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PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA,
TẠO NGUỒN LỰC NỘI SINH PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC2

Bình Định
đã chuẩn bị kỹ lưỡng

để đón khách du lịch quốc tế
u3

u

Phát huy vai trò
công nghệ trong
phòng, chống
dịch Covid-19

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19
hiện nay, các ứng dụng công nghệ thông tin
là một loại vũ khí hữu hiệu hỗ trợ người dân
phòng, chống dịch hiệu quả. u 6
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA:

Đổi mới để
nâng cao hiệu quả

Du khách quốc tế tham quan tháp Bánh Ít.
(Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021). Ảnh: HOÀI THU

RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN MỚI:

Đảm bảo khách quan,
đúng đối tượng

Theo quy định, đầu tháng 12.2021, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Thường trực HĐND
tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh trước khi thông qua kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo trên
địa bàn tỉnh theo chuẩn mới, áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025. Hiện tại, các
huyện, thị xã, thành phố đã gửi báo cáo sơ bộ về Sở LĐ-TB&XH và tích cực soát
xét lần cuối để chốt báo con số chính thức trong những ngày tới. u 7

Thực tế triển khai thực hiện công tác hỗ
trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa
bàn tỉnh thời gian qua cho thấy cần có
sự đổi mới để khắc phục các vướng mắc,
bất cập và nâng cao hiệu quả công tác
này trong thời gian tới... u 8

ĐẦU TƯ LỚN HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG
THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG:

Nhiều chuyển biến
trong dự báo,
ứng phó thiên tai5
u

2
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Bình Định

Phát huy giá trị văn hóa, tạo nguồn lực
nội sinh phát triển đất nước

(BĐ) - Phát huy cao độ
những giá trị văn hóa, sức mạnh
và tinh thần cống hiến của mọi
người Việt Nam, tạo nguồn lực
nội sinh và động lực đột phá để
thực hiện thành công mục tiêu
phát triển đất nước. Đó là yêu
cầu quan trọng do Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đặt ra khi
phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn
hóa toàn quốc triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII diễn ra
ngày 24.11 tại Hà Nội.
Hội nghị được triển khai
theo hình thức trực tuyến, với
sự tham dự của gần 600 đại biểu
từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ
và đại diện các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước và được
kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh,
thành. Tham dự Hội nghị có
nguyên Tổng Bí thư Nông Đức
Mạnh, các Ủy viên Bộ Chính trị:
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ, Thường trực Ban Bí
thư Võ Văn Thưởng.
Dự Hội nghị tại điểm cầu
tỉnh Bình Định có đồng chí Hồ
Quốc Dũng - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
Trong bài phát biểu kéo dài
hơn 1 giờ, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng nhiều lần trích đọc
các bài thơ nổi tiếng liên quan
đến truyền thống văn hóa
tốt đẹp của người Việt cũng
như nhắc nhớ mỗi người phải
giữ gìn truyền thống ấy, như
“Chân quê” (Nguyễn Bính),
“Việt Bắc” (Tố Hữu)... Sau mỗi
đoạn thơ là những tràng pháo

Tổng Bí thư
Nguyễn Phú
Trọng phát biểu
tại Hội nghị.
Ảnh: VGP
tay hưởng ứng.
Tổng Bí thư nhắc lại câu nói
nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh: “Văn hóa soi đường cho
quốc dân đi”, khẳng định lại ý
của một tiền bối, rằng “văn hóa
là bản sắc của một dân tộc. Văn
hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa
mất thì dân tộc mất”.
Theo Tổng Bí thư, dưới sự
lãnh đạo của Đảng, văn hóa
Việt Nam đã có đóng góp to
lớn vào sự nghiệp cứu quốc và
kiến quốc. Tuy nhiên, phải nhìn
thẳng vào thực tế, rằng văn hóa
chưa được quan tâm một cách
đầy đủ, tương xứng với kinh
tế và chính trị; chưa thật sự
trở thành nguồn lực, động lực
nội sinh của sự phát triển bền
vững đất nước. Vai trò của văn
hóa trong xây dựng con người
chưa được xác định đúng tầm,
thời gian gần đây còn có chiều
hướng nặng về chức năng giải
trí, thiếu tính giáo dục, “lúc rỗi

thì xem, không thì thôi”.
“Thiếu những tác phẩm văn
hóa, văn học, nghệ thuật lớn,
tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc
của sự nghiệp đổi mới, có tác
dụng tích cực đối với việc xây
dựng đất nước, xây dựng con
người. Môi trường văn hóa vẫn
bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội,
tham nhũng, tiêu cực...”, Tổng
Bí thư nhận định.
Theo Tổng Bí thư, phát triển
văn hóa là một trong những vấn
đề trọng tâm, nội dung nổi bật
trong Văn kiện Đại hội XIII. Lần
đầu tiên trong văn kiện Đại hội,
Đảng đề cập toàn diện và sâu sắc
đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề
Đại hội đến các quan điểm, mục
tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ
trọng tâm, đột phá chiến lược.
Để chấn hưng và phát triển
nền văn hóa dân tộc, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị
tập trung thực hiện tốt một
số nhiệm vụ trọng tâm: Khơi

dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh
thần yêu nước, ý chí tự cường,
tinh thần đoàn kết, khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc...
Tổng Bí thư nêu 4 giải pháp
lớn cần tập trung thực hiện một
cách quyết liệt và có hiệu quả
thời gian tới.
Theo đó, trước hết là tiếp tục
nâng cao nhận thức và năng lực
lãnh đạo của Đảng, sự quản lý
của Nhà nước trên lĩnh vực văn
hóa, “khắc phục tư tưởng chỉ
tập trung cho kinh tế mà ít quan
tâm đến văn hóa”, cần quán triệt
nghiêm túc quan điểm “văn hóa
phải được đặt ngang hàng với
kinh tế, chính trị, xã hội”.
Thứ hai, xây dựng, bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp
làm công tác văn hóa tương
xứng với yêu cầu và nhiệm vụ
trong giai đoạn mới; sớm khắc
phục tình trạng chắp vá, tùy tiện
trong bố trí cán bộ làm công tác

văn hóa ở cả Trung ương và
địa phương.
Thứ ba, cần quan tâm hơn
nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và
phát huy các giá trị văn hóa dân
tộc, các giá trị văn hóa vật thể và
phi vật thể của các vùng, miền,
của đồng bào các dân tộc, kết
hợp với tiếp thu tinh hoa văn
hóa của thời đại; phát triển “sức
mạnh mềm” của văn hóa Việt
Nam, góp phần nâng cao sức
mạnh tổng hợp quốc gia trong
thời gian tới.
Thứ tư, chú trọng xây dựng
văn hóa ứng xử lành mạnh
trong xã hội, phát huy những
giá trị tích cực về thuần phong,
mỹ tục; nêu cao tinh thần tương
thân, tương ái, đoàn kết; trọng
tình nghĩa, trọng công lý và đạo
lý xã hội.
Tại H ộ i n g h ị , T r ư ở n g
Ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Trọng Nghĩa trình
bày Báo cáo tóm tắt về việc “Kế
thừa, phát huy truyền thống
văn hóa dân tộc; Xây dựng,
phát triển văn hóa sau 35 năm
tiến hành công cuộc đổi mới
đất nước; Các định hướng, giải
pháp chủ yếu nhằm phát triển
văn hóa, con người Việt Nam
theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng”.
Lãnh đạo Trung ương, địa
phương, đại biểu trí thức, nhà
khoa học, văn nghệ sĩ đã trình
bày các tham luận nhằm khẳng
định rõ hơn vai trò “soi đường
cho quốc dân đi” của văn hóa.
Đồng thời, “hiến kế” định
hướng phát triển văn hóa và con
người trong giai đoạn mới, từ
đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức và ý thức của con
người Việt Nam thời đại mới.
NGUYỄN VĂN TRANG

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, Hướng dẫn tạm thời về quản lý
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
người nhiễm Covid-19 tại nhà
(BĐ) - Ngày 24.11, Tỉnh đoàn
đã tổ chức hội nghị học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức và
phong cách Hồ Chí Minh. Hội
nghị kết nối đến các điểm cầu
trực tuyến thuộc các huyện, thị,
thành đoàn và đoàn trực thuộc.
Tại hội nghị, báo cáo viên
đã phổ biến đến các ĐVTN về
khái niệm, quá trình hình thành
và phát triển của tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh
về ý chí tự lực, tự cường, khát
vọng phát triển đất nước phồn
vinh, hạnh phúc và 8 giải pháp,

cách làm hiệu quả để nâng cao
hiệu quả việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh ở các cơ sở Đoàn. Đây
là nội dung trọng tâm xuyên
suốt trong việc thực hiện nhiệm
vụ công tác Đoàn và phong trào
thanh niên năm 2021.
 Cùng ngày, Tỉnh đoàn
đã tổ chức hội nghị trực tuyến
tuyên truyền Luật Thanh niên
năm 2020. Tham dự hội nghị có
20 điểm cầu tại các huyện, thị,
thành đoàn, Đoàn trực thuộc và
Trường CĐ Y tế Bình Định.

Tại hội nghị, các ĐVTN
được phổ biến những nội dung
về sự cần thiết ban hành Luật
Thanh niên năm 2020 và những
nội dung cơ bản của Luật
Thanh niên. Hội nghị lần này
nhằm giúp ĐVTN nắm và hiểu
rõ hơn về Luật Thanh niên, qua
đó, tiếp tục tôn vinh Hiến pháp,
pháp luật, giáo dục ý thức tôn
trọng và chấp hành của ĐVTN
trong thực hành “Sống và
làm việc theo Hiến pháp và
pháp luật”.
CHƯƠNG HIẾU

Chi trả 844 triệu đồng cho 7 hộ dân tham gia
bảo hiểm bảo an tín dụng
(BĐ) - Sáng 24.11, tại huyện
Phù Cát, Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Phù Cát (Agribank
Phù Cát) và Công ty CP Bảo hiểm
Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng
đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho
người nhà của 7 khách hàng với
số tiền 844 triệu đồng. Các hộ gia
đình có người nhà là khách hàng

vay vốn tại Agribank Phù Cát và
tham gia gói bảo hiểm Bảo an tín
dụng của Agribank nhưng gặp
rủi ro qua đời.
Theo đại diện của Công ty CP
Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh
Đà Nẵng, việc chi trả kịp thời số
tiền mà khách hàng được thụ
hưởng theo đúng hợp đồng đã

ký kết, góp phần giúp cho gia
đình của khách hàng khắc phục
khó khăn, ổn định cuộc sống.
Ngoài 7 trường hợp nói trên,
10 tháng đầu năm 2021, Công
ty cũng đã chi trả quyền lợi cho
150 khách hàng khác trên địa bàn
tỉnh Bình Định bị rủi ro với tổng
số tiền 7 tỷ đồng. MINH HẰNG

(BĐ) - Ngày 24.11, Sở Y tế có
văn bản gửi UBND các huyện,
thị xã, thành phố về việc hướng
dẫn tạm thời về quản lý người
nhiễm Covid-19 tại nhà.
Tại văn bản hướng dẫn,
trường hợp mắc Covid-19
được quản lý, điều trị tại
nhà là người nhiễm Covid-19
không có triệu chứng lâm sàng
hoặc có triệu chứng lâm sàng
ở mức độ nhẹ; người bệnh
có khả năng tự chăm sóc, đo
thân nhiệt và gọi nhân viên
y tế hoặc có người nhà khỏe
mạnh biết cách chăm sóc người
bệnh. Bên cạnh đó, với ca bệnh
được phát hiện tại cộng đồng
có chỉ số có kết quả xét nghiệm
RT-PCR dương tính nhưng tải
lượng vi rút thấp (giá trị CT từ
30 trở lên) cũng được theo dõi,
điều trị tại nhà.
Ngoài các điều kiện trên, để
được quản lý, điều trị tại nhà,
người mắc Covid-19 phải đáp
ứng thêm 1 trong 2 tiêu chí sau:
Đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi

vắc xin phòng Covid-19 sau
14 ngày; hoặc có đủ 3 yếu tố:
Trẻ em trên 1 tuổi, người lớn
dưới 50 tuổi, không có bệnh
nền theo quy định, không đang
mang thai.
Văn bản cũng hướng dẫn
nhiệm vụ của cơ sở quản lý
người nhiễm Covid-19 tại
nhà, gồm: Tư vấn, xác định,
lập danh sách người nhiễm
Covid-19 quản lý tại nhà
(không để người già, người
có bệnh nền cần chăm sóc y tế
ở cùng nhà với người nhiễm
Covid-19); hướng dẫn người
nhiễm Covid-19 theo dõi
sức khỏe tại nhà; hướng dẫn
chế độ ăn uống, sinh hoạt;
hướng dẫn thực hiện cách
ly y tế tại nhà; khám bệnh
và theo dõi sức khỏe người
nhiễm Covid-19; lấy mẫu xét
nghiệm Covid-19; xử trí cấp
cứu, chuyển viện; quản lý,
theo dõi sau khi hoàn thành
cách ly điều trị tại nhà.
THẢO YÊN

Bình Định
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1.078 thí sinh tham dự kỳ thi
học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
(BĐ) - Ngày 24.11, Sở
GD&ĐT tổ chức Kỳ thi chọn học
sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm
học 2021 - 2022, với sự tham
gia của 1.078 thí sinh đến từ các
trường THPT trên toàn tỉnh.
Các thí sinh dự thi ở một
trong 9 môn thi. Trong đó, môn
Ngữ văn có số lượng dự thi nhiều
nhất là 229 thí sinh, Lịch sử 146
thí sinh, Tiếng Anh 132 thí sinh,
Địa lý 126 thí sinh, Sinh học 112
thí sinh, Toán 97 thí sinh, Hóa
học 93 thí sinh, Vật lý 78 thí sinh
và Tin học có 65 thí sinh.
Để đảm bảo công tác phòng,
chống dịch Covid-19, kỳ thi
diễn ra tại 2 điểm thi: Trường
Quốc học Quy Nhơn (TP Quy
Nhơn) có 677 thí sinh dự thi, tổ
chức 30 phòng thi, 74 giám thị
coi thi; Trường THPT Tăng Bạt
Hổ (TX Hoài Nhơn) có 401 thí

sinh dự thi, với 20 phòng thi, 47
giám thị coi thi.
Thí sinh làm bài thi trong
180 phút. Kết quả của kỳ thi
là căn cứ để Sở GD&ĐT chọn
đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh
tham dự kỳ thi cấp quốc gia.
Sở GD&ĐT cho biết, do tình
hình dịch Covid-19 chưa được
kiểm soát ở một số địa phương
nên các điểm thi không họp Hội
đồng coi thi và không tổ chức
cho học sinh học quy chế thi,
các trường có thí sinh dự thi tự
tổ chức cho các em học quy chế
thi. Đối với giáo viên coi thi và
học sinh đi thi đang sinh sống
tại các xã, phường, thị trấn được
UBND tỉnh có quyết định phân
loại cấp độ dịch từ cấp 2 trở lên,
các trường đều phải test nhanh
SARS-CoV-2 vào ngày 23.11.
MAI HOÀNG

