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CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH

KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP HỘI CTĐ VIỆT NAM VÀ 45 NĂM THÀNH LẬP HỘI CTĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH

KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH,
LAN TỎA TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

Thi đấu thể thao
trong điều kiện
bình thường mới

u4

Bộ Tư lệnh Quân khu
5 làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy
về nhiệm vụ quân
sự, quốc phòng u 2

“Thanh tra là
tai mắt của trên,
u 3 là người bạn
của dưới”

Cách đây 76 năm, ngày 23.11.1945,
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số
64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc
biệt, đánh dấu sự ra đời và trở thành
ngày truyền thống của ngành Thanh
tra Việt Nam. u 8

Hồi sinh cho đất
Sau nhiều tháng “tập chay”, chỉ cọ xát nội bộ, các VĐV
đối kháng thuộc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định
sắp được tham gia giải kickboxing quốc gia.
Ảnh: HOÀNG QUÂN

Ở nơi tuồng và bài chòi
sâu rễ, bền gốc
Ở Bình Định, nghệ thuật tuồng và bài chòi là hai di
sản văn hóa được gìn giữ, phát huy khá tốt, nhờ đó đã
góp phần làm giàu, đa dạng hóa giá trị văn hóa Việt
Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi
dậy lòng tự hào dân tộc. u 6

Chiến tranh qua đi nhưng nguy cơ mất
an toàn liên quan đến bom mìn, vật nổ
còn sót lại vẫn hiện hữu. Bằng nhiều nỗ
lực, tỉnh đã huy động các nguồn lực triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục
hậu quả bom mìn. Sắp tới đây, khi dự án
Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc được
triển khai thực hiện sẽ tiếp tục nâng cao
chất lượng công tác này cũng như tạo
điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH
địa phương. u 7
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Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ
quân sự, quốc phòng
(BĐ) - Ngày 22.11, tại TP
Quy Nhơn, đoàn công tác
của Bộ Tư lệnh Quân khu
5 do trung tướng Thái Đại
Ngọc - Ủy viên Trung ương
Đảng, Tư lệnh Quân khu - làm
trưởng đoàn, làm việc với Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm
vụ quân sự, quốc phòng địa
phương. Tham gia đoàn công
tác Quân khu 5 còn có trung
tướng Trịnh Đình Thạch,
Chính ủy Quân khu. Tiếp và
làm việc với đoàn có đồng
chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các
đồng chí trong Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở,
ban, ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, thay mặt
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại
tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy
trưởng Bộ CHQS tỉnh, báo cáo
kết quả công tác quân sự, quốc
phòng trên địa bàn tỉnh từ đầu
năm đến nay. Theo đó, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh đã quán triệt, triển
khai toàn diện công tác quân
sự, quốc phòng theo đúng
quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, phù hợp với
tình hình thực tế ở địa phương.
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ CHQS
tỉnh cũng đã chủ động tham
mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển
khai thực hiện đồng bộ các nội
dung, biện pháp nhằm xây
dựng khu vực phòng thủ tỉnh
ngày càng vững chắc. Trong
quá trình triển khai thực hiện,
các cấp, các ngành trong tỉnh
đã chú trọng xây dựng tiềm
lực chính trị, lấy thế trận lòng
dân làm cơ sở xây dựng tiềm

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu đánh giá cao kết quả
thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh.
Ảnh: HỒNG PHÚC
lực quân sự, tiềm lực KT-XH,
kịp thời ngăn chặn âm mưu,
thủ đoạn chống phá của các
thế lực thù địch.
Công tác tuyển chọn, gọi
công dân nhập ngũ chặt chẽ,
đúng quy định; giao quân đạt
100% chỉ tiêu. Công tác huấn
luyện được thực hiện tốt, sát
thực tế theo 3 khâu đột phá
“Huấn luyện, diễn tập, sẵn
sàng chiến đấu”. Đồng thời,
các cơ quan, đơn vị trong LLVT
tỉnh cũng duy trì nghiêm chế
độ trực sẵn sàng chiến đấu,
nắm chắc tình hình, không
để bị động, bất ngờ. Ngoài ra,
LLVT tỉnh còn tích cực tham
gia xây dựng hệ thống chính
trị ở cơ sở cũng như đảm bảo
chính sách hậu phương quân
đội. Đặc biệt, LLVT tỉnh nêu
cao tinh thần trách nhiệm, tích
cực cùng các cấp, ngành, địa
phương trong tỉnh tham gia
phòng, chống dịch Covid-19 ở
mức cao nhất.
Tại buổi làm việc, Bộ
Tư lệnh Quân khu 5 và Ban

Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá
cao công tác phối hợp trong
thời gian qua; nhất là thường
xuyên giữ mối quan hệ, có sự
chỉ đạo nhất quán, sâu sát để
triển khai thực hiện nghiêm
quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, Bộ Quốc phòng
về nhiệm vụ quân sự, quốc
phòng địa phương. Hai bên
cũng thống nhất cao đối với
nhiệm vụ công tác của LLVT
trong thời gian đến, tập trung
vào nhiệm vụ: Duy trì nghiêm
chế độ sẵn sàng chiến đấu; tích
cực đổi mới, nâng cao chất
lượng, hiệu quả huấn luyện,
diễn tập và công tác dự báo
để tham mưu cho Quân khu
và Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển
khai toàn diện nhiệm vụ quân
sự, quốc phòng; tích cực tham
gia công tác phòng, chống
dịch Covid-19 và ứng phó với
thiên tai; thực hiện tốt công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập
ngũ năm 2022.
HỒNG PHÚC

Giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới
nâng cao tại xã Nhơn Lý
Ngày 22.11, đoàn giám
sát do Phó Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn
Xuân Vĩnh làm Trưởng đoàn
đã tiến hành giám sát chương
trình xây dựng nông thôn mới
(NTM) nâng cao tại xã Nhơn
Lý, TP Quy Nhơn.
Theo báo cáo của xã Nhơn
Lý, xã được công nhận đạt
chuẩn NTM năm 2015. Đến
nay, sau 5 năm triển khai xây
dựng NTM nâng cao, thu nhập
của người dân đạt 46,92 triệu
đồng/người (năm 2020), cao
gấp 1,92 lần so với năm 2015; xã
Nhơn Lý không còn hộ nghèo,
đời sống vật chất, tinh thần
của người dân từng bước được
nâng lên. Xã tự đánh giá đạt
13 tiêu chí về xây dựng NTM
nâng cao. Bên cạnh những kết
quả đạt được, xã Nhơn Lý còn
những hạn chế như: Một số ít
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người dân chưa phát huy tính
làm chủ trong xây dựng NTM,
còn trông chờ vào nguồn vốn
hỗ trợ từ Nhà nước, thành
viên Ban quản lý xây dựng
NTM xã và Ban phát triển
thôn chưa phát huy hết hiệu
quả hoạt động…
Đoàn đã tiến hành giám
sát thực tế một số công trình
địa phương như: Cầu cảng
Nhơn Lý, Trung tâm VH-TT xã
Nhơn Lý; một số điểm du lịch
homestay tại địa phương...
Qua giám sát, đoàn công tác
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
ghi nhận sự cố gắng của xã
Nhơn Lý đã về đích xây dựng
NTM và tiếp tục phấn đấu để
đạt NTM nâng cao trong năm
2021. Đoàn đề nghị xã cần tập
trung thực hiện tốt các tiêu chí
về cảnh quan môi trường, tổ
chức sản xuất phải phù hợp

với quy hoạch là xã trọng điểm
về du lịch biển, đảo. Phải tạo
sự chuyển biến thật sự về đời
sống, trong đó tập trung nâng
cao thu nhập cho người dân.
Xác định lộ trình cụ thể hoàn
thành các hạng mục trong xây
dựng NTM nâng cao theo từng
giai đoạn, sử dụng tiết kiệm
hiệu quả các nguồn lực. Quan
tâm hướng dẫn, tuyên truyền
để người dân học tiếng Anh
nhằm phục vụ tốt du lịch cộng
đồng tại địa phương. Duy trì
và phát huy các thiết chế hóa
văn hóa, thể thao góp phần
đẩy mạnh và nâng cao các hoạt
động văn hóa, thể thao của địa
phương. Bảo tồn và phát huy
sự đa dạng, phong phú các giá
trị văn hóa của địa phương gắn
với phát triển kinh tế du dịch
xã Nhơn Lý.
ANH PHƯƠNG

Bình Định

Các địa phương tiếp tục
nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống dịch
(BĐ) - Chiều 22.11, Trung
tâm Chỉ huy phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh tổ chức
họp giao ban trực tuyến với
các huyện, thị xã, thành phố về
tình hình phòng, chống dịch
Covid-19. Cuộc họp do 2 Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải
Giang và Nguyễn Tự Công
Hoàng chủ trì.
Theo báo cáo của Sở Y tế,
đến 6 giờ ngày 22.11, toàn
tỉnh ghi nhận 2.941 ca mắc
Covid-19. Riêng từ ngày
15.10 - 22.11 (39 ngày), toàn
tỉnh ghi nhận 1.497 ca. Các địa
phương có tình hình dịch bệnh
phức tạp gồm: TP Quy Nhơn,
TX An Nhơn, TX Hoài Nhơn.
Các huyện Tuy Phước, Phù
Cát, Hoài Ân bước đầu khống
chế được dịch bệnh.
Theo Giám đốc Sở Y tế Lê
Quang Hùng, nguyên nhân
dịch bệnh tăng nhanh ở những
ngày gần đây là do thời tiết
thuận lợi cho dịch bệnh phát
triển, số người từ các địa
phương khác về nhiều và
người dân vẫn còn chủ quan.
Về tình hình điều trị, ông
Lê Quang Hùng cho biết, dù
thời gian gần đây số ca mắc
Covid-19 cao nhưng số ca
nặng giảm rất rõ rệt, khoảng
98% trường hợp không có
triệu chứng hoặc triệu chứng
rất nhẹ. Đây là điều khá khả
quan. Bên cạnh đó, nếu tiếp
tục tốc độ tiêm vắc xin ngừa
Covid-19 như hiện nay, đến
giữa tháng 12 sẽ có khoảng
90% người dân trong độ tuổi
tiêm vắc xin được tiêm ít nhất
1 mũi vắc xin.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải
Giang yêu cầu các địa phương
tiếp tục nâng cao hiệu quả công
tác tuyên truyền cũng như các
biện pháp phòng, chống dịch.
Đặc biệt, trong tình hình tỉnh
thực hiện điều trị F0 và cách
ly F1 tại nhà, công tác tuyên
truyền phải cụ thể, sát sao;
đồng thời tổ Covid-19 cộng
đồng phải phát huy tốt vai
trò hơn nữa. Bên cạnh đó, các
địa phương phải triển khai tốt
công tác tiêm vắc xin, đảm bảo
an toàn cho người dân.
Trong thời gian mở cửa,
nhiều cơ sở kinh doanh chưa
thực hiện nghiêm các quy định
phòng, chống dịch, nhiều nơi
không thực hiện quét mã QR.
Do vậy, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu
các địa phương phải tiến
hành kiểm tra, xử lý các cơ
sở chưa thực hiện nghiêm các
quy định phòng, chống dịch.
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh
trên địa bàn, các địa phương
phải có quyết định triển khai
các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
cũng đề nghị Sở Y tế xây dựng
hướng dẫn về việc điều trị F0
và cách ly F1 tại nhà; đồng thời
nghiên cứu thêm việc điều trị
F0 tại cơ sở lưu trú. Để tránh
những điều đáng tiếc xảy ra
khi điều trị F0 tại nhà, các địa
phương phải chuẩn bị nguồn
lực, các tổ điều trị phải có nhân
viên trực 24/24 giờ. Riêng với
TP Quy Nhơn phải tiếp tục mở
rộng khu cách ly tập trung tại
cơ sở lưu trú, đảm bảo giá cả
phù hợp.
THẢO YÊN

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC:

Bình Định có 3 đề tài lọt vào
chung kết
(BĐ) - Theo tin từ Ban Tổ
chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh
thiếu niên nhi đồng toàn quốc
lần thứ 17 năm 2021, Bình Định
có 3 đề tài lọt vào chung kết.
Đó là các đề tài: Xe lăn
điện thông minh thân thiện
với môi trường của Trần Minh
Thiện (lớp 12A7) và Đoàn Phan
Bảo Huy (lớp 11A2) Trường
THPT Nguyễn Diêu, huyện
Tuy Phước; Máy chẻ lác (cói)
của Đoàn Anh Phương, học
sinh lớp 8A1 Trường THCS
Hoài Châu, TX Hoài Nhơn;
Game học lịch sử đa năng của
Nguyễn Lê Châu Tùng (lớp
5A) và Đinh Thiện Nhân (lớp
4A), Trường Tiểu học số 3 Hoài
Hương, TX Hoài Nhơn. Các đề
tài được đánh giá có tính sáng
tạo và ứng dụng cao.
Cuộc thi toàn quốc năm
nay có sự tham gia của 53 tỉnh,
thành với tổng số 681 đề tài
thuộc 5 lĩnh vực: Phần mềm tin
học, Đồ dùng dành cho học tập,
Đồ chơi và đồ dùng dành cho

Máy chẻ lác (cói) của em Đoàn Anh
Phương, học sinh lớp 8A1 Trường THCS
Hoài Châu, TX Hoài Nhơn hỗ trợ phát
triển nghề thủ công truyền thống địa
phương.
Ảnh: HỒNG HÀ
gia đình, Bảo vệ môi trường và
phát triển kinh tế, Sản phẩm
thân thiện với môi trường.
Trong số 681 đề tài tham gia,
Hội đồng giám khảo đã chọn
106 đề tài vào chung khảo. Cơ
cấu giải thưởng cuộc thi năm
nay gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải
nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và
60 giải khuyến khích. HỒNG HÀ

