng 17.11.             Ảnh: HOÀI THU

năm qua.    
Ông Bùi Bình Hùng, Phó 

Giám đốc Ban Quản lý cảng 
cá và Dịch vụ đô thị TX Hoài 
Nhơn, cho biết: Ngoài việc 
hướng dẫn, cố gắng sắp xếp 
được nhiều tàu cá neo đậu, 
đơn vị đã trang bị đầy đủ các 
phương tiện, dụng cụ như: Áo 
phao, phao tròn, bao đựng cát, 
đèn pin... và chuẩn bị nhân lực 
sẵn sàng ứng phó khi có mưa 
bão. Từ tháng 3.2021, đã ban 
hành quy chế tổ chức, hoạt 
động và trang bị thêm dụng 
cụ cần thiết cho đội PCCC tại 
Cảng cá - Khu neo đậu tránh 
trú bão tàu cá Tam Quan, để hỗ 
trợ ứng cứu khi có cháy nổ xảy 
ra. Đặc biệt, năm nay chúng 
tôi còn thêm nhiệm vụ xây 
dựng và triển khai phương án 
cụ thể ứng phó thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn trong bối cảnh 
dịch bệnh. 

Theo Giám đốc Sở 
NN&PTNT Trần Văn Phúc, Bộ 
NN&PTNT, Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tháo 
gỡ khó khăn, hạn chế, triển 
khai dự án đầu tư thêm cho 

các khu neo đậu tàu cá tránh, 
trú bão Tam Quan, Đề Gi 
thời gian tới, nhằm đảm bảo 
tốt hơn an toàn tính mạng 
và tài sản của ngư dân. Từ 
ngày 10.12.2021 khi Thông 
tư 13/2021 của Bộ NN&PTNT 
có hiệu lực thi hành, mọi việc 
sẽ khá hơn, do Thông tư có 
nhiều nội dung liên quan sát 
sườn với thực tế như: Đầu tư 
xây dựng, kiện toàn, nâng cao 
năng lực chuyên môn nghiệp 
vụ, cung cấp đầy đủ dụng 
cụ, trang thiết bị đáp ứng 
yêu cầu phòng, chống thiên 
tai đối với lực lượng quản lý, 
vận hành, sử dụng khu neo 
đậu tránh trú bão cho tàu cá. 
Kiểm tra, đánh giá thường 
xuyên, định kỳ và đột xuất 
về hiện trạng, mức độ an 
toàn phòng, chống thiên tai 
đối với khu neo đậu tránh 
trú bão. Thực hiện duy tu, 
bảo dưỡng và kiểm soát các 
hoạt động sửa chữa, nâng cấp 
khu neo đậu tránh, trú bão 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về công trình...

HOÀI THU 

l Trong 10 tháng đầu năm 
2021, thu thuế nội địa của tỉnh 
Bình Định đạt trên 9.598 tỷ 
đồng, vượt 3,9% so với dự toán 
năm, tăng 12,3% so với cùng kỳ 
năm trước. Trong cơ cấu nguồn 
thu, có 13/17 khoản thu nội địa 
thực hiện đạt và vượt bình quân 
dự toán HĐND tỉnh giao, trong 
đó thu từ DN Nhà nước Trung 
ương vượt 33,3% dự toán 
năm, tăng 63,3% so cùng kỳ; 
tiền sử dụng đất vượt 10,7% 
dự toán năm, tăng 8,5% so 
với cùng kỳ; thu từ DN có vốn 
đầu tư nước ngoài đạt 98,5% 
dự toán, tăng 1,1%; thu từ 
khu vực công thương nghiệp 
ngoài quốc doanh đạt 91,1% 
dự toán, tăng 14,6% so cùng 
kỳ; thuế thu nhập cá nhân đạt 
89,5% dự toán năm...

 MINH HẢI
l Từ đầu mùa mưa đến 

nay, huyện An Lão đã trồng 
mới được 1.110 ha rừng tập 
trung, trong đó nhân dân tự 
trồng trên đất lâm nghiệp được 
giao quyền sử dụng 1.080 ha 
và Ban quản lý rừng phòng hộ 
An Lão trồng 30 ha rừng thay 
thế tại xã An Dũng, đạt 111% 
kế hoạch diện tích rừng trồng 
trong năm 2021. 

Toàn huyện An Lão hiện có 
hơn 60.200 ha diện tích rừng và 
đất lâm nghiệp, trong đó đã có 
hơn 22.000 ha rừng được giao 
cho các tổ chức, hộ gia đình nhận 
khoán quản lý, bảo vệ; độ che 
phủ rừng của huyện tăng từ 78% 
(năm 2016) lên 82% (năm 2021).

HOÀNG NAM QUỐC
l Vụ Đông Xuân 2021 - 

2022, xã Tây Thuận, huyện 
Tây Sơn sẽ hỗ trợ bà con nông 
dân gần 6.000 kg lúa giống chất 
lượng cao để sản xuất. Hiện xã 
đang thống kê danh sách các 
hộ dân vùng sản xuất, mua lúa 
và cấp phát để người dân kịp 
sản xuất. Ngoài việc hỗ trợ lúa 
giống, xã cũng sẽ phối hợp tổ 
chức các lớp tập huấn để giúp 
nông dân sản xuất lúa đạt 
hiệu quả cao nhất, từng bước 
nâng cao giá trị sản xuất trên 
một đơn vị diện tích canh tác.                    

ĐINH NGỌC

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 15.11, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
đã ký quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư, đồng thời 
chấp thuận nhà đầu tư là Công 
ty CP Lâm nghiệp Kim Thành 
Lập (phường Bồng Sơn, TX Hoài 
Nhơn) thực hiện dự án Nhà 
máy sản xuất ván MDF, HDF và 

OKAL Bình Định tại Cụm công 
nghiệp Giao Hội, phường Hoài 
Tân, TX Hoài Nhơn.

Quy mô giai đoạn 1 của dự 
án là sản xuất 425.250 m3 sản 
phẩm ván gỗ và 180 nghìn m3 
ván dăm OKAL/năm, tổng 
vốn đầu tư hơn 4.371 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch đăng ký của 

chủ đầu tư, quý I/2022 sẽ khởi 
công xây dựng nhà máy; quý 
IV/2023 hoàn thành đưa vào sử 
dụng dây chuyền sản xuất ván 
OKAL, đồng thời xây dựng, 
lắp đặt dây chuyền sản xuất 
ván MDF, HDF đảm bảo đến 
quý II/2025 sẽ hoàn thành đưa 
vào sử dụng.                  TIẾN SỸ

Vi e t t e l  B ì n h  Đ ị n h , 
Mobifone Bình Định, VNPT 
Bình Định và Công ty CP 
Misa là 4 đơn vị đáp ứng đủ 
các quy định của Thông tư 
78/2021 của Bộ Tài chính đang 
xúc tiến việc cung cấp phần 
mềm và dịch vụ hóa đơn điện 

tử cho cộng đồng DN trên địa 
bàn tỉnh. 

Những ngày qua, các đơn 
vị đã tích cực phối hợp với 
ngành Thuế phổ biến Nghị 
định số 123/2020 của Chính 
phủ và Thông tư 78/2021 của 
Bộ Tài chính về việc thực hiện 

giai đoạn 1 phần mềm hóa 
đơn điện tử, thay thế hóa đơn 
giấy. Các đơn vị cũng cam 
kết đồng hành, hỗ trợ tối đa 
cho DN trong quá trình triển 
khai hóa đơn điện tử đến khi 
thuần thục. 

M. HẰNG

Đầu tư trên 4.371 tỷ đồng xây dựng 
nhà máy chế biến gỗ 

4 doanh nghiệp phối hợp với ngành Thuế 
triển khai phần mềm hóa đơn điện tử

Tổng kết 5 năm phong trào 
“CCB giúp nhau giảm nghèo, 
làm kinh tế giỏi” giai đoạn  
2016 - 2021 của Hội CCB tỉnh, 
Trung ương Hội CCB Việt Nam 
đã tặng bằng khen cho 3 hội 
viên Hội CCB Bình Định, gồm: 
Bà Trần Thị Như Hoa, Phó Chủ 
nhiệm CLB CCB Sản xuất kinh 
doanh giỏi tỉnh, chủ cơ sở sản 
xuất nước mắm Như Hoa (TX 
Hoài Nhơn); ông Trần Ngọc 
Cường, Phó Chủ nhiệm CLB 
CCB Sản xuất kinh doanh giỏi 
TP Quy Nhơn, Giám đốc Công 
ty TNHH Thương mại Tân 
Nhật Cường (TP Quy Nhơn); 
ông Ngô Đình Quảng, Chi hội 
trưởng CCB thuộc xã Tây Phú, 
huyện Tây Sơn. 

Ngoài ra, UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho 7 hội viên có 
thành tích xuất sắc trong phong 
trào trên, gồm các ông, bà: Lê 
Thành Được, Chủ nhiệm CLB 
CCB Sản xuất kinh doanh giỏi 
tỉnh; Lê Thanh Hải, Chủ nhiệm 
CLB CCB Sản xuất kinh doanh 
giỏi TX An Nhơn; Lê Văn Sau, 
Chi hội trưởng CCB thôn Vạn 
Xuân, xã An Hòa, huyện An Lão; 
Võ Thanh Triên, hội viên CCB 
xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn; Lê 
Thị Thu, hội viên CCB phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn; 
Nguyễn Đình Thiện, hội viên 
CCB xã Phước Quang, huyện 
Tuy Phước và Nguyễn Trọng 
Đào, hội viên CCB xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh.         MINH MAI        

10 hội viên CCB được Trung ương 
Hội và UBND tỉnh khen thưởng

TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO “CCB GIÚP NHAU  
GIẢM NGHÈO, LÀM KINH TẾ GIỎI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2021:
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Bình Định

Sáng tạo nhỏ, ý nghĩa lớn 
Bê tông cường độ cao không phải là điều gì mới, 
nhưng nghiên cứu để làm ra thành công những 
sản phẩm có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu 
cầu của đời sống từ loại vật liệu này lại là chuyện 
khác. Th.S Võ Hữu Thiện (Sở Xây dựng) và cộng sự 
đã làm được điều này.

