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Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII 
sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8.12

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội ký kết hỗ trợ 
chuyển giao kỹ thuật cho BVĐK tỉnh u2

u6
Quy Nhơn, khi phố lên đèn...

Tạo bước đột phá, 
thúc đẩy Cảng Quy Nhơn
phát triển

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP BẾN SỐ 1 CẢNG QUY NHƠN:

SỬ DỤNG THUỐC
MOLNUPIRAVIR ĐỂ ĐIỀU TRỊ
BỆNH NHÂN COVID-19:

Nhiều tín hiệu 
khả quan u3

l

l
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Chủ động đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy từ cơ sở

Tăng cường phòng ngừa, 
ngăn chặn vi phạm pháp luật 

Hành trình của niềm tinl . . . . . . . . .u7

u8

Công ty CP Cảng Quy Nhơn sẽ bước 
sang giai đoạn phát triển mới 

khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 
nâng cấp bến số 1. Ảnh: TIẾN SỸ

Ngày mai (28.11), Công ty CP Cảng Quy Nhơn (QNP) sẽ tổ chức lễ khởi công Dự án đầu 
tư xây dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn và ra mắt cổng thông tin điện tử e-Port 
Cảng Quy Nhơn. Đây là một trong những sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm không 
ngừng nâng cao năng lực kinh doanh, khẳng định vai trò quan trọng của Công ty và 
Cảng Quy Nhơn trên lĩnh vực cảng biển khu vực miền Trung.
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Bình Định

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII 
sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8.12

(BĐ) - Chiều 26.11, Thường 
trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp 
báo thông báo về thời gian, nội 
dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh 
khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 
tỉnh Đoàn Văn Phi và Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy 
Vân chủ trì họp báo.

Theo thông báo của HĐND 
tỉnh, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh sẽ 
diễn ra từ ngày 6 - 8.12 tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh 
sẽ xem xét, thông qua 58 báo cáo, 
4 tờ trình và dự thảo nghị quyết 
Thường trực HĐND tỉnh và các 

ban HĐND tỉnh trình kỳ họp theo 
luật định; 10 báo cáo, 1 tờ trình và 
dự thảo nghị quyết UBND tỉnh 
trình kỳ họp và các báo cáo của 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 
Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh. UBND 
tỉnh có 28 tờ trình và dự thảo nghị 
quyết; 1 báo cáo chuyên đề cụ thể 
hóa các quy định của pháp luật, 
chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình 
HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Trong đó, đáng lưu ý có các 
báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị 
quyết: Báo cáo kết quả công tác chỉ 
đạo, điều hành của UBND tỉnh và 

tình hình phát triển KT-XH năm 
2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm năm 2022; kết quả thực hiện 
các kiến nghị qua giám sát của 
Thường trực HĐND tỉnh và các 
Ban của HĐND tỉnh năm 2020; 
kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trong năm 2020; 
tình hình thực hiện dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021; đặc biệt 
là báo cáo chuyên đề về tình hình 
thực hiện công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
và nhiệm vụ, giải pháp thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19 trong tình  
hình mới...               NGỌC QUỲNH

Phát huy ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng phát triển đất nước
phồn vinh, hạnh phúc 

(BĐ) - Ngày 26.11, Đảng ủy 
Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 
hội nghị nghiên cứu, học tập 
chuyên đề toàn khóa về “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm 
kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên 
đề 2021 về ý chí tự lực, tự cường 
và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc. Tham 
gia hội nghị có các đồng chí báo 
cáo viên, cộng tác viên dư luận 
xã hội của Đảng ủy Khối; đại 
diện đảng ủy cơ sở, chi ủy chi 
bộ thuộc Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy Khối 
Nguyễn Hữu Lộc đã báo cáo 
những nội dung cơ bản và một 
số giải pháp chủ yếu trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 
trong năm 2021 và những năm 
tiếp theo nhằm phát huy ý chí 
tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc theo Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng. 

Cụ thể, chuyên đề gồm 2 
phần: Phần thứ nhất gồm 2 bài 
viết của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng về “Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn về CNXH và 
con đường đi lên CNXH ở Việt 
Nam” và “Ra sức học tập, nỗ 
lực phấn đấu và rèn luyện, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” chỉ đạo việc 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh nhằm hiện thực hóa 
khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ 
hai nêu những nội dung cơ bản 
của tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, 
tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 
các giải pháp đẩy mạnh việc học 
tập và làm theo tấm gương của 
Người trong giai đoạn hiện nay.

MINH QUANG

Bệnh viện ĐH Y Hà Nội ký kết hỗ trợ chuyển giao 
kỹ thuật cho BVĐK tỉnh 

Ảnh: T. KHUY

(BĐ) - Sáng 26.11, tại TP Quy 
Nhơn, đại diện lãnh đạo Bệnh 
viện ĐH Y Hà Nội và BVĐK tỉnh 
đã ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ 
đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và 
làm việc về vấn đề kết nối khám, 
chữa bệnh từ xa (ảnh). 

Theo nội dung ký kết, Bệnh 
viện ĐH Y Hà Nội sẽ kết nối 
trực tuyến với BVĐK tỉnh và các 
bệnh viện, TTYT ở Bình Định để 
chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ về 
chuyên môn. Cụ thể, Bệnh viện 
ĐH Y Hà Nội và BVĐK tỉnh, các 
cơ sở y tế tuyến huyện sẽ thực 
hiện kết nối làm việc trực tuyến 
qua ứng dụng Telehealth tại hội 
trường; kết nối chẩn đoán hình 
ảnh; kết nối phòng mổ can thiệp 
và nội soi. Thông qua các kết nối 
này, hồ sơ thông tin, hình ảnh 
về người bệnh và hình ảnh trực 
tiếp từ phòng mổ ở Bình Định sẽ 
được truyền đến Bệnh viện ĐH 

Chủ động ứng phó đợt mưa lớn 
từ  đêm 26.11 đến ngày 30.11

(BĐ) - Sáng 26.11, Đài Khí 
tượng Thủy văn Bình Định thông 
tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh. 
Theo đó, do ảnh hưởng của rìa 
phía Bắc rãnh áp thấp ở phía 
Nam có xu hướng nâng trục dần 
lên phía Bắc kết hợp với nhiễu 
động trong đới gió Đông trên 
cao, từ đêm 26.11 đến ngày 30.11, 
trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, 
mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng 
mưa dự báo phổ biến  300 -  
500 mm, có nơi trên 600 mm. 
Trong mưa giông có khả năng 
xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật 
mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, 
sạt lở đất tại khu vực vùng núi 
và ngập úng cục bộ tại các vùng 
trũng thấp, ven sông. Cảnh báo 
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa 
lớn, lốc, sét: Cấp 2. 

Ông Hồ Đắc Chương, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT, 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, cho biết: Dự 

báo mưa lớn của Đài Khí tượng 
Thủy văn tỉnh nêu trên là tổng 
lượng mưa tính trong 5 ngày, 
nếu chia ra lượng mưa bình quân 
trong một ngày thì chưa thực sự 
nhiều lo ngại như những ngày 
mưa lớn kéo dài thời gian qua. 
Tính đến ngày 25.11, lượng nước 
ở các hồ chứa lớn trên địa bàn 
tỉnh như: Định Bình, Núi Một, 
Hội Sơn, Thuận Ninh, Vạn Hội... 
mới chỉ tích nước từ hơn 1/2 đến 
trên dưới 2/3 dung tích thiết kế. 
Trong đợt mưa này, các hồ chứa 
nước lớn sẽ chủ động bắt đầu 
tích nước để hướng đến phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh năm 2022. 

Tuy nhiên để chủ động ứng 
phó, Văn phòng Thường trực 
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên 
tai - Tìm kiếm cứu nạn & Phòng 
thủ dân sự tỉnh đã có văn bản gửi 
các địa phương, đơn vị liên quan, 
đề nghị chủ động thực hiện các 
giải pháp ứng phó với đợt mưa 
lớn trên diện rộng trong tỉnh, khả 
năng tiếp tục xảy ra ngập lụt ở một 
số địa phương.            HOÀI THU 

Phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) thí điểm 
điều trị F0 tại nhà

Ngày 26.11, ngay sau khi 
phát hiện ca F0 dương tính qua 
test nhanh tại khu phố 6, phường 
Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn), 
UBND phường Bồng Sơn đã 
khẩn trương truy vết, khoanh 
vùng, xét nghiệm tầm soát cho 
các đối tượng liên quan đến ca 
nghi nhiễm. Đặc biệt, sau khi rà 
soát, xin ý kiến các ngành và thị 
xã, phường đã thí điểm cách ly 

điều trị F0 tại nhà.
Ông Nguyễn Văn Thông - 

Chủ tịch UBND phường Bồng 
Sơn cho hay: “Ngay khi phát 
hiện ca đầu tiên chúng tôi đã 
huy động lực lượng CA, y tế 
thực hiện khoanh vùng ở phạm 
vi hẹp nhất ở khu vực các ca 
nhiễm để tránh ảnh hưởng đến 
các hộ dân khác. Đến 16 giờ 
chiều 26.11, đã thực hiện test 

nhanh cho 176 người dân ở khu 
phố 6, đã ghi nhận tổng cộng 5 
trường hợp cho kết quả dương 
tính. Qua rà soát các điều kiện 
theo quy định, hướng dẫn của 
Bộ Y tế, của tỉnh và thị xã về 
điều trị F0 tại nhà, có 3 trường 
hợp được đưa đến cơ sở y tế 
theo dõi, 2 trường hợp được 
cách ly điều trị tại nhà”.