Bình Định

Thí điểm quản lý,
chăm sóc F0 và
cách ly F1 tại nhà

(BĐ) - Tại Văn bản số 7402/
UBND-VX ban hành ngày 22.11,
Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về
chủ trương thực hiện thí điểm
quản lý và chăm sóc sức khỏe
người nhiễm Covid-19 (F0)
tại nhà và cách ly y tế tại nhà
người tiếp xúc gần với người
nhiễm Covid-19 (F1) để phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh, theo đề xuất của Sở Y
tế và UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
Chủ trương này nhằm đảm
bảo năng lực hoạt động của
các khu cách ly tập trung và để
giảm tải việc nhập viện điều trị
cho bệnh nhân không có triệu
chứng hoặc có triệu chứng bệnh
nhẹ, chủ động kiểm soát nguồn
lây nhiễm.
Chủ tịch UBND tỉnh giao
Sở Y tế (cơ quan thường trực
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh) căn cứ các quy
định của Bộ Y tế để hướng dẫn
cụ thể việc thực hiện các nội
dung thí điểm nêu trên; chủ trì
phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan và UBND các huyện,
thị xã, thành phố tăng cường
kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
Giao UBND các huyện, thị
xã, thành phố triển khai thực
hiện thí điểm quản lý và chăm
sóc sức khỏe F0 tại nhà và cách
ly y tế tại nhà đối với F1 trên địa
bàn thuộc phạm vi quản lý theo
đúng hướng dẫn của Sở Y tế,
đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19.
N.PHÚC

TIN VẮN
l Sáng 22.11, tại Trung tâm

Bồi dưỡng chính trị huyện,
Huyện ủy Tây Sơn phối hợp với
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính
trị tỉnh khai giảng lớp Trung cấp
lý luận chính trị khóa 7 (năm học
2021 - 2023), hệ không tập trung
cho 80 cán bộ, công chức, viên
chức các cơ quan, đơn vị, xã, thị
trấn trên địa bàn huyện.
Sáng cùng ngày, Đảng ủy Bộ Chỉ
huy BĐBP tỉnh Bình Định tổ chức
lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho
đối tượng kết nạp đảng cho 24
học viên, là các đoàn viên ưu tú
được lựa chọn từ các đơn vị cơ sở
của BĐBP tỉnh và Hải đoàn 48.
TÍN TRỌNG - CÔNG CƯỜNG
l Hãy chung tay bảo vệ môi
trường là chủ đề của buổi tuyền
thông do Hội LHPN tỉnh phối hợp
với Hội LHPN huyện Tây Sơn tổ
chức chiều 22.11. Tham gia buổi
truyền thông có 30 thành viên
mô hình “Phụ nữ với phong trào
chống rác thải nhựa”. Tại buổi
truyền thông các thành viên được
trang bị các kiến thức, kỹ năng về
công tác bảo vệ môi trường như
hạn chế sử dụng túi ny lông, hạn
chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng
một lần... Qua đó, mỗi thành viên
sẽ là một tuyên truyền viên tích
cực tuyên truyền nhằm nâng cao
ý thức, thay đổi hành vi cho người
thân, gia đình, cộng đồng góp
phần bảo vệ môi trường và phát
huy hiệu quả của mô hình.
MỘC MIÊN
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THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

Thi đấu thể thao
trong điều kiện bình thường mới
Chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch Covid-19, các đội tuyển thể thao Bình
Định đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo yêu cầu chuyên môn
tham gia các giải đấu, vừa an toàn trong phòng, chống dịch.

Nhiều thành viên đội tuyển bóng ném Bình Định chưa được tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19, trong khi đội sẽ thi đấu
tại Bắc Ninh trong tháng 12.2021. 						
Ảnh: HOÀNG QUÂN

Nhiều giải đấu tổ chức
cuối năm

Thời điểm hiện tại, một số
đội tuyển thể thao Bình Định
như taekwondo, boxing, bóng
ném, điền kinh… đang tích
cực chuẩn bị về chuyên môn
để tham dự các giải quốc gia.
Công tác đảm bảo các điều
kiện phòng, chống dịch khi tập
luyện, thi đấu được lãnh đạo các
đơn vị và HLV tập trung quán
triệt. Trong đó, cờ vua là đội
đầu tiên của thể thao Bình Định
tham gia thi đấu giải quốc gia
sau khoảng 8 tháng gián đoạn.
Trao đổi qua điện thoại từ
địa điểm thi đấu thuộc tỉnh
Quảng Ninh, HLV đội tuyển cờ
vua Bình Định Nguyễn Hoàng
Chính cho biết: “Chúng tôi di
chuyển ra Hà Nội bằng máy
bay, sau đó thuê ô tô riêng chở
toàn đội về Quảng Ninh. Khai
báo y tế và trình chứng nhận xét
nghiệm PCR-RT âm tính xong
thì đội được bố trí vào khách
sạn - địa điểm thi đấu và cũng là
nơi ở của toàn bộ các đoàn tham
gia giải vô địch cờ vua xuất sắc
quốc gia 2021. Tất cả thành viên
ban tổ chức, HLV, VĐV các
đoàn và nhân viên phục vụ tại
đây đều không ra ngoài trong
suốt quá trình diễn ra giải. Hằng
ngày, bộ phận y tế tiến hành lấy

mẫu xét nghiệm khoảng 20% số
VĐV để tầm soát”. Quảng Ninh
cũng là địa phương đăng cai tổ
chức Giải vô địch taekwondo
quốc gia 2021 (dự kiến diễn ra
từ ngày 7 - 14.12).
Trong khi đó, đội tuyển điền
kinh Bình Định không khỏi băn
khoăn bởi các VĐV của đội chỉ
mới tiêm 1 mũi vắc xin và đang
chuẩn bị tham dự giải vô địch
quốc gia tại SVĐ Mỹ Đình. Trong
khi UBND TP Hà Nội quy định:
Những người chưa tiêm, tiêm
chưa đủ liều vắc xin phòng
Covid-19 đến Hà Nội từ khu
vực có nguy cơ (cấp độ 2) tự theo
dõi sức khỏe tại nhà trong vòng
14 ngày, xét nghiệm 2 lần vào
ngày thứ nhất và ngày thứ bảy.
HLV đội tuyển điền kinh
Bình Định Huỳnh Minh Hiếu
tâm sự: “Ban đầu, chúng tôi

dự kiến đăng ký 8 VĐV tham
dự giải, nhưng sau khi biết quy
định phòng, chống dịch của TP
Hà Nội thì giảm xuống còn 6
VĐV. Theo quy định này, nếu
chưa kịp tiêm vắc xin mũi 2, có
thể chúng tôi phải có mặt ở địa
điểm thi đấu sớm để thực hiện
theo dõi sức khỏe tại nơi ở, đảm
bảo yêu cầu tham dự giải”.

Nóng lòng chờ tiêm
mũi 2 cho VĐV

Đến nay, hầu hết VĐV đủ
18 tuổi trở lên thuộc Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật
cổ truyền Bình Định đều đã
được tiêm 1 mũi vắc xin ngừa
Covid-19. Tuy nhiên, tùy theo
cấp độ dịch ở địa phương đăng
cai giải, quy định về cách ly,
thực hiện các biện pháp phòng,

Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện cho VĐV để chuẩn
bị tham gia thi đấu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao
tỉnh chủ động liên hệ với lãnh đạo Thư viện tỉnh, mượn thêm 16
máy tính, laptop để phục vụ việc học trực tuyến của học sinh nội
trú. Cán bộ, HLV của Trung tâm bố trí phòng học thông thoáng,
sắp xếp bàn ghế, tạo khoảng cách giữa các vị trí ngồi đảm bảo
công tác phòng, chống dịch theo quy định. Ngoài ra, lãnh đạo
Trung tâm còn phân công HLV trực quản lý, kiểm tra học sinh
thực hiện quy định học trực tuyến, đảm bảo tiếp thu bài giảng
và phòng, chống dịch.

chống dịch đối với người đến từ
tỉnh, thành khác có những điểm
khác biệt.
Sau quá trình tập nhẹ duy
trì phong độ, những ngày
qua các VĐV đối kháng thuộc
Trung tâm Võ thuật cổ truyền
Bình Định chuẩn bị tham gia
giải vô địch kickboxing quốc
gia được nâng khối lượng tập
luyện, ăn theo chế độ tập huấn.
Dự kiến Bình Định sẽ có 2 HLV
và 26 VĐV tham gia giải đấu tại
Trung tâm Huấn luyện Thể thao
quốc gia Đà Nẵng từ ngày 1 10.12. Trong đó, các tuyển thủ
quốc gia như Nguyễn Thị Hằng
Nga, Đoàn Đăng Nguyên, Trần
Võ Song Thương cũng góp mặt.
Võ sư cao cấp Trần Duy Linh,
Quyền Giám đốc Trung tâm Võ
thuật cổ truyền Bình Định, cho
hay: “Theo điều lệ giải, các VĐV
sẽ áp dụng nguyên tắc khép kín,
ở tập trung tại nơi thi đấu; 3
ngày sẽ tiến hành xét nghiệm 1
lần. Các VĐV của Trung tâm đã
được tiêm 1 mũi vắc xin ngừa
Covid-19 từ ngày 25.8, chúng tôi
đang chờ lịch tiêm mũi 2 để yên
tâm hơn khi đi thi đấu”.
Ảnh hưởng của dịch Covid-19
khiến điều kiện tập luyện của các
đội tuyển khó khăn hơn trước, do
quy định không tập trung đông
người, nhưng đây là khó khăn
chung, những đội tuyển ở những
tỉnh, thành khác cũng không
ngoại lệ. Giám đốc Trung tâm
Huấn luyện và Thi đấu thể thao
tỉnh Nguyễn Quang Trung cho
biết: “Năm 2022 sẽ diễn ra Đại hội
TDTT toàn quốc, do đó, việc tổ
chức cho VĐV các đội tuyển thi
đấu ở các giải quốc gia năm nay
để kiểm tra phong độ, tăng cường
cọ xát là điều rất quan trọng. Điều
chúng tôi quan tâm nhất hiện nay
là các VĐV vẫn chưa có lịch tiêm
mũi 2, dù đã tiêm mũi 1 gần 2
tháng. Đây không chỉ là điều kiện
đủ để VĐV tham gia các giải đấu
theo quy định mà còn đảm bảo
an toàn cho VĐV trong bối cảnh
dịch Covid-19 vẫn còn nguy cơ
lây lan. Chúng tôi đã kiến nghị
lãnh đạo Sở VH&TT đề xuất với
ngành Y tế để mong sớm được
quan tâm giải quyết”.
HOÀNG QUÂN

Giai đoạn 2023 - 2026, toàn tỉnh giảm 42 biên chế công chức
so với năm 2022
(BĐ) - Theo đề xuất do
UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ, năm
2022, số lượng biên chế công
chức toàn tỉnh là 2.205 biên
chế, giữ nguyên số lượng như
năm 2021.
Trong giai đoạn 2023 - 2026,
dự kiến toàn tỉnh giảm 42 biên
chế công chức so với biên chế
giao năm 2022 (theo vị trí việc
làm đã được hoàn thiện, phê

duyệt theo quy định tại Nghị
định số 62/2020/NĐ-CP ngày
1.6.2020 của Chính phủ và hướng
dẫn của bộ, ngành Trung ương).
Cụ thể, năm 2023 có 2.191 biên
chế, giảm 14 biên chế so với năm
2022; năm 2024 có 2.185 biên chế,
giảm 6 biên chế so với năm 2023;
năm 2025 có 2.177 biên chế, giảm
8 biên chế so với năm 2024; năm
2026 có 2.163 biên chế, giảm 14

biên chế so với năm 2025.
UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ
Nội vụ báo cáo Chính phủ xem
xét, cho phép tỉnh sử dụng 50%
số biên chế thực hiện tinh giản
của giai đoạn 2015 - 2021 (tương
ứng 125 người) để tuyển mới
thay thế, bổ sung người làm việc
tại các vị trí việc làm đã được sắp
xếp, tinh giản; trước mắt ưu tiên
bố trí cho chức danh Trưởng ban

và Phó Trưởng ban hoạt động
chuyên trách các ban HĐND
tỉnh và các ban HĐND của 11
huyện, thị xã, thành phố theo
Luật Tổ chức chính quyền địa
phương (tỉnh không có nguồn
biên chế để tự cân đối trong
tổng số biên chế được giao nên
còn khó khăn trong việc tổ chức
triển khai thực hiện nhiệm vụ).
HOÀI NHÂN
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Bình Định

KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP HỘI CTĐ VIỆT NAM VÀ 45 NĂM THÀNH LẬP HỘI CTĐ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Không ngừng lớn mạnh,
lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Ngày 22.11, Hội CTĐ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2021),
45 năm thành lập Hội CTĐ tỉnh (4.1.1977 - 4.1.2022) và tôn vinh cán bộ, tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu lần thứ VI - 2021.

Thực hiện lời căn dặn của
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải
xuất phát từ tình yêu thương
nhân dân tha thiết mà góp phần
bảo vệ sức khỏe của nhân dân
và làm mọi việc có thể làm được
để giảm bớt đau thương cho
họ”, các cấp hội CTĐ trong tỉnh
không ngừng đổi mới, sáng tạo,
nhanh nhạy nắm bắt thực tế để
hỗ trợ kịp thời, hiệu quả những
đối tượng dễ bị tổn thương.