Có 49 DN rủi ro cao về thuế
thực hiện áp dụng hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế
(BĐ) - Cục Thuế tỉnh vừa
phát đi thông báo danh sách,
tên và địa chỉ cùng mã cơ quan
thuế quản lý trực tiếp của 11
DN tại các phường, xã: Bình
Định, Nhơn Hòa, Nhơn Mỹ,
Đập Đá, Nhơn Hậu, Nhơn Tân
(TX An Nhơn) và 38 DN tại
các phường: Nhơn Bình, Đống
Đa, Trần Hưng Đạo, Trần Phú,
Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung,
Ngô Mây, Ghềnh Ráng (TP Quy
Nhơn) thuộc diện rủi ro cao về
thuế thực hiện áp dụng hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế
theo từng lần phát sinh.
Theo ông Đào Hữu Phúc,
Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh,
các DN nói trên đã vi phạm các
quy định của Luật quản lý thuế,

như: Không hoạt động tại địa
chỉ đăng ký nhưng không báo
với cơ quan thuế, không thực
hiện hồ sơ khai thuế hoặc chậm
nộp tờ khai hồ sơ khai thuế theo
quy định. Vì vậy, các DN đều
không đủ điều kiện sử dụng hóa
đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử
và phải dừng việc sử dụng hóa
đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử.
Chậm nhất 30 ngày kể từ
ngày cơ quan thuế ban hành
thông báo, DN phải lập báo cáo
hóa đơn hết giá trị sử dụng theo
quy định Thông tư số 78/2021
của Bộ Tài chính, đồng thời thực
hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt
in hết giá trị sử dụng và thông
báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ
quan thuế.
TIẾN SỸ

TIN VẮN
 Sáng 24.11, tại TX Hoài
Nhơn, Trường Chính trị tỉnh
phối hợp với Thị ủy Hoài Nhơn
tổ chức lễ khai giảng lớp Trung
cấp lý luận chính trị khóa 8,
năm học (2021-2023), hệ không
tập trung. Tham gia khóa học
có 80 học viên là cán bộ, công
chức viên chức của các phòng,
ban và các xã, phường trên địa
bàn thị xã. ÁNH NGUYỆT
 Từ ngày 24 đến 27.11,
tại TP Quy Nhơn, Cục Quản lý
thị trường Bình Định tổ chức
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến
pháp luật xử lý vi phạm hành
chính cho 90 công chức, kiểm
soát viên và các thành viên Ban
chỉ đạo 389. Tại hội nghị, các đại
biểu đã được nghe phổ biến
những nội dung cơ bản của Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính
năm 2020 được Quốc hội thông
qua ngày 13.11.2020 và chính
thức có hiệu lực thi hành từ ngày
1.1.2022. H.Y
 Bình Định có 2 thí sinh
đến từ làng trẻ em SOS Quy
Nhơn đạt giải tại cuộc thi vẽ
tranh và sáng tác văn học “Vì

THỜI SỰ

một Việt Nam tất thắng”. Cả 2
đều đạt giải ba ở hạng mục vẽ
tranh, gồm: Đinh Thị Quốc Mi,
14 tuổi với tác phẩm “Việt Nam
sẽ chiến thắng” và Nguyễn Thị
Kim Ngân, 13 tuổi với tác phẩm
“Việt Nam quyết thắng đại dịch”.
Cuộc thi do Chương trình Mặt
trời Hy Vọng (tiền thân là Ông
Mặt Trời), Quỹ Hy vọng - Báo
VnExpress cùng Trường ĐH
Ngoại thương đồng tổ chức.
THIÊN TRÚC
 Ngày 24.11, TAND tỉnh
mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
vụ án “giết người”, tuyên phạt
bị cáo Đặng Văn Thạnh (SN
1970, ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù
Mỹ) 15 năm tù. Trước đó, do
mâu thuẫn trong gia đình nên
Đặng Văn Thạnh lấy bình ga loại
12 kg đem vào phòng ngủ mở
van, hướng ống xả ga về phía
giường của hai con của mình
đang nằm rồi dùng quẹt ga bật
lửa đốt. Nhờ được phát hiện
và cứu chữa kịp thời nên 2 đứa
trẻ may mắn thoát chết, chỉ bị
bỏng với tỷ lệ tổn thương cơ
thể lần lượt là 10% và 21%.
MINH NGỌC
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Bình Định đã chuẩn bị kỹ lưỡng
để đón khách du lịch quốc tế
Tham dự buổi tọa đàm “Bình Định kích hoạt du lịch xanh: Điểm đến an toàn - Trải nghiệm
hấp dẫn” diễn ra vào giữa tháng 11 vừa qua tại TP Quy Nhơn, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng
cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Bình Định về
các bước chuẩn bị phục hồi hoạt động du lịch của tỉnh Bình Định.

Ông NGUYỄN TRÙNG KHÁNH
 Ông đánh giá như thế
nào về những giải pháp của
Bình Định trong việc kích cầu
du lịch ngay khi vừa “mở cửa”
bình thường mới?
- Trước tiên cần thấy rằng
Bình Định là địa phương có rất
nhiều tiềm năng phát triển để
trở thành một điểm đến hấp
dẫn đối với du khách cả trong
và ngoài nước. Lãnh đạo tỉnh
cũng rất nghiêm túc trong vấn
đề đảm bảo an toàn phòng dịch.
Trong chuẩn bị tái khởi động
lại du lịch nội địa, tỉnh đã ban
hành rất nhiều các tiêu chí, xây
dựng kế hoạch tổng thể cũng
như rà soát thực tế chu đáo, theo
tôi đây là những bước đi thận
trọng cần thiết trong việc khôi
phục thị trường du lịch nội địa
và là điều kiện hết sức căn bản
để có thể đảm bảo rằng du lịch
bắt nhịp với bình thường mới.
Hơn nữa tỉnh Bình Định
cũng sớm trình Đề án thí điểm
đón khách du lịch quốc tế lên
Bộ VH-TT&DL, Thủ tướng
Chính phủ đề xuất việc tham
gia thí điểm đón khách du lịch
quốc tế. Hiện Bộ VH-TT&DL
đang nghiên cứu và sẽ tham
mưu trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án này,
nhằm sớm đưa Bình Định trở
thành địa phương thứ 6 trong
cả nước được đón du khách
quốc tế.
 Vậy theo ông, tỉnh Bình
Định có cần chuẩn bị thêm
những gì?
- Chính phủ đã đồng ý chủ
trương về lộ trình thí điểm đón
khách du lịch quốc tế gồm 3
giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng
11.2021) thí điểm đón khách
quốc tế theo các chương trình
du lịch trọn gói, thông qua
các chuyến bay thuê (charter),
chuyến bay thương mại tại Phú
Quốc (tỉnh Kiên Giang); Cam
Ranh (tỉnh Khánh Hòa); Quảng
Nam; Đà Nẵng. Giai đoạn 2 (từ
tháng 1.2022) sẽ mở rộng phạm
vi đón khách du lịch quốc tế,
kết nối các điểm đến thông qua
các chuyến bay thuê và quốc
tế thường lệ, du khách có thể

Du khách quốc tế tham quan tháp Bánh Ít (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021).
Ảnh: HOÀI THU
tham gia các chương trình du
lịch kết hợp nhiều điểm đến sau
khi đã hoàn thành chương trình
du lịch tại điểm đến đầu tiên
trong thời gian 7 ngày; trước
mắt kết nối Phú Quốc; Nha
Trang (Khánh Hòa); Đà Nẵng;
Quảng Nam; Quảng Ninh. Giai
đoạn 3 (từ quý II/2022) mở cửa
lại hoàn toàn đối với thị trường
du lịch quốc tế với điều kiện
bảo đảm các phương án phòng,
chống dịch theo quy định.
Tuy vậy, chúng ta phải cố
gắng làm sao để vừa triển khai,
vừa rút kinh nghiệm, nếu có thể
được sẽ rút ngắn thời gian triển
khai các giai đoạn nói trên để
tiến dần đến mở lại hoàn toàn
thị trường du lịch quốc tế.
Qua những hướng dẫn cụ
thể của Chính phủ, các bộ,
ngành liên quan, đặc biệt là
Bộ VH-TT&DL thì tỉnh Bình
Định cần tập trung vào 6 nhóm
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm,
gồm: Đảm bảo an toàn tại điểm
đến và an toàn cho khách du
lịch; tăng cường hoạt động
truyền thông và xúc tiến, quảng
bá du lịch; phát triển đa dạng
sản phẩm đáp ứng xu hướng
mới của thị trường; đẩy mạnh
quá trình chuyển đổi số trong
ngành Du lịch; hỗ trợ DN đẩy
nhanh phục hồi hoạt động du
lịch và hỗ trợ phát triển nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu phục
hồi hoạt động du lịch để khôi
phục thị trường du lịch nội địa.
Riêng với việc đón du khách
quốc tế, với những tiêu chí về
đảm bảo an toàn về y tế, như
tiêm đủ vắc xin, kế hoạch xử lý
tình huống trong trường hợp có
du khách F0, các điều kiện nâng
cao năng lực về y tế, quy trình
đón tiếp khách…. thì Bình Định
sẽ trở thành điểm đến an toàn,
hấp dẫn cho cả du khách nội địa

và quốc tế trong thời gian tới.
 Tổng cục Du lịch có những
giải pháp nào hỗ trợ Bình Định
cũng như các địa phương khác
phục hồi du lịch, thưa ông?
- Việc “mở cửa” đón khách
du lịch, đặc biệt du khách quốc
tế thì công tác truyền thông
quảng bá rất quan trọng. Thời
gian qua, Tổng cục Du lịch
cũng đã tham mưu Bộ VHTT&DL về xây dựng nội dung
tuyên truyền cho khách du lịch
quốc tế tới Việt Nam, thông tin
tới khách du lịch một cách chi
tiết. Chúng tôi sẽ tăng cường
phối hợp cùng với các địa
phương đẩy mạnh hoạt động
tuyên truyền, xúc tiến quảng
bá du lịch tới thị trường du
lịch quốc tế thông qua phương
tiện truyền thông, hệ thống
marketing; hỗ trợ đưa sản
phẩm du lịch của Bình Định
cũng như các địa phương khác
lên trên nền tảng mạng xã hội
mà chúng tôi đang triển khai để
quảng bá du lịch…
Đối với các địa phương, trên
cơ sở tiềm năng, thế mạnh của
mình xây dựng hình thành nên
các sản phẩm du lịch đặc trưng
riêng; huy động nguồn lực xã
hội hóa, kêu gọi các DN, đặc
biệt các DN đầu tư lớn trên địa
bàn để hình thành nên cụm du
lịch, sản phẩm du lịch đặc thù
theo từng địa bàn… để phát
triển ngành Du lịch.
Để tái khởi động du lịch
thành công, ngành Du lịch cũng
mong rằng các địa phương, các
cơ quan quản lý, đến các hiệp
hội, DN cùng đồng hành, phối
hợp chặt chẽ và hành động cụ
thể trong giai đoạn phục hồi,
phát triển tới đây.
 Xin cảm ơn ông!
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(Thực hiện)
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NGĂN CHẶN NẠN TẢO HÔN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN AN LÃO:

Hiệu quả chưa cao

Tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề xã hội khá phức tạp trên địa bàn
huyện miền núi An Lão. Thời gian gần đây, huyện đã có nhiều kế hoạch, phương án để giảm thiểu nhưng
hiệu quả chưa cao.
Chưa hiệu quả

Theo thống kê của Phòng Dân tộc
huyện An Lão, qua 3 năm triển khai
thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
(TH-HNCHT), trên địa bàn huyện có 51
trường hợp tảo hôn, riêng năm 2020 và
6 tháng đầu năm 2021 có 33 trường hợp
tảo hôn (xã An Hòa: 2, An Trung: 5, An
Hưng: 2, An Dũng: 8, An Vinh: 2, An
Nghĩa: 2, An Toàn: 2, thị trấn An Lão: 10).
Trong đó cả vợ chồng chưa đến tuổi kết
hôn: 9 trường hợp; chỉ có vợ hoặc chồng
chưa đến tuổi kết hôn là 24 trường hợp.
Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng
Phòng Dân tộc huyện An Lão, cho biết:
Nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh
hưởng của tập quán lạc hậu, ăn sâu vào
nhận thức của người dân, chi phối trong
đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc
thiểu số (DTTS). Cùng với đó là sự nhận
thức, hiểu biết pháp luật về Luật Hôn
nhân và Gia đình của một số đồng bào
còn hạn chế. Gia đình quản lý, giáo dục
con em chưa chặt chẽ, chưa quan tâm đến
đời sống tâm lý, tình cảm của con em mình
khi bước vào độ tuổi vị thành niên; công
tác giáo dục giới tính ở độ tuổi vị thành
niên chưa được quan tâm đúng mức.
Bên cạnh đó, năng lực, trình độ của
cán bộ làm công tác tuyên truyền ở tuyến
cơ sở cũng còn yếu, hiệu quả chưa cao;
cùng với đó các địa phương chưa có các
giải pháp hữu hiệu và chế tài đủ sức răn
đe nhằm giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng
tảo hôn tại địa bàn. Mặt khác, trong số
các trường hợp được thống kê là do họ
đi đăng ký mới phát hiện, còn hầu hết
các trường hợp khác là không khai báo
nên không phát hiện. “Hiện nay, tại một
số địa phương trong huyện, việc kiểm
tra, đánh giá để sớm phát hiện và ngăn
chặn tình trạng tảo hôn vẫn còn nhiều hạn
chế. Khi phát hiện được thì quá muộn, địa

Ông Đinh Văn Méo (áo trắng), người có uy tín ở thôn 1, xã An Hưng đi đến từng hộ tuyên truyền,
vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân
Ảnh: VĂN LƯU
phương chưa kiên quyết xử phạt dẫn đến
các trường hợp vi phạm vẫn còn xảy ra”,
ông Tâm cho biết thêm.  