Dạo quanh một số đường 
phố ở Quy Nhơn như: Chương 
Dương, Nguyễn Trãi, Phan 
Bội Châu, Xuân Diệu, nếu để 
ý kỹ sẽ thấy khác với một số 
nơi, nền vỉa hè ở đây liền lạc 
từ trong ra đến bó vỉa, không 
gian thoáng đãng hơn. Điểm 
khác biệt này là nhờ những tấm 
ghi bảo vệ cây xanh bao quanh 
gốc cây. 

Nếu trước đây, mỗi gốc cây 
đều có bồn xây nổi quanh gốc, 
giữ lại một phần đất trống để 
có thể tưới nước, bón phân, 
thì nay thay vào đó là những 
tấm ghi bảo vệ, các nhu cầu 
của cây xanh vẫn được đảm 
bảo mà không gian vỉa hè lại 
thông thoáng, bằng phẳng và 
đẹp hơn.

Th.S Võ Hữu Thiện cho biết: 
Tấm ghi được làm bằng bê tông 
cường độ cao chế tạo từ hỗn 
hợp xi măng, hệ cốt liệu tối ưu, 
các chất siêu dẻo và phụ gia 
hoạt tính, nhờ vậy có độ bền 
cao, khả năng chịu nén, chịu 
lực và kháng mài mòn tốt; đồng 
thời chấp nhận nhiều phương 
án tạo hình phức tạp mà vẫn 
đảm bảo nét thanh mảnh, độ 
thẩm mỹ cao cho sản phẩm. 

Thực tế cho thấy những 
tấm ghi có nhiều lỗ lớn trên 
bề mặt vừa tạo hoa văn đẹp 
mắt, vừa đảm bảo cho việc tưới 
nước, bón phân cho cây. Vào 
mùa mưa, nước mưa có thể 
tràn vào gốc cây, thấm xuống 

mặt đất. Không chỉ làm tấm 
ghi, Th.S Võ Hữu Thiện và cộng 
sự còn ứng dụng bê tông cường 
độ cao làm nắp hố ga và sản 
phẩm đã được lắp đặt tại một 
số đường phố như: Phùng Khắc 
Khoan, hẻm đường Hoàng Văn 
Thụ... của TP Quy Nhơn, thay 
cho nắp bằng gang. Theo tính 
toán của Th.S Võ Hữu Thiện, 
cứ 10 ha khu dân cư sử dụng 
lưới chắn rác bằng bê tông sẽ 
tiết kiệm hơn 110 triệu đồng so 
với trước. 

Ông Nguyễn Mai Chí Trung, 
Phó trưởng Khoa Kỹ thuật và 
Công nghệ, Trường ĐH Quy 
Nhơn, đánh giá: Điểm sáng tạo 
ở đây là bê tông cường độ cao 
được sử dụng để thay thế cho 
vật liệu gang hay composite. 
Nhờ đó, khắc phục được tình 

trạng rỉ sét, mất trộm và tiết 
kiệm chi phí; hơn nữa bê tông 
cường độ cao còn bền và thân 
thiện với môi trường hơn, đặc 
biệt có thể dễ dàng sản xuất tại 
địa phương.

Có một điểm thú vị là nhiều 
công nhân vệ sinh môi trường 
cho biết, các tấm ghi thay cho 
bồn cây xây nổi giúp họ giảm 
tải công việc, vì trước đây 
những bồn cây ấy vô tình trở 
thành vật cản khiến rác đọng 
lại, khó quét, và có khi là chỗ 
để rác của một số người kém 
ý thức. Chị Lệ Xuân (nhà ở 
đường Nguyễn Trãi, TP Quy 
Nhơn) chia sẻ: Từ khi lắp đặt 
ghi gốc cây này ở trước nhà, 
tình trạng rác tập trung ở gốc 
cây giảm hẳn. Buổi tối, người 
qua lại tập thể dục hay trẻ em 

đi xe đạp, vui chơi trên vỉa hè 
cũng an toàn, không bị vấp 
ngã, không gian rộng rãi hơn. 

Khi các sản phẩm được sử 
dụng đồng bộ trên các tuyến 
đường của thành phố, chắc 
chắn sẽ góp phần tạo nên diện 
mạo khang trang cho đô thị. 
Ông Nguyễn Thái Diễn, Trưởng 
Phòng Quản lý đô thị TP Quy 
Nhơn, đánh giá: Sản phẩm 
này đáp ứng các yêu cầu về kỹ 
thuật, mẫu mã, chủng loại và 
giá cả; có thể dùng thay thế sản 
phẩm làm bằng gang có chi phí 
cao lại dễ bị mất cắp. Tuy vậy, 
cũng cần tính toán làm sao để 
hạn chế cát, đá bị hất văng ra 
ngoài qua các lỗ bê tông mỗi 
khi tưới bằng vòi phun; và thiết 
kế thêm phần neo giữ để đề 
phòng mất cắp.           HỒNG HÀ

Ghi bảo vệ gốc cây bằng bê tông cường độ cao, 
giúp vỉa hè thông thoáng, đẹp mắt hơn so với bồn 

gốc cây thông thường (ảnh nhỏ). Ảnh: H.H 

Đầu tư đăng ký bảo hộ
sản phẩm mai vàng

(BĐ) - Sở KH&CN đã gởi tờ 
trình đề nghị UBND tỉnh phê 
duyệt kinh phí đối ứng thực 
hiện nhiệm vụ “Đăng ký bảo hộ 
và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm mai vàng của tỉnh Bình 
Định”. Đây là nhiệm vụ thuộc 
Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ đến năm 2030.

Trước đó, Bộ KH&CN đã phê 
duyệt nội dung và kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ do Trung tâm 
Thông tin - Ứng dụng KH&CN 
Bình Định (Sở KH&CN) chủ trì. 
Theo đó, nhiệm vụ được bắt đầu 
thực hiện từ năm 2021 với tổng 
kinh phí 3 tỷ đồng. Trong đó, 
kinh phí từ ngân sách sự nghiệp 
KH&CN Trung ương là 2,6 tỷ 
đồng. Kinh phí từ ngân sách sự 
nghiệp KH&CN tỉnh Bình Định 
là 400 triệu đồng. 

Mục tiêu nhiệm vụ là xây 
dựng chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm mai vàng Bình Định nhằm 
bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính 
đáng cho người sản xuất và tiêu 
dùng.                           THÁI HÀ

Tại Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật cấp tỉnh lần thứ 12 - 
2021, vợ chồng TS Đỗ Phương 
Anh, Hiệu trưởng Trường 
THPT Trần Cao Vân (TP Quy 
Nhơn) đoạt 2 giải - giải nhất 
và giải khuyến khích. Cả hai 
giải pháp đều được đánh giá 
có tính ứng dụng cao. 

TS Đỗ Phương Anh chia 
sẻ: “Trong 7 lần tham gia Hội 
thi, có vài lần vợ tôi không 
cùng đứng tên ở vị trí tác giả, 
nhưng nghiên cứu nào của tôi 
cũng có công của cô ấy hết”. 
TS Phương Anh rạng rỡ hạnh 
phúc khi nói về người bạn đời 
của mình - cô giáo Nguyễn 
Thị Ánh Tuyết (Trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú THPT 
tỉnh Bình Định).

Nói về giải pháp “Nghiên 
cứu, chế tạo mực dẫn điện ứng 
dụng trong thiết kế mạch điện 
tử”, TS Phương Anh chia sẻ: 
“Chúng tôi đã có nhiều thời 
gian nghiên cứu về nano bạc 
chuyển đổi từ dạng hạt sang 
dạng sợi. Với giải pháp này, 
chúng tôi sử dụng nguyên lý 
nano bạc để tạo ra một loại 

Vợ chồng trẻ say mê sáng tạo kỹ thuật

mực dẫn điện dùng để thiết 
kế mạch điện tử, phục vụ quá 
trình dạy học tại trường cũng 
như ứng dụng trong ngành 
điện dân dụng”.

Trong các thiết bị điện 
tử, các mạch điện đa phần là 
những bảng mạch đồng nên 
khi bị đứt thì được hàn lại 
bằng mỏ hàn nhiệt với vật 

liệu chì hoặc thiếc. Tuy vậy, 
một số bảng mạch đồng có 
lớp nhựa bên dưới, nếu hàn 
bằng mỏ hàn nhiệt sẽ làm cháy 
hoặc hỏng bảng mạch. TS Đỗ 
Phương Anh chế tạo ra dung 
dịch mực dẫn điện, có thể 
dẫn điện và kết dính tốt mà 
không dùng đến nhiệt. Dung 
dịch mực dẫn điện này được 

đựng trong một chiếc bút tiện 
lợi và nhỏ gọn. Tính độc đáo 
là sản phẩm ngoài ứng dụng 
vào đời sống, có thể dùng cho 
lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu 
khoa học và giảng dạy chương 
trình Vật lý phổ thông. 

Giải pháp “Tổ chức, quản 
lý hoạt động nghiên cứu khoa 
học và định hướng dạy học 
STEAM ở Trường THPT Trần 
Cao Vân” được thiết kế nhằm 
thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu khoa học và dạy học theo 
hướng tích hợp liên môn trong 
nhà trường đạt hiệu quả cao 
hơn, góp phần nâng cao chất 
lượng dạy học và giáo dục của 
trường. Nói về đam mê sáng 
tạo của mình, cô giáo Nguyễn 
Thị Ánh Tuyết cho biết: Tôi 
nghĩ đơn giản là người giáo 
viên cần trang bị kỹ năng tư 
duy sáng tạo để tạo ra những 
bài giảng mới, kích thích hứng 
thú học tập của học sinh; đồng 
thời, cũng để dễ dàng tiếp cận 
với học sinh, nhất là những 
em cá tính. 