Mở rộng quy mô, tích cực
vận động nguồn lực

Cùng với đội ngũ cán bộ hội
CTĐ, lực lượng tình nguyện
viên, thanh niên, thiếu niên
CTĐ thời gian qua đã thể hiện
vai trò xung kích và sức trẻ của
mình trên lĩnh vực nhân đạo,
từ thiện.
Ghi nhận tại một số đại hội
đại biểu hội CTĐ cấp xã, cấp
huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
từ đầu tháng 11 đến nay cho
thấy, điều đáng phấn khởi là
số lượng hội viên, tình nguyện
viên, thanh thiếu niên CTĐ ở
các cơ sở hội đều tăng lên so
với nhiệm kỳ trước. Thống kê
của Hội CTĐ tỉnh cho biết, hiện
nay, toàn tỉnh có 206 hội cơ sở
(159 xã, phường, thị trấn; 47
trường học, cơ quan, đơn vị);
1.576 chi hội cấp thôn, làng, khu
phố và tương đương, với gần
28.700 hội viên, 25.740 thanh
thiếu niên CTĐ, 189 đội/2.600
tình nguyện viên.
Vẫn bám sát 4 hoạt động
trọng tâm (công tác xã hội; chăm
sóc sức khỏe; hiến máu, hiến mô
bộ phận cơ thể người; phòng
ngừa và ứng phó thảm họa)
nhưng các cấp hội đã nhanh
nhạy, thích ứng linh hoạt và
không ngừng đa dạng hóa hình

Phó Bí thư Thường trực Lê Kim Toàn (bìa trái) và Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát (bìa phải) tặng biểu trưng kỷ niệm 75 năm
thành lập Hội CTĐ Việt Nam và giấy khen của Hội CTĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CTĐ giai đoạn
2019 - 2020.
Ảnh: N.T
thức tổ chức sao cho phù hợp
với thực tế.
Quãng thời gian dịch bệnh
Covid-19 diễn biến căng thẳng
trên địa bàn cũng là lúc cán
bộ, hội viên, tình nguyện viên,
thanh thiếu niên CTĐ huyện
Hoài Ân làm việc hết năng suất
với nhiều giải pháp linh hoạt,
hiệu quả, bất kể thời gian. Tại
TP Quy Nhơn, nhờ kinh nghiệm
nhiều năm làm công tác CTĐ
nên anh Trần Đình Chính,
Chủ tịch Hội CTĐ thành phố
luôn dự lường được nhiều tình
huống cần hỗ trợ và phân phối
tốt nguồn lực để triển khai hoạt
động kịp thời. Tính đến nay,
tổng giá trị kêu gọi vận động hỗ
trợ cho các hoàn cảnh khó khăn,
phải thực hiện cách ly do dịch
Covid-19 trong năm 2021 của
TP Quy Nhơn đạt hơn 2 tỷ đồng.

Vì mọi người, ở mọi nơi

Theo ông Hà Văn Cát, Chủ
tịch Hội CTĐ tỉnh, các phong
trào tương thân, tương ái với
tinh thần “Người người làm việc
thiện - Nhà nhà làm việc thiện Ngành ngành làm việc thiện”
được phát động với những chủ
đề sát thực, phù hợp, đúng thời
điểm, được dư luận xã hội đồng
tình và nhân dân tích cực hưởng
ứng. Một số phong trào như: Tết
vì người nghèo và nạn nhân chất
độc da cam, Tháng hành động vì
nạn nhân chất độc da cam và trẻ
em có hoàn cành khó khăn; cuộc
vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá
nhân gắn với một địa chỉ nhân
đạo, Tháng nhân đạo… đã góp
phần tích cực vào việc nâng cao
đời sống của những hộ gia đình
khó khăn, bất hạnh do bệnh tật
và thiên tai.

Theo từng năm, các mô hình
cũ tiếp tục mang lại nhiều hiệu
quả thiết thực; đồng thời xuất
hiện những mô hình mới đáp
ứng thực tế phục vụ cho nhân
dân khó khăn và người nghèo.
“Tổng giá trị thực hiện công tác
kêu gọi trợ giúp trong 5 năm
qua (2016 - 2021) đạt 466 tỷ
đồng”, ông Cát cho biết.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Hải Giang biểu dương những
thành tích hội CTĐ các cấp đã
đạt được và bày tỏ mong muốn
các cấp hội tiếp tục phát huy
vai trò nòng cốt, đi đầu trong
hoạt động nhân đạo. Để đạt
được điều đó, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh đề nghị, hội CTĐ
các cấp trong tỉnh cần tăng
cường công tác tham mưu các
cấp ủy Đảng và chính quyền.

Nâng đỡ trẻ mồ côi do Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều trẻ
em mất đi người thân. Khi vẫn ở tuổi ăn
tuổi lớn, các em vừa phải đối mặt với
bước ngoặt cuộc đời, vừa phải nỗ lực
vươn lên. Điều đó càng khó khăn hơn
với những gia đình thuộc diện hộ nghèo,
cận nghèo, điều kiện sống còn hạn chế.
Thấu hiểu điều đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em
Việt Nam thông qua Sở LĐ-TB&XH đã
tặng các phần quà cho trẻ mồ côi do dịch
bệnh và trẻ là con của sản phụ nhiễm
Covid-19.
Đoàn công tác đến thăm gia đình em
Trương Ngọc Ánh Tuyết (SN 2013, xã
Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân) khi gần
tròn 100 ngày mẹ em mất. Bố mẹ Tuyết
đều là lao động chân tay, vừa làm ruộng,
vừa nhận làm các công việc khác theo
mùa vụ, chỉ mong nuôi dưỡng con nên
người. Gia đình tuy khó khăn nhưng
không khi nào thiếu vắng nụ cười. Thế
nhưng, Covid-19 ập tới, khiến cả nhà đều
dương tính, trong đó mẹ em không qua
khỏi. Mắt vẫn đỏ mọng vì thương nhớ

đình mình bớt đi nỗi cô
đơn. Bởi vậy, em sẽ nỗ
lực học thật tốt để mẹ
yên lòng, bố và các anh
chị được an ủi”.
Đại gia đình ông
Huỳnh Được (gần 80
tuổi, ở xã Cát Tân,
huyện Phù Cát) cũng
chịu cảnh chia lìa bởi
Covid-19. Ông có 2 con
trai là Huỳnh Văn Anh,
Huỳnh Canh đều mất vì
dịch bệnh, để lại 5 đứa
con thơ. Với mấy sào
Đại diện Sở LĐ-TB&XH và nhà tài trợ tặng quà cho em Trương Ngọc Ánh ruộng, gánh trái cây và
Tuyết (xã Ân Tường Tây, Hoài Ân).
Ảnh: LINH DƯƠNG chiếc máy may tại nhà,
2 người con dâu của
mẹ, Tuyết chia sẻ: “Giờ ăn cơm là lúc mà ông Được giờ đây càng nặng gánh hơn.
em và bố nghĩ đến mẹ nhiều nhất. Từ Thấu hiểu khó khăn của mẹ, 5 anh chị
ngày mẹ mất, bà con, hàng xóm thường em tự bảo ban nhau học hành. Sự nghịch
xuyên hỏi han, động viên bố con em sống ngợm, hiếu động trước kia dần thay bằng
tốt cho cả phần của mẹ. Hôm nay, được sự chững chạc, hiểu chuyện. Em Huỳnh
nhận phần quà hỗ trợ, em cảm thấy gia Tấn Công (SN 2005), cháu trai lớn nhất

“

Mục đích cao cả
của Hội CTĐ là vận động,
trợ giúp và chia sẻ, nên Hội
rất cần có sự tham gia của
mọi cấp, mọi ngành và mọi
tầng lớp nhân dân, đặc biệt
là các đoàn thể chính trị - xã
hội. Vì vậy, tôi đề nghị Hội
CTĐ tăng cường phối hợp
với các sở, ban, ngành, hội,
đoàn thể, đặc biệt là các tổ
chức thành viên của MTTQ
trong các hoạt động nhân
đạo, đảm bảo các hoạt
động nhân đạo công bằng,
không chồng chéo, không
trùng lặp. Nhân dịp này, tôi
cũng đề nghị các cấp ủy
Đảng và chính quyền các
cấp quan tâm tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo,
tạo điều kiện để hội CTĐ có
môi trường thuận lợi tổ chức
tốt các hoạt động của mình”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
LÂM HẢI GIANG

Xây dựng, củng cố tổ chức hội
từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo số
lượng và hoạt động có chất
lượng; chú ý phát triển lực
lượng hội viên, tình nguyện
viên, kêu gọi ngày càng nhiều
các tổ chức và cá nhân hưởng
ứng phong trào nhân đạo, từ
thiện. Tiếp tục kêu gọi và thực
hiện có hiệu quả các chương
trình, dự án. Chú trọng triển
khai có hiệu quả các phong
trào, cuộc vận động. Làm tốt
công tác nhân rộng các mô
hình hay, những điển hình tiên
tiến, nhân tố mới, kịp thời tôn
vinh, biểu dương khen thưởng
những tập thể, cá nhân, nhà
hảo tâm.
NGỌC TÚ

của ông Được, tâm sự: “Từ ngày ba mất,
em thấy mình cần nỗ lực học tốt hơn
nữa để làm gương cho các em, đồng thời
tranh thủ những lúc rảnh rỗi phụ mẹ việc
nhà hoặc ruộng vườn, san sẻ bớt gánh
nặng cho mẹ”.
Chứng kiến hoàn cảnh trẻ thiếu vắng
tình thương của cha hoặc mẹ vì dịch
bệnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ
tịch Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP
Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Bình Định,
chia sẻ: “Với trẻ, mất đi cha hoặc mẹ là
một nỗi đau không thể nào bù đắp. Bởi
vậy, ngân hàng chúng tôi đã đồng hành
cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, trao
1.600 suất quà cho trẻ em trên toàn quốc.
Trong đó, Bình Định có 15 trẻ được hỗ trợ
từ chương trình này”.
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn
Văn Hùng cho biết, thời gian tới, Sở sẽ
phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm
hỗ trợ thêm cho trẻ mồ côi do dại dịch
trong cả đời sống lẫn học tập.
LINH DƯƠNG

Bình Định
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Kiểm soát tốt dịch bệnh,
tạo môi trường cho kinh tế phát triển

Đến ngày 19.11, khi trên địa bàn ghi nhận tổng cộng 47 ca bệnh Covid-19, trong đó có 21 ca đang điều
trị, huyện Tây Sơn quyết định nâng mức phòng, chống dịch lên cao nhất, quyết liệt giám sát và kiểm soát
tốt dịch để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, thực hiện thành công mục tiêu kép.

Tại chốt kiểm tra y tế phòng, chống
dịch Covid-19 ở chân đèo An Khê,
thuộc xã Tây Thuận, hằng ngày có khá
nhiều hành khách từ các chuyến xe
thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt
trước khi tiếp tục hành trình. Từ ngày
tái lập chốt (5.11) đến nay, mỗi ngày có
khoảng 1.500 lượt phương tiện qua lại,
qua kiểm tra đã phát hiện có 1 trường
hợp F0.
Ông Nguyễn Phước Thắng, một tài
xế xe tải ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia
sẻ: Lực lượng kiểm tra ở đây rất nghiêm
ngặt và nhanh nhẹn, từ việc cho dừng xe
đến nhắc làm thủ tục khai báo y tế, lấy
mẫu đi xét nghiệm… Tôi đã hiểu rõ lợi
ích của việc tầm soát nên hợp tác tối đa.
Bên cạnh việc tái lập chốt, UBND
huyện Tây Sơn cũng chỉ đạo tăng cường
công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện
Nghị quyết số 128 của Chính phủ trên
địa bàn huyện. Theo đó, huyện yêu cầu
các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông
tin, tuyên truyền để người dân nghiêm
túc chấp hành các quy định về phòng,
chống dịch, nhất là những người về từ
khu vực có dịch chủ động khai báo y tế
với cơ quan y tế địa phương để được
hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu
xét nghiệm phù hợp và áp dụng các
biện pháp phòng dịch theo quy định.
Cùng với đó, huyện tiếp tục rà soát
tất cả những người đến, về từ các tỉnh,
thành phố có số ca mắc Covid-19 cao
như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai, Long An...; tăng cường, chủ
động giám sát, xét nghiệm các trường
hợp có nguy cơ cao, nhất là các địa
phương có người về từ các địa bàn 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, tổ
chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp
và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19.
Ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 TX An
Nhơn, trên địa bàn thị xã hiện có 107
DN, cơ sở duy trì hoạt động sản xuất
với 6.232/6.513 công nhân, đạt tỷ lệ
95,6% (không tính Khu Công nghiệp
Nhơn Hòa).
Trong số này có 81 DN hoạt động
với phương án phòng, chống dịch
Covid-19 đã được UBND thị xã phê
duyệt, còn lại các cơ sở sản xuất nhỏ
lẻ có từ 4 - 12 lao động chủ yếu là
người trong gia đình thực hiện sản
xuất theo thông điệp 5K của Bộ Y tế,
không xây dựng phương án.
THANH MINH