Cần giải pháp từ cơ sở

TH-HNCHT không chỉ vi phạm quy
định của Luật Hôn nhân và Gia đình mà
còn ảnh hưởng đến chất lượng nòi giống,
cuộc sống, tâm sinh lý và sự phát triển
thể chất của trẻ em.Vì vậy, UBND tỉnh đã
chỉ đạo và huyện An Lão vào cuộc quyết
liệt và tích cực nhằm từng bước cải thiện
tình hình.
Theo ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ
tịch UBND huyện An Lão, trong những
năm qua, huyện đã tích cực triển khai
nhiều biện pháp theo Quyết định số
498/QĐ-TTg ngày 14.4.2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu
tình trạng TH-HNCHT trong vùng đồng
bào DTTS”. Trong đó, phát huy vai trò của
già làng, người có uy tín trong đồng bào
DTTS tham gia công tác tuyên truyền, vận
động xoá bỏ những hủ tục lạc hậu trong
hôn nhân. Nhiều biện pháp, cách làm hay

đã được nhiều địa phương áp dụng để
giảm thiểu nạn TH-HNCHT. Trong đó, đã
thực hiện việc phát tờ rơi, tuyên truyền,
tư vấn tại các mô hình phòng chống THHNCHT. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng
Dân tộc phối hợp với Phòng Tư pháp tổ
chức tuyên truyền cho các xã có tỷ lệ tảo
hôn cao, nhằm nâng cao nhận thức về
pháp luật cho người dân.
Huyện cũng đã ban hành Quyết
định số 455/QĐ-UBND về kế hoạch
thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng
TH-HNCHT trong vùng đồng bào
DTTS trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025
(giai đoạn II)”. Tuy nhiên, hiện nay tình
trạng này trên địa bàn huyện còn diễn biến
phức tạp. Công tác quản lý, ngăn chặn,
phòng tránh tại những vùng này rất khó
khăn. “Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến
năm 2025, cơ bản giảm thiểu và chấm dứt
TH-HNCHT trong vùng DTTS trên địa
bàn huyện An Lão, đòi hỏi nhiều biện
pháp hơn nữa từ các địa phương để ngăn
chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở”,
ông Lâm nói.  
VĂN LƯU

PHƯỜNG HẢI CẢNG (TP QUY NHƠN):

Đổ đất lấn biển, xây dựng nhà kiên cố trái phép
Theo người dân ở tổ 49, KV 9, phường
Hải Cảng, TP Quy Nhơn phản ánh, ông Ma
Trọng Hải lấn chiếm đất bờ kè và xây dựng
nhà ở trái phép khi chưa có giấy phép xây
dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp.
Người dân cho biết: “Lợi dụng việc
chống sóng biển xâm thực vào bờ, ông Hải
thuê người san lấp, tạo thành khu đất nền
trước mặt tiền căn nhà đang ở. Thời gian
gần đây, tại phần đất này, ông Hải ngang
nhiên xây dựng căn nhà 2 tầng bằng bê
tông cốt thép. Chúng tôi đã gửi đơn báo
cáo với chính quyền địa phương từ lúc
ông Hải vừa xây móng và 14 trụ bê tông,
nhưng không được xử lý dứt điểm. Hiện
ông Hải vẫn tiếp tục xây dựng”.
Qua tìm hiểu được biết, hộ ông Ma
Trọng Hải có nhà ở tại thửa đất 08, tờ bản
đồ số 50, với diện tích 427,4 m2 (thuộc tổ
49, KV 9, phường Hải Cảng). Vợ chồng
ông Hải thuê người kè đá lấn biển đổ đất
bồi trúc từ năm 2000, đến năm 2012, có xây
dựng nhà cấp 4 để kinh doanh. Đầu tháng
3.2021, ông Hải cho phá dỡ ngôi nhà cấp 4
cũ, xây dựng lại khang trang hơn để ở. Tuy
nhiên, do phần đất bồi trúc chưa được hợp
pháp, nên ông đã lén lút thi công.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn
Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường

che”, ông Thanh nói.
Cũng theo ông Thanh, do
dịch Covid-19 bùng phát mạnh
trên địa bàn TP Quy Nhơn,
chính quyền tập trung lực
lượng phòng, chống dịch. Mặt
khác, do KV 9 nằm ở vị trí đi
lại cách trở (KV Hải Minh - PV)
nên đầu tháng 10.2021, ông Hải
lén lút cho thi công, đến nay đã
xây dựng xong tầng 2 của ngôi
nhà. Ngày 15.11.2021, UBND
phường đã có báo cáo UBND
Ngôi nhà của ông Hải xây dựng trái phép, hiện đã thi công TP Quy Nhơn về vụ việc trên.
xong tầng 2.
Ảnh: MINH TUẤN Theo đó, UBND phường tiến
hành lập biên bản xử lý vi phạm
Hải Cảng, cho biết: Ngày 17.3.2021, UBND hành chính theo Nghị định 91/2019 của
phường có nhận đơn phản ánh của người Chính phủ trong lĩnh vực đất đai và trình
dân về vụ việc trên. Ngày 18.3, UBND UBND TP Quy Nhơn ra quyết định xử
phường đã cử tổ công tác đến hiện trường phạt; đồng thời chờ UBND thành phố chỉ
để xác minh, kiểm tra là đúng như người đạo thực hiện các bước tiếp theo.
dân phản ánh. “Do phần đất bồi trúc của
“Do ông Hải vẫn tiếp tục xây dựng,
ông Hải chưa được nhà nước cấp sổ đỏ nên sáng 22.11, tổ công tác của phường
nên không xin được giấy phép xây dựng. tiếp tục lập biên bản và yêu cầu ông Hải
Chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu dừng không được xây dựng; đồng thời lập biên
thi công; khi nào có đủ giấy phép theo bản thu hồi một số vật tư, máy móc đang
quy định mới được tiếp tục xây dựng. phục vụ thi công. Phường sẽ tiếp tục báo
Việc này chúng tôi đã chỉ đạo xử lý ngay cáo lãnh đạo thành phố để chỉ đạo, xử lý”,
từ khi phát hiện, không có tình trạng bao ông Thanh cho biết thêm.
MINH TUẤN
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Bình Định

Hỗ trợ hơn
320 triệu đồng cho
cô gái có khuôn mặt
biến dạng
(BĐ) - Ngày 22.11, phóng viên Báo
Dân trí cùng đại diện chính quyền
phường Bình Định (TX An Nhơn) đã
đến thăm và trao số tiền hơn 97 triệu
đồng của bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ cho
chị Đào Thị Kiều Diễm (31 tuổi, ở khu
phố Liêm Trực, phường Bình Định).

Phóng viên Báo Dân trí trao số tiền hơn 97 triệu
đồng của bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ cho chị
Đào Thị Kiều Diễm.
Ảnh: D.C
Năm 2004, khi đang học lớp 9, Diễm
bị đau nhức ở vùng trán, nửa đầu,
nhức răng hàm và chảy máu cam. Sau
khi khám, bác sĩ phát hiện Diễm bị u
xoang hàm. Đã nhiều lần phẫu thuật ở
TP Hồ Chí Minh, song, thời gian qua,
chị luôn sống trong mặc cảm, tự ti với
khuôn mặt biến dạng, ăn uống, nói
chuyện đều khó khăn…
Sau khi câu chuyện của mình được
đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng
nhân ái của Báo Dân trí, chị Diễm đã
nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia
sẻ các nhà hảo tâm. Chị Diễm cho biết,
ngoài số tiền hơn 97 triệu đồng do bạn
đọc giúp đỡ thông qua tài khoản của
Báo Dân trí, chị còn nhận được hơn
226 triệu đồng từ bạn đọc, nhà hảo tâm
khắp cả nước gửi trực tiếp về tài khoản
cá nhân. Đây là số tiền đầy ý nghĩa,
giúp chị Diễm tiếp tục thăm khám,
phẫu thuật, điều trị.
AN PHƯƠNG

Phù Cát cưỡng chế
thu hồi đất phục vụ
Khu tái định cư
An Quang Đông
UBND huyện Phù Cát vừa tổ chức
cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà
Huỳnh Thị Dung, ở thôn An Quang
Đông, xã Cát Khánh (huyện Phù Cát)
để thực hiện công trình Khu tái định
cư thôn An Quang Đông, phục vụ dự
án đường ven biển (ĐT 639), đoạn
Cát Tiến - Đề Gi. Do bà Dung không
nhận đền bù và bàn giao đất để thi
công công trình.
Tổng diện tích đất cưỡng chế thu
hồi là gần 1.952 m 2 thuộc các thửa đất
257, 417, 62 (tờ bản đồ địa chính số 11),
là loại đất trồng cây hằng năm. Biện
pháp cưỡng chế là tổ chức đổ đất, cát
san lấp mặt bằng để thực hiện công
trình; thời điểm tổ chức cưỡng chế
trên các thửa đất không có cây trồng.
Trước đó, chính quyền địa phương
và các ban, ngành, hội, đoàn thể đã
nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động,
thuyết phục nhưng bà Dung không
chấp hành việc bàn giao đất để thi
công công trình.
TRƯỜNG GIANG

Bình Định
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ĐẦU TƯ LỚN HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG:

Nhiều chuyển biến trong dự báo,
ứng phó thiên tai

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh ta đầu tư lớn cho hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng,
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo, cảnh báo thiên tai nhờ vậy công tác phòng
chống thiên tai, bão lụt đã có chuyển biến rõ rệt.

Liên quan đến hoạt động quan trắc khí
tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo thiên
tai trên địa bàn tỉnh hiện có: Hệ thống
quan trắc khí tượng thủy văn quốc gia,
với 1 trạm hải văn ở Quy Nhơn; 5 trạm
thủy văn trên sông, 4 trạm quan trắc mực
nước sông tự động; 26 trạm quan trắc
lượng mưa tự động. Hệ thống quan trắc
chuyên dùng phòng chống thiên tai của
tỉnh gồm: 34 trạm quan trắc mực nước
sông tự động, 69 trạm quan trắc lượng
mưa tự động.
Cùng với đó là hệ thống các trạm đo
mưa tự động chuyên dùng của tỉnh, với
các nhiệm vụ: Những trạm chuyên theo
dõi mưa lũ được phân bố lắp đặt rải đều
trên các lưu vực sông lớn, tại một số trụ
sở UBND xã (chủ yếu ở vùng cao, thượng
nguồn sông); để tầm soát giám sát, đảm
bảo an toàn hồ chứa thì lắp đặt tại tuyến
đập các hồ chứa nước lớn như: Định Bình,
Núi Một... Tương tự, các trạm đo mực
nước tự động được lắp đặt tại các hồ chứa
nước, đập, lưu vực các sông: Hà Thanh,
La Tinh, Lại Giang và sông Côn.
Theo ông Nguyễn Tường Vĩ, chuyên
viên Phòng Phòng chống thiên tai (Chi
cục Thủy lợi Bình Định), ưu điểm của các
trạm đo mưa, mực nước sông tự động là
chính xác, nhanh, liên tục (cập nhật liên
tục 10 phút/lần), dữ liệu được truyền trực
tuyến, hoặc qua sóng GSM về máy chủ
tại Chi cục Thủy lợi, tại đây dữ liệu sẽ
được phần mềm chuyên dùng tổng hợp,
phân tích đánh giá đưa ra hướng xử lý
để phục vụ công tác tham mưu, đề xuất
chỉ đạo, điều hành.
Ông Nguyễn Tường Vĩ, phấn khởi:
Bình Định là một trong những tỉnh đầu
tiên trong cả nước đầu tư bài bản cho
hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn
chuyên dùng. Theo đó Chi cục Thủy lợi
xây dựng module quản lý, tiếp nhận
chung các nguồn dữ liệu từ rất nhiều
trạm quan trắc đo lượng mưa, mực nước
sông tự động chuyển về máy chủ. Từ
cuối năm 2019, chúng tôi từng bước hoàn
thiện phần mềm nhận dữ liệu quan trắc
về mưa, mực nước trên sông, hồ và sử

Trạm đo mực nước tự động lắp đặt tại bờ đập hồ Núi Một (TX An Nhơn). Ảnh chụp ngày 14.11.2021.
Ảnh: HOÀI THU
dụng thuật toán để phân tích, dự báo
đồng thời cập nhật lên website - quantrac.
pcttbinhdinh.gov.vn. Nhờ hệ thống này
việc dự báo, cảnh báo ngày càng tốt hơn,
cơ sở để tham mưu ngày càng khoa học
và toàn diện hơn.
Không chỉ sử dụng dữ liệu tự mình
thu thập, tham khảo dữ liệu của Trung
tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung
ương, Đài Khí tượng Thủy văn Nam
Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh,
những cán bộ quản trị hệ thống quan trắc
khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh
còn đối chiếu, so sánh phần liên quan
đến khu vực tỉnh Bình Định từ nhiều
nguồn dự báo thời tiết khác trên thế giới
và chủ yếu ở khu vực châu Á - Thái Bình
Dương như: Nhật, Mỹ, Australia... Căn
cứ vào thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ
liên tục nhiều năm với sự hỗ trợ của các
phần mềm chuyên dụng sẽ phân tích đưa
ra cảnh báo.
Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
Hồ Đắc Chương, Ủy viên Thường trực
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm
kiếm cứu nạn & Phòng thủ dân sự tỉnh,
Tổ trưởng Tổ tư vấn vận hành liên hồ

chứa trên lưu vực sông Côn - Hà Thanh,
từ việc nắm bắt nhanh lượng mưa thực
tế thì mới có thể tính toán sớm được lưu
lượng lũ, căn cứ vào các khu vực có hồ
chứa nước vận hành góp phần điều tiết
lũ, hoặc không có hồ chứa nước thực hiện
điều này để cảnh báo sớm lũ lụt.
“Qua đợt hai đợt mưa lớn, lũ lụt vừa
rồi tiếp tục cho thấy có thể cảnh báo tương
đối đúng trước khoảng 5 - 7 giờ, qua đó
thêm chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt
hại. Dài hơi hơn, chúng tôi đang nỗ lực
xây dựng từng kịch bản dự báo ứng phó
lũ lụt, chẳng hạn lượng mưa ở các khu
vực Vân Canh bao nhiêu thì trong thời
gian cụ thể nước lũ xuống khu vực hạ lưu
sông Hà Thanh ở Diêu Trì, gây ngập lụt
mức độ như thế nào ở vùng Nhơn Bình,
Nhơn Phú (TP Quy Nhơn)... Hy vọng việc
phát triển các trung tâm trí tuệ nhân tạo
(AI) ở Quy Nhơn, những năm tới có thể
ứng dụng AI để góp phần hỗ trợ công
tác tính toán nhanh hơn, chính xác hơn
theo diễn biến thực tế để phục vụ hiệu
quả công tác phòng, chống lũ lụt trên địa
bàn tỉnh”, ông Chương chia sẻ.
HOÀI THU