ÁNH NGUYỆT

Vòng Tay Thái Bình tài trợ dự án 
“Học bổng Phát triển Giáo dục và Kỹ năng”

(BĐ) - Tỉnh Bình Định tiếp 
tục được Tổ chức Vòng Tay Thái 
Bình (Pacific Links Foundation) 
tài trợ dự án “Học bổng Phát triển 
Giáo dục và Kỹ năng” với hơn 
2,8 tỷ đồng (vốn viện trợ không 
hoàn lại gần 2,6 tỷ đồng, vốn đối 
ứng của tỉnh gần 260 triệu đồng), 
triển khai thực hiện đến ngày 
31.8.2022.

Theo văn kiện dự án “Học 
bổng Phát triển Giáo dục và Kỹ 
năng” UBND tỉnh phê duyệt ngày 

23.11, dự án triển khai thực hiện 
cho học sinh, sinh viên 4 huyện, 
thị xã, thành phố: Quy Nhơn, 
Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ; 
chủ dự án là Hội Khuyến học tỉnh. 

Dự án hỗ trợ học bổng cho các 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn để giảm thiểu nguy cơ 
bỏ học và nâng cao chất lượng 
học tập. Tư vấn các kỹ năng sống 
cần thiết, hướng dẫn kỹ năng 
tự học tiếng Anh qua mạng và 
truyền thông nâng cao nhận thức 

về việc bảo vệ bản thân trước các 
nguy cơ mua bán người… giúp 
học sinh tham gia dự án có cơ hội 
phát triển kỹ năng mềm, hiểu biết 
về kiến thức nghề nghiệp, kiến 
thức xã hội và áp dụng vào cuộc 
sống. Bên cạnh đó, tổ chức trại 
hè định hướng tương lai và hỗ 
trợ kinh phí cho một số học sinh 
xuất sắc, tiêu biểu tham dự trại 
hè và khóa học tiếng Anh nâng 
cao nhằm cải thiện kỹ năng tiếng 
Anh cho các em.         THU HIỀN

2 DN Bình Định vào top 500 DN 
lợi nhuận tốt nhất năm 2021

(BĐ) - Top 500 DN lợi nhuận 
tốt nhất Việt Nam năm 2021 do 
Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt 
Nam (Vietnam Report) phối hợp 
với Báo điện tử VietnamNet (Bộ 
TT&TT) công bố ngày 25.11, tỉnh 
Bình Định có 2 DN, gồm: Công 
ty CP Phú Tài (ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây 
dựng) xếp vị thứ 183, và Công 
ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế 
Bình Định (ngành nghề sản xuất 
dược phẩm, thiết bị y tế) xếp thứ 
hạng 366. Đây cũng là hai DN 
nằm trong top 500 DN tư nhân 
lợi nhuận tốt nhất, với vị thứ xếp 

hạng lần lượt là 93 và 210.
Xếp hạng Top 500 DN lợi 

nhuận tốt nhất Việt Nam năm 
2021 dựa trên kết quả nghiên cứu 
và đánh giá độc lập theo chuẩn 
mực quốc tế của Vietnam Report, 
được định kỳ công bố thường 
niên từ năm 2017, nhằm tôn vinh 
các DN có khả năng tạo lợi nhuận 
tốt, có tiềm năng trở thành những 
trụ cột cho sự phát triển của nền 
kinh tế Việt Nam; đồng thời góp 
phần giới thiệu thương hiệu DN 
Việt tới cộng đồng kinh doanh 
trong nước và quốc tế.

MAI HOÀNG

Y Hà Nội để các bác sĩ, chuyên 
gia của bệnh viện này tư vấn, hỗ 
trợ. Ngoài ra, sắp tới, Bệnh viện 
ĐH Y Hà Nội triển khai các app 
tư vấn cho người bệnh. Sau khi 
khám chữa bệnh trực tiếp tại cơ 
sở y tế, nếu cần sự hỗ trợ của bác 
sĩ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, bệnh 
nhân có thể cài đặt app để được 

các bác sĩ hỗ trợ. 
Th.S Nguyễn Thanh Bình, 

Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH 
Y Hà Nội, cho biết: Ngay trong 
tuần tới, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội 
sẽ thực hiện kết nối trực tuyến 
để khám chữa bệnh từ xa với 
BVĐK tỉnh Bình Định và các cơ 
sở y tế trong tỉnh.   THẢO KHUY
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Bình Định

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
SỬ DỤNG THUỐC MOLNUPIRAVIR ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19:

Nhiều tín hiệu khả quan
Sau gần 2 tháng sử dụng thuốc Molnupiravir, theo đại diện nhiều cơ sở y tế, dù vẫn 

cần thêm thời gian để đánh giá chính xác hơn nhưng bước đầu có thể khẳng định việc 
điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng loại thuốc này có nhiều tín hiệu khả quan. 

Tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19 khá khả quan, số bệnh nhân phải chuyển viện điều trị giảm. 
- Trong ảnh: Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại BVĐK tỉnh.                            Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tính đến ngày 24.11, tỷ lệ bao 
phủ vắc xin toàn tỉnh là 73%, 
toàn tỉnh ghi nhận 3.205 ca mắc 
Covid-19, trong đó số được điều 
trị khỏi là 2.218 ca (69,2%), số 
đang cách ly điều trị là 967 ca 
(chiếm 30,17%). Theo ông Lê 
Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế, 
tuy số ca mắc Covid-19 gần đây 
tăng nhanh nhưng 98% là trường 
hợp không có triệu chứng hoặc 
triệu chứng rất nhẹ. Số điều trị 
phải chuyển viện rất ít, đây là 
điều tích cực. 

Bắt  đầu nhận thuốc 
Molnupiravir để điều trị bệnh 
nhân Covid-19 từ ngày 10.10, 
sau thời gian điều trị, Bác sĩ CKII 
Bành Quang Khải, Phó Giám đốc 
TTYT TP Quy Nhơn, cho biết: 
Để đánh giá được hiệu quả của 
thuốc phải thống kê, so sánh, 
đối chiếu từ lâm sàng đến kết 
quả điều trị. Thời gian sử dụng 
thuốc còn quá ít tuy nhiên thực 
tế cho thấy thuốc Molnupiravir 
có khả năng dung nạp tốt, không 

có tác dụng phụ. Nếu như trước 
kia phải cần đến 14 ngày điều 
trị tích cực, tải lượng vi rút mới 
giảm xuống, bây giờ chỉ cần 
8 - 10 ngày. Bệnh nhân được 
ra viện sớm, giải phóng bệnh 
phòng để có thể tiếp nhận bệnh 
nhân khác - đây là điểm rất quan 
trọng bởi hiện tại các cơ sở điều 
trị Covid-19 đang quá tải. 

BVĐK khu vực Bồng Sơn là 
một trong những bệnh viện đầu 
tiên tham gia điều trị Covid-19 
của tỉnh và đạt được một số thành 
công nhất định, đặc biệt đã có 
những khoảng thời gian dài bệnh 
viện điều trị khỏi bệnh cho 100% 
bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, 
khi bước vào giai đoạn thích ứng 
với bình thường mới, số ca mắc 
Covid-19 liên tục tăng, áp lực 
điều trị cao hơn trước rất nhiều. 
Đến nay, Bệnh viện có khoảng 
80 bệnh nhân đủ điều kiện đã sử 
dụng thuốc Molnupiravir. 

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt, 
Giám đốc BVĐK khu vực Bồng 

Sơn, cho biết: Chỉ định để sử 
dụng thuốc Molnupiravir cũng 
không quá khó khăn, quá trình 
theo dõi việc sử dụng thuốc cho 
thấy tất cả các bệnh nhân đều 
đáp ứng thuốc, tải lượng vi rút 
giảm xuống, rút ngắn được thời 
gian điều trị nên bệnh nhân mau 
hồi phục, ra viện sớm hơn. Dù 
chưa thể khẳng định tất cả là 
nhờ thuốc vì lượng bệnh nhân 
được tiêm đủ vắc xin khá nhiều, 
nhưng gần đây không có ca nào 
chuyển biến nặng. Như thế là 
đáng phấn khởi.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
Bình Định là đơn vị sớm được 
chuyển thành cơ sở chuyên điều 
trị bệnh nhân Covid-19 và đây là 
một trong những cơ sở điều trị 
tiếp nhận nhiều nhất các bệnh 
nhân Covid-19 ở tỉnh ta. Bác sĩ 
CKII Châu Văn Tuấn, Giám đốc 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, chia 
sẻ: Để nói về một loại thuốc mới, 
muốn chính xác và đúng bài bản 
khoa học phải có so sánh, đối 

chiếu, theo dõi kết quả điều trị 
liên tục dài ngày; chưa thực hiện 
những thao tác ấy mà nhận xét là 
võ đoán. Nhưng trong bối cảnh 
khẩn trương như hiện nay, bệnh 
nhân không có thời gian để chờ 
đợi thầy thuốc thực hiện hết các 
quy trình, việc sử dụng vắc xin 
với điều kiện khẩn cấp trong 
thời gian là một ví dụ. Chúng tôi 
sử dụng Molnupiravir rất thận 
trọng, đúng theo chỉ định của Bộ 
Y tế; những bệnh nhân được sử 
dụng thuốc trong liệu trình điều 
trị là những bệnh nhân mới, chức 
năng gan, thận tốt và họ đồng ý 
dùng thuốc. Cảm nhận bước đầu 
của tôi là thuốc có hiệu quả tốt. 