An Lão
chủ động triển khai
vụ Đông Xuân
Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh (bên phải) đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại chợ Gò Ku, xã Tây Phú.
Ảnh: VĂN PHONG
UBND xã Tây Bình, cho biết: Tây Bình
là địa phương có số ca mắc Covid-19
nhiều nhất huyện - 14 ca, trong đó có 8
ca đã chữa khỏi. Chúng tôi quán triệt
tinh thần không được lơ là, chủ quan
mà phải tầm soát, ngăn ngừa dịch lây
lan thật tốt để tạo điều kiện thuận lợi
cho KT-XH phát triển. Chỉ còn mấy
tháng nữa là đến tết, phải tập trung
tối đa giữ gìn để sản xuất, kinh doanh.
Theo chỉ đạo của UBND huyện,
TTYT huyện Tây Sơn đã sẵn sàng ứng
phó với nhiều tình huống khác nhau,
theo từng cấp độ của dịch Covid-19,
không để bị động; tăng cường năng lực
y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị
của TTYT huyện, tổ chức đánh giá cấp
độ dịch đến phạm vi, quy mô nhỏ nhất
có thể (thôn, làng, khối phố), lấy đó
làm cơ sở để triển khai linh hoạt, hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch.
Cùng với đó, huyện cũng tập trung
đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng
Covid-19, phổ biến và động viên người

dân cài đặt các ứng dụng PC-Covid, Sổ
sức khỏe điện tử để tạo thuận lợi trong
quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.
Tính đến ngày 19.11, Tây Sơn đã
thực hiện tổng cộng 18 đợt tiêm vắc
xin phòng Covid-19 cho 59.861 người,
trong đó có 13.209 người đã tiêm đủ
2 mũi. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch
UBND huyện Tây Sơn, cho biết: Chúng
tôi khuyến cáo người dân trong huyện,
nếu không có việc thật sự cần thiết thì
hạn chế di chuyển đến các địa phương
đang có diễn biến dịch Covid-19 phức
tạp; nghiêm túc thực hiện quy định 5K;
tích cực cung cấp thông tin cho ngành
y tế hoặc chính quyền địa phương khi
phát hiện các trường hợp người về từ
vùng dịch nhưng không khai báo y tế
hoặc các trường hợp không chấp hành
nghiêm quy định về cách ly, theo dõi y
tế tại nhà. Đây là nền tảng hết sức quan
trọng để các hoạt động sản xuất kinh
doanh có thể diễn ra bình thường.
VĂN PHONG

Hỗ trợ vốn, tạo việc làm ổn định sau dịch
Trong 10 tháng qua, Ngân hàng
CSXH huyện Phù Cát đã huy động
vốn đạt gần 69 tỷ đồng, tăng hơn
11 tỷ đồng so với năm 2020, trong đó,
tiền gửi của tổ chức và cá nhân gần
35 tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm thông
qua các tổ tiết kiệm và vay vốn gần
34 tỷ đồng, so đầu năm tăng 7 tỷ
đồng. Ngân hàng đã gia hạn nợ, điều
chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 129 khách
hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, số
tiền hơn 4 tỷ đồng.
Ông Trần Quốc Quân, Giám đốc
Ngân hàng CSXH huyện cho biết,
nhờ nguồn vốn này, ngân hàng đã
giúp 3.920 lượt hộ nghèo, cận nghèo
và các đối tượng chính sách khác vay
mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo
việc làm cho gần 4.000 lao động. Đến
nay, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ
chức chính trị - xã hội là trên 587 tỷ
đồng, với 12.116 khách hàng còn dư
nợ. Trong đó, Hội LHPN quản lý trên
276 tỷ đồng, Hội Nông dân quản lý
trên 157 tỷ đồng, Hội CCB quản lý trên

An Nhơn có 81 DN
sản xuất đảm bảo
an toàn phòng dịch

Hiện nay, nông dân gặp
khó khăn khi chi phí
vận chuyển, giá phân
bón, vật tư sản xuất tăng
cao, ngược lại giá nhiều
loại nông sản lại thấp,
khó tiêu thụ. Trong bối
cảnh đó, việc Ngân hàng
CSXH huyện tiếp tục
giải ngân cho vay, tạo
điều kiện để nông dân
duy trì sản xuất, kinh
doanh có ý nghĩa rất
quan trọng.
Theo ông Trần Quốc
Quân, từ nay đến cuối
Một nông hộ ở xã Cát Trinh được vay vốn từ Ngân hàng CSXH năm, Ngân hàng CSXH
huyện để đầu tư chăn nuôi gà.
Ảnh: LƯƠNG NGỌC TẤN huyện sẽ đề nghị Ngân
hàng CSXH tỉnh bổ sung
vốn để tạo điều kiện giúp DN vay
97 tỷ đồng…
Ghi nhận hiệu quả tạo việc làm, trả lương cho công nhân buộc phải
tăng thu nhập, giảm nghèo cho hội ngừng việc, phục hồi sản xuất, cho
viên nông dân từ nguồn vốn chính nông dân vay phục hồi sản xuất; các
sách, ông Phạm Xuân Hoàng, Chủ đối tượng hồi hương lánh dịch ổn
LƯƠNG NGỌC TẤN
tịch Hội Nông dân huyện, cho biết: định cuộc sống.

Để triển khai thực hiện tốt kế
hoạch sản xuất vụ Đông Xuân
2021 - 2022, UBND huyện An Lão đã
chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên
quan tập trung chỉ đạo sản xuất đúng
lịch thời vụ và cơ cấu giống theo kế
hoạch của tỉnh và huyện; sớm thông
báo các chính sách hỗ trợ của Nhà
nước để người dân biết, đăng ký thụ
hưởng kịp thời.
Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng phát
triển bền vững, huyện xác định các
loại cây trồng, vật nuôi chủ lực gồm:
Bắp, dâu, các loại đậu đỗ; trong chăn
nuôi tập trung những giống bò, heo,
gà có ưu thế riêng của huyện.
Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân này,
huyện An Lão gieo sạ gần 1.110 ha
lúa, trong đó có 70% diện tích sử dụng
giống lúa lai; trồng tỉa 200 ha mì, 50 ha
bắp, 40 ha đậu phụng, 50 ha dâu tằm
và 15,5 ha rau màu các loại theo hướng
an toàn.
HOÀNG NAM QUỐC

TIN VẮN
l Theo thống kê của UBND huyện
Phù Cát, trong hơn 10 năm xây dựng
nông thôn mới, nhân dân trong huyện
đã đóng góp hơn 91,2 tỷ đồng, hiến
gần 202 nghìn m2 đất, tháo dỡ trên
17.500 m tường rào, tham gia hơn
30.600 ngày công lao động; lắp đặt điện
chiếu sáng trên 250 km đường giao
thông nông thôn. Đến nay, huyện Phù
Cát có 100% số xã về đích nông thôn
mới, 2 xã về đích nông thôn mới nâng
cao. THẾ HÀ
l Qua kiểm tra, khảo sát mới đây,
huyện An Lão đã xác định trên địa bàn
huyện có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở
đất, đá cao. Trong đó nguy cơ cao nhất là
các điểm: Tuyến đường từ xã An Hòa đi
xã An Toàn - An Nghĩa, tuyến đường từ
xã An Trung đi xã An Vinh, tuyến đường
thôn 1 - thôn 3, xã An Hưng; đặc biệt
là các khu dân cư thôn Trà Cong (xã An
Hòa), thôn 5 (xã An Vinh) và thôn 5 (xã
An Quang). Trước mắt, huyện đã cho
cắm biển cảnh báo; tuyên truyền, hướng
dẫn người dân cách nhận biết các dấu
hiệu sắp xảy ra sạt lở. Về lâu dài, huyện
đề nghị UBND tỉnh rà soát, quy hoạch bố
trí lại dân cư, cơ sở hạ tầng an toàn trước
thiên tai cũng như xây dựng hệ thống
cảnh báo sạt lở đất tại các khu vực dân
cư có nguy cơ cao. HOÀNG NAM QUỐC
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Bình Định

Ở nơi tuồng và bài chòi sâu rễ, bền gốc
Ở Bình Định, nghệ thuật tuồng và bài chòi là hai di sản văn hóa được gìn giữ, phát huy khá tốt, nhờ đó đã góp
phần làm giàu, đa dạng hóa giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng
tự hào dân tộc.
Chung tay giữ gìn di sản
của tổ tiên

Năm 2015, nghệ thuật
tuồng ở Bình Định được Bộ
VH-TT&DL công nhận là di sản
văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nhưng thật ra từ nhiều đời qua,
người dân Bình Định đã ứng xử
với tuồng trong tư cách là “của
thừa tự”, là di sản đặc sắc, hồn
cốt của quê hương xứ sở.
Đến nay, ngoài Đoàn tuồng
Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ
thuật truyền thống tỉnh) còn
có hơn chục đoàn tuồng không
chuyên vẫn miệt mài lưu diễn
khắp nơi trong và ngoài tỉnh,
góp phần quảng bá nghệ thuật
tuồng Bình Định đến với công
chúng. Điều đáng mừng là một
số đoàn tuồng không chuyên
như đoàn tuồng Nhơn Hưng,
TX An Nhơn vẫn có diễn viên
trẻ nối nghiệp tuồng. Nghệ
nhân Ưu tú Nguyễn Minh
Toàn, Trưởng Đoàn tuồng
Nhơn Hưng, chia sẻ: Lớp trẻ
ngày nay ít mặn mà với nghệ
thuật truyền thống, nhưng may
thay, các con tôi đều có năng
khiếu và yêu nghiệp tuồng.
Chúng tôi luôn hy vọng mai
này Nhà nước sẽ có chính sách
mới để có thể thu hút thế hệ
trẻ nối nghiệp, giữ gìn nghệ
thuật truyền thống nói chung
và tuồng Bình Định nói riêng.
Để giữ gìn, phát huy nghệ
thuật tuồng, tỉnh Bình Định đã
đầu tư tương đối toàn diện, nhờ
đó nhiều năm qua, kịch mục
của Nhà hát Nghệ thuật truyền
thống tỉnh ngày càng đầy đặn,
đặc biệt là ở mảng đề tài lịch
sử, quê hương. Không chỉ có
vậy hoạt động đào tạo, nghiên
cứu, sáng tác… cũng có nhiều
thành công nhất định.
Ông Văn Bá Dũng, Giám
đốc Nhà hát nghệ thuật truyền
thống Bình Định, bày tỏ: Nhiệm
vụ của Nhà hát là phải giữ gìn
di sản tuồng - bài chòi, phát
huy theo tầm thời đại mà không

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh không chỉ duy trì, phục hồi những vở tuồng đã có, mà còn sáng tạo những vở diễn đề
tài lịch sử, quê hương.
- Trong ảnh: Một cảnh trong vở tuồng “Quan khiêng võng”.
Ảnh: THẢO KHUY
để “gieo vừng ra ngô” như lời
căn dặn của Bác Hồ sau khi
Người xem các nghệ sĩ tuồng
Bình Định biểu diễn vở Chị
Ngộ (tháng 12.1954). Những
năm gần đây chúng tôi nỗ lực
vừa làm mới tuồng, bài chòi
thông qua việc phục hồi, nâng
cao các vở diễn, như vậy vừa
là tri ân tiền nhân, vừa là đưa
nghệ thuật truyền thống đến
với khán giả hôm nay.
Chính với cách khơi dòng
để nghệ thuật truyền thống tìm
được chỗ đứng trong đời sống
hôm nay mà cùng với nghệ
thuật bài chòi Trung bộ Việt
Nam, nghệ thuật bài chòi Bình
Định được UNESCO công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể đại
diện của nhân loại.
Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn
Phú, cán bộ Trung tâm
VH-TT&TT huyện Tuy Phước,
cho hay: “Không chỉ thành lập

CLB ở các xã, thị trấn, chúng
tôi đang dần kết nối với trường
học, giúp các em học sinh làm
quen với bài chòi để biết cái
hay của loại hình nghệ thuật
này. Còn người dân thì dần hào
hứng và quan tâm các hội đánh
bài chòi trên địa bàn huyện
khiến chúng tôi thật sự hạnh
phúc và cố gắng hơn để phát
huy giá trị di sản bài chòi”.
Nhiều năm trước, ở xã
miền biển Nhơn Hải (TP Quy
Nhơn), ai cũng nghĩ bài chòi
sẽ sớm mai một, nhưng giờ
đây giọng hô bài chòi lại rộn
vang khi tết đến, xuân về và
những lượt biểu diễn như thế
ngày càng dày hơn với nhiều
câu thai mới đầy chất thời sự,
khiến cả những bạn trẻ cũng
vui vẻ đón nhận.
Lão nghệ nhân Nguyễn Dư,
thành viên Đội Bài chòi cổ xã
Nhơn Hải, hồ hởi khoe: “Năm

2013, theo chủ trương của thành
phố, xã thành lập Đội bài chòi cổ
để phục vụ nhân dân những dịp
lễ, tết. Thật bất ngờ, ngay từ lần
đầu biểu diễn bà con hào hứng
ủng hộ. Bây giờ mỗi dịp lễ, tết ở
xã không có hội bài chòi là chính
đám thanh niên nó “vịn” mình
nó hỏi chứ không phải là người
lớn tuổi. Thấy cái cảnh đó tôi rất
sung sướng”.