TÌNH TRẠNG TÀU CÁ VI PHẠM
VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI:

Hướng đến chấm dứt
vào cuối năm 2021

(BĐ) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế
hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng
Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến về
chống khai thác IUU, chấm dứt tình trạng
tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, gỡ
cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu,
trên địa bàn tỉnh; giao Sở NN&PTNT chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan,
UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
triển khai thực hiện. Nội dung trọng tâm
của kế hoạch hướng đến mục đích cuối
năm 2021, chấm dứt tình trạng tàu cá và
ngư dân của Bình Định khai thác bất hợp
pháp tại các vùng biển nước ngoài.
Theo Kế hoạch, trước ngày 31.12.2021,
sẽ hoàn thành các mục việc: Lập danh sách,
khoanh vùng đối tượng, nắm chắc địa bàn
để quản lý chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn
kịp thời các tàu cá có biểu hiện nghi vấn tổ
chức đi khai thác hải sản ở vùng biển nước
ngoài; xử lý nghiêm các trường hợp tàu
cá vi phạm theo đúng quy định của pháp
luật để răn đe, công khai trên các phương
tiện thông tin đại chúng tại địa phương
để tuyên truyền, giáo dục. Khẩn trương
kiểm tra, xác minh tàu cá vi phạm vùng
biển nước ngoài và tàu cá bị cảnh báo ra
ngoài vùng biển ngư dân được phép khai
thác qua hệ thống giám sát hành trình tàu
cá, trong thời gian từ năm 2018 - 2021; xử
lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý
theo quy định của pháp luật...
Từ đầu năm 2021 đến nay, có 16 tàu cá
Bình Định - đều xuất bến ngoài tỉnh và từ
lâu không về địa phương, tăng 5 tàu so
với năm 2020 - khai thác bất hợp pháp tại
vùng biển nước ngoài và bị các nước trong
khu vực Đông Nam Á bắt giữ. MAI THƯ

TIN VẮN
l Sau hơn 1 năm thi công đập
dâng Đức Phổ, xã Cát Minh, huyện
Phù Cát đã cơ bản hoàn thành đảm bảo
vượt lũ an toàn, chuẩn bị bàn giao đưa
vào sử dụng. Đập dâng Đức Phổ dài
128 m, bằng bê tông cốt thép, tổng vốn
đầu tư trên 80 tỷ đồng. THẾ HÀ
l Nhằm khuyến khích nông dân
thi đua diệt chuột bảo vệ cây trồng
vụ Đông Xuân, huyện An Lão vừa phát
động phong trào đồng loạt ra quân
diệt chuột và tổ chức thu mua đuôi
chuột với định mức 2.000 đồng/1 đuôi;
vụ Đông Xuân năm nay An Lão có kế
hoạch gieo sạ hơn 1.017,5 ha lúa, 315,5
ha cây trồng cạn và rau màu các loại.
HOÀNG NAM QUỐC

Những vườn ươm cây giống ở Mỹ Trinh
Mấy năm gần đây, nhiều hộ dân ở
xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ nâng cao
thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống
nhờ ươm cây keo giống phục vụ nhu
cầu trồng rừng.
Nhiều năm trước, ông Nguyễn
Ngọc Long, 65 tuổi ở thôn Chánh
Thuận, xã Mỹ Trinh chuyển đổi 5 sào
đất vườn tạp để làm vườn ươm cây
giống (chủ yếu là bạch đàn, tràm, keo
lai…). Để làm chủ kỹ thuật ươm, bảo
đảm chất lượng cây giống, ông tìm hiểu
trên sách báo, internet và học hỏi kinh
nghiệm nhiều vườn ươm khác trong
tỉnh. Nhờ chịu khó cập nhật thông tin,
kỹ thuật đến nay cơ sở của ông không
chỉ tạo được uy tín trong tỉnh mà còn
tìm được nhiều bạn hàng ở Kon Tum,
Quảng Ngãi.  
Gần hai năm nay, do đại dịch
Covid-19 nên việc sản xuất có kém

bảo đời sống gia đình
ổn định. Không chỉ gia
đình tôi mà cả nhiều lao
động làm việc tại vườn
cũng khá hơn nhờ sản
xuất cây giống với mức
thu nhập 250 nghìn
đồng/ngày/người, ông
Long chia sẻ thêm.
Còn chị Nguyễn Thị
Hồng Dân, 45 tuổi, chủ
vườn ươm Hồng Dân,
cho hay: Nhận thấy nhu
cầu trồng rừng ổn định
và ngày càng cao, 3 năm
trước tôi mở cơ sở sản
Dù mới đi vào sản xuất nhưng Vườn ươm Hồng Dân đã kịp tìm được xuất cây giống. Vườn
bạn hàng ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Ảnh: BẢO NGÂN tôi diện tích nhỏ lại mới
đi vào sản xuất nhưng
hơn mọi năm nhưng thu nhập từ riêng tôi cũng kịp tìm được bạn hàng ở các
cây keo giống không thôi cũng đủ đảm tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi... Cách

đây mấy ngày, tôi xuất bán 20.000 cây
keo lai giống cho một chủ rừng ở huyện
Hoài Ân.
Ở Mỹ Trinh hiện có 6 hộ gia đình lập
vườn ươm chuyên sản xuất cây giống
trồng rừng kinh tế với quy mô từ 3 sào
trở lên tập trung tại thôn Chánh Thuận.
“Thu nhập từ nghề trồng rừng rất khá
nên nhiều người ưa chuộng, chọn đây
là hướng phát triển kinh tế. Lâu nay
hầu hết người trồng rừng đều giữ cây
đến tầm 4 tuổi là bán. Hiện nay tỉnh ta
đang khuyến khích trồng rừng gỗ lớn,
đa dạng hóa giống cây trồng và chuyển
dần sang những giống cây cho gỗ tốt,
có thể phục vụ ngành chế biến gỗ xuất
khẩu. Với kỹ thuật đã có, nếu bắt kịp
xu hướng mới những chủ vườn ươm ở
Mỹ Trinh sẽ còn khấm khá hơn” - ông
Trần Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã
Mỹ Trinh cho biết.
BẢO NGÂN
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Bình Định

Phát huy vai trò công nghệ 10 dự án vào
chung
kết
trong phòng, chống dịch Covid-19
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH:

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch
Covid-19 hiện nay, các ứng dụng công nghệ
thông tin là một loại vũ khí hữu hiệu hỗ trợ
người dân phòng, chống dịch hiệu quả.
Tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh sáng 23.11,
người dân ra vào liên hệ công
việc đều được yêu cầu khai báo
y tế bằng quét mã QR qua phần
mềm PC-Covid. Theo quan sát,
trừ một số rất ít, còn lại phần
lớn người dân đều tuân thủ quy
định, cài đặt ứng dụng trước
hoặc nhờ nhân viên hỗ trợ cài
đặt tại chỗ nên việc khai báo
diễn ra thuận lợi.
Ngược lại trước cổng ra vào
chợ Đầm (ngã tư Hoàng Quốc
Việt - Hoàng Hoa Thám), có
đến 80% người ra vào chợ lại
thực hiện khai báo y tế bằng
giấy. Tương tự tại điểm thực
hiện xét nghiệm RT-PCR của
BVĐK tỉnh, đến giờ dù sử dụng
điện thoại thông minh nhưng
nhiều người vẫn chưa cài đặt
ứng dụng PC-Covid hoặc Sổ
sức khỏe điện tử, vì thế nhân
viên đón tiếp vẫn phải nhập dữ
liệu thủ công. Tình trạng tương
tự cũng diễn ra ở một số cơ sở,
đơn vị khác.
Chị Vũ Anh, nhân viên một
ngân hàng trong tỉnh, cho biết:
Tôi đã cài đặt PC-Covid và
thường xuyên sử dụng khi ra
vào cơ quan cũng như các đơn
vị đến liên hệ công tác, thấy rất
tiện lợi. Chị Hồng Ngọc, chủ
một cửa hiệu bán quần áo, cho
hay: Tôi có cài đặt ứng dụng,
nhưng đến những điểm không
yêu cầu bắt buộc khai báo thì
cũng không sử dụng.
Một cuộc khảo sát nhỏ
của chúng tôi cho thấy, đa số
những người cài đặt và sử
dụng thường xuyên ứng dụng
PC-Covid là những người trẻ
tuổi, những người đi làm, hay

Người dân thực
hiện khai báo y
tế tại một chốt
kiểm dịch.
Ảnh: HỒNG HÀ
thường xuyên đến các cơ quan,
đơn vị liên hệ làm việc. Một số
khác tuy có cài đặt ứng dụng
nhưng ít để ý sử dụng, khai
báo nhất là tại những nhà hàng,
quán xá lỏng lẻo trong việc
nhắc nhở khách hàng khai báo
y tế bằng mã QR. Điều đó cho
thấy, một bộ phận người dân
và nhiều cơ sở dịch vụ chưa
nghiêm túc trong việc đảm bảo
an toàn phòng dịch.
Sở TT&TT đang phối hợp
Sở Y tế tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin vào phòng,
chống dịch, cụ thể là đẩy
mạnh việc sử dụng nền tảng
tiêm chủng tại địa chỉ https://
tiemchungcovid19.gov.vn để
tiếp nhận và xử lý thông tin
phản ảnh của người dân liên
quan đến cấp chứng nhận tiêm
chủng; ứng dụng PC-Covid
để trả kết quả xét nghiệm trực
tuyến, khai báo y tế và truy vết
F0 tại nhà.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết:

“Cho đến nay, Sở đã xử lý 3.471
phản ảnh trên nền tảng tiêm
chủng; liên thông trả kết quả
xét nghiệm trực tuyến cho hơn
100 nghìn trường hợp trên
ứng dụng PC-Covid. Những
lợi ích thấy rõ của công nghệ
giúp người dân hiểu và thay
đổi nhận thức trong việc sử
dụng PC-Covid”.
Ngành TT&TT cũng tăng
cường tuyên truyền để người
dân hiểu về tính năng, tiện
ích của PC-Covid. Từ đó, tạo
thói quen quét mã QR trên
PC-Covid mỗi khi ra đườngđể
hỗ trợ truy vết. Ông Nguyễn
Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở
TT&TT cho biết: Sở đã xin cấp
tài khoản, phân quyền cho Sở
Y tế và các địa phương để có
thể tiếp cận vào hệ thống dữ
liệu quốc gia trích xuất thông
tin liên quan đến ngành và địa
phương, phục vụ truy vết. Ứng
dụng PC-Covid dù tốt đến mấy
cũng không thể hoạt động hiệu
quả nếu không được “nuôi”

sống bằng nguồn dữ liệu đầu
vào. Mà nguồn dữ liệu này là
do người dân cung cấp thông
qua việc thực hiện khai báo y
tế. Thời gian tới, Sở TT&TT tiếp
tục đẩy mạnh hơn nữa công
tác truyền thông, giáo dục để
người dân hiểu, tin tưởng và
tự giác thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch.
Với chủ trương của UBND
tỉnh về thí điểm quản lý và chăm
sóc sức khỏe F0 tại nhà, Sở Y tế
đang phối hợp ngành TT&TT
thực hiện quản lý F0 thông qua
PC-Covid. Sở TT&TT sử dụng
Trung tâm giám sát, điều hành
đô thị thông minh (IOC) để hỗ
trợ theo dõi và truy vết F0; cập
nhập bản đồ số dịch tễ Covid-19
để cung cấp thông tin chính xác
và kịp thời về các ca nhiễm và
nghi nhiễm, vùng và khu vực
cách ly, vị trí chốt kiểm soát…
theo thời gian thực; cung cấp
số liệu “nóng” hỗ trợ việc điều
hành của lãnh đạo tỉnh và chính
quyền địa phương. HỒNG HÀ

Những lợi ích bất ngờ từ jMap
Có thể trình diễn nhiều loại bản đồ trên
nền web, chạy mượt mà trên nền web và cả
nền mobile, tiết kiệm chi phí vận hành - là
những ưu điểm nổi trội của hệ thống bản
đồ jMap do Th.S Đặng Minh Tấn, ở Chi cục
Quản lý đất đai, Sở TN-MT thiết kế và đã
được sử dụng phục vụ công việc.
Muốn tìm hiểu một mảnh đất tại xã
Phước Quang, huyện Tuy Phước, tra cứu
thông tin trên hệ thống bản đồ jMap tại địa
chỉ https://www.quyhoachbinhdinh.vn, anh
Lê Văn Thinh (TP Quy Nhơn) dễ dàng nắm
bắt được các thông tin cần thiết như: Vị trí,
hình dáng, kích thước, loại đất, diện tích
đất... Trước đây rất khó tiếp cận những
thông tin này chúng không được đăng
công khai.
jMap được chạy trên nền phần mềm
trợ giúp thiết kế MicroStation SE, của hãng
Bentley để xử lý các dữ liệu không gian,
giúp cho quá trình thành lập bản đồ nhanh
chóng, tiện lợi và chính xác.
Thật ra trong ngành địa chính, jMap