Dù mỗi người có công việc 
chuyên môn riêng của mình 

nhưng nhờ có chung niềm 
đam mê sáng tạo kỹ thuật, 
vợ chồng TS Phương Anh dễ 
dàng đồng cảm, sẻ chia và tìm 
được tiếng nói chung trong 
nhiều vấn đề. Chị Tuyết kể: 
“Dù công việc bận rộn nhưng 
chúng tôi đều dành thời gian 
nghỉ ngơi cùng gia đình. Đó 
là dịp chúng tôi trao đổi với 
nhau về những ý tưởng của 
mình. Nếu là vấn đề cả hai 
cùng quan tâm, chúng tôi sẽ 
bắt tay vào thử sức để hiện 
thực hóa giải pháp đó”.

Bà Nguyễn Thị Thanh 
Bình- Chủ tịch Liên hiệp các 
Hội KH&KT tỉnh, Trưởng 
Ban tổ chức Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh - chia sẻ: Trong 
số hàng trăm giải pháp tham 
gia hội thi từ trước đến nay, 
trường hợp hai vợ chồng 
cùng có giải pháp tham dự 
và đạt giải rất ít. Điều này 
cho thấy hội thi có sức lan 
tỏa mạnh, được xã hội quan 
tâm. Chúng tôi rất mong 
ngày càng có nhiều “cặp đôi” 
sáng tạo như thế.

KHÁNH LINH

Mỗi thành công của TS Đỗ Phương Anh đều có sự đồng hành của chị Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết.                    Ảnh: K. LINH

Trung Quốc, Nga
thành lập trung tâm
thời tiết vũ trụ 

Ngày 16.11, Trung Quốc và 
Nga thành lập trung tâm thời 
tiết vũ trụ tại Bắc Kinh CRC, 
một động thái nhằm thúc đẩy 
sự phát triển của các dịch vụ 
thời tiết đối với ngành hàng 
không dân dụng quốc tế. CRC 
được điều hành bởi Cơ quan 
Khí tượng Trung Quốc, Cơ quan 
Hàng không dân dụng Trung 
Quốc và Cơ quan Giám sát môi 
trường và dịch vụ thời tiết Nga. 
Thời tiết vũ trụ có ý nghĩa quan 
trọng với các hoạt động vệ tinh, 
an toàn hàng không và mạng 
lưới các đường ống trên mặt đất.                       

(Theo TTO)
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Bình Định

“Nước rút” hỗ trợ người lao động 
và phát triển BHXH tự nguyện

Hai tháng cuối năm 2021, BHXH tỉnh tích cực các giải pháp để đảm bảo không bỏ sót đối tượng được thụ hưởng 
chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất 
nghiệp; phát triển đối tượng theo đúng kế hoạch đề ra. 

BHXH tỉnh tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ BHTN. 
Ảnh: NGUYỄN MUỘI

Không để sót trường hợp 
thụ hưởng

Nhằm xác định đúng đơn 
vị, người lao động được hỗ trợ 
từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) theo Nghị quyết số 
116/NQ-CP và Quyết định số 
28/2021/QĐ-TTg, BHXH tỉnh đã 
đề nghị Sở Tài chính và Phòng 
Tài chính - Kế hoạch UBND 
TP Quy Nhơn phối hợp, hỗ trợ 
phân loại, xác định mức tự chủ 
tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công theo quy định. Đồng thời, 
chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục 
khẩn trương, rút ngắn tối đa 
thời gian thực hiện các thủ tục 
để tạo thuận lợi cho người lao 
động sớm nhận được hỗ trợ, 
người sử dụng lao động được 
giảm trừ mức đóng kịp thời 
hằng tháng. 

Theo đánh giá của BHXH 
Việt Nam, đến ngày 14.11, 
Bình Định là một trong 13 địa 
phương trong cả nước thực 
hiện gửi thông báo đến các 
đơn vị sử dụng lao động về 
việc giảm mức đóng BHTN và 
thực hiện hướng dẫn các thủ 
tục cho người lao động nhận hỗ 
trợ theo Quyết định số 28/2021/
QĐ-TTg đạt tỷ lệ 100%. 

Tính đến ngày 16.11, ngành 
BHXH tỉnh đã thực hiện giảm 
đóng vào Quỹ BHTN cho 3.115 
đơn vị (đạt tỷ lệ 100%) với tổng 
số 84.907 người. Tổng số tiền 
(tạm tính) được giảm mức đóng 
12 tháng (từ ngày 1.10.2021 đến  
30.9.2022) là 45,765 tỷ đồng.

Đối với lao động đang tham 
gia BHTN, lao động nghỉ việc 
được hỗ trợ theo quy định tại 
Quyết định số 28/2021/QĐ-
TTg, BHXH đã giải quyết hồ 
sơ cho 95.078 người (100% số 

hồ sơ đề nghị hưởng). Tổng số 
tiền đã chi hỗ trợ cho người 
lao động hơn 232 tỷ đồng. Số 
người tự nguyện không nhận 
hỗ trợ là 427 người.

BHXH Bình Định đã cơ bản 
hoàn tất chi hỗ trợ cho người 
sử dụng lao động và người lao 
động bị ảnh hưởng do dịch 
bệnh Covid-19 từ quỹ BHTN 
theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. 
Song, để đảm bảo không bỏ 
sót trường hợp thuộc diện thụ 
hưởng chính sách, đặc biệt là 
người lao động đã dừng tham 
gia BHTN do chấm dứt hợp 
đồng lao động trong khoảng 
thời gian từ ngày 1.1.2020 đến 
hết 30.9.2021 có thời gian đóng 
BHTN được bảo lưu theo quy 
định, BHXH tỉnh đã có Thông 
báo số 1802/TB-BHXH. Theo 
đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký hưởng chính sách theo 
Nghị quyết 116/NQ-CP chậm 

nhất đến hết ngày 20.12.2021. 
Người lao động gửi hồ sơ qua 
các kênh: Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia, Cổng Dịch vụ công 
BHXH Việt Nam, các tổ chức 
cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc 
ứng dụng BHXH số (VssID); 
trực tiếp tại cơ quan BHXH 
tỉnh, huyện, thị xã; dịch vụ 
bưu chính. 

Phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện

Tính đến đầu tháng 11.2021, 
số lao động tham gia BHXH bắt 
buộc trên địa bàn tỉnh hơn 115 
nghìn người, đạt 97% kế hoạch 
BHXH Việt Nam giao. Số người 
tham gia BHXH tự nguyện là 
19.388 người, đạt 71% kế hoạch. 
Tỷ lệ tham gia BHTN đạt 96,6% 
kế hoạch, tương đương hơn 105 
nghìn lao động. Số người tham 
gia BHYT hơn 1,4 triệu người 
(đạt tỷ lệ bao phủ 94,6% dân 

số), 97,8% kế hoạch. 
Số người tham gia BHYT 

tại thời điểm tháng cuối tháng 
10, đầu tháng 11.2021 giảm 
3.416 người so với cùng kỳ 
năm 2020. Nguyên nhân là số 
lượng thẻ BHYT của trẻ dưới 
6 tuổi bước vào lớp 1, học sinh 
tốt nghiệp bậc THPT, sinh viên 
cuối cấp hết giá trị sử dụng, 
chưa đăng ký tham gia mới. 
Bên cạnh đó, một bộ phận 
người dân tộc thiểu số không 
còn nằm trong danh sách được 
Nhà nước cấp thẻ BHYT từ 
ngày 1.7.2021 theo Quyết định 
số 861/QĐ-TTg và Quyết định 
số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban 
Dân tộc. BHXH tỉnh đã chỉ đạo 
BHXH các huyện, thị xã phối 
hợp, đôn đốc các cơ sở giáo 
dục triển khai tuyên truyền 
về quyền lợi tham gia BHYT, 
phấn đấu phát triển BHYT học 
sinh, sinh viên năm học 2021 - 

2022 đạt tỷ lệ 100%. 
Trong tình hình dịch bệnh, 

BHXH phối hợp với các đại 
lý thu triển khai các hội nghị 
khách hàng bằng hình thức 
phù hợp, tập trung vào các 
nhóm người tiềm năng để khai 
thác có hiệu quả. Trong tháng 
10.2021, BHXH tỉnh phối hợp 
với Bưu điện tỉnh tổ chức 24 
hội nghị khách hàng, phát 
triển mới 392 người tham gia 
BHXH tự nguyện. Đặc biệt, 
trong 2 ngày ra quân tuyên 
truyền chính sách BHXH tự 
nguyện với chủ đề: “Vì an 
sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi 
nhà” (từ ngày 23 - 24.10), hai 
đơn vị tiếp tục phát triển mới 
429 người tham gia BHXH tự 
nguyện. Chị Nguyễn Thị Kim 
Loan, ở xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh, người tham gia mới 
BHXH tự nguyện từ tháng 
10.2021, cho biết: “Hiểu được 
ý nghĩa nhân văn của chính 
sách, tôi đã đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện với mục tiêu 
là mình tự chuẩn bị cho tuổi 
già của mình”. 