Phát huy giá trị di sản

Nhắc đến Bình Định là nhắc
đến một vùng đất nổi tiếng về
võ thuật - nghệ thuật tuồng và
bài chòi, tổ hợp này tạo thành
nét đặc sắc riêng có của Bình
Định mà không nơi nào có
được. Trong đó, mấy năm gần
đây, nghệ thuật bài chòi đã góp
phần khá lớn trong việc thu
hút du khách trong và ngoài
nước đến với Bình Định. Đi đầu
trong việc đưa bài chòi trở lại,

TP Quy Nhơn là địa phương
liên tục tổ chức nhiều hội thi
bài chòi dân gian. Tại nhiều sự
kiện văn hóa - thể thao, thành
phố khéo léo lồng ghép bài chòi
vào. Đặc biệt, để bài chòi sâu
rễ, bền gốc, thành phố đã mời
nhiều nghệ nhân dạy bài chòi
cho học sinh, tổ chức hội thi
đánh bài chòi dân gian cho học
sinh THCS trên địa bàn…
TX Hoài Nhơn cũng là địa
phương đầu tiên nhân rộng
mô hình CLB bài chòi dân gian
cho từng xã, phường. Ông
Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch
UBND TX Hoài Nhơn, cho
biết: “Ở Hoài Nhơn, xã nào,
phường nào cũng có CLB bài
chòi hoạt động, không những
vậy, bài chòi còn đưa được vào
trường học để truyền dạy cho
thế hệ trẻ. Thị xã cũng quan
tâm thành lập Đoàn nghệ thuật
tuồng Hoài Nhơn để hoạt động.
Chúng tôi khuyến khích, quan
tâm các địa phương bảo tồn,
duy trì và phát triển nghệ thuật
tuồng, bài chòi thành sản phẩm
văn hóa để phục vụ du lịch khi
du khách đến với Hoài Nhơn”.
Năm 2020, công trình Nhà
hát Nghệ thuật truyền thống
tỉnh được xây dựng hoàn thành
và đưa vào sử dụng đã thể hiện
sự quan tâm của tỉnh đối với nơi
tôn vinh nghệ thuật tuồng, bài
chòi, hướng tới xây dựng các
chương trình biểu diễn phục vụ
du lịch. Giám đốc Sở VH&TT
Tạ Xuân Chánh cho biết: Để giữ
gìn, bảo tồn và phát huy giá trị
di sản tuồng, bài chòi, ngành
Văn hóa tham mưu UBND tỉnh
xây dựng cơ chế, chính sách đặc
thù, nâng cao chế độ cho đội
ngũ nghệ sĩ; chính sách hỗ trợ
hoạt động biểu diễn và truyền
dạy của các đoàn nghệ thuật
tuồng, CLB bài chòi dân gian
trong tỉnh. Đẩy mạnh hoạt
động truyền dạy nghệ thuật
tuồng, bài chòi trong cộng đồng
và trong trường học nhằm đưa
nghệ thuật truyền thống đến
với giới trẻ, góp phần quảng
bá, giới thiệu nghệ thuật tuồng,
bài chòi đến với công chúng…
NGỌC NHUẬN - THẢO KHUY

Chi hội Âm nhạc: 5 năm - một chặng đường
5 năm qua (2017 - 2022), với nhiều
đóng góp khác nhau, các nghệ sĩ sinh
hoạt tại Chi hội Âm nhạc (Hội VHNT
tỉnh) đã góp phần làm phong phú thêm
đời sống văn hóa tinh thần của nhân
dân trong tỉnh.
Đến nay, tổng số hội viên của Chi
hội Âm nhạc là 49 người, tăng 3 hội
viên so với năm 2017; trong đó có 16
hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ
Vũ Thành, Chi hội trưởng Chi hội Âm
nhạc, cho biết: 5 năm qua, các hội viên
đã sáng tác trên 400 tác phẩm, gồm ca
khúc, nhạc múa, phối khí và khí nhạc;
trong đó, có một số tác phẩm đã được
đăng, phát trên sóng VTV, VOV, Đài
Phát thanh và Truyền hình Bình Định…
Nhiều hội viên đã tích cực hưởng ứng
các cuộc vận động sáng tác ca khúc của
Trung ương, địa phương, đạt các giải
thưởng cao của tỉnh, khu vực và quốc
gia, có thể kể đến: Giải B giải thưởng

Trong lĩnh vực
giảng dạy, đào tạo,
các hội viên như:
Nhạc sĩ Phan Thanh
Hùng, Đình Đạm, Võ
Văn Vinh (giảng viên
Trường CĐ Kỹ thật
Công nghệ Quy Nhơn)
đã góp phần đào tạo
nhiều hạt nhân cho
phong trào văn nghệ
trong tỉnh. Ngoài ra,
nhiều nhạc sĩ mở lớp
năng khiếu truyền thụ
Ban chấp hành Chi hội Âm nhạc ra mắt tại Đại hội chi hội nhiệm kỳ tình yêu âm nhạc đến
với lứa tuổi thiếu niên,
2022 - 2027.
tiêu biểu như các nhạc
âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam của sĩ: Hữu Thuần, Khắc Hùng, Lý Anh Võ…
nhạc sĩ Thế Tuyên năm 2020; giải B Liên
Trong nhiệm kỳ, Chi hội Âm nhạc
hoan âm nhạc toàn quốc cùng 4 HCV và còn phát động các đợt sáng tác ca khúc
2 HCB của nhạc sĩ Đào Minh Tâm trong với chủ đề: Ca ngợi Đảng quang vinh,
năm 2021…
Bác Hồ kính yêu, ca ngợi về tình yêu

quê hương đất nước và sự đổi mới của
tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa, xã hội, truyền thống cách
mạng, lịch sử văn hóa… thu hút sự
tham gia đông đảo của hội viên, nhạc sĩ
chuyên và không chuyên. Đồng thời, tổ
chức các hoạt động giao lưu, đi thực tế
sáng tác tại các địa phương trong tỉnh.
Đáng chú ý, trong giai đoạn cả nước
đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm phòng,
chống dịch Covid-19, những văn nghệ
sĩ Chi hội Âm nhạc cũng say sưa, góp
tiếng nói bằng 22 ca khúc phòng, chống
dịch Covid-19. Với những thành quả
đáng tự hào đã đạt được trong nhiệm
kỳ qua, bằng tâm huyết và nhiệt tình
sáng tạo, trong thời gian đến, các hội
viên Chi hội Âm nhạc sẽ tiếp tục đóng
góp những sáng tác mới, góp phần
quan trọng vào sự nghiệp xây dựng văn
hóa, xây dựng con người Bình Định.
AN NHIÊN

Bình Định
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Hồi sinh cho đất
Chiến tranh qua đi nhưng nguy cơ mất an toàn liên quan đến bom mìn, vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu. Bằng nhiều
nỗ lực, tỉnh đã huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục hậu quả bom mìn. Sắp tới đây,
khi dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc được triển khai thực hiện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này
cũng như tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH địa phương.
Nỗ lực khắc phục

Triển khai tại tỉnh từ năm
2018, Dự án Việt Nam - Hàn
Quốc hợp tác khắc phục hậu
quả bom mìn sau chiến tranh
do Chính phủ Hàn Quốc tài
trợ thông qua Cơ quan Hợp
tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
dưới sự điều phối của Chương
trình Phát triển Liên hợp quốc
(UNDP), Trung tâm Hành động
bom mìn quốc gia Việt Nam
(VNMAC) thực hiện, đã đạt
hiệu quả tích cực trên nhiều
phương diện.
Trong đó, hợp phần 1 của
dự án đã khảo sát kỹ thuật
10.704 ha và tiến hành rà phá
bom mìn (BM) trên diện tích
4.721 ha. Qua đó, đã thu hồi và
tiêu hủy 67.841 BM, vật nổ các
loại. Đồng thời, tháng 10.2020,
KOICA, UNDP và VNMAC đã
bàn giao bản đồ và tài liệu liên
quan đến diện tích đất sau khảo
sát kỹ thuật - rà phá bom mìn
cho tỉnh để phục vụ cho hoạt
động phát triển KT-XH.
Ông Trần Quang Lâm, Quản
lý Dự án, chia sẻ: “Đối với tỉnh
Bình Định, dự án còn hỗ trợ xây
dựng cơ sở dữ liệu của 43.760
người khuyết tật, trong đó có
1.072 nạn nhân BM. Ngoài ra,
hàng nghìn người dân và học
sinh ở 34 xã, phường, thị trấn
của tỉnh đã được tham gia các
lớp tập huấn phòng tránh nguy
cơ thương vong từ BM, vật nổ.
Với một địa phương bị ô nhiễm
BM nặng như Bình Định, đất
sạch và an toàn sẽ cung cấp

KOICA, UNDP và VNMAC tổ chức diễu hành tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tai nạn bom mìn
cho cộng đồng.									
Ảnh: H.P
thêm quỹ đất cho các dự án
phát triển KT-XH của tỉnh”.
Hơn 45 năm qua, vẫn tiếp
tục có những người bị cướp đi
sự sống hoặc gánh chịu thương
tật suốt đời do BM của chiến
tranh còn sót lại. Để giúp các
nạn nhân BM cải thiện chất
lượng cuộc sống, dự án còn hỗ
trợ đào tạo nghề, học bổng,
dụng cụ học tập và sinh kế
cho 332 người với tổng số tiền
3,7 tỷ đồng. Em Mai Hoàng
Công Tính (17 tuổi), một nạn

nhân của BM ở phường Nhơn
Phú (TP Quy Nhơn), chia sẻ:
“Năm 2011, em bị tai nạn BM
khiến bàn tay trái chỉ còn một
ngón út. Vừa qua, em được dự
án hỗ trợ 1 xe máy và suất học
bổng với tổng trị giá 18,5 triệu
đồng. Gia đình có hoàn cảnh
khó khăn nên sự hỗ trợ này rất
ý nghĩa và thiết thực, giúp em
tiếp tục vững tin đến trường”.
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Nguyễn Văn Hùng cho biết:
“Vừa qua, có 200 người trong

tổng số 1.072 nạn nhân BM toàn
tỉnh nhận được hỗ trợ từ dự án.
Các phần quà hỗ trợ gồm 135
con bò giống, 64 con heo giống
và 3.300 con gà. Đồng thời, nạn
nhân BM trong diện thụ hưởng
còn được cấp thức ăn chăn nuôi,
tiêm phòng cho con giống và tập
huấn kỹ thuật chăn nuôi bền
vững. Hy vọng sự hỗ trợ này sẽ
giúp các nạn nhân BM có được
“cần câu” để phát triển kinh tế
gia đình, ổn định cuộc sống và
hòa nhập cộng đồng”.

Điểm tựa vững chắc của nhân dân
Công tác giúp dân khắc
phục hậu quả vụ sạt lở đất ở
núi Cấm (thôn Chánh Thắng, xã
Cát Thành, huyện Phù Cát) cơ
bản đã hoàn tất. Bộ đội cùng các
lực lượng khác đã rút đi, nhưng
những việc làm của họ sẽ luôn
là hình ảnh đẹp đọng lại trong
lòng người dân địa phương.
Trung tá Võ Văn Thanh (cán
bộ Ban CHQS huyện Phù Cát,
phụ trách công tác khắc phục
hậu quả sạt lở ở thôn Chánh
Thắng) kể lại: Nhận được tin
báo về sạt lở đất ở núi Cấm, Ban
CHQS huyện đã tham mưu cho
UBND huyện triển khai nhiều
lực lượng, huy động cả dân
quân cơ động địa phương đến
hiện trường để sơ tán người, di
chuyển tài sản đến nơi an toàn
và lập chốt chặn ở khu vực nguy
hiểm để đảm bảo an toàn. “Tuy
sự cố xảy ra bất ngờ, nhưng nhờ
trước đó Ban CHQS huyện đã
xây dựng các phương án ứng
phó với thiên tai nên cơ bản chủ
động được tình hình, nhanh
chóng tiếp cận hiện trường để
hỗ trợ người dân”, trung tá
Thanh nói.
Sau trận sạt lở, các khu dân
cư ở Chánh Thắng tan hoang.

Bộ đội giúp người dân thôn Chánh Thắng khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất ở
núi Cấm. 					
Ảnh: X.NHÂM
Nhà cửa, vườn tược của người
dân, hệ thống đường giao thông
ở xóm 1 và xóm 2 đều bị đất đá
vùi lấp. Nhanh nhất có thể, gần
50 chiến sĩ bộ đội, dân quân
được huy động về thôn Chánh
Thắng để giúp người dân khắc
phục hậu quả. Dù khối lượng
công việc rất lớn, trời vẫn tiếp
tục mưa, bùn đất ngập tràn
nhưng các chiến sĩ làm việc
không ngại vất vả.
Anh Võ Thành Trung, dân
quân xã Cát Thành, cho biết:
“Trong 4 ngày liên tiếp từ khi
sự cố xảy ra, tôi cùng 15 đồng
chí khác ở Trung đội dân quân

cơ động xã luôn có mặt ở hiện
trường để hỗ trợ người dân. Khi
mưa bắt đầu ngớt, chúng tôi cố
gắng giúp người dân dọn dẹp
nhà cửa sạch sẽ nhanh nhất, sau
đó làm thêm tường bao để ngăn
không cho nước tiếp tục tràn
vào nhà”.
Sau trận sạt lở, tường rào,
cửa ngõ nhà chị Mai Thị Thắm
(xóm 1) bị đất đá vùi lấp, bùn
ngập khắp nơi. Được sự giúp
đỡ của bộ đội nên trong vòng
2 ngày, nhà cửa, sân vườn, đồ
đạc đã được lau chùi, sắp xếp lại
sạch sẽ. “Bùn đất quá nhiều, nếu
không có bộ đội, CA về giúp,

không biết bao giờ tôi mới dọn
xong. Trong lúc hoạn nạn được
các chiến sĩ giúp đỡ, gia đình tôi
không biết lấy gì đền đáp”, chị
Thắm xúc động nói. Còn ông
Đinh Diệu (63 tuổi) cũng vừa
được trở về nhà sau khi bộ đội
giúp dọn xong bùn đất ngập
đến đầu gối. Ông Diệu bày tỏ:
“Bao giờ cũng thế, ở đâu khó
khăn ở đó có bộ đội. Tôi cảm
ơn việc làm vô cùng ấm áp đó”.
Trong công tác phòng chống
và giảm nhẹ thiệt hại từ thiên tai,
bộ đội luôn là lực lượng nòng
cốt, đi đầu. Đây là đội quân có
khả năng ứng cứu nhanh nhất,
hiệu quả nhất, góp phần giảm
đến mức thấp nhất những thiệt
hại về tính mạng, tài sản của
nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND xã
Cát Thành Mai Văn Bé chia sẻ:
“Những ngày qua, hình ảnh các
chiến sĩ bộ đội và các lực lượng
khác không quản ngại khó khăn
giúp đỡ người dân thôn Chánh
Thắng khắc phục sạt lở thêm
một lần nữa khẳng định bộ đội
luôn là chỗ dựa vững chắc, tin
cậy của người dân trong những
lúc khó khăn nhất”.
XUÂN NHÂM