Ở tỉnh ta còn ít người biết 
về thuốc Molnupiravir do vậy 
để bệnh nhân hiểu và hợp tác 
với các thầy thuốc trong điều 
trị, thông tin về thuốc cần được 
truyền tải rộng rãi ra cộng 
đồng. Bác sĩ CKII Dương Ngọc 
Hùng, Giám đốc TTYT huyện 
Tuy Phước, cho biết: Trung tâm 
được phân bổ thuốc kháng vi 
rút Molnupiravir để điều trị 
bệnh nhân Covid-19 từ ngày 
10.10. Như các cơ sở điều trị 
bệnh nhân Covid-19 khác, thuốc 
Molnupiravir rút ngắn thời gian 
điều trị và không tác dụng phụ. 
Tuy nhiên để bệnh nhân biết hơn 
về thuốc, chúng tôi thông tin để 
bệnh nhân cân nhắc sử dụng.

Nói vắn tắt về việc dùng 
thuốc Molnupiravir điều trị 
bệnh Covid-19, ông Lê Quang 
Hùng, Giám đốc Sở Y tế cho 
rằng: Các thầy thuốc đang nỗ lực 
giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19 
đến mức thấp nhất và việc điều 
trị bệnh nhân Covid-19 ngày 
càng tốt hơn. Hầu hết các bệnh 
nhân đều đồng ý dùng thuốc 
Molnupiravir - thuốc kháng vi 
rút - trong điều trị nhờ đó kết 
quả tiến triển khá tốt, rút ngắn 
thời gian chữa lành bệnh cho 
các bệnh nhân này. Chúng tôi 
hy vọng với sự hỗ trợ của các 
cơ quan truyền thông, thông tin 
về thuốc Molnupiravir sẽ lan tỏa 
sâu rộng hơn trong nhân dân.  

THẢO KHUY

 Trường Chính trị tỉnh 
phối hợp với Thành ủy Quy 
Nhơn tổ chức bế giảng lớp 

Trung cấp Lý luận chính trị- 
Hành chính khóa 98 (2020- 
2021), sáng 26.11. Sau 2 năm 
học tập và rèn luyện, 90 học 
viên đã hoàn thành chương 
trình học, đủ điều kiện để công 
nhận tốt nghiệp. Trong đó có 
44 học viên xếp loại giỏi, 46 
học viên xếp loại khá; 100% 
học viên xếp loại rèn luyện tốt. 

NGUYỄN MUỘI
 Sáng 26.11, lãnh đạo 

huyện An Lão đã đi thăm, trao 
quà cho 16 người có uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu 
số gặp khó khăn do thiên tai, 
nắng hạn trong năm 2021 và 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19 tại các xã An Tân, An 
Hưng, An Trung và thị trấn An 
Lão. Mỗi suất quà 1 triệu đồng 
do Ban Dân tộc tỉnh gửi tặng.

 ĐĂNG KHẢNH
 Hưởng ứng Chương 

trình trồng mới 1 tỷ cây xanh 
giai đoạn 2021 - 2025 với tinh 
thần “Mỗi cơ sở Hội- một công 
trình cây xanh”, sáng 26.11, Hội 
LHPN TP Quy Nhơn đã thực 
hiện công trình “Tuyến đường 
hoa giấy” dài 400 m tại đường 
DS A4 ở thôn Nhơn Phước, xã 
Nhơn Hội, TP Quy Nhơn. Tuyến 
đường hoa với mong muốn 
làm thay đổi nhận thức của 
người dân về vấn đề vệ sinh 
môi trường và bảo đảm hành 
lang ATGT, góp phần chỉnh 
trang đô thị, tạo môi trường 
xanh - sạch - đẹp.

NGỌC PHƯỚC
 Bộ CHQS tỉnh tổ chức 

bế mạc Hội thi cán bộ Đoàn 
giỏi năm 2021 với chủ đề 
“Thủ lĩnh đoàn năng động, trí 
tuệ, xung kích, sáng tạo”, chiều 
26.11. Tham dự Hội thi có 20 
thí sinh là đại diện cho các cơ 
sở Đoàn trong LLVT tỉnh. Các 
thí sinh đã tham gia tranh tài ở 
5 phần thi gồm: Thi kiến thức 
(trắc nghiệm), báo cáo viên, 
xây dựng chương trình hành 
động tháng, kiến thức nghiệp 
vụ và năng khiếu. Kết quả, 
thiếu úy Trần Minh Phú - Phó Bí 
thư Chi đoàn Đại đội Thiết giáp 
74 (thuộc Phòng Tham mưu) 
đã xuất sắc giành giải nhất. 

NAM KHÁNH
 Ngày 26.11, tại TP Hà 

Nội, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật tổ chức lễ 
tổng kết, trao giải Cuộc thi Ảnh 
nghệ thuật với chủ đề “Đất 
nước nhìn từ biển” năm 2021. 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn 
Phước Hoài (hội viên Hội Văn 
học - Nghệ thuật Bình Định, 
hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Việt Nam) đoạt giải khuyến 
khích với tác phẩm “Mùa rong 
biển Nhơn Hải”. ĐẠI NAM

Tặng điện thoại thông minh cho học sinh 
nghèo, máy tính cho trường học 

(BĐ) - Hưởng ứng chương 
trình “Sóng và máy tính cho em” 
do UBND tỉnh phát động, sáng 
26.11, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức 
trao điện thoại thông minh cho 
học sinh nghèo, học giỏi ở TP 
Quy Nhơn. 

Ông Lê Phong, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội CTĐ tỉnh cho 
biết, đợt này, Hội CTĐ tỉnh vận 
động nhà hảo tâm tặng tổng cộng 
33 chiếc điện thoại thông minh 
với tổng số tiền gần 100 triệu 
đồng cho học sinh nghèo, học 
giỏi hai năm liền trong tỉnh nhằm 
giúp các em có phương tiện học 
tập trực tuyến và tra cứu tài liệu 

học tập trên mạng. Ngoài số học 
sinh ở TP Quy Nhơn đã nhận 
điện thoại, số em còn lại ở các 
huyện, thị xã sẽ được Hội CTĐ 
tỉnh tổ chức trao trong thời gian 
sớm nhất có thể. 
Cùng ngày, thực hiện 

chương trình “Thêm con chữ, bớt 
đói nghèo”, Agribank Bình Định 
trao tặng 4 máy vi tính, 1 máy 
in tổng trị giá 50 triệu đồng cho 
Trường Tiểu học Tây An, huyện 
Tây Sơn. Các thiết bị được trao 
tặng sẽ tạo thêm điều kiện để 
thầy cô, các em học sinh hoàn 
thành tốt nhiệm vụ giảng dạy 
và học tập. NGỌC TÚ - MỘC MIÊN

TIN VẮN

Sáng 26.11, tại Đồn Biên 
phòng Đề Gi (huyện Phù Cát), 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp 
với Công ty vận chuyển khí Đông 
Nam bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí 
quốc gia Việt Nam tổ chức tuyên 
truyền bảo đảm an ninh, an toàn 
đường ống dẫn khí trên biển  
năm 2021. 

Tại buổi tuyên truyền, các cán 
bộ BĐBP làm công tác kiểm soát, 
vận động quần chúng và các chủ 
phương tiện, thuyền trưởng đã 
được giới thiệu về một số hình 
ảnh, sơ đồ, vị trí, tọa độ các công 
trình dầu khí hiện nay trên biển; 
tầm quan trọng của đường ống 

dẫn khí đối với đời sống của 
người dân, các vấn đề về an ninh 
năng lượng và nền kinh tế quốc 
gia; dấu hiệu nhận biết các sự cố 
cũng như việc thông báo cho các 
cơ quan chức năng khi phát hiện 
sự cố xảy ra đối với các công trình 
dẫn khí trên biển. 

Ngoài ra, tại Cảng cá Đề Gi, 
các chủ phương tiện, thuyền 
trưởng còn được tuyên truyền 
và cấp phát tờ rơi in chi tiết sơ đồ 
hệ thống đường ống dẫn khí dưới 
biển, để ngư dân nêu cao ý thức 
trách nhiệm trong bảo vệ đường 
ống dẫn khí trên biển.

CÔNG CƯỜNG

Truyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn 
đường ống dẫn khí trên biển

Ảnh: N.MUỘI



Chủ động đảm bảo an toàn 
phòng cháy chữa cháy từ cơ sở

Theo thống kê của CA tỉnh, từ đầu 
năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 83 vụ 
cháy, tăng 16 vụ, thiệt hại tài sản ước 
tính 49,105 tỷ đồng; ngoài ra còn có 80 
sự cố cháy nhỏ, thiệt hại không đáng 
kể. Lực lượng chức năng cũng đã tổ 
chức kiểm tra an toàn PCCC tại 657 
lượt cơ sở, kiến nghị khắc phục 1.710 
vấn đề liên quan. Đồng thời, mở 12 
lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, 
chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn với trên 
1.200 người tham gia; tổ chức 66 lượt 
tuyên truyền lưu động.
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Theo CA tỉnh, trong 62 vụ cháy xảy 
ra từ ngày 15.4 đến nay, thì có 16 vụ cháy 
nhà ở gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh. Tuy không gây thiệt hại về 
người nhưng từ các vụ cháy mà ngành 
chức năng điều tra, cho thấy ý thức, kiến 
thức cũng như việc tự giác trang bị các 
thiết bị về PCCC tại các khu dân cư, nhất 
là trong các gia đình, nhà ở kết hợp sản 
xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế.

Đơn cử như vụ cháy xảy ra tại nhà 
ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (thu 
mua, sửa chữa xe máy, xe đạp cũ) của 
bà C.T.P.D. (phường Bồng Sơn, TX Hoài 
Nhơn). Hệ thống điện tại khu vực chứa 
sơn, dầu, phụ tùng xe đạp, xe máy của 
căn nhà, cũng là nơi gia đình bà D. sử 
dụng để ở bị sự cố rồi cháy. Vì khu vực 
cháy chứa toàn đồ dễ cháy nên đám cháy 
lan nhanh và cháy lan sang nhà liền kề. 