Trong 2 tháng cuối năm, 
BHXH tỉnh tiếp tục rà soát dữ 
liệu do cơ quan Thuế cung cấp 
để phát triển người tham gia 
BHXH bắt buộc; tăng cường 
công tác thanh tra chuyên 
ngành đột xuất, kiểm tra các 
DN nợ đọng BHXH, BHYT để 
yêu cầu đơn vị thực hiện đúng 
quy định pháp luật. Chủ động 
tham mưu chính quyền các cấp 
trích ngân sách hỗ trợ mua thẻ 
BHYT cho người dân tộc thiểu 
số chưa được cấp thẻ BHYT, 
huy động các nhà hảo tâm hỗ 
trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho 
hộ cận nghèo, học sinh, sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn; 
phối hợp vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện…

NGUYỄN MUỘI

Vận động người lao động đồng hành 
cùng doanh nghiệp

Với phương châm mỗi cơ 
quan, DN, công đoàn cơ sở là 
một pháo đài phòng, chống 
dịch Covid-19, là mái nhà của 
người lao động trong bối cảnh 
dịch bệnh phức tạp, Công đoàn 
cơ sở Công ty TNHH Sông Kôn 
đã vận động người lao động 
gắn bó, đồng hành cùng DN 
duy trì sản xuất. 

Bên cạnh các hoạt động 
tuyên truyền cho người lao 
động hiểu, thực hiện các quy 
định về phòng, chống dịch 
Covid-19, thực hiện xét nghiệm 
tầm soát cho người lao động 
tại DN, áp dụng phương án 
“một cung đường, hai điểm 
đến”, Công đoàn cơ sở DN đã 
rà soát số lao động có hoàn 
cảnh khó khăn trong thời điểm 
dịch bệnh, đặc biệt là người lao 

động ở trong vùng giãn cách, 
chưa thể đến DN làm việc, ảnh 
hưởng đến thu nhập. Qua đó, 
công đoàn cơ sở đã tặng 30 
suất quà cho người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhằm đảm bảo việc làm 
cho người lao động, Hội đồng 
thành viên, Ban giám đốc DN 
đã triển khai các giải pháp để 
vượt qua thách thức, khó khăn 
do tác động tiêu cực của đại 
dịch Covid-19. Theo ông Võ 
Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên, Giám đốc Công ty 
TNHH Sông Kôn, khó khăn 
của DN ở thời điểm hiện tại 
là khan hiếm về nguyên liệu, 
gánh thêm chi phí lớn cho 
xét nghiệm, công tác phòng, 
chống dịch. Song, DN cũng 
xem đây là cơ hội tái cơ cấu 

sản xuất, đầu tư chuyên sâu 
về công nghệ, nghiên cứu phát 
triển sản phẩm mới, phù hợp 
với yêu cầu của thị trường. 
Qua đó, DN đã bố trí bộ phận 
để thu mua nguyên liệu gỗ ở 
nhiều nơi; xây dựng lại dây 
chuyền sản xuất sao cho hợp 
lý, đảm bảo năng suất, tăng 
cường đầu tư máy móc, thiết 
bị. Mặt khác, các bộ phận cũng 
bố trí lao động thành các ca 
khác nhau để đảm bảo vẫn có 
người lao động phục vụ cho 
sản xuất trong trường hợp xảy 
ra dịch bệnh. 

Với nỗ lực đó, DN tiếp 
tục duy trì việc làm cho 
150 người lao động với thu 
nhập bình quân 6 triệu đồng/ 
người/tháng. 

AN KHANG

Hợp tác, tạo điều kiện về 
thực tập, việc làm cho sinh viên

(BĐ) - Ngày 8 và ngày 15.11, 
Tập đoàn Newhope đã làm việc 
với Trường CĐ Cơ điện - Xây 
dựng và Nông lâm Trung bộ 
về nội dung hợp tác, tạo điều 
kiện cho học sinh, sinh viên 
nhà trường thực tập tại DN, 
tuyển dụng người lao động làm 
việc tại Newhope Bình Phước 
và Newhope Bình Định.

Dịp này, Trường CĐ Cơ 
điện - Xây dựng và Nông lâm 
Trung bộ và Công ty TNHH 
Chăn nuôi New Hope Bình 
Định đã ký kết biên bản ghi 
nhớ về hợp tác trong đào tạo 
và cung cấp nhân lực cho 
Newhope. Cụ thể, Trường CĐ 
Cơ điện - Xây dựng và Nông 
lâm Trung bộ tổ chức tuyển 
sinh, đào tạo các nghề theo 

nhu cầu nhân lực của DN. DN 
giới thiệu chuyên gia tham gia 
vào một số hoạt động đào tạo 
của nhà trường như góp ý 
xây dựng chương trình, giáo 
trình đào tạo, đánh giá chất 
lượng học sinh, sinh viên… 
Đồng thời, tạo điều kiện cho 
học sinh, sinh viên thực tập; 
tiếp nhận giáo viên đến nghiên 
cứu thực tế; tuyển dụng học 
sinh, sinh viên đã tốt nghiệp 
khi đáp ứng đủ các yêu cầu 
tuyển dụng và nhu cầu thực 
tế của DN. 

Tập đoàn Newhope cũng 
đã tặng quà, trao học bổng 
khuyến khích học tập cho học 
sinh, sinh viên của trường với 
tổng giá trị 18 triệu đồng. 

AN PHƯƠNG
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Bình Định

Ông Nguyễn Văn Thơm 
cho biết, từ đầu năm 2021 đến 
nay, ngành Thanh tra đã tiến 
hành 62 cuộc thanh tra tại 87 
đơn vị; trong đó có 51 cuộc 
thanh tra theo kế hoạch được 
duyệt và 11 cuộc thanh tra  
đột xuất. 

UBND tỉnh và các ngành, 
địa phương đã chỉ đạo xây 
dựng, phê duyệt, triển khai Kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 
2021 đảm bảo có trọng tâm, 
trọng điểm, theo đúng định 
hướng của Thanh tra Chính 
phủ và phù hợp tình hình thực 
tiễn của địa phương. Đồng 
thời đã chỉ đạo thực hiện kịp 
thời các cuộc thanh tra đột 
xuất khi phát hiện vi phạm 
pháp luật. 

Một số ngành, địa phương 
đã chủ động điều chỉnh kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra 
nhằm tạo điều kiện phục hồi, 
phát triển KT-XH theo chỉ đạo 
của Thanh tra Chính phủ. Các 
cuộc thanh tra, kiểm tra được 
tiến hành công khai minh 
bạch, đúng quy trình nghiệp 
vụ, bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả. Kết quả xử lý sau 
thanh tra được đảm bảo. Qua 
thanh tra đã phát hiện, kiến 
nghị xử lý kịp thời, nghiêm 
minh, đúng pháp luật nhiều 
vụ việc sai phạm; kiến nghị 
chấn chỉnh, khắc phục kịp thời 
những sơ hở, thiếu sót trong 
công tác quản lý; góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước, phòng ngừa 
vi phạm pháp luật.
 Xin ông cho biết, ngành 

Thanh tra chủ động, linh hoạt,  
phù hợp với tình hình dịch Covid-19

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đặt ra nhiều yêu cầu mới cho hoạt động của nhiều ngành, 
lĩnh vực. Phóng viên Báo Bình Định đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh, 
xung quanh những thay đổi của ngành Thanh tra để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 
và phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Ông NGUYỄN VĂN THƠM  
                                                              Ảnh: K.T

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh trong việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.                                                                                                              Ảnh: Thanh tra tỉnh

(BĐ) - Chiều 16.11, Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh làm việc 
với TAND tỉnh về việc thẩm tra 
các báo cáo, tờ trình, nghị quyết 
trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 
khóa XIII sắp tới.

Tại buổi làm việc, TAND 
tỉnh cho biết, từ đầu năm đến 
nay, dù số lượng các vụ án tăng 
nhưng hầu hết được giải quyết 
trong hạn luật định; chất lượng 
xét xử được nâng lên; các vụ 
án trọng điểm, dư luận quan 
tâm đều được đưa ra xét xử kịp 
thời, nghiêm minh. Cụ thể, tòa 

án hai cấp đã giải quyết, xét 
xử 5.278/6.957 vụ việc đã thụ 
lý, đạt 75,9%; số bản án, quyết 
định bị hủy, sửa chiếm 0,57%.

Tại buổi làm việc, Trưởng 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
Phạm Hồng Sơn ghi nhận và 
đánh giá cao kết quả đạt được 
của ngành Tòa án, đồng thời 
lưu ý ngành cần hoàn thiện báo 
cáo để trình kỳ họp HĐND tỉnh 
sắp tới. Trong đó, lưu ý TAND 
tỉnh cần có phụ lục đối với các 
vụ án hành chính đã giải quyết 
và kết quả giải quyết của TAND 

cấp trên đối với các bản án bị 
kháng cáo, kháng nghị; nêu cụ 
thể số vụ án để quá hạn luật 
định cũng như nguyên nhân 
quá hạn. Bên cạnh đó, đẩy 
mạnh hơn nữa công tác thanh 
tra, kiểm tra việc giải quyết các 
vụ án dân sự, hành chính, để 
giải quyết dứt điểm, tránh tình 
trạng khiếu kiện kéo dài; bổ 
sung cụ thể các giải pháp để 
đẩy nhanh tiến độ giải quyết 
án, hạn chế án kéo dài, quá hạn 
luật định.

KIỀU ANH 

Đây là mục tiêu đặt ra trong 
thực hiện Kế hoạch Phát triển 
chính quyền số và bảo đảm 
an toàn thông tin mạng - năm 
2022 của Sở Tư pháp, vừa được  
ban hành. 

Nhiệm vụ trọng tâm của 
Kế hoạch là triển khai có hiệu 
quả việc áp dụng các dịch vụ 
công nghệ thông tin trong công 
tác tư pháp và hoạt động nội 
bộ, như: Các phần mềm lý lịch 
tư pháp, hộ tịch, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật; trang 
thông tin điện tử; hệ thống hộp 
thư điện tử, ứng dụng chữ ký 
số, phần mềm quản lý tài sản 
công, quản lý cán bộ công chức, 
viên chức…, qua đó nâng cao 
hiệu quả hoạt động, điều hành 
của đơn vị.