Mục tiêu phát triển
nông thôn bền vững

Bình Định là một trong 3
tỉnh (còn lại là Thừa Thiên Huế
và Quảng Ngãi) được KOICA
chọn để tổ chức thực hiện Dự án
Làng hòa bình Việt Nam - Hàn
Quốc (2022 - 2026) với tổng mức
đầu tư 33 triệu USD (Chính phủ
Hàn Quốc tài trợ 25 triệu USD,
còn lại Việt Nam đối ứng bằng
hiện vật).
Qua các buổi làm việc,
KOICA và UBND tỉnh đã thống
nhất dự án sẽ triển khai tập
trung vào các nội dung chính
như: Rà phá BM, quản lý thông
tin dữ liệu BM và nâng cao năng
lực; hỗ trợ nạn nhân; giáo dục
nguy cơ BM; hỗ trợ sinh kế gắn
với phát triển bền vững và chống
biến đổi khí hậu. Trong đó, trên
địa bàn tỉnh sẽ có thêm ít nhất
5.000 ha đất được rà phá BM.
Ông Cho Han Deog, Giám đốc
quốc gia KOICA tại Việt Nam,
khẳng định: “Mục tiêu của dự
án là tăng cường năng lực quản
lý trong công tác khắc phục hậu
quả BM, nâng cao nhận thức của
toàn dân về nguy cơ để giảm
thiểu tai nạn BM, vật nổ; hỗ trợ
tích cực cho nạn nhân BM, giải
phóng một phần đất đai bị ô
nhiễm BM để phục vụ phát triển
KT-XH địa phương. Đặc biệt,
Làng hòa bình Việt Nam - Hàn
Quốc cũng sẽ mở rộng cho đối
tượng người dân sinh sống tại
khu vực trước đó bị ô nhiễm BM
xây dựng cuộc sống mới”.
Sau khi công tác rà phá BM
hoàn thành, giải phóng đất sạch,
UBND tỉnh cũng sẽ ưu tiên các
nguồn lực đầu tư các dự án
phát triển KT-XH với mục tiêu
phát triển nông thôn bền vững.
HỒNG PHÚC

Bồi dưỡng
lý luận
chính trị cho
đảng viên mới

Từ ngày 22 - 28.11, Đảng ủy
Quân sự tỉnh tổ chức lớp bồi
dưỡng lý luận chính trị cho 17
đảng viên mới thuộc Đảng bộ
Quân sự tỉnh và Đảng bộ Hải
đoàn 48.
Trong 7 ngày, các đảng viên
mới sẽ được học tập, nghiên
cứu các chuyên đề như: Chủ
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh - nền tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành
động của Đảng và Cách mạng
Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn
liền với CNXH và con đường
đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát
huy sức mạnh toàn dân tộc,
dân chủ XHCN, xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN; đường lối phát
triển KT-XH của Đảng; Tăng
cường quốc phòng, an ninh,
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ
vững môi trường hòa bình, ổn
định chính trị, trật tự an toàn
xã hội...
THÀNH PHÚC
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Bình Định

“Thanh tra là tai mắt của trên,
là người bạn của dưới”

Cách đây 76 năm, ngày
23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí
Minh ký Sắc lệnh số
64/SL thành lập Ban Thanh
tra đặc biệt, đánh dấu sự
ra đời và trở thành ngày
truyền thống của ngành
Thanh tra Việt Nam.
Nòng cốt trong
đấu tranh, phòng ngừa,
xử lý vi phạm

Ngày 23.11.1945 đánh dấu
sự ra đời và trở thành ngày
truyền thống của ngành Thanh
tra Việt Nam. Có thể nói, việc
thành lập Ban Thanh tra đặc
biệt thể hiện vai trò và sự cần
thiết của công tác thanh tra đối
với chính quyền ngay từ buổi
đầu mới thành lập. Thanh tra
trở thành một chức năng thiết
yếu của quản lý và là một thiết
chế giám sát hoạt động của các
tổ chức, cá nhân thuộc các cấp
chính quyền, bảo vệ lợi ích
của Nhà nước, quyền và lợi
ích hợp pháp của công dân,
giữ vững kỷ cương, kỷ luật,
xử lý các vi phạm pháp luật,
góp phần quan trọng vào việc
thực hiện các nhiệm vụ chính
trị của Đảng và Nhà nước.
Trong suốt 76 năm xây
dựng, trưởng thành, hoạt động
của ngành Thanh tra luôn gắn
liền với sự nghiệp cách mạng
của dân tộc. Ngành Thanh
tra đã có nhiều tên gọi khác
nhau: Ban Thanh tra đặc biệt
(1945 - 1948), Ban Thanh tra
Chính phủ (1949 - 1954), Ban
Thanh tra Trung ương của
Chính phủ (1955 - 1960), Ủy
ban Thanh tra của Chính phủ
(1961 - 1983), Ủy ban Thanh
tra Nhà nước (1984 - 1989),
Thanh tra Nhà nước (1990 2004), Thanh tra Chính phủ
(từ năm 2004 đến nay). Dù

Thanh tra tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2020.
với tên gọi nào, cán bộ, công
chức, viên chức ngành Thanh
tra Việt Nam luôn giữ vững
phẩm chất, bản lĩnh chính trị,
thể hiện được vai trò nòng cốt
trong đấu tranh, phòng ngừa,
xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản
lý, đề xuất hoàn thiện chính
sách, pháp luật, góp phần quan
trọng vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Tại Hội nghị tổng kết công
tác thanh tra toàn miền Bắc
tháng 4.1957, Hồ Chủ tịch đã
phân tích tầm quan trọng của
công tác thanh tra, yêu cầu
các cấp chính quyền cũng như
các cấp bộ Ðảng phải giúp đỡ
cho cán bộ thanh tra làm tròn
nhiệm vụ. Người chỉ rõ: Thái
độ, phẩm chất của người thanh
tra là phải có đạo đức cách
mạng, cẩn thận, khách quan,
chống quan liêu; “Thanh tra là
tai mắt của trên, là người bạn
của dưới”.

Ảnh: Thanh tra tỉnh

Năm 2021, giữa nhiều khó khăn do dịch Covid-19, ngành Thanh tra
tỉnh đã tiến hành 62 cuộc thanh tra tại 87 đơn vị. Qua đó, đã ban hành Kết
luận 46 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 11,6 tỷ đồng và
12.046 m2 đất các loại; xử lý thu hồi về cho Nhà nước gần 9,8 tỷ
đồng và 2.724 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý khác về kinh tế gần
1,8 tỷ đồng và 9.322 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, xử lý
hành chính 13 tập thể và 29 cá nhân; chuyển hồ sơ sang cơ quan
điều tra tiếp tục làm rõ 1 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Minh bạch, chất lượng,
hiệu quả

Ngành Thanh tra tỉnh Bình
Định ra đời sau ngày miền
Nam hoàn toàn giải phóng,
thống nhất đất nước. Trải qua
chặng đường 46 năm xây dựng
và phát triển (1975 - 2021), qua
nhiều lần thay đổi mô hình tổ
chức, cơ chế quản lý và phương
thức hoạt động, dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy
đảng, chính quyền địa phương
và Thanh tra Chính phủ, ngành
Thanh tra tỉnh Bình Định từng

bước trưởng thành về nhiều
mặt và đã có những đóng góp
tích cực vào sự nghiệp đổi mới,
phát triển KT-XH, góp phần
phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, giữ vững kỷ cương,
pháp luật, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước trên
địa bàn tỉnh.
Hoạt động của ngành
Thanh tra tỉnh trong những
năm qua luôn bám sát, phục
vụ thiết thực những nhiệm vụ
chính trị trọng tâm của ngành,
địa phương. Mỗi năm, ngành

thực hiện hàng trăm cuộc thanh
tra, tập trung vào các lĩnh vực
KT-XH nhạy cảm, dễ phát sinh
tiêu cực, tham nhũng, lãng
phí, vi phạm chính sách, pháp
luật như: Quản lý, sử dụng
đất đai; đầu tư, xây dựng cơ
bản; tài chính - ngân sách, thực
hiện các chính sách bảo đảm
an sinh xã hội. Qua thanh tra
đã phát hiện, kiến nghị thu hồi
về cho Nhà nước hàng chục tỷ
đồng; kiến nghị xử lý nghiêm
các tổ chức, cá nhân có khuyết
điểm, sai phạm; đề xuất nhiều
kiến nghị góp phần hoàn thiện
chính sách, pháp luật, cơ chế
quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước trên các
lĩnh vực được thanh tra.
Theo ông Nguyễn Văn
Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh,
truyền thống vẻ vang của
Thanh tra Việt Nam nói chung,
Thanh tra tỉnh nói riêng là nền
tảng và động lực để toàn ngành
tiếp tục nỗ lực không ngừng vì
sự nghiệp chung.
Theo đó, trọng tâm của
hoạt động năm 2022 và những
năm tiếp theo là tiến hành hoạt
động thanh tra theo hướng chủ
động, linh hoạt, bảo đảm tiến
độ, bám sát kế hoạch thanh tra
được duyệt, đồng thời tuân thủ
nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19.
“Tình trạng chồng chéo,
trùng lắp trong hoạt động
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,
nhất là đối với các DN phải
ngày càng được khắc phục
triệt để. Các ngành, địa phương
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 phải đảm bảo
công khai minh bạch, đúng quy
trình nghiệp vụ, bảo đảm chất
lượng, hiệu quả”, ông Thơm
nhấn mạnh.
KHẢI THƯ

Thiếu úy công an năng nổ, trách nhiệm
Thiếu úy Nguyễn Đình Đăng,
CA xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân,
vừa được Giám đốc CA tỉnh khen
thưởng vì thành tích xuất sắc trong
tham gia kiểm soát, phòng, chống dịch
Covid-19.
Hơn một năm trước, thiếu úy Đăng
được phân công công tác về CA xã
Ân Thạnh. Đúng thời điểm này, dịch
Covid-19 bùng phát. Anh đã tích cực
cùng với CA xã vừa đảm bảo ANTT
trên địa bàn vừa tham gia phòng,
chống dịch. Ngoài trực chiến tại đơn
vị 100%, thiếu úy Đăng có mặt ở hầu
hết các chốt kiểm dịch trên địa bàn xã.
Anh xung phong trực các chốt kiểm
dịch với nhiệm vụ giám sát, kiểm soát
người ra/vào và có biện pháp xử lý
kịp thời không để dịch lây lan trên
địa bàn.
Cuối tháng 8 vừa qua, trong lúc
tham gia trực chốt kiểm soát dịch
Covid-19 tại đầu cầu Đập Lại Giang

Thiếu úy Nguyễn Đình Đăng.

Ảnh: N. GIANG

thuộc thôn Phú Văn, anh Đăng phát
hiện một đối tượng điều khiển xe máy
đến gặp và giao 1 gói hàng nhỏ cho nam
thanh niên đang đi bộ tại khu vực cầu
Thanh Minh (thuộc thôn Phú Văn), cách

chốt kiểm dịch khoảng 20 m. Thấy nam
thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua
bán ma túy, anh Đăng đã nhanh chóng
báo cáo Trưởng CA xã Ân Thạnh tăng
cường lực lượng hỗ trợ và cùng với 1 CA
đang trực chốt tiếp cận nam thanh niên
nghi vấn trên. Thấy CA, đối tượng bỏ
chạy xuống hướng cầu Phú Văn đang thi
công để lội sông qua bên kia là khu vực
Thiết Đính, phường Bồng Sơn, TX Hoài
Nhơn hòng trốn thoát.
Với tinh thần kiên quyết tấn công
trấn áp tội phạm, anh Đăng trực tiếp
đuổi theo đến bãi cát gần mép nước bờ
kè thì áp sát, giữ được đối tượng. Qua
kiểm tra, phát hiện trong túi quần của
đối tượng có 3 gói ny lông chứa các hạt
tinh thể màu trắng và 1 gói ny lông đã sử
dụng có dính chất bột màu trắng nghi là
ma túy nên tiến hành đưa đối tượng về
CA xã Ân Thạnh làm việc. Tại cơ quan
CA, đối tượng khai là Nguyễn Văn Bồng
(SN 1995, ở khu phố 1, phường Bồng Sơn,

TX Hoài Nhơn) và thừa nhận mua số
ma túy đá trên của đối tượng Nguyễn
Quốc Toàn. Hiện CA xã Ân Thạnh đã
bàn giao hồ sơ, người, tang vật cho CA
huyện Hoài Ân điều tra làm rõ.
Từ khi đợt dịch mới bùng phát
đến nay, anh Đăng cùng CA xã Ân
Thạnh tham gia truy vết, giám sát
người về từ vùng dịch; đồng thời chủ
động kết nối, trao đổi thông tin, vận
động nhân dân chấp hành nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19. Trong các đợt cao điểm về
xử lý các hành vi vi phạm công tác
phòng chống dịch, thiếu úy Nguyễn
Đình Đăng luôn đi đầu và thực hiện
quyết liệt. Giữa tháng 11 vừa qua,
thiếu úy Nguyễn Đình Đăng được
điều động về nơi công tác mới. Anh
cho biết, thời gian công tác ở xã Ân
Thạnh đã cho anh nhiều kinh nghiệm
về đảm bảo ANTT cũng như phòng,
chống dịch.
N. GIANG