Hay như vụ cháy tại nhà ông N.L. 
(xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) vào trung 
tuần tháng 10 vừa qua cũng bắt nguồn 
từ sự chủ quan trong quá trình sử dụng 
nguồn nhiệt của gia đình.

Theo đơn vị chức năng, tuy số vụ 
cháy, nổ xảy ra tại gia đình, nhà ở kết 
hợp kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chiếm 
khoảng 25% tổng số vụ cháy, nhưng đây 
vẫn luôn là khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, 
nổ cao. Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh), 
phân tích: Hiện nay, nhà ở đơn lẻ hay nhà 
ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, phổ biến 
là các loại nhà ống, bố trí liền kề, không 
đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, 
không có lối thoát dự phòng, không có 
giải pháp ngăn cháy lan và chỉ có một 
lối thoát nạn duy nhất (cửa chính). Qua 
công tác kiểm tra và từ thực tế các vụ cháy 
xảy ra gần đây, chúng tôi nhận thấy có 
những sai phạm như không bố trí phương 
tiện chữa cháy tại gia đình (bình chữa 
cháy mi ni), không đảm bảo khoảng cách 
an toàn PCCC, việc sử dụng nguồn lửa, 
nguồn nhiệt không đảm bảo, sắp xếp vật 
dụng thiết bị cản trở lối thoát nạn, chưa 
lên phương án thoát nạn cho gia đình, 
chưa tìm hiểu các biện pháp PCCC cơ bản.

Đây cũng chính là lý do mà Bộ CA đã 
mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra 
an toàn về PCCC đối với khu dân cư, gia 
đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 

từ ngày 15.4.2021 - 15.4.2022 nhằm góp 
phần hạn chế hậu quả, tác hại do cháy, nổ 
gây ra. Cụ thể, qua 7 tháng thực hiện cao 
điểm, CA các huyện, thị xã, thành phố đã 
thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra theo 
hình thức kiểm tra định kỳ, qua đó phát 
hiện 288 lỗi thiếu sót các quy định về 
PCCC như không có nội quy, biển cấm, 
sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát 
nạn phù hợp. Ngoài ra, lực lượng CA còn 
tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức phù hợp thông qua phát tờ rơi tại 
khu dân cư, thông qua hệ thống mạng xã 
hội, màn hình tại các nơi công cộng cũng 

Thời gian qua, nhiều băng nhóm tội 
phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng 
đen” thường núp bóng dưới vỏ bọc là 
các cơ sở kinh doanh cầm đồ, công ty tài 
chính, ứng dụng vay tiền trực tuyến… 
để cho vay chủ yếu là những hộ buôn 
bán nhỏ lẻ, các tiểu thương ở các chợ, 
các đối tượng ăn chơi, cờ bạc có nhu cầu 
cần tiền, cần vốn làm ăn nhưng không 
đến ngân hàng vay vì thủ tục rườm rà, 
sợ nhiều người biết. 

Đánh vào nhu cầu cần tiền của người 
vay, với các thủ tục đơn giản, nhanh, gọn, 
không cần phải có tài sản thế chấp…, 
các đối tượng cho vay yêu cầu người 
vay thỏa thuận với mức lãi suất cao hơn 
nhiều lần so với quy định của Nhà nước 
để thu lợi bất chính hoặc dùng nhiều thủ 
đoạn ép buộc, bắt người vay viết giấy 

vay tiền không ghi lãi suất, chuyển hóa 
việc vay nợ bằng hình thức mua bán, thế 
chấp tài sản có công chứng hợp pháp… 

Trước tình hình trên, CA tỉnh đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành văn 
bản chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 
số 12/CT-TTg ngày 25.4.2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường công 
tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 
và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín 
dụng đen” trên địa bàn tỉnh. CA tỉnh 
ban hành kế hoạch số 673/KH-CAT-PV01 
ngày 30.7.2019 về phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm và vi phạm pháp luật liên 
quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng 
cường chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương 
đấu tranh với các loại tội phạm liên quan 
đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Theo số liệu tổng hợp của CA tỉnh, từ 

năm 2019 đến nay, lực lượng CA trên địa 
bàn tỉnh đã tiếp nhận nguồn tin báo 36 
vụ, với 60 đối tượng liên quan đến hoạt 
động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê. Trong 
đó, cố ý gây thương tích 10 vụ, với 10 đối 
tượng; hủy hoại tài sản 4 vụ, với 5 đối 
tượng; bắt giữ người trái pháp luật 9 vụ, 
với 28 đối tượng; cưỡng đoạt tài sản 3 vụ, 
với 7 đối tượng; cho vay nặng lãi trong 
giao dịch dân sự 6 vụ, với 8 đối tượng; 
gây rối trật tự công cộng 2 vụ… Đã khởi 
tố 28 vụ, với 57 bị can; đang giải quyết 6 
vụ, với 2 đối tượng.

Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc CA 
tỉnh - cho hay: Nhờ chủ động nắm chắc 
tình hình, CA tỉnh đã chỉ đạo CA các 
đơn vị, địa phương tăng cường công tác 
đấu tranh với các băng nhóm tội phạm 
liên quan hoạt động cho vay nặng lãi và 

đòi nợ thuê, góp phần ngăn chặn, đẩy 
lùi tình trạng “tín dụng đen” trên địa 
bàn tỉnh.

Để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả 
hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng 
đen”, lãnh đạo CA tỉnh đã chỉ đạo lực 
lượng CA các đơn vị, địa phương thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo 
người vay tiền tỉnh táo, tránh bị mắc bẫy 
“tín dụng đen”. Cùng với đó, chủ động 
nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, quản 
lý chặt các cơ sở núp bóng dưới danh 
nghĩa cho vay, hỗ trợ tài chính nhằm 
phát hiện, xử lý các vi phạm. Thường 
xuyên tiếp nhận, giải quyết tin báo tố 
giác tội phạm có liên quan đến các đối 
tượng, băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi 
nợ thuê, xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật.                      GIA NGUYỄN

Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, gia đình, nhà ở kết hợp 
sản xuất, kinh doanh do Bộ CA phát động từ ngày 15.4 đến năm 2022; đơn vị chức năng đã chủ động rà soát, 
kiểm tra, kịp thời phát hiện những sơ hở và xử lý nghiêm vi phạm.

Tăng cường tuyên truyền, chủ động kiểm tra về PCCC góp phần hạn chế sự cố cháy, nổ tại khu dân cư, 
gia đình.                                          Ảnh: KIỀU ANH

như triển khai ứng dụng “báo cháy 114”. 
Qua đó, nhận thức người dân được 

nâng lên. Anh Trần Văn Tuấn (TP Quy 
Nhơn) kinh doanh sơn và vật liệu xây 
dựng, chia sẻ: “Sau khi được ngành chức 
năng hướng dẫn giải pháp ngăn cháy 
lan, thoát nạn; quản lý, sử dụng hệ thống 
điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt sao cho an 
toàn, nhất là tại vị trí pha, trộn sơn, tôi đã 
chủ động trang bị thêm bình chữa cháy 
mi ni, bố trí lại hàng hóa và dành riêng 
1 lối đi bên hông cho đảm bảo”.

Với phương châm “phòng cháy hơn 
chữa cháy”, đơn vị chức năng sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về PCCC đến 
từng gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh. “Trong đó chú trọng việc 
ứng dụng mạng xã hội; tổ chức tuyên 
truyền lưu động bằng xe chữa cháy kết 
hợp phát tờ rơi tuyên truyền tại các khu 
dân cư; xây dựng bổ sung một số phóng 
sự, video hướng dẫn kỹ năng xử lý khi có 
tình huống cháy, nổ xảy ra. Hướng dẫn 
các gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, 
kinh doanh mở thêm các đường, lối thoát 
nạn đảm bảo theo quy định; sắp xếp, bố 
trí hàng hóa đảm bảo khoảng cách an 
toàn và lối đi thoát nạn khi có sự cố xảy 
ra”, đại tá Long cho biết.          

 KIỀU ANH

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Hoài Nhơn 
tổ chức đối thoại 
với công dân phường
Tam Quan Bắc

Chiều 26.11, UBND TX Hoài 
Nhơn tổ chức buổi đối thoại, giải 
thích nội dung kiến nghị của một 
số công dân phường Tam Quan Bắc.