Sở Tư pháp hiện thực hiện 
119 thủ tục hành chính tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh. 

TƯỜNG MINH

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh Bảo đảm an toàn thông tin mạng 
trong công tác Tư pháp

Thanh tra có những giải pháp 
nào để thích ứng với tình hình 
thực tiễn công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 và phục 
hồi, phát triển sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh?

- Đầu tiên, cần rà soát, 
điều chỉnh kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra nhằm hạn chế, 
giảm bớt các cuộc thanh tra, 
kiểm tra chưa thật sự cần 
thiết; không thanh tra ngoài 
kế hoạch, kể cả thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên 
ngành ;  chuyển  phương 
pháp tiền kiểm tra sang hậu  
kiểm tra. 

Trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 vẫn diễn biến phức 
tạp, thủ trưởng các cơ quan 
thanh tra cần chỉ đạo, điều 
hành, tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ một cách linh hoạt, sáng 
tạo, vừa đúng pháp luật, vừa 
phù hợp với thực tế, bảo đảm 

thực hiện nghiêm túc công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; 
tùy theo tình hình cụ thể để 
quyết định việc tạm dừng, 
giãn, hoãn cuộc thanh tra. 

Đối với các cuộc thanh tra, 
kiểm tra cần triển khai thì 
nghiên cứu đổi mới phương 
pháp, cách thức tiến hành 
thanh tra trong các bước 
chuẩn bị, tiến hành, kết thúc 
thanh tra. Theo đó, nhiều 
đoàn thanh tra đã rút hồ sơ, 
tài liệu về cơ quan thanh tra 
để kiểm tra, xem xét; khi cần 
làm việc, trao đổi với cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thì thực hiện 
qua hệ thống thông tin trực 
tuyến, hạn chế tối đa hoạt 
động thanh tra trực tiếp tại 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN 
nhưng vẫn bảo đảm quy định 
pháp luật về thanh tra và 
nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà 
nước theo quy định. Khi thực 

sự cần thiết mới đến cơ quan, 
tổ chức, đơn vị kiểm tra, xác 
minh, nhất là những địa bàn, 
đơn vị đang tập trung cho 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.
  Bên cạnh việc chỉ đạo, 

điều hành hoạt động thanh tra 
phải chủ động, linh hoạt, phù 
hợp với diễn biến, tình hình 
dịch Covid-19, yêu cầu xuyên 
suốt trong công tác thanh 
tra là phải tránh chồng chéo, 
trùng lắp. Ngành đã chỉ đạo 
như thế nào để đảm bảo yêu 
cầu này trong năm 2022 tới 
đây, thưa ông? 

- Căn cứ hướng dẫn của 
Thanh tra tỉnh, các bộ, ngành 
Trung ương và tình hình thực 
tiễn của ngành, địa phương, 
thủ trưởng các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh, chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo cơ quan thanh tra cùng 

cấp tiến hành khảo sát, nắm 
tình hình, thu thập thông tin, 
tài liệu để xây dựng, trình 
thủ trưởng cơ quan quản lý 
nhà nước cùng cấp xem xét, 
phê duyệt Kế hoạch Thanh tra 
năm 2022 theo đúng quy định. 
Kế hoạch này phải được phê 
duyệt theo đúng thời hạn quy 
định (trước ngày 15.12.2021); 
sau đó gửi về Thanh tra tỉnh 
để theo dõi, tổng hợp, xử lý 
chồng chéo, trùng lắp. 

Quá trình xây dựng, thực 
hiện Kế hoạch thanh tra năm 
2022, các ngành, địa phương 
chú trọng phối hợp, trao đổi 
thông tin với nhau, với các 
cơ quan thực hiện chức năng 
thanh tra của Trung ương 
đóng trên địa bàn tỉnh và với 
Kiểm toán nhà nước để tránh 
chồng chéo, trùng lắp. Trường 
hợp do yêu cầu nhiệm vụ quản 
lý nhà nước cần thiết phải tiến 
hành kiểm tra, thanh tra đối 
với các DN, các ngành, địa 
phương phải quán triệt thực 
hiện nghiêm túc Chỉ thị số 
20/CT-TTg ngày 17.5.2016 
của Thủ tướng Chính phủ và 
Văn bản số 2943/UBND-NC 
ngày 12.6.2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt 
động thanh tra, kiểm tra đối 
với DN. 

Trường hợp khi triển khai 
quyết định thanh tra, kiểm 
tra, nếu phát hiện trước đó cơ 
quan, đơn vị, DN dự kiến tiến 
hành thanh tra, kiểm tra đã 
có các cơ quan khác thực hiện 
việc thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán nhà nước trong năm 2022, 
thì phải điều chỉnh quyết định 
thanh tra để tránh chồng chéo, 
trùng lắp. Bên cạnh đó, các 
sở, ban, ngành có các cơ quan 
được giao thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành (Y 
tế, NN&PTNT…) chú trọng 
hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 
xử lý việc chồng chéo, trùng 
lắp trong hoạt động thanh tra 
chuyên ngành của các cơ quan 
được giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành  
trực thuộc.      
 Xin cảm ơn ông!

KHẢI THƯ (Thực hiện)
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Bình Định

Báo cáo của Văn phòng thường trực 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống 
thiên tai ngày 17.11 cho biết, mưa lớn 
trong ngày 14 - 16.11 đã gây nhiều thiệt 
hại tại các địa phương. Cụ thể, 1 người 
chết (tại Bình Định). Về nhà ở, 9 nhà 
bị hư hỏng (Bình Định); 3.271 nhà bị 
ngập nước (Bình Định 3.171; Phú Yên 
100). Hiện nước đang có chiều hướng 
giảm, rút.

Về giao thông, ngập lụt tại đường 
tỉnh ĐT 639, 640 tại tỉnh Bình Định (bị 
ngập sâu từ 0,3 - 0,5 m); và ĐT 650 tại 
tỉnh Phú Yên (ngập 0,4 m). Sạt lở tại 
QL 1D, ĐT 633 (Bình Định); tỉnh lộ ĐT 
642, ĐT 646 (Phú Yên); QL 15C (tại km 
70+900, Thanh Hóa).

Hiện các điểm ngập và sạt lở ở 
Bình Định đã thông xe; ĐT 646 đang 
khắc phục; QL 15C dự kiến ngày 20.11  
thông tuyến.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của mưa 
lớn còn làm 1,2 km bờ sông, bờ biển và 
5.920 m kênh bị sạt lở. Về nông nghiệp, 
1.103 ha lúa bị ngập, hư hỏng; 325,5 ha 
hoa màu và 25 ha cây dâu tằm bị ngập; 
4,5 tấn lúa bị ướt. Về chăn nuôi, 5.910 
con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi.

Theo dự báo, từ ngày 17 - 18.11, 
Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi 
mưa rất to. Trong đó, từ Thừa Thiên - 
Huế đến Quảng Ngãi mưa phổ biến 120 
- 280 mm, có nơi trên 350 mm. Từ Bình 
Định đến Khánh Hòa, mưa phổ biến 40 - 

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại 
tại các địa phương

70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ Nam 
Nghệ An đến Quảng Trị, mưa phổ biến 
50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Tại Tây 
Nguyên, Nam Bộ, Ninh Thuận và Bình 
Thuận có mưa rào và dông, phổ biến 
20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy 
cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực 
vùng núi và ngập úng cục bộ tại các 
vùng trũng, thấp, ven sông.

Bên cạnh đó, dự báo, từ 17 - 18.11, 
trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến 
Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một 

đợt lũ. 
Triển khai ứng phó với thiên tai, Ban 

chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn và Văn phòng thường trực 
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Phú Yên đã ban hành văn 
bản chỉ đạo công tác chủ động ứng phó 
mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. 
Riêng tỉnh Bình Định tổ chức di dời 222 
hộ dân để tránh ngập lụt và 72 hộ di 
dời tránh sạt lở…                       (Theo ĐCSVN)

Đường vào thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên bị ngập trong nước lũ. 
                                                                                                                                                                  Nguồn ảnh: baophuyen.vn

Sáng 17.11, tại Hội trường TP Hồ Chí 
Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 
tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày 
thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 
Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ 
Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021) và sơ 
kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 
đợt thứ 4.

Tại buổi họp mặt, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TP Hồ Chí Minh đón nhận Huân 
chương Lao động hạng ba của Chủ tịch 
nước. Nhiều tập thể, cá nhân có thành 
tích trong hoạt động công tác Mặt trận, 
trong kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các 
cấp và trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 được nhận bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp đại đoàn kết dân tộc,” bằng khen 
của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí 
Minh cũng vinh danh và đề nghị UBND 
thành phố đề nghị Thủ tướng tặng bằng 
khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân; trình Chủ 
tịch nước tặng Huân chương Lao động 
cho 13 tập thể có nhiều đóng góp, hỗ 
trợ trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

UBND TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 
hơn 300 tập thể, cá nhân có thành tích 
trong tham gia, ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19.     (Theo Vietnam+)

TP HCM: Vinh danh hơn 
300 tập thể, cá nhân 
xuất sắc trong phòng, 
chống dịch

Trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch 
nước tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
                                                            Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Lần đầu tiên trong lịch sử 12 năm 
tham dự Vòng chung kết thế giới Cuộc 
thi Vô địch tin học văn phòng thế giới, 
đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 1 
HCV và 1 HCB, kéo dài chuỗi thành tích 
9 năm liên tiếp có mặt trên bảng tổng sắp 
huy chương. 

Người mang về thành tích vẻ vang 
cho đội tuyển Việt Nam tại sân chơi 
tin học lớn nhất thế giới là Nguyễn 
Quốc Huy, cựu học sinh Trường THPT 
Nguyễn Tất Thành (Hà Nội). Nguyễn 
Quốc Huy đã xuất sắc giành được 
HCV thế giới nội dung Microsoft 
Word 2016.