Th.S Đặng Minh Tấn cập nhật dữ liệu trên hệ thống bản
đồ jMap. 			
Ảnh: HỒNG HÀ
không phải là phần mềm tối ưu. Về mặt kỹ
thuật, thông dụng nhất hiện nay là các phần
mềm chuyên nghiệp như Arc GIS Server
hay GeoServer. Tuy nhiên, tiền mua phần
mềm có bản bản quyền rất cao từ 1,2 - 10 tỷ
đồng và phí duy trì hằng năm tùy vào mức
độ sử dụng sẽ từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng.
Mặt khác để sử dụng những phần mềm này
còn đòi hỏi đầu tư lớn cho nền tảng hạ tầng

công nghệ đặc thù, đội ngũ vận hành chuyên
nghiệp. Hơn nữa, rất bất tiện nếu người
dùng truy cập từ điện thoại thông minh.
jMap tuy không chuyên nghiệp như
Arc GIS Server hay GeoServer nhưng lại
thỏa mãn được nhiều nội dung, gọn nhẹ
và đa nhiệm. Th.S Đặng Minh Tấn chia sẻ:
Khác biệt lớn nhất của jMap là có thể trình
diễn nhiều loại bản đồ khác nhau như: Quy
hoạch, hiện trạng, địa chính, chuyên đề,
gọn gàng và linh hoạt nhờ vậy có thể chạy
nhanh trên nền tảng web và điện thoại di
động. Đặc biệt jMap không đòi hỏi nhiều về
hạ tầng công nghệ, chi phí bản quyền phần
mềm thấp, giúp người dùng dễ dàng tiếp
cận thông tin cần thiết!”.
Nhu cầu tra cứu thông tin về đất đai,
quy hoạch nói chung ngày càng lớn. Sự ra
đời jMap tạo điều kiện cho các tổ chức, cá
nhân có thể tiếp cận thông tin trên nhiều
lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, nâng cao tính minh bạch
trong quản lý.
KHÁNH LINH

(BĐ) - Ngày 23.11, Hội đồng
Giám khảo Cuộc thi Khởi
nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh
năm 2021 đã tiến hành chấm
thi và chọn 10 dự án vào chung
kết cuộc thi.
Đó là các dự án: Mô hình
robot lập trình và điều khiển
từ xa; Dịch vụ vệ sinh di
động; Funny Words; Fairy
Coffee; Sản xuất thạch dừa
từ sản phẩm phụ (nước dừa);
Xà phòng thiên nhiên từ lá
trầu không và tỏi; Xưởng sản
xuất đồ chơi bằng gỗ an toàn
cho trẻ em; Bánh canh rau củ
VIDATA; Mô hình nuôi heo
rừng theo hướng an toàn
sinh học và liên kết xây dựng
thương hiệu heo rừng Núi Bà
cho các hộ chăn nuôi tại xã Cát
Hưng; Ứng dụng xử lý ảnh
trong xây dựng hệ thống tự
động phân loại cà chua sau
thu hoạch.
Nhìn chung, các sản phẩm
của dự án tham gia cuộc thi
năm nay được đánh giá có
sáng tạo, hiệu quả hơn so với
các sản phẩm hiện có trên thị
thường và có tính ứng dụng
thực tế cao.
THÁI HÀ

TIN VẮN
l Công trình 3 Tổ hợp lai
các giống gà nội Minh Dư
Bình Định (MD1.BĐ, MD2.BĐ,
MD3.BĐ) giai đoạn 2000 - 2020
của tác giả Lê Văn Dư, Giám
đốc Công ty TNHH Giống gia
cầm Minh Dư (xã Phước Nghĩa,
huyện Tuy Phước) được đề
nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh, do Hội đồng cấp Nhà
nước xét tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh, Giải thưởng Nhà
nước về Khoa học và Công
nghệ đợt 6 tổ chức phiên họp
xem xét Giải thưởng, ngày
18.11. Có 12 công trình/cụm
công trình được đề nghị tặng
Giải thưởng Hồ Chí Minh,
trong đó có Công trình 3 Tổ
hợp lai các giống gà nội Minh
Dư Bình Định và 17 công
trình/cụm công trình được
đề nghị tặng Giải thưởng
Nhà nước. N.P
l Ngày 27.11, Sở KH&CN
phối hợp Sở GD&ĐT, Tỉnh
đoàn, Trường ĐH Quy Nhơn
và các trường dạy nghề trong
tỉnh sẽ tổ chức cuộc tọa đàm
trực tuyến về chủ đề “Tinh
thần khởi nghiệp và xây dựng
ý tưởng khởi nghiệp”. T. HÀ
l Tối 23.11 Khu Công
nghệ thông tin tập trung TP
Đà Nẵng đã ký kết hợp tác
với Công ty Infracrowd của
Singapore đầu tư Khu Data
Center theo tiêu chuẩn Tier
3 Plus với tổng vốn đầu tư
khoảng 100 triệu USD. Cũng
tối 3.11, đơn vị này còn ký kết
với Công ty Xelex sản xuất
100 nghìn máy tính bảng theo
chương trình “Sóng và máy
tính cho em” do Bộ TT&TT
phát động. (Theo TNO)
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RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO CHUẨN MỚI:

Đảm bảo khách quan,
đúng đối tượng
Theo quy định, đầu tháng 12.2021, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh trước
khi thông qua kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn mới, áp dụng cho giai đoạn
2022 - 2025. Hiện tại, các huyện, thị xã, thành phố đã gửi báo cáo sơ bộ về Sở LĐ-TB&XH và tích cực soát xét
lần cuối để chốt báo con số chính thức trong những ngày tới.

Nỗ lực hết sức

Do dịch Covid-19, công tác tập huấn
quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
không thể diễn ra bằng hình thức trực
tiếp. Bù lại, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức trực
tuyến tại 11 điểm cầu cấp huyện; 159 điểm
cầu cấp xã; một số địa phương đã bố trí
cán bộ thôn/khu phố tham gia tại điểm
cầu ở xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó,
bộ phận chuyên môn Sở LĐ-TB&XH luôn
túc trực, giải đáp qua điện thoại những
vấn đề vướng mắc trong quá trình rà soát
tại thôn/khu phố. Nhờ vậy, nhìn chung,
đa số cán bộ thực hiện công tác rà soát ở
các địa phương hiểu rõ quy định và triển
khai áp dụng khá chính xác.
Theo tổng hợp số liệu báo cáo sơ bộ
trên địa bàn tỉnh, tổng số hộ nghèo, hộ
cận nghèo xét theo chuẩn mới tăng hơn
so với xét theo chuẩn cũ. Chẳng hạn ở
huyện Phù Cát, kết quả rà soát sơ bộ
cho thấy, tổng số hộ nghèo năm 2021 là
1.989 hộ, chiếm tỷ lệ 3,56% tổng số dân
trên địa bàn (theo chuẩn cũ là 1.313 hộ,
tỷ lệ 2,35%), còn tổng số hộ cận nghèo là
3.979 hộ, chiếm tỷ lệ 7,11% (theo chuẩn
cũ là 3.233 hộ, tỷ lệ 5,78%). Việc tăng
này - theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH là do thay đổi
chuẩn nghèo về thu nhập theo hướng
tăng hơn so với giai đoạn trước và thêm
một số tiêu chí, chỉ số đo lường mức độ
thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
Theo đoàn công tác của Sở LĐTB&XH về một số địa phương để kiểm
tra công tác rà soát, đa số các huyện, thị
xã, thành phố đã nỗ lực thực hiện, đảm
bảo đúng lộ trình đã đề ra. Hầu hết các
xã, phường, thị trấn đảm bảo tính công
khai, minh bạch, một số nơi tổ chức họp
dân bỏ phiếu để có sự đồng thuận trong
cộng đồng. Ông Trần Hữu Thảo, Phó
Chủ tịch UBND TX Hoài Nhơn khẳng
định, quan điểm của thị xã là xét đúng
đối tượng, không xuê xoa chạy theo
thành tích, tuyệt đối tránh chuyện thắc
mắc thậm chí là đơn trương sau này.

Đảm bảo đúng đối tượng

Dù vậy, cũng từ các đợt kiểm tra cho
thấy, đội ngũ cán bộ làm công tác rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở một vài

Đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH kiểm tra công tác rà soát tại TX Hoài Nhơn ngày 17.11.
địa phương đang phải chịu khá nhiều
“áp lực”.
Trước hết là việc đảm bảo tỷ lệ hộ
nghèo theo Nghị quyết đảng bộ ở cơ
sở đưa ra từ đầu năm và hướng tới đạt
chuẩn nông thôn mới. Cụ thể vào việc
xác định tiêu chí đo lường nghèo đa
chiều, một số cán bộ rà soát cho rằng
“ti vi nào, xe máy nào thì cũng là ti vi,
xe máy nhưng giá trị chênh lệch rất xa;
chưa kể, một số hộ vì nhu cầu sử dụng
thực tế, phải mượn tiền hoặc mua trả
góp để có dùng”. Tình trạng chênh
lệch quá nhiều giữa tỷ lệ hộ nghèo và
hộ cận nghèo gây mất cân đối trong
số liệu báo cáo của một số địa phương
xuất phát từ quan điểm “đưa hộ nghèo
ra hộ cận nghèo trước rồi mới đưa ra
thoát nghèo”…
Thực tế hiện tại, dịch bệnh Covid-19
làm thu nhập nhiều hộ dân, nhất là số hộ
khó khăn, giảm sút nghiêm trọng. Nỗ lực
xây dựng nông thôn mới, thực hiện các
chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo nhằm giúp cho các địa phương
thực hiện giảm nghèo bền vững theo kế
hoạch đề ra. Một số tiêu chí chấm điểm
về tài sản, điều kiện sống của hộ và tiếp
cận dịch vụ xã hội cơ bản (6 chiều thiếu
hụt) trong quá trình rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo theo chuẩn mới… có tác
động lớn đến kết quả rà soát, ảnh hưởng
tình hình KT-XH ở địa phương.

Ảnh: N.T

Để giải quyết khó khăn thực tế trong
quá trình rà soát, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Văn Hùng nhắc nhớ,
có đến 2 phương pháp để xác định
một hộ nghèo: Thông qua bảng tiêu
chí chấm điểm và lấy ý kiến của người
dân tại thôn/khu phố với hình thức
biểu quyết từ 50% trở lên ý kiến tham
gia cuộc họp thống nhất. Liên quan
đến việc hộ nghèo tăng lên theo chuẩn
mới, ông Hùng cho đây là thực tế khách
quan, các cấp, ngành và địa phương
cần nỗ lực đề ra các giải pháp, thực
hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ
phát triển sản xuất nâng cao đời sống
nhân dân, trong đó có một bộ phận hộ
nghèo, hộ cận nghèo, từng bước giảm
nghèo trong những năm tiếp theo của
giai đoạn 2022 - 2025.
“Theo kế hoạch, còn khoảng 2 tuần
nữa, Sở LĐ-TB&XH sẽ chốt số lượng hộ
nghèo, hộ cận nghèo chính thức và trình
các cấp, ngành xem xét, phê duyệt để có
cơ sở tổ chức thực hiện các chính sách hỗ
trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngay từ
đầu năm 2022. Từ nay đến đó, Sở luôn
sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của địa
phương. Mong rằng, các địa phương
phải thực hiện thật tốt công tác rà soát,
đảm bảo không bỏ sót đối tượng thực
sự nghèo”, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.
NGỌC TÚ

40.000 suất quà tặng tết Nhâm Dần - 2022
(BĐ) - “Tết vì người nghèo và nạn
nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm
Dần - 2022 được Hội CTĐ tỉnh phát
động từ ngày 22.11.2021 đến 30.1.2022;
trong đó đợt cao điểm từ ngày 17.1.2022
đến 30.1.2022. Các cấp hội CTĐ trong
tỉnh phấn đấu vận động và tặng ít nhất
40.000 suất quà tết. Mỗi suất quà có giá
trị 400 nghìn đồng trở lên, bằng tiền
mặt, hàng hóa và các hình thức khác
(như sửa chữa nhà ở; tặng nhà CTĐ;
tặng thẻ BHYT; khám bệnh nhân đạo;
tặng bò, hỗ trợ sinh kế...). Đối tượng
nhận quà là hộ nghèo, cận nghèo,
gia đình có người nhiễm chất độc da
cam, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 và thiên tai trong năm 2021,

Hoạt động trao quà tết cho người nghèo bằng
hình thức chợ Nhân đạo tại huyện An Lão
năm Tân Sửu.
Ảnh: N.T
gia đình chính sách, cán bộ, hội viên,
tình nguyện viên CTĐ có hoàn cảnh

khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn
thương khác trên địa bàn tỉnh. Trong
đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các địa chỉ
đã được đưa lên hệ thống iNHANDAO.
“Rất mong các cấp ủy Đảng, chính
quyền quan tâm chỉ đạo; MTTQ, các
ban, ngành, hội đoàn thể tích cực phối
hợp; các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình
nguyện viên CTĐ, người dân trong
tỉnh nhiệt tình hưởng ứng để tất cả
người nghèo trong tỉnh - dù ở nông
thôn hay thành thị, miền núi hay đồng
bằng đều vui Xuân, đón tết Nhâm Dần
đầm ấm, an vui”, ông Lê Phong, Phó
Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh
kêu gọi.
NGỌC NGA

Kêu gọi kinh phí
tặng thẻ BHYT và
hỗ trợ người khó khăn
mổ tim
(BĐ) - Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ
tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh
nhân nghèo cho biết, Hội đang kêu gọi
nguồn lực thực hiện chương trình tặng
thẻ BHYT hộ cận nghèo đang gặp nhiều
khó khăn trong năm 2022. Đồng thời,
Hội cũng đang vận động để tiếp tục hỗ
trợ số người khó khăn mắc bệnh tim
được phẫu thuật tim miễn phí thông qua
sự kết nối với Bệnh viện Trung ương
Huế trong năm tới. Theo thống kê từ
đầu năm 2021 đến nay, chương trình
phẫu thuật tim miễn phí đã giúp 31
người khó khăn phẫu thuật thành công.
Tổng số tiền Hội đã kêu gọi tài trợ cho
31 ca này là 770 triệu đồng. Với chương
trình tặng thẻ BHYT, Hội dự kiến vận
động và tặng 4.500 người trong diện, tổ
chức trao vào tháng 1.2022, thẻ có giá trị
trong 12 tháng.
KHÁNH HUÂN