Trong tháng 3 và tháng 10.2021, 
một số công dân ở khu phố Thiện 
Chánh, phường Tam Quan Bắc gửi 
2 đơn kiến nghị tập thể đến các Bộ, 
ngành của Trung ương, tỉnh liên 
quan đến việc đầu tư xây dựng công 
trình và giải phóng mặt bằng dự án 
Quảng trường biển TX Hoài Nhơn, 
cùng một số vấn đề khác trên địa bàn 
phường. Trong đó, công dân cho rằng 
việc xây dựng Quảng trường biển TX 
Hoài Nhơn chưa phù hợp trong tình 
hình hiện nay, một số vấn đề còn tồn 
tại ở địa phương như: Đường sá còn 
chật hẹp, gồ ghề; luồng lạch dòng 
sông bị lấn chiếm khó xoay trở cho 
tàu, dễ va chạm; ô nhiễm môi trường 
tại các bến cá, trại chế biến cá; cửa 
biển bị bồi lấp gây thiệt hại về người, 
tài sản của ngư dân; kè chắn sóng 
được xây dựng năm 2016 bị đánh 
sập, xóa sổ, kè chắn sóng bãi ngang 
bị xâm thực nặng,…

Trước những nội dung kiến nghị 
của công dân, lãnh đạo các ngành 
và địa phương của thị xã cũng như 
phường Tam Quan Bắc giải thích 
theo từng nội dung kiến nghị của 
công dân. Trong đó, lãnh đạo thị xã 
cũng yêu cầu các phòng, ban liên 
quan đến nội dung đơn kiến nghị 
phải trả lời bằng văn bản đến công 
dân; đối với việc công dân phản ánh 
về hạ tầng giao thông xuống cấp 
đề nghị UBND phường Tam Quan 
Bắc rà soát đưa vào kế hoạch đầu 
tư xây dựng theo cơ chế hỗ trợ đã 
được HĐND thị xã thông qua; việc 
ô nhiễm môi trường lãnh đạo sẽ chỉ 
đạo các ngành chức năng kiểm tra và 
xử lý; đối với việc xây dựng Quảng 
trường biển, lãnh đạo thị xã khẳng 
định đây là công trình cần thiết, 
vừa phục vụ cho người dân tại Tam 
Quan Bắc vừa là nét đặc trưng của 
người dân các xã biển trên địa bàn, 
việc xây dựng Quảng trường biển 
đã được lấy ý kiến nhân dân, đa số 
người dân đồng tình; về việc kè chắn 
sóng bãi ngang bị xâm thực, thị xã 
đã báo cáo UBND tỉnh cùng với các 
sở ngành của tỉnh khảo sát để có 
phương án khắc phục.

ÁNH NGUYỆT
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Bình Định

Dịp này, phóng viên Báo 
Bình Định đã có cuộc trao đổi 
với ông Lê Duy Dương, Phó 
Tổng giám đốc Công ty CP 
Cảng Quy Nhơn (QNP) chung 
quanh vấn đề này.
l Dù bị ảnh hưởng lớn bởi 

dịch bệnh Covid-19, nhưng 
QNP vẫn đảm bảo doanh thu 
và lợi nhuận ở mức cao, ông 
có thể chia sẻ về kết quả kinh 
doanh của QNP? 

- Hoạt động kinh doanh 
trên lĩnh vực khai thác cảng 
biển, hàng hóa qua cảng tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch 
bệnh Covid-19. Trong bối cảnh 
đó, QNP chủ động đầu tư mua 
thuốc y tế, các trang thiết bị 
phục vụ phòng, chống dịch; 
kiểm soát chặt chẽ người và 
phương tiện ra vào cảng. Cùng 
với đó, QNP triển khai tiêm  
vắc xin cho cán bộ, nhân viên và 
người lao động, duy trì phương 
án sản xuất “3 tại chỗ” và  
“1 cung đường 2 điểm đến”. 

Chúng tôi đã tối ưu hóa bộ 
máy, nâng cao khả năng thích 
ứng với điều kiện sản xuất kinh 
doanh trong bối cảnh dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, phát huy tốt 
công nghệ thông tin, đảm bảo 
không đứt gãy chuỗi cung ứng 
hàng hóa, duy trì hoạt động 
kinh doanh gắn với an toàn 
trong phòng, chống dịch bệnh. 

Nhờ vậy, đến ngày 28.11.2021, 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP BẾN SỐ 1 CẢNG QUY NHƠN:

Tạo bước đột phá, thúc đẩy 
Cảng Quy Nhơn phát triển

Ngày mai (28.11), Công ty CP Cảng Quy Nhơn (QNP) sẽ tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây 
dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn và ra mắt cổng thông tin điện tử e-Port Cảng Quy Nhơn. 
Đây là một trong những sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm không ngừng nâng cao năng 
lực kinh doanh, khẳng định vai trò quan trọng của Công ty và Cảng Quy Nhơn trên lĩnh vực cảng 
biển khu vực miền Trung. 

Ông LÊ DUY DƯƠNG

Công ty CP Cảng Quy Nhơn sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1.        Ảnh: TIẾN SỸ

có 10,7 triệu tấn hàng hóa thông 
qua cảng, đạt 105% kế hoạch 
năm 2021, doanh thu 1.200 
tỷ đồng, đạt 135%. Với kết 
quả này, QNP đã hoàn thành 
sớm kế hoạch năm 2021 trước  
1 tháng. Dự kiến hết năm 2021, 
sản lượng hàng hóa thông qua 
cảng khoảng 11,5 triệu tấn, 
doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng, 
lợi nhuận 400 tỷ đồng, cao 
nhất từ trước đến nay. Duy 
trì mức tăng trưởng tốt giúp 
cải thiện đời sống người lao 
động, thu nhập bình quân của 
người lao động năm 2021 đạt 
18,5 triệu đồng, tăng hơn 40% 
so với năm 2018.
l Ngày 28.11.2021, QNP tổ 

chức lễ khởi công Dự án đầu 
tư xây dựng nâng cấp bến số 1 

Cảng Quy Nhơn, xin ông cho 
biết đôi nét về dự án này? 

- Dự án đầu tư xây dựng 
nâng cấp bến số 1 Cảng Quy 
Nhơn được thực hiện theo 
hướng mở rộng bến số 1 thêm 
35 m ra phía mặt nước trước bến 
hiện tại, tổng chiều dài bến sau 
khi nâng cấp là 480 m, đảm bảo 
tiếp nhận đồng thời 2 tàu hàng 
tổng hợp, tàu container 30.000 
tấn (DWT) đầy tải. Thiết kế kết 
cấu bến cũng được tính toán 
để trong giai đoạn kế tiếp đảm 
bảo neo cập cho tàu hàng tổng 
hợp, container 50.000 tấn đầy 
tải, phù hợp với tiến trình nâng 
cấp, mở rộng luồng vào cảng 
Quy Nhơn, dự án đã được phê 
duyệt này sẽ triển khai trong 
giai đoạn năm 2021 - 2023. 

Việc đầu tư nâng cấp bến 
số 1 sẽ nâng công suất xếp dỡ, 
thông qua hàng hóa của Cảng 
Quy Nhơn từ 8 triệu tấn/năm 
lên đến 15 triệu tấn/năm, mang 
lại hiệu quả kinh doanh cao 
hơn cho Cảng Quy Nhơn, đồng 
thời góp phần thúc đẩy KT-XH 
tỉnh Bình Định và các tỉnh miền 
Trung, Tây Nguyên phát triển. 
l Thưa ông, cùng với đầu tư 

nâng cấp, mở rộng bến cảng, việc 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý, khai thác cảng 
biển có được QNP chú trọng?  

- Đúng vậy, đầu tư nâng cấp, 
mở rộng bến cảng gắn với việc 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, khai thác cảng 
biển, từng bước hình thành hệ 
sinh thái công nghệ cảng biển là 

ưu tiên hàng đầu của QNP. 
Hiện QNP đã hoàn thành 

đầu tư và đưa vào sử dụng hệ 
thống kiểm soát, khai báo y tế 
và thu cước cơ sở hạ tầng tự 
động; ứng dụng các phần mềm 
tài chính, nhân sự tiền lương, 
phần mềm quản lý, khai thác 
dịch vụ cảng biển (TOS). Ngày 
28.11.2021, QNP chính thức ra 
mắt cổng thông tin điện tử cung 
cấp dịch vụ cảng điện tử (Eport, 
EDO) và TOS được nâng cấp 
mới cho khách hàng trên tiêu 
chí: Phù hợp với sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19. 

Đầu năm 2022, chúng tôi 
sẽ đưa vào sử dụng, vận hành 
chức năng trao đổi dữ liệu điện 
tử (EDI) tự động và thanh toán 
trực tuyến. Với ứng dụng này 
khách hàng sẽ cập nhật thực 
tế tình trạng dữ liệu liên quan 
đến hàng hóa 24/7, đảm bảo 
tính trung thực và tiết kiệm chi 
phí quản lý hàng hóa trong suốt 
quá trình sử dụng dịch vụ cảng 
biển; nâng cao chất lượng dịch 
vụ, trải nghiệm của khách hàng, 
cải tiến thủ tục quy trình giao 
nhận hàng hóa thuận tiện theo 
hướng đơn giản, nhanh chóng, 
thuận lợi, tiến tới thanh toán 
điện tử hoàn toàn. Việc đưa 
vào sử dụng e-Port Cảng Quy 
Nhơn đáp ứng được xu hướng 
chuyển đổi số của Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), 
đồng thời góp phần thích ứng 
an toàn, linh hoạt và kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19. 
Tôi tin rằng thực hiện Dự án 
đầu tư xây dựng nâng cấp bến 
số 1 Cảng Quy Nhơn và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý, khai thác cảng biển sẽ 
tạo bước đột phá trong hoạt 
động kinh doanh, khẳng định 
vai trò của QNP trên lĩnh vực 
cảng biển khu vực miền Trung.
l Xin cảm ơn ông!

PHẠM TIẾN SỸ (Thực hiện)

Năm 2021, đối phó với diễn biến thời 
tiết bất lợi, nông dân xã Cát Trinh, huyện 
Phù Cát đã mở rộng diện tích cây trồng 
cạn, trong đó tập trung cho cây đậu phụng, 
ngay cả những chân ruộng vụ 3 chủ động 
được nước nhưng có điều kiện chuyển đổi, 
xã cũng khuyến khích chuyển sang trồng 
đậu phụng. Nhiều năm qua đậu phụng là 
cây trồng ổn định về giá, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao cho nông dân. 