Tiếp theo đó, Nguyễn Đức Phát, sinh 

Việt Nam giành huy chương vàng Cuộc thi  
Vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2021

viên Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam 
cũng xuất sắc giành được HCB nội dung 

Microsoft Excel 2016.
Ngoài ra, 3 thí sinh khác của đội 

tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi 
cũng lọt vào Top 10 thí sinh đạt 
thành tích cao nhất gồm: Lương 
Mai Hằng (ĐH Ngoại Thương), Thái 
Bảo Ngọc (ĐH Hàng Hải Việt Nam) 
và Nguyễn Anh Kiệt (cựu học sinh 
Trường THPT chuyên Hùng Vương, 
Phú Thọ).

Thành tích đạt được năm nay đã 
nâng tổng số huy chương của đội tuyển 
Việt Nam trong 12 năm tham dự lên 13 
huy chương, trong đó có 2 HCV, 2 HCB 
và 9 HCĐ.

                                   (Theo SGGPO) 

Nguyễn Quốc Huy, cựu học sinh Trường THPT 
Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã xuất sắc giành 
được HCV thế giới nội dung Microsoft Word 2016.

Ngày 16.11, Tổng Công ty Đường sắt 
Việt Nam cho biết, sau 24 giờ mở bán 
vé tàu tết Nhâm Dần, tổng số vé bán ra 
2.243 vé, tương đương doanh thu gần  
3 tỷ đồng.

Trong đó, 21% khách hàng mua vé 
trực tiếp tại nhà ga, 79% mua online. 
Ngành đường sắt đã giảm 10% giá vé 
trong 10 ngày đầu mở bán. Bên cạnh đó, 
hành khách là sinh viên còn được giảm 
thêm 20% giá vé; khách mua vé khứ hồi 
được giảm thêm 5%, mua vé tàu tết dịp 
thấp điểm được giảm 40%…

Theo kế hoạch, đợt đầu ngành đường 
sắt sẽ mở bán vé các đoàn tàu chạy tuyến 
Bắc - Nam gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 
và một đôi tàu chặng ngắn Sài Gòn - Đà 
Nẵng với khoảng 36.000 chỗ. Các chuyến 
tàu phục vụ tết sẽ áp dụng các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định.

Trong ngày đầu mở bán, nhiều khách 
hàng đăng ký mua cả nguyên khoang 
tàu - một dịch vụ lần đầu tiên được triển 
khai - để đảm bảo an toàn, không tiếp xúc 
với người lạ. Hành khách mua nguyên 
toa được giảm 10% giá vé, mua nguyên 
khoang được giảm 15% giá vé, được miễn 
phí 100% suất ăn trên tàu đến hết ngày 
31.12 và được bố trí phòng đợi, lối đi riêng 
khi lên, xuống tàu.              (Theo SGGPO)

Ngày đầu tiên mở bán 
vé tàu tết, doanh thu  
gần 3 tỷ đồng

Ngày 17.11, phiên xử sơ thẩm vụ 
án sai phạm trong hoán đổi tài sản tư 
nhân là nhà số 57 Cao Thắng (của bị 
cáo Dương Thị Bạch Diệp) và tài sản 
Nhà nước số 185 Hai Bà Trưng, gây 
thiệt hại cho Nhà nước hơn 186 tỷ đồng 
chuyển sang phần tranh luận.

Sau phần tranh luận của các bị cáo 
và các luật sư đại diện, Viện Kiểm sát 
đối đáp lại các quan điểm bào chữa 
của các bị cáo. 

Theo đó, đại diện Viện KSND TP 
HCM giữ quyền công tố tại tòa một 
lần nữa khẳng định cáo trạng truy tố 
bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, 
Giám đốc Công ty TNHH bất động sản 

Diệp Bạch Dương); ông Nguyễn Thành 
Tài (69 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND 
TP HCM) và 8 bị cáo khác tội “lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm 
gây hậu quả nghiêm trọng”, là đúng 
người, đúng tội.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên 
phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức 
án chung thân; bị cáo Nguyễn Thành 
Tài, Vy Nhật Tảo, Nguyễn Thanh 
Nhàn mức án từ 5 - 6 năm tù; bị cáo 
Nguyễn Thành Rum, Đào Anh Kiệt 
mức án 4 - 5 năm năm tù; các bị cáo 
khác từ 3 năm tù treo tới 3 - 4 năm 
tù. Đề nghị thu hồi tài sản 185 Hai 
Bà Trưng là tài sản của Nhà nước trả 

Cựu Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Tài  
bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thành Tài.

cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP HCM.
(Theo VTC News)
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Bình ĐịnhTHÔNG TIN - QUẢNG CÁO

NGÀY VÀ ĐÊM 18.11.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. 
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc có mưa rào. Gió Đông 

Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C; 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 4 - 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và 
gió giật mạnh.

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội tổ chức đấu thầu 

như sau:
1. Gói thầu: Lắp đặt thiết bị (máy bơm và tủ điện) cho 

Trạm bơm nước thải số 2 thuộc công trình HTKT KCN Nhơn 
Hội - Khu A.

2. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn của Công ty.
3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế.
4. Hồ sơ mời thầu phát hành ngày 20.11.2021 (trong giờ 

hành chính) và được bán với giá  là 1.000.000 đồng/bộ tại Công 
ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội; địa chỉ: Lô A2.01, đường N3, 
KCN Nhơn Hội - Khu A, xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định; điện thoại: 02563.822427; Fax: 02563.822656.

5. Thời hạn đóng, mở thầu được thông báo cụ thể trong 
HSMT của gói thầu.

Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội xin thông báo.

   

THỨ BA, NGÀY 23.11.2021: TP Quy Nhơn: 8h45-15h: TBA Bê tông Hưng Thịnh, Điện 
mặt trời Long Vạn Phát, Khí hóa lỏng MN, Chiếu sáng Nhơn Hội 1, Công ty Dược Bình 
Định, Thiên Phúc, Nam Nhơn Hội 1, T1-Khu Biệt Thự Đại Phú Gia, T5-Khu Biệt Thự Đại Phú 
Gia. 7h45-10h15: TBA Thi công hạ tầng FLC. 7h45-9h15: Khu dân cư dọc QL-1A từ Quán 
cơm Hiệp Cảnh đến Quán cơm Ly Phương thuộc KV8, P. Bùi Thị Xuân. 9h45-11h15: Công 
ty CP Thành Ngân, KCN Long Mỹ. TX. An Nhơn: 7h15-8h45: TBA Kim Châu 3. 13h45-
15h15: TBA Cầu Gành 4. 7h15-8h45: TBA An Lộc 3. 13h45-15h15: TBA Trung Ái 5. 7h-
9h30: Khu vực thôn Tân Dân, Tân Dương - xã Nhơn An, xã Nhơn Phong, TBA Ánh Hải, Điện 
mặt trời Trọng Nguyên, Điện mặt trời Khai Thạch, Mười Thu. 7h-11h: Lộ 2 TBA UB Nhơn 
Phong. 13h30-16h: Khu vực xã Nhơn Hạnh, TBA Liêm Lợi, Nhơn Phong 1, KDC Liêm Định. 
13h30-16h45: Lộ 2 TBA Liêm Lợi. H. Phù Cát: 7h50-10h10: Thôn Phú Nhơn - xã Cát Trinh. 
13h50-16h10: Thôn Chánh Lạc - xã Cát Tường. 7h45-9h45: TBA Ngãi An 2 - xã Cát Khánh. 
9h45-11h45: TBA Ngãi An - xã Cát Khánh. 13h20-14h40: TBA Ngãi An 3 - xã Cát Khánh. 
14h50-16h10: TBA Ngãi An 5 - xã Cát Khánh. 7h40-12h10: TBA Chánh Hoá. H. Phù Mỹ: 
8h-11h45: TBA Thôn 7 - xã Mỹ Thắng. TX. Hoài Nhơn: 7h45-9h15: Thôn Khánh Trạch - xã 
Hoài Mỹ. H. Hoài Ân: 7h30-10h30: TBA Thanh Tú thị trấn Tăng Bạt Hổ, TBA Gia Trị - xã Ân 
Đức. H. Tây Sơn: 8h-9h30: TBA Thành Ngân 2 - xã Tây Thuận. 10h-11h30: TBA Cầu Tràn - 
xã Tây Giang. 14h-15h30: TBA Văn Việt - xã Bình Hòa. 

THỨ TƯ, NGÀY 24.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h30-15h: TBA Tôn Hoa Sen. 7h30-15h: 
Các TBA Bơm tăng áp Nhơn Hội, Mãi Tín, Khoáng sản Thành An, Thi công Cầu Hải Giang, 
NM cấp nước Nhơn Hải, Nuôi tôm Từ Như Khương, Nuôi tôm Lê văn Cảnh, Nhơn Hải Đông 
1, 2, Nhơn Hải Nam 1, 2, TĐC Nhơn Hải 1, 2, Dviews Resort, Nghiền đá Hải Giang 1, 2, Hồ 
Nhạc Nước Mery Land 1, 2, Du lịch Hải Giang, Thi công Hải Giang Mery Land, Khu Giải Trí 
Mery Land, Bơm nước Hưng Thịnh, Hải Minh trong, Hải Minh ngoài 1, 3, Biên phòng Hải 
Giang, Chiếu sáng Cầu Thị Nại, Quốc Thắng 1, 2, Công an Nhơn Hội, Xử lý nước thải, Hội 
Bình, Hội Tân 1, 2, 3, 4, Hội Giáo, Hội Giáo 2, Hội Thành 2, 3, Nam Nhơn Phước, CS Nam 
Nhơn Phước. TX. An Nhơn: 6h30-16h45: TBA Vạn Thạch 1, Vạn Thạch 2 - P. Nhơn Thành. 
13h45-15h15: TBA Trung Ái 2. 7h15-8h45: TBA Trung Ái 3. H. Phù Cát: 7h30-12h30: Lộ 
2 và lộ 4 TBA Gò Găng 4. H. Phù Mỹ: 7h30-10h: TBA TĐC Mỹ Thọ xã Mỹ Thọ. 7h-11h: Các 
TBA Tú Dương, Tú Dương 2, Vạn Lộc xã Mỹ Hiệp, TBA Bình An xã Mỹ Quang. TX. Hoài 
Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Cửu Lợi Tây - P. Tam Quan Nam. 