Bình Định
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Thứ trưởng
Phạm Hoài Nam
được thăng quân
hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước trao quyết định thăng
quân hàm trước thời hạn từ Phó Đô
đốc Hải quân lên Thượng tướng cho
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài
Nam (ảnh).
Phát biểu tại lễ trao quyết định
thăng quân hàm sáng 22.11, Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc nói Thượng
tướng Phạm Hoài Nam là cán bộ có tư
tưởng kiên định, phẩm chất đạo đức,
năng lực tốt; được đào tạo cơ bản, chính
quy; rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở;
có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy,
quản lý các đơn vị.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam cũng
được giao đảm nhiệm nhiều cương vị
chủ chốt và đều hoàn thành nhiệm vụ,
từ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng
Quân chủng, Tư lệnh Quân chủng Hải
quân đến Thứ trưởng Quốc phòng; được
bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương
Đảng các khóa XII, XIII.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam 54
tuổi, kỹ sư Hàng hải, quê ở TX Hoài
Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông được thăng
quân hàm Thiếu tướng Hải quân, tức
Chuẩn Đô đốc năm 2014; được thăng
quân hàm Phó Đô đốc Hải quân (Trung
tướng) tháng 6.2018.
(Theo VOV.VN)

Tưởng niệm các
nạn nhân tử vong
do TNGT năm 2021

Tối 21.11, Ủy ban ATGT quốc gia
phối hợp với Đài Truyền hình Việt
Nam và Công ty ôtô Toyota Việt Nam tổ
chức chương trình truyền hình trực tiếp
“Người bạn đường” gắn với Lễ tưởng
niệm các nạn nhân tử vong do TNGT.
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng
Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân
tử vong do TNGT để tưởng nhớ những
đồng bào không may qua đời vì TNGT.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng
Thường trực Phạm Bình Minh dẫn báo
cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới
cho thấy, mỗi năm vẫn có gần 1,3 triệu
người tử vong và gần 50 triệu người bị
thương do TNGT trên toàn cầu. Ở Việt
Nam, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng
mỗi năm vẫn có gần 7.000 người thiệt
mạng do TNGT, trên 11.000 người bị
thương tật suốt đời. Chỉ riêng 11 tháng
đầu năm nay, TNGT đã cướp đi hơn
5.000 sinh mạng đồng bào.
Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực
gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất
đến tất cả các gia đình có thân nhân không
may qua đời do TNGT tại Việt Nam; kêu
gọi mỗi người hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia,
chung tay xoa dịu những nỗi đau mà
TNGT đã gây ra cho các nạn nhân và gia
đình của họ; kêu gọi các tổ chức, đoàn thể,
tôn giáo và mọi người dân hãy nghiêm
chỉnh chấp hành quy định pháp luật
về ATGT.
(Theo Chinhphu.vn)

Phiên họp thứ 5
Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường kéo dài 4,5 ngày
Sáng 22.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên
họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ.
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cho ý kiến đối với đề nghị của
Chính phủ về việc bổ sung 2 dự án luật
vào Chương trình xây dựng luật, pháp
lệnh trong năm 2022, gồm dự án Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số
vô tuyến điện và dự án Luật Khám bệnh,
chữa bệnh (sửa đổi). Cho ý kiến về việc
ký Hiệp định BHXH giữa Chính phủ Việt
Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Xem xét
về dự thảo nghị quyết giải thích một số
điều của Bộ luật Hình sự.
Nội dung lớn thứ hai mà Ủy ban
Thường vụ Quốc hội tiến hành là xem
xét báo cáo kết quả giám sát văn bản
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ
trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban
của Quốc hội để có cái nhìn tổng thể về
tình hình ban hành văn bản quy phạm
pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
sẽ xem xét kỹ lưỡng báo cáo tình hình
thực hiện chi phí quản lý, sử dụng Quỹ
BHXH trong giai đoạn 2019 - 2021 để
quyết định mức chi phí quản lý Quỹ
BHXH trong giai đoạn 3 năm tới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ
tổng kết Kỳ họp thứ 2, rút kinh nghiệm,
bài học quý, từ ý kiến đóng góp của
đại biểu Quốc hội cũng như cử tri và
nhân dân để chuẩn bị sơ bộ cho kỳ họp
thường kỳ vào tháng 5.2022, cũng như
kỳ họp bất thường sắp tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.
Kỳ họp bất thường sẽ chỉ xem xét
nhiều nhất 5 nội dung đã thống nhất
với Chính phủ về những vấn đề cấp
bách, đột xuất, cấp thiết cho quốc kế
dân sinh và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng,
đó là: Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của 10 luật; Dự án xây dựng
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Đề án
Thí điểm về việc tách giải phóng mặt
bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư;
Dự thảo Nghị quyết Thí điểm một số
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
TP Cần Thơ; Đề án xây dựng cơ chế,
chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp
thời triển khai Chương trình phục hồi
và phát triển KT-XH.

Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn
Cường đề nghị tổ chức kỳ họp bất
thường theo hình thức trực tuyến cả
kỳ. Các đại biểu biểu quyết các vấn đề
được thực hiện qua phần mềm cài đặt
trên iPad.
Nếu cả 5 nội dung trên được cho ý
kiến trong tháng 12.2021 và đủ điều kiện
trình Quốc hội, Tổng Thư ký đề nghị Ủy
ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc
hội cho tổ chức kỳ họp bất thường vào
đầu tháng 1.2022. Dự kiến tổng thời gian
kỳ họp khoảng 4,5 ngày. Trong đó, thời
gian thảo luận 3,5 ngày, phiên trù bị,
khai mạc, bế mạc, trình bày một số báo
cáo và biểu quyết thông qua 1 ngày.
(Theo TTXVN, Dân trí)

20% trẻ 12 - 17 tuổi đã tiêm vắc xin Covid-19
Tính đến ngày 22.11, có 22 tỉnh, thành
phố đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho
trẻ 12 - 17 tuổi với tổng số hơn 1,8 triệu
liều, đạt 20% nhóm tuổi này.
22 tỉnh, thành phố gồm Hà Nam,
Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào
Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa,
TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai,
Tiền Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, An
Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình
Dương, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu
và Hậu Giang.
TP HCM là địa phương tiêm cho trẻ
đầu tiên, số lượng tiêm nhiều nhất, với
hơn 660 nghìn liều. Kế tiếp là các tỉnh
Quảng Ninh, Bình Dương, Cà Mau... hơn
100 nghìn liều. Loại vắc xin đang được sử

dụng để tiêm cho trẻ là của Pfizer.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long
cho biết rất hiểu băn khoăn, lo lắng của
phụ huynh về việc tiêm vắc xin cho trẻ.
“Chủ trương tiêm vắc xin cho trẻ dựa
trên cơ sở đánh giá chung của Tổ chức
Y tế Thế giới (WHO), nghiên cứu mức
độ an toàn, hiệu quả vắc xin với trẻ em
của Hội đồng tư vấn về sử dụng vắc xin
và Hội đồng cấp phép vắc xin. 36 nước
đã tiêm vắc xin cho trẻ, sử dụng rộng rãi
nhất là vắc xin của Pfizer. Vì vậy, Bộ Y
tế mới đi đến quyết định tiêm vắc xin
Pfizer cho trẻ”, ông Long chia sẻ.
Thực tế tại TP HCM, sau khi tiêm
hơn 500 nghìn trẻ, thống kê kết quả cho
thấy đều an toàn, không có trường hợp

Phá đường dây ma túy “khủng”,
thu hơn 300 nghìn viên ma túy tổng hợp

Đây là đường dây tội phạm ma túy
xuyên quốc gia, tổ chức khép kín, liên
quan nhiều địa bàn; đối tượng trong,
ngoài biên giới và nội địa. Lực lượng
BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phá thành
công chuyên án, bắt 2 đối tượng cùng
tang vật hơn 300 nghìn viên ma túy
tổng hợp.
Hai đối tượng trong đường dây ma
túy bị bắt giữ là Kẹo La Khon Vin Khăm
Pa Sợt (50 tuổi) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha
(25 tuổi), cùng sinh sống tại huyện Thu
Lạ Khôn, TP Viêng Chăn (Lào).
Đây là chuyên án do Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh Quảng Bình chủ trì đấu tranh
bắt giữ có số lượng ma túy tổng hợp lớn
nhất từ trước đến nay trên tuyến biên

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.
giới. Ban chuyên án đã giành kết quả
thắng lợi và an toàn tuyệt đối về người
và phương tiện.
(Theo NLĐO)

Trẻ ở TP HCM được tiêm vắc xin Covid-19.
Ảnh: THÀNH NGUYỄN
phản ứng nặng, ít trường hợp phản ứng
nhẹ thông thường. Các khâu như khám
sàng lọc, tổ chức tiêm, theo dõi trẻ sau
tiêm... đều được nâng cao hơn một mức.
(Theo VnExpress.net)
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 23.11.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều
mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa,
mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3,
ven biển cấp 4.
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. Gió Đông
Bắc cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt
độ thấp nhất từ 23 - 250C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác.
Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6,
có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc
xoáy và gió giật mạnh.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN đang có nhu cầu tuyển
dụng nhân sự tại vị trí sau:
Vị trí tuyển dụng: Biên tập viên Bản tin KH&CN tỉnh Bình Định.
Số lượng: 01 người
Mô tả công việc:
• Biên soạn và biên tập các tin, bài để cập nhật lên Bản tin KH&CN
tỉnh Bình Định.
• Phụ trách biên tập, xuất bản nội dung Bản tin KH&CN tỉnh Bình Định.
Yêu cầu:
• Tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí hoặc có khả năng viết báo.
• Có hiểu biết về nghề báo, có đam mê, nhiệt huyết.
• Trung thực, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến.
• Chủ động và làm việc có kế hoạch, thái độ làm việc trung thực,
nhanh nhẹn, nghiêm túc, chịu được áp lực công việc cao.
• Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm báo.
Hồ sơ:
• Đơn xin việc
• Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6 (không quá 06 tháng).
• Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng minh thư, hộ khẩu.
• Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
Thời gian nộp Hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30.11.2021,
trong giờ hành chính.
Địa điểm nộp Hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại:
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN
Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256. 3814667- 3820601.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-CĐYT ngày 09.11.2021 của Trường CĐ Y tế Bình Định
về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;
Trường CĐ Y tế Bình Định thông báo như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.
2. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên (V.09.02.03) và kế toán viên (06.031).
3. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.
4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện theo quy định tại
Điều 22, Luật Viên chức và bảo đảm các tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số
115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
6. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 24.11.2021
đến ngày 23.12.2021 (trong giờ hành chính).
7. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trường CĐ Y tế Bình Định, địa
chỉ: 130 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; điện thoại: 0256.3829678.
8. Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày
11.11.2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Chi tiết kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 được niêm yết
công khai tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường CĐ Y tế Bình
Định (địa chỉ http://caodangytebinhdinh.edu.vn).

THÔNG BÁO

KÊ KHAI MỒ MẢ TRÊN MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC
KHU NHÀ Ở XÃ HỘI NHƠN BÌNH, PHƯỜNG NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN
“Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có
mồ mả thân nhân tại các Gò khu phố 6 và khu phố 3 phường Nhơn Bình thuộc
Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình gồm: Gò
Bức Sáo (thửa 48, tờ bản đồ 64), Gò Ông Bao (thửa 131, tờ bản đồ 44), Gò Ông
Lúa (thửa 171, tờ bản đồ 43), Gò Vườn Ông Thâm (thửa 290, tờ bản đồ 43), Gò
Ông Thiện (thửa 292, tờ bản đồ 43) và các mồ mả nằm rải rác trong Dự án đến
UBND phường Nhơn Bình hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất trong giờ hành
chính để đăng ký kê khai mồ mả do GPMB xây dựng Khu dân cư phía Bắc khu
nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.
Thời gian đăng ký kê khai di dời mồ mả từ ngày thông báo đến hết ngày
10.12.2021.
Hết thời hạn nêu trên, mồ mả nào không có người kê khai thì UBND
phường Nhơn Bình phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành lập
thủ tục di dời mộ vô chủ, vắng chủ vào khu cải táng theo quy định.
Địa điểm cải táng: Khu Cải táng đồi Đá Giáng, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy
Nhơn và Khu Cải táng Nhơn Bình, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất số 45 Lê Lợi, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định (Điện thoại: 0256. 3811872), Phòng BTGPMB - Trung
tâm Phát triển quỹ đất”.

Bình Định

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện
bán tài sản bảo đảm của khách hàng Hà Trọng Tuyến như sau:
Người có tài sản: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất ở và Nhà ở theo
Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 3701040821, hồ
sơ gốc số 10.860 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 24.02.2004,
cụ thể như sau:
- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 32.
+ Diện tích đất: 141,4 m2 , trong đó: Đất ở: 141,4 m2 (Sử
dụng riêng).
- Nhà ở:
+ Diện tích xây dựng: 137,8 m2; Diện tích sử dụng: 165,2 m2;
Số tầng: 02.
+ Kết cấu nhà: Tường gạch, mái bê tông.
+ Địa điểm đặt tài sản: Tổ 35, khu phố 4, phường Quang
Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Giá bán: Theo thỏa thuận.
3. Thời gian bán tài sản: Kể từ ngày 25.11.2021
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài
liệu về tài sản: Từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021
tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Định; xem thực trạng tài sản
tại tổ 35, khu phố 4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
Khách hàng có nhu cầu mua tài sản vui lòng liên hệ:
Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân - Agribank chi
nhánh Bình Định.
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Số điện thoại: 0256.3525698, số Fax: 0256.3525635.