Năm 2021 nông dân xã Cát Trinh sản 
xuất hơn 512 ha, tăng gần 20 ha so với 
năm trước, sử dụng giống đậu L14 với 
ưu điểm có khả năng thích ứng rộng trên 
nhiều chân đất, năng suất cao, có thể 
trồng trỉa ở tất cả các vụ trong năm. Đặc 
biệt năm nay với sự hỗ trợ của cán bộ 
khuyến nông, bà con không những đã 
chịu khó áp dụng kỹ thuật thâm canh 
mà còn hạn chế sử dụng hóa chất bảo 
vệ thực vật, tăng cường sử dụng các 
chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu 

Cả 3 mô hình khuyến nông 
về hoa đều đạt kết quả tốt

Ngày 25.11, Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện Tuy Phước phối hợp với 
UBND xã Phước Hòa tổ chức Hội nghị 
đánh giá hiệu quả của 3 mô hình ứng 
dụng KHKT trồng hoa trong nhà màng 
tại thôn Bình Lâm.

Tổng diện tích 3 mô hình này là  
1.250 m2 do 3 hộ thực hiện với nội dung: 
Sản xuất hoa kiểng lá, trồng trong chậu 
nhỏ trên giàn kê; trồng các loại hoa cúc 
cây, cây hoa chất lượng cao, các hộ được 
hỗ trợ gần 149 triệu đồng, được hướng 
dẫn, chuyển giao kỹ thuật từ xây dựng 
nhà màng, chọn giống cây, chăm sóc đến 
thu hoạch. Cả 3 mô hình đều đạt kết quả 
tốt, đây là tiền đề cơ sở để Tuy Phước 
thực hiện đề án phát triển làng hoa Bình 
Lâm theo hướng sản xuất nông nghiệp 
chất lượng cao, an toàn sinh học và kết 
hợp khai thác phục vụ du lịch. XUÂN VINH

Nông dân Cát Trinh thu nhập khá từ cây đậu phụng

bệnh, cùng nhiều biện pháp canh tác 
thân thiện với môi trường khác. Nhờ 
thế năng suất đậu phụng năm nay ở Cát 
Trinh khá cao - bình quân đạt 38 tạ/ha 
cao hơn năm trước 1 tạ/ha, vừa có phẩm 
cấp tốt hơn hẳn so với trước. 

Ông Nguyễn Ngọc Anh ở thôn Phong 

An, chia sẻ: Đậu phụng 
năm nay ít chết ẻo, năng 
suất cao hơn hẳn, nhà tôi 
trồng 2 sào, mọi năm thu 
chưa đến 300 kg, nhưng 
năm nay vọt lên tới  
360 kg, đã vậy chất lượng 
hạt lại rất cao.

Theo nhiều bà con, 
từ khi được hưởng lợi 
từ nước của hệ thống 
kênh thủy lợi Văn 
Phong, diện tích đậu 
phụng ở Phù Cát tăng 
liên tục, cùng với đó 

nhờ được hỗ trợ toàn diện để chuyển đổi 
sang nông nghiệp chất lượng cao, thân 
thiện với môi trường chất lượng đậu 
phụng của Phù Cát cao lên trông thấy, đặc 
biệt ở Cát Trinh, theo đó lợi nhuận cũng 
lên đến 60 - 70 triệu đồng/ha, 2 - 3 lần so 
với cây lúa trên cùng chân đất.      THẾ HÀ

Nông dân xã Cát Trinh thu hoạch đậu phụng.                                         Ảnh: THẾ HÀ
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Bình Định

Quy Nhơn, khi phố lên đèn…

Thời gian qua, công tác cải tạo, nâng cấp hệ 
thống đèn chiếu sáng đô thị được Công ty CP 
Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị  
Quy Nhơn thực hiện khá đồng bộ. Nhờ đó 
nhiều tuyến đường, ngõ phố, công viên, 
quảng trường… ngày càng đẹp hơn, Quy 
Nhơn vì thế cũng thêm lung linh.

Đêm Quy Nhơn lung linh ánh đèn. 
Ảnh: DŨNG NHÂN

Phối cảnh cụm đèn trang trí lắp đặt ở nút giao thông đường Võ Thị Yến - Nguyễn 
Trung Tín.                                                                                                                                          Ảnh: AN NHIÊN

Theo ông Phạm Thanh Liêm, 
Giám đốc Công ty CP Công 
viên Cây xanh và Chiếu sáng đô 
thị Quy Nhơn, hệ thống chiếu 
sáng đô thị ở TP Quy Nhơn 
gồm nhiều phần, như: Hệ thống 
chiếu sáng đường phố phục vụ 
giao thông, các công trình chiếu 
sáng không gian chức năng đô 
thị, cụm chiếu sáng trang trí 
quảng cáo, hệ thống chiếu sáng 
chuyên dùng trang trí công trình 
kiến trúc - di tích văn hóa lịch 
sử… Hiện Công ty đang quản 
lý, vận hành 19.000 bộ đèn chiếu 
sáng các loại, trong đó có 6.000 
bộ đèn led chiếu sáng công 
cộng (chủ yếu ánh sáng trắng) 
và hàng nghìn cụm, bảng đèn 
led trang trí (led đơn sắc, led 
full color) lắp đặt ở các nút giao 
thông, cổng chào, cổng vòm, 
lưới đèn… khắp thành phố.

Trước đây việc quản lý, vận 
hành những hệ thống trên thực 
hiện thông qua hơn 300 tủ điều 
khiển lắp đặt theo công trình, 
cụm công trình. Sau nhiều năm 
sử dụng, hệ thống này lạc hậu 
về nhiều mặt. Để khắc phục hạn 
chế, từ năm 2019 đến nay, Công 
ty CP Công viên Cây xanh và 
Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 
đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để cải 
tạo, nâng cấp 50 tủ điều khiển 

chiếu sáng trên nền tủ cũ được 
lắp đặt trước đó, số tủ này đặt 
ở các tuyến phố, nút giao thông 
ở trung tâm TP Quy Nhơn và 
một số tuyến đường ở các xã 
Nhơn Châu, Nhơn Lý, Nhơn 
Hải, phường Trần Quang Diệu, 
Bùi Thị Xuân…

Anh Phạm Anh Văn, cán bộ 
kỹ thuật của Công ty cho biết: 
Hãy hình dung thế này, trước 
đây muốn mở/tắt công tắc 1 bộ 
đèn, hoặc 1 cụm đèn mình phải 
đến tận nơi, bật/tắt 1 công tắc 
hoặc 1 loạt công tắc. Giờ không 
phải vậy nữa, hệ thống mới cho 
phép mình điều khiển từ xa việc 
tắt mở chính xác đến từng bóng, 
từng cụm thiết bị thông qua 
sóng di động 4G. Kỹ thuật viên 
có thể thực hiện thao tác ngay tại 
trung tâm điều hành của Công 
ty hoặc từ bất cứ đâu qua thiết 
bị đầu cuối có cài đặt phần mềm, 
ứng dụng điều khiển, có kết nối 
internet (máy tính, điện thoại di 
động, máy tính bảng…). Không 
chỉ có vậy, qua hệ thống chúng 
tôi còn có thể giám sát tình 
trạng của thiết bị, có hỏng hóc 
gì không, đèn sáng bình thường 
hay đã bị hư…

Công nghệ, kỹ thuật điều 
khiển mới giúp kỹ thuật viên dễ 
dàng linh hoạt điều chỉnh giờ 

chiếu sáng phù hợp, cường độ 
sáng, đảm bảo mục tiêu chiếu 
sáng kịp thời, tiết kiệm; đồng 
thời việc điều khiển từ xa như 
trên còn giúp công tác quản lý 
trở nên đơn giản, theo dõi điều 
khiển hệ thống từ xa, nhất là 
khi có sự cố trên hệ thống để 
khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, 
do kinh phí có hạn nên đến nay 
việc cải tạo, nâng cấp phải thực 
hiện mỗi năm một ít.

Không chỉ chiếu sáng thông 
thường những năm gần đây 
Công ty CP Công viên Cây xanh 
và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn 

còn chú trọng đầu tư mảng 
chiếu sáng trang trí mà hình 
ảnh dễ thấy là những bảng led 
hoa văn trang trí đường phố, 
cột đèn, trụ điện, lưới chiếu 
sáng gắn trên cây xanh, một số 
tuyến phố… những công trình 
này khiến Quy Nhơn về đêm 
đẹp lung linh. 

Trò chuyện với tôi, anh 
Phạm Anh Văn, cho biết thêm: 
Với công nghệ, kỹ thuật cách 
đây năm mười năm, mình gần 
như không thể có các mẫu hoa 
văn đèn trang trí, các lưới chiếu 
sáng như anh thấy tại các quảng 

trường, công viên, cổng chào… 
Hoặc nếu làm được thì cũng 
phải tiêu tốn một số tiền lớn từ 
đầu tư ban đầu đến duy trì, lớn 
đến mức mình sẽ không dám 
nghĩ đến. Với sự hỗ trợ của công 
nghệ, kỹ thuật mới, thiết bị mới, 
mình hoàn toàn có thể làm được 
nhiều hệ thống chiếu sáng, đặc 
biệt là chiếu sáng trang trí với 
mức đầu tư thấp hơn trước vô 
cùng nhiều. Dễ thấy nhất là sự 
xuất hiện của các loại bóng đèn 
led, với loại đèn này các chuyên 
gia có thể mở rộng biên độ sáng 
tạo khi thiết kế các công trình 
chiếu sáng. 