THỨ NĂM, NGÀY 25.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h-11h30: TBA Nguyễn Lữ 1. 7h-11h30: 
TBA Lý Thái Tổ 2. 13h15-17h15: TBA Nguyễn Văn Trỗi. 13h15-17h15: TBA Nguyễn Nhạc. 
13h15-17h15: TBA Vũ bảo. 9h30-11h30: Khu TĐC P. Bùi Thị Xuân. H. Tuy Phước: 7h30-
11h45: TBA Lộc Thượng 2 - xã Phước Sơn. TX. An Nhơn: 7h15-8h45: TBA Nhơn Hậu 6. 
7h15-8h45: TBA Thọ Tân Bắc 2. 13h45-15h15: TBA Gò Sơn 3. 7h45-11h10: Thôn Bình An 
- xã Nhơn Hạnh. H. Phù Mỹ: 8h20-10h30: TBA Xuân Thạnh 2 - xã Mỹ An. 13h45-16h15: 

TBA NT thôn 7-2, NT thôn 7-3 - xã Mỹ An. TX. Hoài Nhơn: 7h45-9h45: Khu phố Trường 
An 2 - P. Hoài Thanh. 7h15-8h45: Khu phố Cửu Lợi Bắc - P. Tam Quan Nam. H. Vĩnh Thạnh: 
8h30-16h30: Khu vực xã Vĩnh Sơn. 

THỨ SÁU, NGÀY 26.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h30-10h: TBA KS Thanh Thả, KS Anh 
Thảo, Trại Giam, Cần Vương 2, Bến xe trung tâm, Văn phòng Công ty Phú Tài, Nguyễn Lữ 
3, Toyota, Thông tin di động Khu vực Quy Nhơn, Văn phòng Pisico, Chiếu sáng Tây Sơn, 
Dân cư Dịch Vụ, Cáp quang biển, Mai Hắc Đế, May Quy Nhơn 2, Hưng Thạnh 2, 3, Kho lưu 
trữ Tỉnh, Chế Lan Viên, Phong da liễu TW 1, 2, Đặng Văn Chấn, Tống Đức Phổ, Bế Văn Đàn, 
Cao ốc Long Thịnh, Ghềnh Ráng 1, 2, 4, 5, KS Hoàng Anh 1, 2, Hàn Mạc Tử, DC Bông Hồng 
3, Bơm PS 4, Bế Văn Đàn 2, KDC Hưng Thịnh, TĐC Hưng Thịnh 1, 2. 7h30-11h30: TBA Võ 
Liệu. 7h30-11h30: TBA Lam Sơn 1. H. Phù Mỹ: 7h15-10h45: TBA Võ Thị Sáu 2 - TT Phù Mỹ. 
TX. Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Khu phố Thiện Đức. 

THỨ BẢY, NGÀY 27.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h-8h45: TBA Đại học Quang Trung, KDC 
Nhơn Phú 1, 2, Phụ An, KDC Nhơn Bình 1, 3, KDC Bắc làng SOS, KDC Ecohome, Ecohome 
Nhơn Bình T1, Ecohome Nhơn Bình T5, SOS, Nguyễn Diêu, KDC Làng SOS, Thực Phẩm 
Nhơn Bình, Xóm Dừa, Nhơn Phú 5, Đào Tấn 2, 4, Nhơn Bình 1, 3, 5, 7, 8. 7h-9h45: TBA 
Tường Vân. 13h45-16h15: TBA Đại Học Quy Nhơn 2. H. Tuy Phước: 7h-10h30: Các TBA 
Huỳnh Giản Bắc, KDC Huỳnh Giản - xã Phước Hòa, TBA Đông Điền, Nuôi trồng thủy sản 
Đông Điền - xã Phước Thắng. TX. An Nhơn: 7h-11h30: Phi trường Phù Cát. H. Phù Mỹ: 
7h45-9h15: Lộ Nam TBA Gia Hội xã Mỹ Phong, TBA Gia Hội 2 - xã Mỹ Phong. 7h15-11h15: 
Lộ Bắc TBA Phù Mỹ 1 - TT Phù Mỹ. TX. Hoài Nhơn: 6h-8h15: xã Hoài Sơn. 6h-10h30: Thôn 
Bình Đê - xã Hoài Châu Bắc. H. Hoài Ân: 8h30-12h: TBA Điện mặt trời Công ty CP Invest 
Solar NBA - TT Tăng Bạt Hổ. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 28.11.2021: TP Quy Nhơn: 5h45-17h: TBA Tháp Đôi, Tháp Đôi 2, 
Công ty Giày, NM Cao Su, Hà Thanh 3, 4, 7, Lê Đại Hành, KDC Bắc Hoa Lư, Lê Thanh Nghị 1, 
2, 3. 5h45-9h: Huyền Trân 1. H. Phù Cát: 7h-17h: Các TBA Cảng Hàng Không PC, KDC Cát 
Tân, Ga Hàng Không Phù Cát, Chánh Liêm, Xử lý chất thải nghi hại Hậu Sanh, Tự Dùng 32, 
Tự Dùng 31, Mỏ Đá Cát Nhơn, Nhà máy Xỉ TiTan Cát Nhơn, Mỏ Đá Cát Nhơn 2, TĐC Nhơn 
Thành, Gỗ Phù Cát - T1, Gỗ Phù Cát - T2. 7h-17h: TBA Chiếu sáng Cát Trinh 1, TBA Hồng 
Châu, TBA Phú Kim, TBA Lê Hoàn. TX. Hoài Nhơn: 7h-17h: Công ty Thiên Phát, Điện mặt 
trời An Hiếu Thảo, Senco Power, Tam Điệp, Trung Nguyên, AE Green. 

THỨ HAI, NGÀY 29.11.2021: H. Phù Cát: 7h40-10h30: TBA Chánh Thắng, TBA Chánh 
Thắng 2, TBA Bơm đèo Nhỏ. H. Phù Mỹ: 13h45-15h15: TBA Trung Thứ 3 xã Mỹ Chánh Tây. 

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý 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. 

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 47/2021 từ ngày 23.11.2021 đến ngày 29.11.2021

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.



Chuyện tử tế
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quangcaobaobinhdinh@gmail.com
Bình Định

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

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI 
GIẢNG GHI CHÚ

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

04.12.2021

Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ 
hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục 
khai giảng 
khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

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

   

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TRI ÂN KHÁCH HÀNG 
NHÂN DỊP NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2021

Nhằm tri ân khách hàng Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 
20.11, BIDV Chi nhánh Quy Nhơn triển khai chương trình tiết kiệm 
khuyến mại “Gửi tiền ngay nhận liền tay” tặng tiền với nhiều 
mức thưởng cực kỳ hấp dẫn. 

Tặng quà cho khách hàng tiền gửi cao cấp và tặng tiền cho 
khách hàng giao dịch tại Chi nhánh BIDV Quy Nhơn khi gửi số 
tiền từ 50 triệu đồng trở lên, cụ thể:

STT Kỳ hạn gửi Mức thưởng/số tiền gửi

1 1 tháng 10.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

2 2 tháng 15.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

3 3 tháng 20.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

4 6 tháng, 
9 tháng 40.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

5 12 tháng 50.000 đồng/50 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm

Thời gian tham gia chương trình từ ngày 20.11.2021 đến hết 
ngày 31.12.2021 hoặc khi hết giá trị giải thưởng tùy điều kiện 
nào đến trước.

Chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ:
 CHI NHÁNH BIDV QUY NHƠN:
Địa chỉ: 155 - 157 Lê Hồng Phong - phường Trần Phú - 

TP Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 0256-3812827; Fax: 
0256-3812822
 Các phòng giao dịch của BIDV Quy Nhơn: 
 PHÒNG GIAO DỊCH ĐỐNG ĐA:  
     560 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định.
 PHÒNG GIAO DỊCH CẦU ĐÔI: 
     232-234 Hùng Vương, TP Quy Nhơn, Bình Định. 
+ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng: 0256-3812827 (máy lẻ 

304, 309)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- 
Chi nhánh Quy Nhơn trân trọng giới thiệu:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
1. Quyền sử dụng đất ở: 67 lô đất ở tại các khu dân cư phường Hoài 

Hảo; 38 lô đất ở tại khu dân cư khu phố 7, phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích: Từ 100 m2/lô đến 286 m2/lô. Giá khởi 
điểm: Từ 175.440.000 đồng/lô đến 1.200.000.000 đồng/lô. 

2. Người có tài sản đấu giá: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TX Hoài Nhơn
Địa chỉ: Số 06 đường 28/3, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn,  

tỉnh Bình Định. 
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo 
phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô.

4. Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho 
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

5. Ký hiệu, vị trí, diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước, 
tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá, cuộc đấu giá và công bố giá 
của từng lô đất: Theo Thông báo đấu giá tài sản số 395/TBĐGTS-ĐD 
ngày 10.11.2021.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ chức 
cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai; 

- Người tham gia đấu giá phải nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ cho một lô đất 
đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. 

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Mỹ - Hàn tái 
khẳng định cam kết 
phi hạt nhân hóa 
Bán đảo Triều Tiên

Cảnh sát Italy ngày 16.11 đã truy 
quét một đường dây buôn ma túy 
quốc tế do băng đảng mafia khét tiếng 
Ndrangheta điều hành, bắt giữ hơn  
100 nghi phạm trên toàn quốc.