Tặng 10 chiếc xe đạp
cho học sinh nghèo
học giỏi tại Phù Mỹ

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ Bắc Bình Định tặng
xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
thôn Châu Trúc.
Tối 23.11, tại xã Mỹ Thắng (huyện
Phù Mỹ), Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Bắc Bình Định tổ chức Hội nghị khách
hàng và tặng 5 chiếc xe đạp, tổng trị giá
7,5 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt
khó học giỏi Trường Tiểu học số 1 Mỹ
Thắng. Trước đó, ngày 21.11, Công ty
Bảo Việt Nhân thọ Bắc Bình Định cũng
tặng 5 chiếc xe đạp trị giá 7,5 triệu đồng
cho học sinh nghèo vượt khó thôn Châu
Trúc (xã Mỹ Châu) có gia đình bị ảnh
hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.
VĂN TỐ

TIN VẮN
 Thực hiện chương trình “Chăn
ấm mùa đông - rằm Hạ Nguyên”, từ
đầu tháng 11 đến nay, Chi hội Bảo trợ
bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước
đã vận động nhà tài trợ tặng hơn 100
suất quà cho những cụ già đau ốm,
neo đơn của ba huyện: Tuy Phước,
Phù Cát và Vân Canh với tổng giá trị
54,3 triệu đồng. Mỗi suất quà gồm:
Chăn, sữa hộp, gạo, sữa đậu nành và
mì tôm.
 Ngày 23.11, Hội CTĐ và CLB
huyện Hoài Ân đã đến thăm hỏi,
động viên và trao tiền hỗ trợ 2 bệnh
nhân nặng của huyện. Cụ thể, Hội đã
trao 5,4 triệu đồng hỗ trợ chị Huỳnh
Thị Kim Thảo bị bệnh nặng sau khi
sinh đôi. Còn CLB Người tình nguyện
CTĐ huyện trao 6,1 triệu đồng giúp
anh Trần Văn Chung thuộc hộ nghèo,
mắc bệnh hiểm nghèo chữa trị bệnh.
N.T
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HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA:

Đổi mới để nâng cao hiệu quả
Thực tế triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho
thấy cần có sự đổi mới để khắc phục các vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian
tới. Tỉnh ta cũng đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhiều giải pháp cụ thể.

Hỗ trợ cụ thể, thiết thực

Thực hiện Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa
(DNN&V), Nghị định số 55/2019/NĐ-CP
ngày 24.6.2019 của Chính phủ về hỗ trợ
pháp lý cho DNN&V, hằng năm, UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý
cho DNN&V. Thực hiện Kế hoạch này, Sở
Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở,
ban, ngành tổ chức quán triệt, triển khai
Nghị định 55 cho cán bộ pháp chế, cán
bộ được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý
cho DN, các DNN&V trên địa bàn tỉnh;
tổ chức rà soát các văn bản do HĐND,
UBND tỉnh ban hành có liên quan đến
công tác hỗ trợ pháp lý cho DN để đề
xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tổ
chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp
lý cho DN; xây dựng, ban hành chính
sách hỗ trợ pháp lý cho DNN&V trên
địa bàn tỉnh...
Hằng năm, Sở Tư pháp phối hợp với
Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức
pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho DN tại
tỉnh về nhiều chuyên đề khác nhau với sự
tham gia của nhiều sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh và DN, người làm công tác
pháp chế của DN trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo các
cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng
dẫn và giải đáp pháp luật cho DN về quy
trình thành lập, thay đổi nội dung đăng
ký kinh doanh, tạm ngừng, giải thể, các
vướng mắc liên quan đến tổ chức, quản
trị, hoạt động của DN… để hoạt động
đúng pháp luật và hiệu quả.
UBND tỉnh cũng thường xuyên tổ
chức đối thoại trực tiếp với các DN,
hiệp hội ngành nghề. Bên cạnh chỉ đạo
giải quyết các khó khăn, vướng mắc về
pháp luật mà DN nêu tại các buổi đối
thoại, UBND tỉnh còn tiếp nhận các kiến
nghị, phản ánh của những tổ chức, cá
nhân có liên quan để kịp thời chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn xác minh, làm
rõ, tham mưu cho người có thẩm quyền
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp
luật gây ảnh hưởng đến môi trường đầu
tư - kinh doanh, ảnh hưởng đến lòng tin
của người dân và DN.
“Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã
góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho DN trong quá trình thực thi pháp
luật, phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó,

Hoạt động trợ giúp pháp lý góp phần giúp các DN nhỏ và vừa ổn định sản xuất, đảm bảo quyền lợi
của người lao động.
- Trong ảnh: Người lao động của Công ty TNHH may mặc An Đẩu (TX An Nhơn).
Ảnh: S.L
giúp DN phát triển ổn định, bền vững,
đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa
các cơ quan quản lý nhà nước đối với
DN”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm
Dân đánh giá.

Cần cơ sở dữ liệu về các vụ việc
và vướng mắc pháp lý

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước tỉnh, bên cạnh hiệu quả, thời gian
qua, thực tế triển khai, tổ chức thực hiện
công tác hỗ trợ pháp lý cho DNN&V theo
quy định bộc lộ, phát sinh một số khó
khăn vướng mắc. Đó là tình trạng một số
cơ chế pháp lý, chính sách pháp luật của
nhà nước thường xuyên thay đổi, không
ổn định, nhiều cơ chế chính sách không
đảm bảo tính khả thi. Việc cải cách thủ
tục hành chính liên quan đến DN còn
nhiều bất cập… là rào cản, làm hạn chế
hoạt động, phát triển của DN. Nhiều đơn
vị, DN trong tỉnh không bố trí được cán
bộ pháp chế kiêm nhiệm công tác hỗ trợ
pháp lý, dẫn đến chất lượng, hiệu quả
công tác pháp chế bị hạn chế.
Để khắc phục những vướng mắc, bất
cập đó, trước hết cần đổi mới thể chế,
đổi mới về việc cung cấp thông tin. Cụ
thể, trên Trang thông tin hỗ trợ DN (Bộ
Tư pháp) cần bổ sung thêm chuyên mục
cảnh báo rủi ro pháp lý đối với DNN&V;
thường xuyên cập nhật, đăng tải một
số bản án, quyết định của Tòa án, phán

quyết của trọng tài thương mại, quyết
định xử lý vụ việc cạnh tranh, xử lý vi
phạm hành chính liên quan đến DN được
phép công khai để các DNN&V tham
khảo. Tại mục tư vấn pháp luật cho DN
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư
pháp, cần đưa ra các câu trả lời về các
vấn đề mà DN đang quan tâm để thu
hút được sự tham gia của các DN đối với
hoạt động này.
Ngoài ra, cần đa dạng hóa các hình
thức tư vấn pháp luật cho DN như: Tổ
chức các buổi tư vấn pháp luật cho DN
thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp,
thành lập mạng lưới tư vấn viên pháp
luật là những người am hiểu pháp luật,
có kinh nghiệm để kịp thời tư vấn cho
DN qua điện thoại, email và các hình thức
khác để kịp thời hỗ trợ khi có đề nghị.
Đặc biệt, cần gấp rút xây dựng và
hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về các vụ việc
và vướng mắc pháp lý, bởi đây là nguồn
dữ liệu quan trọng không chỉ với hoạt
động hỗ trợ pháp lý DN mà rất có ý
nghĩa với hoạt động trợ giúp pháp lý,
xét xử, giảng dạy và nghiên cứu khoa
học pháp lý.
“Riêng đối với công tác hỗ trợ pháp lý
DN, cần tóm tắt và giải thích các vụ việc,
vướng mắc pháp lý theo hướng ngắn
gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận”, Giám đốc
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
tỉnh Lê Thành Trung đề xuất.
SAO LY

Bình Định

Cảnh giác với
tội phạm ma túy

Thực tế tình hình tội phạm về ma túy
trên địa bàn tỉnh trong gần một năm nay
cho thấy, ngay cả trong những thời điểm
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đối
tượng vẫn bất chấp, tụ tập sử dụng, mua
bán, tàng trữ chất gây nghiện nguy hiểm
này. Hiện nay, khi cả xã hội đã chuyển sang
trạng thái “bình thường mới” để thích ứng
an toàn với dịch bệnh kéo dài, nguy cơ tội
phạm ma túy lợi dụng tình hình và gia tăng
các hoạt động phạm pháp là rất lớn.
Thời gian qua, lực lượng CA trong tỉnh
đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ vi
phạm pháp luật về ma túy. Đơn cử như vụ
14 đối tượng nam, nữ tụ tập sử dụng ma
túy tại một quán karaoke ở thị trấn Ngô
Mây, huyện Phù Cát. Tại hiện trường, CA
thu được 3,5 g ma túy và qua test nhanh,
12/14 người dương tính với ma túy (ngày
20.10). Hay như vụ 22 nam, nữ sử dụng ma
túy cũng tại một quán karaoke nằm trên
địa bàn xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, kết
quả test nhanh tất cả đều dương tính với
ma túy (ngày 22.10)…
Trước đó, cao điểm Tháng hành động
phòng, chống ma túy (tháng 6), nhiều vụ
vi phạm nghiêm trọng cũng đã được phát
hiện, đưa ra xử lý. Lực lượng CA đánh giá
loại hình tội phạm này sẽ còn diễn biến
phức tạp, nhất là với sự tiếp tay của một số
cơ sở dịch vụ lưu trú, karaoke… lợi dụng
khó khăn của việc tạm ngừng hoạt động
để phòng, chống dịch hoặc do kinh doanh
ế ẩm khi mở cửa mà trở thành “bãi đáp”
của các con nghiện.
Đúng như nhận định, chỉ một thời gian
ngắn “bình thường mới” đã phát hiện nhiều
vụ sử dụng ma túy ở nhiều địa phương,
cho thấy nhiều loại hình dịch vụ đang được
tội phạm ma túy lợi dụng để tranh thủ, gia
tăng hoạt động với cách thức tinh vi hơn.
Tình hình này làm tiềm ẩn nguy cơ lây lan
dịch bệnh cũng như đảm bảo ANTT, an
toàn xã hội.
Hiện nay, thực hiện Kế hoạch về bảo
đảm ATGT, trật tự xã hội thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19,
CA tỉnh đang tiếp tục tăng cường công tác
phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự,
an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19
bằng nhiều hoạt động cụ thể.
Có thể thấy, bên cạnh trách nhiệm, nỗ
lực, những giải pháp hiệu quả của ngành
chức năng trong thực hiện nhiệm vụ, rất
cần sự góp sức từ quần chúng nhân dân,
bằng việc nêu cao ý thức cảnh giác, ngăn
chặn, đấu tranh với các loại hình tội phạm,
tích cực tham gia, phát huy hiệu quả phong
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để
góp phần xây dựng, bảo vệ cuộc sống bình
yên cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
KHẢI THƯ

Nạn trộm cắp cây kiểng gia tăng
Gần đây, lợi dụng thời tiết mưa lũ,
người dân thiếu cảnh giác, một số đối
tượng đã đột nhập vào các nhà dân
dọc QL 1A, thuộc khu phố Liêm Trực,
phường Bình Định, TX An Nhơn, trộm
cắp cây kiểng.
Gần đây nhất, vào đêm 13 rạng sáng
14.11, kẻ gian đã dùng kiềm cộng lực cắt
phá lưới sắt tường rào của nhà anh Man
Đình Lơ (SN 1979) ở số nhà 40/1 đường
Huỳnh Thúc Kháng và nhà anh Nguyễn
Doãn Châu (SN 1983) số nhà 40/26 đường
Huỳnh Thúc Kháng, tổ 11, khu phố Liêm
Trực trộm 10 cây kiểng có giá trị cao.
Anh Man Đình Lơ cho hay: Tình
trạng trộm cắp cây kiểng xảy ra gần đây
làm tôi lo lắng, bức xúc. Bao nhiêu công
sức lâu nay bỏ ra chăm sóc cây giờ bị kẻ
gian trộm cắp mất nên tôi rất buồn. Tôi

đã làm đơn trình báo CA phường và khu
vực để sớm điều tra, truy bắt kẻ trộm.
Cũng vào đêm 13 rạng sáng 14.11,
kẻ gian cũng đã dùng kiềm cộng lực cắt
tường rào lưới sắt bưng trộm 7 cây sam
và 1 cây hải châu dáng thế bonsai trị
giá hơn 60 triệu đồng tại vườn nhà anh
Nguyễn Doãn Châu cùng khu phố với
anh Man Đình Lơ.
Tiếp đó, tối 15 rạng sáng 16.11, kẻ
gian đã đột nhập vườn cây kiểng của ông
Trần Minh Tân, ở khu phố Liêm Trực,
phường Bình Định khiêng trộm 6 cây
sam bonsai, mỗi cây trị giá trên 10 triệu
đồng. “Chỉ trong vòng 2 tháng gần đây,
kẻ gian đã 2 lần đột nhập vào vườn nhà
tôi khiêng trộm tất cả 10 cây sam, tổng trị
giá trên 100 triệu đồng”, ông Trần Minh
Tân cho hay.