Từ nay đến trước tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 
vừa duy trì, bão dưỡng, sửa 
chữa hệ thống 1.300 điểm hoa 
văn đèn led trang trí, các cổng 
chào điện tử, bảng thông báo 
điện tử… Công ty CP Công 
viên Cây xanh và Chiếu sáng 
đô thị Quy Nhơn còn lắp mới 
một số hệ thống chiếu sáng 
trang trí đường phố, khu vực 
công cộng. Đặc biệt, Công ty 
làm mới ba công trình chiếu 
sáng trang trí đô thị tại các nút 
đảo giao thông: Võ Thị Yến - 
Nguyễn Trung Tín; Tây Sơn - 
An Dương Vương; Trần Phú -  
Hai Bà Trưng.           TRỌNG LỢI

l Ngày 20.11, UBND 
tỉnh đã đồng ý với đề 
xuất của Sở Xây dựng 
việc bổ sung các xã: Phước 
Hưng, Phước Quang, Phước 
Thành, Phước Thuận, Phước 
Hiệp (38,46% tổng đơn vị 
hành chính toàn huyện 
Tuy Phước) vào danh mục 
các địa phương phát triển 
theo hướng đạt chuẩn đô 
thị loại V trong Quy hoạch 
tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 để trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết 
định bổ sung định hướng 
phát triển hệ thống đô thị 
và nông thôn trên địa bàn 
tỉnh và tích hợp vào đồ án 
Quy hoạch tỉnh Bình Định. 

H. YẾN

l Theo BHXH TX Hoài 
Nhơn, đến ngày 31.10, 
tổng số người tham gia 
BHYT trên địa bàn thị xã 
là 195.354 người (93,85% 
dân số). Trong đó nhiều 
xã, phường đạt tỷ lệ cao là: 
Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, 
Hoài Mỹ và các phường: 
Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, 
Hoài Đức. 

DIỆP BẢO SƯƠNG

2 sự cố trên đường dây 220 kV - thuộc hệ 
thống truyền tải điện quốc gia do Truyền 
tải điện Bình Định (Công ty Truyền tải 
điện 3) quản lý - liên quan đến việc vận 
chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng gần 
đây được đánh giá là nghiêm trọng, ảnh 
hưởng đến an ninh năng lượng - an toàn 
lưới điện truyền tải cho tỉnh Bình Định và 
khu vực lân cận. Ông Phạm Minh Đông, 
Phó Giám đốc Truyền tải điện Bình Định, 
cho hay: Cả 2 vụ sự cố đều liên quan đến 
việc vận chuyển các thiết bị điện gió, đều 
xảy ra tại khu vực đèo An Khê, thuộc địa 
phận huyện Tây Sơn, gây tổn thất rất lớn.

Cụ thể, khoảng 15 giờ, ngày 9.11, Công 
ty TNHH Đầu tư và Thương mại Việt Thái 
trong quá trình vận chuyển cánh quạt điện 
gió cho Nhà máy điện gió Chơ Long (huyện 
Kông Chro, tỉnh Gia Lai) khi đi vào đèo 
An Khê đã gây sự cố làm gián đoạn truyền 
tải điện 1 giờ 43 phút, tổng sản lượng điện 
không truyền tải được là hơn 389 nghìn 
kWh. Trước đó lúc 9 giờ 12 phút, ngày 13.7, 
cũng trên cung đường đèo này, Công ty CP 
vận tải Đa Quốc Gia vận chuyển cánh quạt 
điện gió (dài 77 m, nặng 16,2 tấn) cho Công 
ty CP Điện gió Cửu An (TX An Khê, tỉnh 
Gia Lai) cũng gây sự cố lên lưới điện 220 
kV làm gián đoạn truyền tải điện tới 2 giờ  
45 phút, với tổng sản lượng điện không 
truyền tải hơn 431 nghìn kWh. 

Ngay khi sự cố đầu tiên, Truyền tải điện 
Bình Định đã phối hợp với nhiều cơ quan 

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống truyền tải điện, việc 
vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng qua đèo An 
Khê được tổ chức triển khai, giám sát chu đáo.                                                                         

Ảnh: Đ. PHƯƠNG

TỪ NHỮNG SỰ CỐ TRÊN LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN 220 KV GẦN ĐÂY: 

Giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn!

chức năng liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư 
dự án điện gió, đơn vị vận chuyển để xây 
dựng phương án vận chuyển an toàn, cùng 
với đó đơn vị cũng tăng cường tuần canh 
các tuyến đường dây 220 kV. 

Ông Trần Minh Khoa, nhân viên Đội 
Truyền tải điện Quy Nhơn (Truyền tải điện 
Bình Định), người đang giám sát tuyến đường 
dây tại một cung đường đèo An Khê, cho biết: 
Những tháng này trên đèo An Khê thường 
có mưa lớn, sương mù dày đặc, hạn chế tầm 
nhìn, trong khi đó hầu hết tài xế điều khiển 
phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng đều ít kinh nghiệm lưu thông qua 
đèo. Gặp những lúc như thế, chúng tôi đề xuất 
tạm dừng tại điểm trung chuyển dưới chân 
đèo, chỉ tiếp tục khi thời tiết thuận lợi hơn.

Ngày 22.11 chia sẻ với chúng tôi về việc 
đảm bảo vận chuyển an toàn thiết bị siêu 
trường, siêu trọng đặc biệt tại những vị trí 
có nguy cơ gây mất an toàn cho đường dây 
truyền tải 220 kV ông Vũ Công Tuân, Đội 
trưởng Đội vận chuyển (Công ty CP vận tải 
Đa Quốc Gia), cho biết: Chúng tôi đang vận 
chuyển thiết bị cho 4 dự án nhà máy điện 
gió ở tỉnh Gia Lai. Sau sự cố ngày 13.7, nhờ 
phối hợp tốt với các bên liên quan đặc biệt 
là Truyền tải điện Bình Định, đến nay chưa 
để xảy ra sự cố nào nữa. 

Rút kinh nghiệm từ các sự cố, Công ty CP 
Vận tải Đa phương thức Vietranstimex - DN 
nhận vận chuyển cánh quạt điện gió cho dự 
án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai, đã 
trang bị thêm thảm cách điện bọc ở đuôi 
thiết bị, gắn thiết bị cảnh báo khoảng cách an 
toàn trên cánh quạt gió, bổ sung thêm người 
trong các đội giám sát đầu xe, giám sát cuối 
xe. Với cách làm cẩn trọng này đơn vị đã vận 
chuyển an toàn 19 trong tổng số 30 cánh quạt 
gió siêu trường, siêu trọng.

“Cùng với việc gửi trước kế hoạch, 
phương án vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng hằng tuần, hằng tháng, chúng tôi 
còn yêu cầu các chủ đầu tư dự án điện gió, 
đơn vị vận chuyển phải thông báo và được 
Truyền tải điện Bình Định xác nhận 2 giờ 
đồng hồ trước khi phương tiện vận chuyển 
hàng siêu trường, siêu trọng rời cảng” - ông 
Phạm Minh Đông cho biết.

ĐÌNH PHƯƠNG
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Câu chuyện của anh Trí
Trước đây, anh Nguyễn Văn 

Trí (SN 1985), ở thôn Hòa Tân, 
xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ) đã 
vi phạm các quy định an toàn 
giao thông tại TP Đà Nẵng và 
chấp hành hình phạt của pháp 
luật. Năm 2004, sau khi hoàn 
thành cải tạo và trở về địa 
phương, anh Trí gặp rất nhiều 
khó khăn vì không có việc làm 
và một phần vì sự kỳ thị của bà 
con xung quanh. Không chấp 
nhận thực tế đó, anh Trí quyết 
tâm lấy lại lòng tin từ nhân dân 
bằng cách tham gia các hoạt 
động Đoàn, Hội và phong trào 
thanh niên, đền ơn đáp nghĩa, 
an sinh xã hội tại địa phương.

Với tinh thần ham học hỏi, 
anh Trí còn tìm hiểu các mô 
hình ở các địa phương và qua 
sách báo về kỹ thuật chăn nuôi 
gia cầm. Sau đó, anh mạnh dạn 
thành lập gia trại Gà giống 
Minh Trí và đầu tư chăn nuôi 
gà, vịt, chim cút, bồ câu lấy 
thịt, trứng. Ngoài ra, anh còn 
được Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
tạo điều kiện cho vay 200 triệu 
đồng từ “Quỹ thanh niên Bình 
Định khởi nghiệp, lập nghiệp” 
trong vòng 3 năm, để mở rộng 
nhà xưởng chăn nuôi, nhập 
thêm con giống. 

Nhờ có vốn vay và áp dụng 
đúng các biện pháp KHKT vào 
chăn nuôi, nên gia trại của anh 
Trí hằng ngày thu về gần 1.000 
trứng gia cầm các loại, với giá 
bán bình quân 2.500 đồng/quả, 
sau khi trừ chi phí, mỗi tháng 
anh thu lãi trên 20 triệu đồng. 
Qua đó, anh còn giúp đỡ thanh 
niên chậm tiến, giải quyết việc 
làm thường xuyên cho nhiều 

Hành trình của niềm tin
Thời gian qua, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình thiết thực, hiệu quả 

giúp đỡ nhiều thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật, chấp hành xong án phạt tù… từng bước hoàn lương, 
tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Được thành lập mới hơn 1 năm, HTXNN Thanh 
niên Hoài Ân bước đầu đã thể hiện được vai trò 
của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ ĐVTN phát 
triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp; đảm bảo 
đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp 
của thanh niên và nhân dân.