Ngoài ra, theo Hãng tin AFP, 6 người 
Italy cũng bị bắt tại Thụy Sĩ trong một 
phần của chiến dịch, sau 3 cuộc điều tra 
riêng biệt về gia tộc Mole.

Ông Bruno Megale - ủy viên cảnh sát 
TP Reggio Calabria - cho biết gia tộc Mole 
“không chỉ liên quan đến hoạt động buôn 
bán ma túy mà còn áp đặt quy tắc của 
băng Ndrangheta trong các hoạt động 

l Truyền thông nhà nước Myanmar 
hôm 16.11 đưa tin, chính quyền nước này 
đã buộc tội cựu lãnh đạo Aung San Suu 
Kyi gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển 
cử năm 2020.

l  Ngày 16.11, Armenia và Azerbaijan 
đã nhất trí ngừng giao tranh tại khu vực 
biên giới. Đây là kết quả cuộc điện đàm 
giữa người đứng đầu bộ quốc phòng 
hai nước với Bộ trưởng Quốc phòng Nga 
Sergei Shoigu.

l Quân Giải phóng Nhân dân Trung 
Quốc (PLA) đã triển khai ít nhất một máy 
bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K tới 
biên giới giáp Ấn Độ, trong một động 
thái được cho là nhằm cảnh báo New 
Delhi không leo thang căng thẳng trong 
mùa đông.

l  Các phương tiện truyền thông 
chính thức ở Syria cho biết, Israel đã 
phóng 2 tên lửa nhắm vào khu vực phía 
Nam thủ đô Damascus vào sáng sớm 17.11.

l Ngày 16.11, cảnh sát và quân đội 
Ecuador thông báo đã kiểm soát hoàn 
toàn một nhà tù lớn ở nước này, nơi xảy 
ra bạo loạn giữa các tù nhân thuộc các 
băng nhóm khác nhau khiến 68 người 
thiệt mạng vào cuối tuần qua.

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Nhật Bản và Mỹ lần đầu tập trận 
chống ngầm ở Biển Đông

Nhật Bản và Mỹ ngày 16.11 lần 
đầu tiên tiến hành cuộc tập trận chung 
chống ngầm tại Biển Đông, trong một 
động thái mà các nhà phân tích cho là 
để thể hiện năng lực hải quân của hai 
nước khi Trung Quốc gia tăng sự hiện 
diện trong khu vực.

Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản 
(JMSDF) cho biết, cuộc tập trận tập 
trung vào tác chiến chống tàu ngầm 
(ASW). Phía Nhật Bản đã triển khai 
tàu sân bay trực thăng JS Kaga (DDH-
184), tàu khu trục JS Murasame (DD101) 
cùng trực thăng SH-60J, một tàu ngầm 
lớp Oyashio và một máy bay tuần tra 
hàng hải P-1.

Phía Mỹ có sự tham gia của tàu khu 
trục USS Milius (DDG-69) và một máy 
bay tuần tra hàng hải P-8A. Đây là lần 
đầu tiên Nhật Bản điều tàu ngầm tham 
gia tập trận với Mỹ ở Biển Đông. Việc 
thông báo về vị trí của tàu ngầm là điều 
khá bất ngờ vì cả Nhật Bản và Mỹ hiếm 
khi tiết lộ nơi hoạt động các con tàu này.

Giới phân tích cho rằng, cuộc tập 
trận khẳng định quan hệ đối tác an 
ninh giữa Mỹ và Nhật Bản ngày càng 
phát triển trong bối cảnh Trung Quốc 
gia tăng sự hiện diện quân sự ở cả Biển 

Đông và biển Hoa Đông. Ông Collin 
Koh - chuyên gia tại Trường nghiên cứu 
quốc tế S. Rajaratnam, Singapore (RSIS) 
nhận định, cuộc tập trận cho thấy “bước 
tiến hợp lý” của Nhật Bản ở Biển Đông 
vì có sự hợp tác của Hải quân Mỹ.

“Nó không chỉ thể hiện quyết tâm rõ 
ràng của hai nước đồng minh trong việc 
hợp tác chặt chẽ với nhau ở Biển Đông, 

nhằm đối phó với thách thức gia tăng 
từ phía Trung Quốc, mà còn cho thấy ý 
định của Tokyo về việc bắt kịp cam kết 
duy trì sự hiện diện quân sự khả thi ở 
Biển Đông”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Tuần trước, Nhật Bản đã điều hai tàu 
khu trục Kaga và Murasame của mình 
tham gia cuộc tập trận chung với tàu Milius 
của Mỹ ở Biển Đông.               (Theo VOV.VN)

Tàu USS Milius của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) 
ngày 16.11.2021.                                                                                                                                                         Ảnh: JMSDF

Hơn 100 thành viên băng đảng mafia khét tiếng nhất 
nước Italy bị bắt

kinh tế”, nhưng không nêu chi tiết.
Các nghi phạm bị bắt trong 3 cuộc 

điều tra tại các TP Milan, Florence và 
Reggio Calabria cũng bị cáo buộc sở 
hữu vũ khí trái phép, trốn thuế, rửa 
tiền, lừa đảo và tống tiền.

Các nhà điều tra đã phát hiện gia tộc 
Mole hợp tác với 4 người Peru và một 
người Colombia tại Italy vào năm 2019 
để tuồn ma túy ra nước ngoài.

Ca ngợi cuộc truy quét nói trên, Bộ 
trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese 
cho rằng việc bắt giữ hơn 100 nghi phạm 
thuộc băng đảng Ndrangheta đã giáng một 
đòn mạnh vào tổ chức mafia có hơn 20.000 
thành viên trên thế giới này.       (Theo TTO)

Một thành viên của băng đảng Ndrangheta bị 
bắt tại TP Reggio Calabria, Italy.                         Ảnh: AP

Ngày 16.11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông 
báo Thứ trưởng Ngoại giao nước này 
Wendy Sherman và người đồng cấp 
Hàn Quốc Choi Jong-kun đã tái khẳng 
định nỗ lực chung của hai nước nhằm 
phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo 
Triều Tiên. Hai bên cũng tuyên bố mối 
quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn đóng 
góp vào hòa bình ở khu vực vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.

Cuộc gặp giữa hai thứ trưởng 
ngoại giao Mỹ - Hàn được tổ chức tại 
Washington trong bối cảnh các cuộc 
thảo luận giữa Seoul và Washington 
về khả năng tuyên bố chính thức 
chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên  
(1950 - 1953). Hàn Quốc khẳng định 
tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ giúp 
tái khởi động các cuộc đàm phán phi 
hạt nhân hóa với Triều Tiên, vốn đã bị 
đình trệ kể từ năm 2019. Trước đó, Mỹ 
được coi là phản đối tuyên bố chấm 
dứt chiến tranh với Triều Tiên. Trong 
chuyến thăm Washington, Thứ trưởng 
Choi Jong-kun đã bày tỏ hy vọng về một 
“kết quả tốt” trong các cuộc thảo luận 
với giới chức Mỹ về đề xuất tuyên bố 
chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong 
tương lai gần.                             (Theo TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi 
Jong-kun (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ 
Wendy Sherman.                                                     Ảnh: TTXVN

Ngoại trưởng của chính quyền lâm 
thời Taliban Amir Khan Muttaqi hôm 
17.11 gửi thư ngỏ tới Quốc hội Mỹ, cho 
biết thách thức lớn nhất Afghanistan 
phải đối mặt là không đảm bảo tài 
chính và căn nguyên của mối lo ngại 
này là do Chính phủ Mỹ “đóng băng 
tài sản của người dân Afghanistan”.

Washington giữ gần 9,5 tỷ USD 

tài sản thuộc về ngân hàng Trung 
ương Afghanistan. Chính quyền 
do Taliban kiểm soát đang lâm vào 
khó khăn tài chính khi không thể 
trả lương công chức nhiều tháng và 
kho bạc không thể thanh toán hàng  
nhập khẩu.

Ngoại trưởng Muttaqi nói người 
dân Afghanistan “hiểu mối quan tâm 

của cộng đồng quốc tế”, song các bên 
phải có những bước đi tích cực để xây 
dựng lòng tin. Tình hình kinh kế khó 
khăn trong nước có thể châm ngòi cho 
cuộc di cư ồ ạt từ Afghanistan.

Ngoại trưởng Muttaqi hy vọng 
Quốc hội Mỹ “nghĩ thấu đáo” về quyết 
định trao trả tài sản của Afghanistan.

(Theo VnExpress.net)

Taliban đòi Mỹ trả tài sản Afghanistan

Sáng 17.11, tại Hà Nội, Bộ Quốc 
phòng tổ chức Lễ ra mắt Đội Công 
binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 
số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa 
bình LHQ.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục 
trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam 
cho biết: Công tác chuẩn bị cho Đội Công 
binh, nhất là về tổ chức, biên chế liên tục 

điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ gìn 
giữ hòa bình của LHQ, từ ban đầu 268 
người, đến 319 người và hiện nay là 203 
người (21 đồng chí nữ), dự kiến triển 
khai tại Phái bộ UNISFA (Abyei), trong 
đó 184 đồng chí chính thức và 19 đồng 
chí dự bị, cùng các trang thiết bị đi kèm.

Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, 
Đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ 

góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ 
nhân đạo, giúp các phái bộ Gìn giữ hòa 
bình LHQ thực hiện nhiệm vụ, góp phần 
vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết 
đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, 
ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng 
thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ 
xa, ngay từ trong thời bình.

(Theo Báo Tin Tức)

Việt Nam lần đầu tiên ra mắt Đội Công binh tham gia 
hoạt động gìn giữ hòa bình