Hiện trường vườn cây kiểng bonsai của anh Nguyễn
Doãn Châu bị kẻ gian trộm cắp.
Ảnh: N. HÂN
Theo người dân địa phương, việc
trộm cắp cây kiểng thời gian qua có tổ
chức, kẻ gian thường đi theo nhóm từ 8 10 người, dùng phương tiện cơ giới để
chuyên chở cây kiểng trộm cắp. Thời gian

trộm là từ giữa đêm đến rạng sáng khi
người dân ngủ say. Kẻ gian theo dõi rất
kỹ các vườn nhà có thú chơi cây kiểng,
nhất là những cây kiểng bonsai có dáng
thế độc, lạ, có giá trị để trộm cắp.
Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng
ủy phường, Chủ tịch UBND phường
Bình Định Nguyễn Anh Dũng cho hay,
đã tiếp nhận thông tin về tình trạng trộm
cắp cây kiểng tại khu vực Liêm Trực.
Phường đã giao CA phường phối hợp
với cơ quan chức năng xác lập chuyên
án để sớm điều tra, truy tìm thủ phạm.
Bên cạnh đó, phường cũng đã chỉ đạo
lực lượng chức năng tăng cường tuần tra,
kiểm soát, lắp đặt hệ thống camera trên
các tuyến đường để theo dõi, nhận diện
các đối tượng tội phạm, bảo vệ ANTT ở
địa phương.
N. HÂN

Bình Định
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2 trường hợp
tử vong sau khi tiêm
vắc xin Covid-19

Trưa 24.11, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
đã có thông tin ban đầu về 2 trường hợp
tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell.
Theo đó, ngày 23.11, TTYT huyện
Nông Cống (Thanh Hóa) tổ chức tiêm
vắc xin Vero Cell mũi 2 tại Công ty
TNHH Giầy Kim Việt cho công nhân,
người lao động theo kế hoạch. Tất cả
những người đăng ký tiêm chủng đều
được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ,
tư vấn về loại vắc xin tiêm chủng và các
phản ứng có thể gặp phải sau tiêm.
Trong quá trình tổ chức tiêm chủng
đã ghi nhận một số trường hợp phản
ứng sau tiêm. Trong đó, có 5 trường hợp
xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn
đoán phản ứng phản vệ sau tiêm.
Các trường hợp này đã được BVĐK
huyện Nông Cống và lực lượng phản
ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu, cấp
cứu tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn
và chuyển tuyến về BVĐK tỉnh Thanh
Hóa điều trị.
BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã huy động
tối đa các điều kiện, trang thiết bị, thuốc
và nhân lực tốt nhất để cấp cứu, điều
trị cho người bệnh. Tuy nhiên, do tình
trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh
của phản vệ nên có 2 trường hợp đã tử
vong vào lúc 00 giờ 45 phút và 8 giờ 45
phút ngày 24.11.
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo
Hội đồng chuyên môn khẩn trương đánh
giá nguyên nhân tai biến trong quá trình
sử dụng vắc xin tại huyện Nông Cống và
báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo.
(Theo SGGP)

Một công nhân
bị phạt 12 tháng tù vì
làm lây lan dịch bệnh

Mở tuyến vận tải container kết nối
trực tiếp Việt Nam - Malaysia - Ấn Độ
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(VIMC) vừa cho biết, ngày 25.11, tuyến
vận tải container kết nối trực tiếp Việt
Nam - Malaysia - Ấn Độ của VIMC
được thiết lập.
Tuyến vận tải biển này có hải trình
Hải Phòng - Port Klang (Malaysia) Calcutta (Ấn Độ) - Port Klang - SP-ITC
(TP HCM), kết nối trực tiếp 2 cảng biển
lớn nhất Việt Nam là cảng TP HCM và
cảng Hải Phòng tới các cửa ngõ lớn
nhất của Ấn Độ. Thời gian vận chuyển
trên tuyến vận tải mới của VIMC sẽ
được rút ngắn 10 ngày so với tuyến
trung chuyển qua cảng Port Kelang
như trước đây.
Theo đại diện VIMC, tuyến dịch vụ
vận tải biển được thiết lập trong bối
cảnh hàng hóa xuất nhập khẩu trong
nước phải phụ thuộc hoàn toàn vào
các hãng tàu vận tải nước ngoài, Việt
Nam chưa mở được các tuyến vận tải
container kết nối trực tiếp đến các cảng
ngoài khu vực Đông Nam Á.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, số chuyến tàu ghé cảng Việt
Nam giảm, lượng vỏ container luân
chuyển về Việt Nam cũng giảm, kéo
theo giá cước tăng đột biến.
Việc VIMC đưa đội tàu vận tải

Tuyến vận tải container từ cảng biển Việt Nam đi thẳng Ấn Độ sẽ giúp DN xuất nhập khẩu trong nước
tiết kiệm thời gian vận chuyển. 				
Ảnh: baogiaothong.vn
container chuyên dụng chạy tuyến kết
nối trực tiếp với các cảng ngoài khu
vực (không phải kết hợp với các tàu
vận tải container của nước ngoài) đã
giúp giảm tải áp lực vận chuyển hàng
hóa và bình ổn nguồn cung vận tải, hỗ
trợ DN trong nước.

Trước đó, cuối tháng 10, tàu vận
tải container của VIMC lần đầu tiên
đã chạy khu vực Malacca qua Ấn Độ
Dương để đưa hàng hóa đến Malaysia,
Ấn Độ, là các thị trường xuất nhập
hàng hóa, nguyên liệu lớn của các chủ
hàng Việt Nam.
(Theo SGGP)

Giá xăng sẽ giảm sau 5 lần tăng liên tiếp
Hôm nay (25.11), Liên bộ Tài chínhCông Thương sẽ điều chỉnh giá xăng
dầu theo chu kỳ. Tại kỳ này, giá xăng
dầu được dự báo sẽ hạ nhiệt sau 5 lần
tăng liên tiếp.
Theo dữ liệu Bộ Công Thương, giá
xăng thành phẩm bình quân trên thị
trường Singapore cập nhật đến gần
đây cho thấy xăng RON 92 dùng để
pha chế xăng E5 RON 92 là 94,31 USD/
thùng; còn xăng RON 95 là 96,91 USD/
thùng. Trong khi đó, giá dầu diesel là
93 USD/thùng.
Giá xăng dầu thế giới đã có xu
hướng giảm khá mạnh nên giá xăng

Doanh nghiệp, người dân trông ngóng giá xăng
dầu hạ nhiệt.
Ảnh: Dân Trí
trong nước cũng sẽ giảm theo xu
hướng thế giới.

Dự kiến, mức giảm sẽ khoảng hơn
1.000 đồng với mỗi lít xăng. Riêng với
giá dầu, mức giảm sẽ nhẹ hơn khoảng
300 - 400 đồng mỗi lít tùy loại.
Mức giảm này được người dân
trông ngóng bởi thị trường xăng dầu
trong nước vừa trải qua nhiều đợt
tăng cao, liên tiếp. Bộ Công Thương
khẳng định sẽ phối hợp với các cơ
quan chức năng kiểm tra, giám sát
việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm
nguồn cung xăng dầu cho thị trường
của các thương nhân kinh doanh xăng
dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm nếu có.
(Theo laodong.vn)

Nam thanh niên trả lại 400 triệu đồng nhặt được
Bị cáo Hiệp (trái) tại tòa.
Ngày 24.11, TAND huyện Trần Văn
Thời, tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối
với bị cáo Lâm Minh Hiệp (27 tuổi, xã
Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh
Cà Mau).
Theo đó, HĐXX đã tuyên 12 tháng tù
giam đối với bị cáo Hiệp vì làm lây lan
dịch bệnh Covid-19 cho 5 người thân
bên vợ.
Theo cáo trạng, Hiệp vốn là công
nhân thủy sản. Chiều 23.8.2021, biết
mình có tiếp xúc gần với N., bệnh nhân
F0 ở cùng dãy nhà trọ. Nhưng khi chở vợ
về quê ở ấp 1-5, xã Khánh Bình, huyện
Trần Văn Thời, Hiệp không khai báo y
tế. Sau đó, Hiệp mắc Covid-19 và làm lây
bệnh cho 5 người thân bên vợ.
Dù Hiệp tỏ ra ăn năn, hối cải nhưng
vì tính chất nguy hiểm của hành vi che
giấu dịch tễ, HĐXX cho rằng cần răn đe
chung cho xã hội và vì lợi ích chống dịch
chung, HĐXX tuyên phạt 12 tháng tù
giam đối với bị cáo Hiệp.
(Theo TTO)

Chiều 24.11, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh
Hóa Lê Văn Châu đã trao tặng bằng khen
của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho anh
Lê Xuân Hùng (31 tuổi, ở xã Đông Minh,
huyện Đông Sơn) vì hành động đẹp,
nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22.11, trên
đường chở cháu đến trường học, anh
Hùng nhìn thấy hai cọc tiền lớn rơi trên
đường liên thôn. Anh Hùng sau đó báo
sự việc với chính quyền địa phương và
liên hệ tìm người đánh rơi.

Cơ quan chức năng xác định số tiền
của bà Lê Thị Đào (57 tuổi, xã Đông
Minh), vay tại Quỹ tín dụng nhân dân
xã Đông Minh. Trên đường từ Quỹ tín
dụng về nhà, chiếc túi bị rách khiến tiền
rơi ra mà bà Đào không hay biết.
Tại lễ trao tặng bằng khen, anh Lê Văn
Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, nhấn
mạnh, hành động của anh Lê Xuân Hùng
xứng đáng là tấm gương sáng cần nhân
rộng để đoàn viên, thanh niên noi theo.
(Theo VnExpress.net)

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Châu trao
bằng khen cho anh Lê Xuân Hùng (phải). Ảnh: TNO

Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương
Chiều 24.11, Cổng thông tin Bộ CA
thông báo, Cơ quan CSĐT Bộ CA đang
điều tra vụ án “Vi phạm quy định về
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây
thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng
Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu
Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công
ty 3.2).
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập
được, ngày 22.11.2021, Cơ quan CSĐT
Bộ CA đã ra các Quyết định khởi tố bị

can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và
Lệnh khám xét đối với 4 bị can.
Những người bị bắt tạm giam gồm:
Hồ Đắc Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty
CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;
Hà Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc
Sở Tài chính, hiện là Tổng Giám đốc
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản
lý dự án Bình Dương; Nguyễn Kim
Liên, nguyên Chi cục trưởng Chi cục
Tài chính DN tỉnh Bình Dương; Vũ

Thị Lợi, nguyên Trưởng Phòng nghiệp
vụ thuộc Chi cục Tài chính DN tỉnh
Bình Dương, hiện là Phó Phòng Tài
chính DN thuộc Sở Tài chính tỉnh
Bình Dương.
Theo Cơ quan CSĐT, 4 bị can trên
đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định
về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219
Bộ luật hình sự 2015.
(Theo laodong.vn)
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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 48/2021
từ ngày 30.11.2021 đến 6.12.2021

THỨ BA, NGÀY 30.11.2021: TP Quy Nhơn: 7h10-16h20:
TBA Ngô Mây 2. TX An Nhơn: 7h-10h30: Các TBA Thọ
Lâm Thượng, Thịnh Phú, Aufeet Nhơn Tân, Minh Dư 1,
2, Bò Sữa Nhơn Tân 1, 2, Hồ Ngọc Xuân, Điện mặt trời
Gia Hội. 7h-15h30: Bò Sữa Bình Định 1, 2, 3, Điện mặt trời
Bò sữa Bình Định 1, 2 , 3. H. Phù Cát: 7h15-17h15: Thôn
Tân Tiến - xã Cát Tiến. 7h45-9h45: TBA Xuân Thạnh 6 xã Mỹ An. 8h45-10h45: TBA Xuân Thạnh 4 - xã Mỹ An.
13h30-15h15: TBA Mỹ Thọ - xã Mỹ Thọ. 7h15-9h15: TBA
An Xuyên 2 - xã Mỹ Chánh. 9h30-10h30: TBA Hiệp An xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h30-18h: Khu phố Cửu
Lợi Bắc - P. Tam Quan Nam. 7h-17h: Khu chế Biến Thủy
Sản - P. Tam Quan Bắc. 13h30-17h: Khu phố Tăng Long
1 - P. Tam Quan Nam. H. Vĩnh Thạnh: 8h-9h30: TBA Vĩnh
Giang - xã Vĩnh Thịnh.
THỨ TƯ, NGÀY 1.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15:
TBA Cục dự trữ Nghĩa Bình. H. Phù Mỹ: 7h15-9h15: TBA
Nuôi tôm thôn 9 - 3 - xã Mỹ Thắng. 7h15-9h15: TBA Hưng
Lạc 5 - xã Mỹ Thành. 9h30-10h15: TBA Vĩnh Lợi 3 - xã Mỹ
Thành. TX Hoài Nhơn: 11h30-12h45: Thôn Gia An, Quy
Thuận - xã Hoài Châu Bắc. 13h15-17h45: Thôn Khánh
Trạch - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 7h45-9h15: TBA Quang
Trung 1 - thị trấn Phú Phong.
THỨ NĂM, NGÀY 2.12.2021: H. Phù Cát: 7h50-11h40:
TBA Cát Tiến 1. 10h20-12h10: TBA Chánh Lạc. TX Hoài
Nhơn: 7h15-10h15: Khu phố 2, khu phố 3 - P. Tam Quan.
H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h45: TBA UB Huyện - xã Vĩnh Hảo.
9h45-11h45: TBA Hà Rơn - xã Vĩnh Hảo. 13h45-15h45: TBA
Định Bình 3 - thị trấn Vĩnh Thạnh.
THỨ SÁU, NGÀY 3.12.2021: H. Phù Mỹ: 7h15-9h15:
TBA Quang Nghiễm - xã Mỹ Châu. 9h15-10h15: TBA Gò
Đất Đỏ - xã Mỹ Lộc. 7h15-8h45: TBA Hiệp An - xã Mỹ
Chánh. H. Hoài Ân: 8h10-9h50: TBA Dịch vụ Cây Trồng
Ân Tường Đông - xã Ân Tường Đông. H. Tây Sơn: 7h158h45: TBA UB Tây Giang - xã Tây Giang. 9h45-11h15: TBA
An Vinh 4 - xã Tây Vinh.
THỨ BẢY, NGÀY 4.12.2021: H. Tuy Phước: 7h15-16h45:
TBA Nho Lâm - xã Phước Hưng.
THỨ HAI, NGÀY 6.12.2021: H. Phù Mỹ: 8h-10h: TBA
TĐC Mỹ An - xã Mỹ An. 13h45-15h45: TBA Mỹ Cát 2.1 xã Mỹ Cát.
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.