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
Nghiệp vụ đấu thầu
Hướng dẫn viên Du lịch nội địa
Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Liên tục
khai giảng
khi đủ
số lượng
đăng ký

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 - 0914 031 999; website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

Bình Định

Chuyện tử tế
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Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
đến ngày 21.11.2021

 Toàn tỉnh có 16 xã, phường thuộc “vùng cam” và 5 xã, phường thuộc “vùng đỏ”

Ngày 22.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4642/QĐ-UBND
về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
đến ngày 21.11.2021.
Theo đó, đối với cấp xã: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 89
xã, phường, thị trấn (giảm 11 xã, phường, thị trấn so với tuần trước).
Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 49 xã, phường, thị trấn
4642/QĐ-UBND
(tăng 2 xã, phường, thị trấn) . Cấp 3 - Số:
nguy
cơ cao (vùng cam) có 16
Thời gian ký: 22/11/2021 10:47:55 +07:00
xã, phường (tăng 9 xã, phường). Cấp 4 - nguy cơ rất cao (vùng đỏ)
có 5 xã, phường: PhướcPhụ
Nghĩa
lục: thuộc huyện Tuy Phước; Nhơn Hòa,
Kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Tính đến ngày 21/11/2021)

Cấp 1

Cấp 2


Cấp 3

01
89

09
49

01
16

STT

Tên xã/phường

Cấp độ dịch

Phạm vi tỉnh:
Phạm vi huyện:
Phạm vi xã:
Đơn vị hành
chính
Tỉnh
1. Quy Nhơn

2. Tuy Phước

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bùi Thị Xuân
Đống Đa
Lê Hồng Phong
Lê Lợi
Ngô Mây
Nguyễn Văn Cừ
Nhơn Bình
Nhơn Phú
Quang Trung
Trần Quang Diệu
Hải Cảng
Trần Hưng Đạo
Lý Thường Kiệt
Thị Nại
Ghềnh Ráng
Trần Phú
Phước Mỹ
Nhơn Hải
Nhơn Hội
Nhơn Lý
Nhơn Châu

1
2
3
4
5

TT Tuy Phước
TT Diêu Trì
Phước Thắng
Phước Hưng
Phước Quang

Kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Tính đến ngày 21/11/2021)

Cấp 4

Cấp 1

Cấp 2


Cấp 3

01
89

09
49

01
16

STT

Tên xã/phường

Cấp độ dịch

Phạm vi tỉnh:

Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 1
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 3
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 2

Nhơn Tân, Nhơn Hạnh, Nhơn Mỹ thuộc TX An Nhơn (không tăng,
không giảm).
Đối với cấp huyện: Cấp 1 - nguy cơ thấp (vùng xanh) có 1 địa
phương là huyện Vĩnh Thạnh (giảm 1 địa phương so với tuần trước).
Cấp 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 9 địa phương: TP Quy
Nhơn, TX Hoài Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài
Số: 4642/QĐ-UBND
Số: 4642/QĐ-UBND
Ân, Tây Sơn, An
Lão, Vân Canh (tăng 1 địa phương). Cấp 3 - nguy
cơ
Thời gian ký: 22/11/2021 10:47:55 +07:00
Thời gian ký: 22/11/2021 10:47:55 +07:0
cao (vùng cam) có 1 địa phương là TX An Nhơn.
(vùng
PhụĐối
lục: với cấp tỉnh: Cấp 2 - nguy cơ trung bìnhPhụ
lục: vàng).

0
Phạm
vi huyện:
05Phạm vi xã:
Đơn vị hành
chính
Tỉnh
1. Quy Nhơn

2. Tuy Phước

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bùi Thị Xuân
Đống Đa
Lê Hồng Phong
Lê Lợi
Ngô Mây
Nguyễn Văn Cừ
Nhơn Bình
Nhơn Phú
Quang Trung
Trần Quang Diệu
Hải Cảng
Trần Hưng Đạo
Lý Thường Kiệt
Thị Nại
Ghềnh Ráng
Trần Phú
Phước Mỹ
Nhơn Hải
Nhơn Hội
Nhơn Lý
Nhơn Châu

1
2
3
4
5

TT Tuy Phước
TT Diêu Trì
Phước Thắng
Phước Hưng
Phước Quang

(Tính đến ngày 21/11/2021)

Cấp 4

Cấp 1

Cấp 2


Cấp 3

Cấp 4

01
89

09
49

01
16

0
05

STT

Tên xã/phường

Cấp độ dịch

Phạm vi tỉnh:

Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 1
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 3
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 2

0
Phạm
vi huyện:
05Phạm vi xã:
Đơn vị hành
chính
Tỉnh
1. Quy Nhơn

2. Tuy Phước

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bùi Thị Xuân
Đống Đa
Lê Hồng Phong
Lê Lợi
Ngô Mây
Nguyễn Văn Cừ
Nhơn Bình
Nhơn Phú
Quang Trung
Trần Quang Diệu
Hải Cảng
Trần Hưng Đạo
Lý Thường Kiệt
Thị Nại
Ghềnh Ráng
Trần Phú
Phước Mỹ
Nhơn Hải
Nhơn Hội
Nhơn Lý
Nhơn Châu

1
2
3
4
5

TT Tuy Phước
TT Diêu Trì
Phước Thắng
Phước Hưng
Phước Quang

Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 1
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 3
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 3
Cấp 2
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 1
Cấp 2
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Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu vấn đề
Biển Đông tại hội nghị ASEAN - Trung Quốc

Sáng 22.11, Thủ tướng Phạm Minh
Chính cùng các lãnh đạo ASEAN và
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự
hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ
niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN Trung Quốc (1991 - 2021), theo thông
cáo của Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng đánh giá cao khuôn khổ
Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN và
Trung Quốc nhất trí thiết lập hồi tháng
10, khẳng định các bên cần tăng cường
đối thoại, củng cố lòng tin, tuân thủ luật
pháp quốc tế và hành xử trách nhiệm để
bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở
khu vực, nhất là ở Biển Đông.
Các bên cũng cần thực hiện đầy đủ
Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển
Đông (DOC), tiếp tục thúc đẩy xây
dựng và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng
xử (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp
luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về
Luật biển (UNCLOS) 1982.
Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn
ASEAN và Trung Quốc sớm khôi phục,
đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại,
đầu tư, đồng thời đề xuất Trung Quốc
tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa xuất
khẩu của ASEAN.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
đánh giá cao những phát triển của quan
hệ ASEAN - Trung Quốc, nhấn mạnh
những nguyên tắc cơ bản như tôn trọng
lẫn nhau, đề cao các chuẩn mực trong

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Trung Quốc sáng 22.11. Ảnh: VGP
quan hệ quốc tế, hợp tác cùng có lợi, hỗ
trợ lẫn nhau và cùng đẩy mạnh hợp tác
đa phương khu vực và thế giới.
Theo ông Tập, Trung Quốc nhất
quán coi trọng ASEAN như trọng tâm
trong chính sách đối ngoại láng giềng,
ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm,
có vai trò và vị thế ngày càng cao trong
khu vực và trên thế giới. Trung Quốc
mong muốn cùng ASEAN tăng cường
hợp tác xây dựng ngôi nhà chung trên
các khía cạnh hòa bình, an toàn, tươi
đẹp và hữu nghị.

Các nước dự hội nghị nhất trí cùng
xây dựng Biển Đông thành vùng biển
hòa bình, an ninh, ổn định và hợp
tác. Các nước cũng nhấn mạnh tầm
quan trọng của xây dựng lòng tin, tôn
trọng luật pháp quốc tế, trong đó có
UNCLOS, giải quyết tranh chấp bằng
biện pháp hòa bình. Các bên cam kết
triển khai đầy đủ và hiệu quả DOC,
thúc đẩy xây dựng COC hiệu quả, thực
chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và
UNCLOS.
(Theo VnExpress.net)

Nga tố phương Tây gây căng thẳng “giả tạo” trong vấn đề Ukraine

Binh sĩ Ukraine diễn tập tại gần Bán đảo Crimea.
Ảnh: Reuters

TIN VẮN
 Học sinh các trường mẫu
giáo và trường học trên toàn Hàn
Quốc bắt đầu trở lại lớp học trực
tiếp toàn diện kể từ ngày 22.11.
 Lực lượng phòng vệ bờ biển
Italy ngày 21.11 đã giải cứu hơn
420 người di cư, trong đó có hơn 40
trẻ vị thành niên, tại Địa Trung Hải.
 Tổ chức nhà thờ có trụ sở tại
bang Ohio, Mỹ hôm 21.11 thông
báo, 2 trong số 17 thành viên của
một nhóm truyền giáo bị bắt cóc
hơn một tháng trước đã được trả tự
do ở Haiti.
 Hơn 20 người đã bị thương
khi một chiếc ô tô lao vào đám
diễu hành mừng Giáng sinh ở
Wisconsin, Mỹ đêm 21.11 (theo giờ
địa phương).
(Theo TTXVN, VOV.VN)

Điện Kremlin ngày 21.11 cáo buộc
phương Tây gây căng thẳng “giả tạo”
trong vấn đề Ukraine bằng cách lặp lại
những tuyên bố cho rằng Nga đã sẵn
sàng tiến hành một cuộc tấn công nhằm
vào quốc gia này.
Trong tuyên bố đưa ra trên kênh
truyền hình nhà nước, người phát ngôn
Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Sự
cuồng loạn này đang bị đẩy lên một cách
giả tạo. Chúng tôi bị cáo buộc tiến hành
hoạt động quân sự bất thường trên lãnh
thổ của mình bởi chính những người đã
đưa các LLVT vượt đại dương đến đây.
Đó chính là Mỹ”.

Trước đó hôm 20.11, Ngoại trưởng
Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ có
những lo ngại thực sự về các hoạt động
của Nga ở gần biên giới Ukraine và mối
lo ngại này được chia sẻ rộng rãi với các
đối tác ở châu Âu.
NATO và Ukraine cũng đưa ra
những tuyên bố tương tự trong gần hai
tuần qua về những gì mà họ cho là hoạt
động luân chuyển quân bất thường của
Nga ở khu vực gần Ukraine. Nga đã
bác bỏ cáo buộc lên kế hoạch tấn công
Ukraine, đồng thời chỉ trích NATO đang
thực hiện các hành vi làm gia tăng căng
thẳng trong khu vực.
(Theo VOV.VN)

Hải quân Ấn Độ thể hiện sức mạnh
với tàu chiến mới
Hải quân Ấn Độ đã hạ thủy tàu INS
Visakhapatnam, một trong bốn tàu
khu trục tên lửa dẫn đường tàng hình
thuộc Dự án 15B, tại bến tàu hải quân
ở Mumbai vào ngày 21.11. Đây là tàu
chiến mới được sản xuất trong nước.
Tàu INS Visakhapatnam có chiều
dài tổng thể 164 m và lượng choán nước
lên đến hơn 7.500 tấn. Nó cũng được
trang bị các loại pháo tầm trung và tầm
ngắn, tên lửa chống tàu ngầm cùng các
bộ phận liên lạc và tác chiến điện tử
tiên tiến.
Tàu khu trục được trang bị các loại
vũ khí và cảm biến chống tàu ngầm
được Ấn Độ phát triển, nổi bật là hệ
thống Sonar Humsa NG được gắn trên
thân tàu cùng các ống phóng ngư lôi

Tàu chiến INS Visakhapatnam mới của Hải quân
Ấn Độ.
Ảnh: AFP
hạng nặng và bệ phóng tên lửa.
Tàu Visakhapatnam có thể chứa
thủy thủ đoàn 312 người, tầm hoạt động
4.000 hải lý và có thể thực hiện những
sứ mệnh kéo dài tới 42 ngày. Bên cạnh
vũ khí hiện đại và tên lửa, con tàu được
trang bị thêm hai trực thăng để mở rộng
tầm hoạt động hơn nữa. (Theo LĐO)

Bình Định

EU ủng hộ giải quyết
tranh chấp trên
Biển Đông dựa trên
luật pháp quốc tế
Ngày 21.11, Liên minh châu Âu (EU)
đã kêu gọi các bên tôn trọng tự do hàng
hải và hàng không ở Biển Đông, đồng
thời giải quyết tranh chấp bằng các biện
pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trong tuyên bố, EU tái khẳng định
phản đối mạnh mẽ mọi hành động đơn
phương gây phương hại tới hòa bình,
an ninh và ổn định trong khu vực cũng
như trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. EU
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tất cả các bên tôn trọng tự do
hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi kêu
gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp
thông qua các biện pháp hòa bình phù
hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là
Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS)
năm 1982, bao gồm cả các cơ chế giải
quyết tranh chấp”. EU ủng hộ tiến trình
do ASEAN dẫn dắt hướng tới xây dựng
Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên
Biển Đông (COC). Quy tắc này phải
hiệu quả, thực chất và mang tính ràng
buộc về mặt pháp lý, đồng thời không
gây phương hại đến lợi ích của các bên
thứ ba.
(Theo TTXVN)

5 người Trung Quốc
bị bắt cóc tại mỏ
vàng ở CHDC Congo

Công nhân khai thác mỏ vàng ở tỉnh Nam Kivu
của CHDC Congo.
Ảnh: AFP
Các tay súng hôm 21.11 đã sát hại
một sĩ quan cảnh sát và bắt cóc 5 công
dân Trung Quốc đang làm việc tại một
mỏ vàng ở miền Đông CHDC Congo,
nơi đang xảy ra xung đột.
Phát ngôn viên quân đội khu vực,
thiếu tá Dieudonne Kasereka cho biết
vào khoảng 2 giờ sáng, trại của nhóm
người Trung Quốc đã bị những tên
cướp có vũ trang tấn công tại làng
Mukera thuộc địa phận Fizi của tỉnh
Nam Kivu.
5 công nhân Trung Quốc bị bắt cóc
là nhân viên của một công ty đã vận
hành một mỏ vàng ở khu vực này trong
khoảng 4 đến 5 tháng, người đứng đầu
xã hội dân sự Fizi, Lusambya Wanumbe
cho biết.
“Công ty gặp khó khăn khi bắt đầu
các hoạt động của mình do bị người dân
phản đối, buộc tội công ty không tôn
trọng các quy tắc” - ông Wanumbe nói.
Hồi tháng 8, chính quyền Nam Kivu
đã đình chỉ công việc của một số công
ty do Trung Quốc tài trợ, sau khi người
dân cáo buộc họ khai thác vàng trái
phép và phá hoại môi trường.
(Theo PLO)
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