Bình Định

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 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 đấu giá tài sản
bảo đảm của khách hàng là Công ty CP Khoáng sản miền Trung như sau:
Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin tài sản bán đấu giá
Tài sản là toàn bộ các công trình xây dựng gắn liền với đất thuê, máy móc
thiết bị thuộc Nhà máy chế biến quặng sắt, công suất 400.000 tấn/năm tại
thửa đất số 489; tờ bản đồ số 49; diện tích 166.706,5 m2; thời hạn thuê 44 năm,
kể từ ngày 02.02.2016 đến ngày 15.4.2060. Địa chỉ thửa đất: Lô A8, khu A, Cụm
Công nghiệp Hoài Đức, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Người trúng đấu giá được Agribank AMC và Công ty CP Khoáng sản miền
Trung bàn giao toàn bộ hiện trạng tài sản và giấy tờ pháp lý có liên quan của
toàn bộ tài sản Công ty CP Khoáng sản miền Trung thế chấp theo Hợp đồng
thế chấp quyền sử dụng đất và bất động sản số 8/10.2 ngày 08.10.2010 và Hợp
đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 8/10.3 ngày 08.10.2010 và các
Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo.
2. Giá khởi điểm bán đấu giá
Bằng số: 60.229.980.000 đồng. Bằng chữ: Sáu mươi tỉ, hai trăm hai mươi
chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng.
3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ
hành chính từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 08.12.2021 tại Trung tâm Dịch
vụ đấu giá tài sản Bình Định, địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản: Từ
ngày 18.11.2021 đến ngày 08.12.2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình
Định hoặc tại Agribank chi nhánh Bình Định; địa điểm xem thực trạng tài sản tại
lô A8 khu A, Cụm Công nghiệp Hoài Đức, phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, tỉnh
Bình Định.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 11.12.2021, tại
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.
Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá vui lòng liên hệ:
- Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định.
Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại:
0256.3822216.
- Agribank chi nhánh Bình Định. Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định. Số điện thoại: 0256.3525647, số Fax: 0256.3525635.

THÔNG BÁO

TÌM NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM
Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn đang xác minh tin báo về tội
phạm về việc: Bà Nguyễn Thị Hương Giang, sinh năm: 1983, nơi cư
trú: KV 2, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
(là Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Đất Vàng Bình Định) có hành
vi dùng thủ đoạn gian dối để nhận tiền đặt cọc giữ chỗ các thửa
đất tại Dự án “ Hưng Thịnh City” tại TX An Nhơn, tỉnh Bình Định của
nhiều người sau đó chiếm đoạt, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương
Giang đến Cơ quan CSĐT CA TX An Nhơn, tỉnh Bình Định (địa chỉ
số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh
Bình Định) để giải quyết. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo
này mà bà Nguyễn Thị Hương Giang không đến giải quyết, Cơ
quan CSĐT CA TX An Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ xử lý theo quy định
của pháp luật.
Dự báo

THỜI TIẾT

NGÀY VÀ ĐÊM 25.11.2021

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác
và giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có lúc mưa rào. 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 rải
rác có giông. Tầm nhìn xa từ 4 - 10 km. 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)

Bình Định

Chuyện tử tế
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
KHAI
GIẢNG

GHI CHÚ

04.12.2021

Học vào
thứ Bảy, Chủ
nhật và kỳ
hè

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
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
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Công ty Điện lực Bình Định thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao
động như sau:
I. Số lượng chỉ tiêu và yêu cầu:
1. Số lượng chỉ tiêu: 10 Nam công nhân điện.
2. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối
tượng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.11.2021.
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.11.2021.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng
thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.
II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị
trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được
tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại.
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế
có thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là Bệnh
viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế
cấp giấy phép).
- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
III. Nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày
03.12.2021.
Các thông tin chi tiết được đăng tải lên trang web của Công ty tại địa
chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại mục Thông báo (góc trái phía trên
trang web).

THÔNG BÁO

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

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/TTBTC 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).

Tài sản thi hành án: 01 máy in 02 màu; 08 máy cán lằn, phóng giao;
01 lò hơi; 01 máy đóng kẽm; 01 máy chập thùng; 01 máy cột dây CY-100;
01 xe nâng kẹp; 01 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 01 máy cắt đĩa;
01 máy cán lằn khổ 3m20; 02 máy cán lằn; 02 máy đóng đinh; 01 máy bế
+ lô sóng 270 + lô đáy 320; 01 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 01
dàn máy xeo giấy; 01 máy nghiền bột giấy; 01 máy cán màng.
Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp
Phát; địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định.		
Giá khởi điểm của tài sản: 2.208.154.137 đồng (nộp khoản tiền đặt
trước 400.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng;
Bước giá 20.000.000 đồng).
Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả
giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 10.12.2021
tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Thời gian, địa điểm
nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 30 phút ngày 10.12.2021, tài
khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho
đến ngày tổ chức cuộc đấu giá. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu
giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 13.12.2021 tại trụ sở Công
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.
Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
theo phương thức trả giá lên.
Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu
giá là cá nhân, tổ chức, trừ các trường hợp pháp luật quy định không
được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy
chế cuộc đấu giá.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029-DĐ: 091.4024837
Website: www.daugiataisandongduong.com

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

THÔNG BÁO MỞ BÁN NHÀ
Tập đoàn Hưng Thịnh mở bán nhà phố, biệt thự khu đô thị
cao cấp đường Chế Lan Viên - TP Quy Nhơn. Chỉ 135 căn, giá
từ 10 tỷ/căn, giao hoàn thiện mặt ngoài. Ký hợp đồng 35%, trả
góp 12 tháng, ngân hàng cho vay 80%. Vị trí độc tôn, số lượng
giới hạn, tiềm năng tăng giá cực cao.
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 0909516021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
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Nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản
mong muốn đầu tư vào Việt Nam

Sáng 24.11, trong khuôn khổ chuyến
thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp
lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế, trường
đại học của Nhật Bản đang và có ý định
đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh
vực như giao thông, bất động sản, năng
lượng, y tế, giáo dục..
Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn dược
phẩm Shionogi - chuyên sản xuất các loại
thuốc chữa bệnh truyền nhiễm hàng đầu
Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính
đánh giá cao kết quả cuộc làm việc giữa
Lãnh đạo Tập đoàn và Bộ trưởng Bộ Y tế
Việt Nam vừa qua.
Thủ tướng cho biết, một trong những
ưu tiên của Việt Nam trong chuyến thăm
chính thức Nhật Bản lần này là thúc đẩy
hợp tác về y tế, sản xuất thuốc chữa
bệnh, vắc xin phòng Covid-19 và các
vắc xin phòng, chống dịch bệnh khác.
Tổng Giám đốc Shionogi cho biết,
Tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam
thử nghiệm sản xuất vắc xin thuốc điều
trị Covid-19; mong muốn đầu tư một
cơ sở nghiên cứu, sản xuất vắc xin và
thuốc điều trị bệnh tại Việt Nam và sẽ là
cơ sở đầu tiên của Tập đoàn tại khu vực
Đông Nam Á.
Tiếp ông Higashihara Toshiaki, Chủ
tịch Tập đoàn Hitachi, đề xuất Chính
phủ Việt Nam xem xét để Tập đoàn mở
rộng đầu tư, đóng góp vào quá trình
phát triển của Việt Nam như các dự án
về môi trường, y tế, giảm thiệt hại thiên
tai; đặc biệt mong muốn tham gia đầu tư
trong lĩnh vực đường sắt.
Tiếp Lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo

TIN VẮN
 Thủ tướng Nhật Bản Kishida
Fumio ngày 24.11 cho biết Chính phủ
nước này sẽ mở một phần kho dự trữ
dầu, theo đề xuất của Mỹ, mà không vi
phạm các điều luật.
 Ngày 24.11, Chính phủ Indonesia
chính thức thông báo áp đặt lệnh hạn
chế các hoạt động cộng đồng (PPKM)
cấp độ 3 đồng loạt trên cả nước trong kỳ
nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.
 Ngày 24.11, New Zealand thông
báo nước này chưa mở cửa đón du khách
nước ngoài thêm ít nhất trong 5 tháng
nữa trong bối cảnh đang từng bước nới
lỏng một vài trong số các biện pháp
phòng dịch tại biên giới nghiêm ngặt
nhất thế giới. (Theo TTXVN)

Nga và ASEAN
lần đầu tiên tập trận
chung trên biển
tại Indonesia

Tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev
tham gia cuộc tập trận.
Nguồn: AFP

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bên phải) tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn dược phẩm Shionogi.
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
- Đối tác của Tập đoàn BRG Việt Nam,
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh chủ
trương đầu tư phát triển các khu đô thị
mà Lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo đề
xuất, song đề nghị Tập đoàn cần nghiên
cứu gắn phát triển đô thị với sản xuất,
kinh doanh để tạo công ăn, việc làm,
gắn với phát triển các thiết chế văn hóa,
thể thao, y tế... Thủ tướng cũng hoan
nghênh Tập đoàn Sumitomo đầu tư vào
các lĩnh vực liên quan đến việc làm, y tế,
giáo dục, kinh tế xanh, chống biến đổi
khí hậu; khuyến khích hợp tác công - tư
để huy động nguồn lực của cả nhà nước

và tư nhân vào đầu tư phát triển...
Trong cuộc tiếp Lãnh đạo các trường
ĐH Ryukiu Okinawa, ĐH Jutendo, ĐH
Hokkaido; Lãnh đạo các Tập đoàn thiết
bị xử lý môi trường Kobuta, Tập đoàn
Paramount, Tập đoàn Horiba và Tập
đoàn Azuma đã và đang có ý định đầu
tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực bảo
đảm ATGT, y tế, công nghệ, năng lượng
tái tạo..., Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính hoan nghênh các ý tưởng
đầu tư của các DN, cho biết đây đều là
những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần
đầu tư…
(Theo Chinhphu.vn)

Thụy Điển chính thức có nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Ngày 24.11, Quốc hội Thụy Điển đã
bỏ phiếu xác nhận lãnh đạo Đảng Dân
chủ Xã hội Magdalena Andersson (ảnh)
làm nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này.

Bình Định

Bà Anderson nhận được 117 phiếu
thuận, 57 phiếu trắng và 174 phiếu
chống. Theo quy định bỏ phiếu của Thụy
Điển, ứng cử viên Thủ tướng không cần
đa số ủng hộ, chỉ cần không bị đa số
phản đối.
Như vậy, bà Andersson sẽ kế nhiệm
ông Stefan Löfven vừa từ chức sau 7 năm
cầm quyền.
Hôm 4.11, bà Andersson, 54 tuổi, đã
được bầu làm lãnh đạo của đảng Dân
chủ Xã hội thay ông Löfven.
Trong bài phát biểu khi đó, cựu Bộ

trưởng Tài chính Thụy Điển Andersson,
nhà kinh tế cao cấp, cũng là một VĐV bơi
lội, nhấn mạnh, bà chấp nhận trở thành
Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội để dẫn dắt
đất nước Thụy Điển phát triển.
Bà cũng tuyên bố ba ưu tiên của mình
là: Khí hậu, “nối lại quyền kiểm soát dân
chủ” đối với trường học và hệ thống y tế
sau làn sóng tư nhân hóa và cuộc chiến
chống lại sự “phân biệt đối xử” và các
băng nhóm bạo lực mà chính phủ cho
đến nay vẫn chưa kiểm soát được.
(Theo baoquocte)

Nổ lớn gây thương vong tại nhà máy
sản xuất rocket ở Serbia
Ngày 23.11, Bộ Nội vụ Serbia xác nhận
đã xảy ra một loạt vụ nổ tại một nhà máy
sản xuất rocket tư nhân ở ngoại ô phía
Nam thủ đô Belgrade khiến ít nhất 2
người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Thông cáo của Bộ trên nêu rõ các
vụ nổ xảy ra vào khoảng 14 giờ, giờ địa
phương (20 giờ theo giờ Việt Nam) tại
khu vực nhà kho rộng 240 m2 chứa 500
tên lửa, mỗi quả nặng 30 kg. Theo Đài
Phát thanh và Truyền hình Serbia (RTS),
có khoảng 40 nhân viên đang làm việc
tại cơ sở sản xuất rocket trên vào thời
điểm xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ đã khiến hai người thiệt mạng. Ảnh: dw.com
Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra
nhằm xác định nguyên nhân vụ nổ.
(Theo Vietnam+)

Người phát ngôn của Hải quân
Indonesia, Đô đốc Julius Widjojono
ngày 23.11 cho biết, cuộc tập trận chung
trên biển giữa Nga - ASEAN diễn ra
từ ngày 1 - 3.12.2021 sẽ có sự tham gia
của các nước ASEAN. Phía Indonesia cử
tàu chiến (KRI) Gusti Ngurah Rai 332,
một máy bay trực thăng Panther và một
máy bay CN-235, trong khi phía Nga
gửi tàu khu trục săn ngầm cỡ lớn Đô
đốc Panteleyev tham gia cuộc tập trận.
Các quốc gia ASEAN khác cũng sẽ
điều tàu chiến tham gia tập trận, ngoại
trừ Lào và Campuchia, chỉ cử các đội
giám sát. Theo ông Julis, cuộc tập trận
chung được kỳ vọng sẽ củng cố quan
hệ ASEAN - Nga trong tương lai và cải
thiện an ninh hàng hải trong khu vực.
Trong một tuyên bố, Đại sứ quán
Nga tại Jakarta cho biết, cuộc tập trận
chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được tổ
chức trực tuyến và giai đoạn 2 tập trận
trực tiếp trên lãnh hải Indonesia. Đại sứ
quán Nga nhận định, cuộc tập trận nhằm
“cải thiện khả năng tương tác giữa hải
quân các nước thành viên ASEAN và hải
quân Nga, đảm bảo an ninh cho các hoạt
động kinh tế hàng hải và vận tải biển
dân sự”.
(Theo VOV.VN)

Campuchia bắt nhiều
sĩ quan dính đến
đường dây buôn bán
vũ khí trái phép
Ngày 24.11, ông Horm Meng Se,
Phó Chánh án Tòa án TP Phnom Penh,
Campuchia đã ra quyết định bắt tạm
giam thêm 3 sĩ quan quân đội, nâng
tổng số nghi phạm bị bắt tạm giam lên
7 người do có liên quan đến đường dây
tàng trữ và buôn bán vũ khí trái phép
tại tỉnh Battambang.
Phát biểu với báo giới, ông Horm
Meng Se, cho biết, tòa án Phnom Penh
đã ra quyết định bắt tạm giam 7 nghi
phạm, trong đó có 1 trung tướng, 1
thiếu tướng, 1 đại tá và 1 trung tá thuộc
Bộ Quốc phòng và một số cán bộ quân
sự tỉnh Battambang.
Trước đó, lực lượng chức năng đã
phát hiện 30 khẩu súng AK.47, 3 khẩu
súng M79 và nhiều đạn dược không rõ
nguồn gốc tại xã O’Romduol, huyện
Phnom Preuk, tỉnh Battambang, giáp
với biên giới Thái Lan ngày 12.11.
(Theo VOV.VN)
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