Mô hình chăn nuôi của anh Tô Vũ Thành 
Tín, ở thôn Vạn Hội, xã Ân Tín (huyện Hoài 
Ân) khá đa dạng với hơn 1.000 con chim 
trĩ, trong đó 500 con sinh sản, 200 chim 
trống, còn lại là chim bán lấy thịt và sản 
phẩm mật ong dú... Trước đây, những sản 
phẩm của anh thường bị thương lái ép giá. 
Từ khi tham gia HTXNN Thanh niên Hoài 
Ân, anh Tín được HTX chủ động bao tiêu 
và phân phối sản phẩm đến hệ thống siêu 
thị trong, ngoài tỉnh. Nhờ vậy, sản phẩm 
bán ra nhiều hơn, lợi nhuận thu về lớn 
hơn. Anh Tín chia sẻ: “Từ khi trở thành 
thành viên HTXNN Thanh niên Hoài Ân, 
sản phẩm của tôi được quảng bá đến người 
tiêu dùng trong, ngoài tỉnh nên nhiều lúc 
không có hàng để bán”.

Xuất phát từ mong muốn làm giàu 
chính đáng trên mảnh đất quê hương, hỗ 
trợ nhau về vốn, KHKT và bao tiêu đầu ra 

(BĐ) - Từ ngày 23 - 26.11, 
Tỉnh đoàn, Đoàn Trường CĐ 
Y tế Bình Định đã tổ chức 
tập huấn kiến thức, kỹ năng 
phòng, chống dịch Covid-19 
và truyền thông sức khỏe sinh 
sản vị thành niên năm 2021 cho 
sinh viên. Tại buổi tập huấn, 
các sinh viên đã được hướng 
dẫn thực hành mặc trang phục 
phòng, chống dịch bệnh với 
chức năng bảo vệ toàn bộ cơ thể 
người sử dụng trước nguy cơ 
lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, 
dịch tiết và giọt bắn đường hô 
hấp mang các tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm khi tiếp 
xúc gần với người bệnh, người 
có khả năng mang mầm bệnh. 
Ngoài ra, sinh viên còn được 
hướng dẫn cách lấy mẫu, chẩn 
đoán, điều trị Covid-19 và các 
khuyến cáo của Bộ Y tế trong 
phòng, chống dịch.                          

                           TRIỀU CHÂU

Tập huấn kiến 
thức, kỹ năng 
phòng, chống 
dịch Covid-19

HTXNN Thanh niên Hoài Ân:  
Hiệu quả bước đầu

Anh Nguyễn Văn Trí (phía trong) giới thiệu mô hình chăn nuôi gà lấy trứng với thanh niên địa phương.               Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

thanh niên tại địa phương. Anh 
Trí chia sẻ: “Tổ chức Đoàn, Hội 
đã dang rộng vòng tay đón tôi 
trở về, giúp tôi có thêm niềm tin 
để làm lại cuộc đời, xóa bỏ mặc 
cảm và sống có ý nghĩa hơn”.

Từ những kết quả tích cực 
qua các phong trào Đoàn, Hội 
và phát triển kinh tế, nhiều năm 
liền, anh Trí đã vinh dự được 
Thủ tướng Chính phủ, Trung 
ương Đoàn, UBND tỉnh tặng 
nhiều bằng khen.

Hay như trường hợp của 
P.T.A.Q. ở phường Trần Phú 
(TP Quy Nhơn), trước đây do 
bạn bè rủ rê cũng vướng vào 
tệ nạn ma túy. Qua thời gian 
được giáo dục, cảm hóa của gia 
đình, chính quyền địa phương 
thường xuyên đến nhà động 

viên, đến nay Q. đã cai nghiện 
và có việc làm ổn định. 

Nhiều cách làm,  
hình thức hỗ trợ 

Theo Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành 
Trung, trong những năm qua, 
công tác tuyên truyền, vận động, 
hỗ trợ và giúp đỡ cho thanh niên 
hoàn lương tái hòa nhập cộng 
đồng đã được các cấp Hội triển 
khai với nhiều hoạt ý nghĩa, 
thiết thực, như: Chương trình 
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tọa đàm 
“Vì tương lai tốt đẹp”, “Vì ngày 
mai tươi sáng”, tuyên dương 
gần 70 thanh niên hoàn lương 
tái hòa nhập cộng đồng ở các 
huyện, thị, thành phố, tạo niềm 

động viên để các thanh niên lầm 
lỡ tái hòa nhập cộng đồng. 

Hội LHTN Việt Nam các cấp 
còn duy trì hiệu quả, thành lập 
các Đội hình thanh niên tình 
nguyện “Thắp sáng niềm tin”, 
CLB “Bạn giúp bạn”, “Kỹ năng 
sống”… tại các xã, phường, thị 
trấn nhằm theo dõi, giúp đỡ các 
đối tượng phạm nhân trong độ 
tuổi thanh niên tái hòa nhập 
cộng đồng, một số cá nhân đã 
cố gắng vươn lên ổn định cuộc 
sống; thường xuyên rà soát và 
nắm tình hình thanh niên mới 
hoàn thành thi hành án trở về 
địa phương để kịp thời có biện 
pháp phối hợp động viên, giáo 
dục nhằm hạn chế khả năng tái 
phạm tội.

Cùng đó, thực hiện tốt việc 

hỗ trợ, giáo dục phạm nhân 
trong độ tuổi thanh niên đang 
chấp hành án phạt tù tại Trại 
giam Kim Sơn (huyện Hoài 
Ân), Ban Thư ký Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban 
quản lý trại giam tổ chức 105 
lớp học nội quy cho 4.577 phạm 
nhân mới đến trại chấp hành 
án phạt tù và 56 lớp học tái 
hòa nhập cộng đồng cho 3.855 
phạm nhân; tổ chức dạy nghề 
và giới thiệu việc làm cho 540 
phạm nhân mãn hạn tù trong 
độ tuổi thanh niên; mở 2 lớp 
sơ cấp nghề (cơ khí - hàn) cho 
30 phạm nhân; tổ chức tư vấn, 
hướng nghiệp cho 1.392 phạm 
nhân sắp mãn hạn tù.

Mặt khác, Hội LHTN Việt 
Nam tỉnh còn lập danh sách 
phạm nhân hết án gửi về các 
địa phương, đồng thời chỉ đạo 
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 
các cấp tiếp tục theo dõi, giúp 
đỡ các đối tượng tái hòa nhập 
cộng đồng. Qua triển khai, đã 
có hơn 100 thanh niên tham gia 
các hoạt động do các cấp hội 
tổ chức, tham gia các tổ, đội, 
nhóm giữ gìn ANTT ở thôn, 
khu phố; giao lưu, nói chuyện 
với thanh thiếu niên trong các 
buổi tọa đàm, diễn đàn tổ chức 
ở địa phương…

Anh Nguyễn Thành Trung 
chia sẻ: Thời gian tới, Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh sẽ đề nghị các cơ 
sở Đoàn, Hội tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nêu gương 
người tốt việc tốt, biểu dương 
những thanh niên hoàn lương 
tiêu biểu, có việc làm ổn định; 
duy trì, nhân rộng các mô hình 
quản lý, cảm hóa, giúp đỡ thanh 
niên chậm tiến, giúp họ ổn định 
cuộc sống; tăng cường phối hợp 
tổ chức các hoạt động hướng 
nghiệp, dạy nghề cho phạm 
nhân trong độ tuổi thanh niên 
đang cải tạo…      CHƯƠNG HIẾU

Anh Tô Vũ Thành Tín đang chăm sóc chim trĩ tại  
trang trại.                                Ảnh: HTXNN Thanh niên Hoài Ân

sản phẩm, các thanh niên huyện Hoài Ân 
đã thành lập HTXNN vào tháng 10.2020 với 
13 thành viên. Các thành viên đã tập trung 
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cung ứng, tiêu 
thụ các sản phẩm nông nghiệp cho thanh 
niên và người dân, trong đó có các nông 
sản chủ lực của huyện như bưởi da xanh, 
gà thả đồi, trứng và thịt chim trĩ, dừa xiêm, 
cam, đu đủ…  Hiện nay, HTX đang xúc tiến 
xây dựng một số vườn bưởi da xanh theo 
tiêu chuẩn VietGap và thành lập Trung 

tâm trao đổi nông sản tại thị trấn Tăng Bạt 
Hổ; tiêu thụ được hơn 20 tấn nông sản tại 
các siêu thị, cửa hàng ở TP Quy Nhơn và 
Đà Nẵng.

Anh Phan Châu Hiệu - Giám đốc 
HTXNN Thanh niên Hoài Ân, cho biết 
từ khi thành lập HTX, những thanh niên 
trẻ đã có điều kiện cùng nhau chung sức, 
chung vốn, học hỏi thêm kinh nghiệm, tiếp 
cận với tiến bộ KHKT. “HTX đang xúc tiến 
việc liên kết với Liên hiệp HTX Thương mại 
TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đưa các 
mặt hàng nông nghiệp chủ lực của huyện 
vào tiêu thụ trong siêu thị. Đồng thời, phối 
hợp với Phòng NN&PTNT huyện xây dựng 
các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản; hỗ trợ 
ĐVTN và bà con về kỹ thuật, giống cây 
trồng”, anh Hiệu cho hay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 
Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong đánh giá: 
“HTXNN Thanh niên Hoài Ân đã góp phần 
quảng bá và đưa các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực của huyện đến tay người tiêu dùng. 
Thời gian đến, UBND huyện sẽ có cơ chế 
tạo điều kiện cho HTX có cơ hội tiếp xúc 
với thị trường nông sản của huyện, qua đó 
liên kết, mở rộng với các thị trường bên 
ngoài để tiêu thụ sản phẩm”.     DUY ĐĂNG
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Phạm pháp hình sự giảm
Theo CA tỉnh, từ đầu năm đến nay, 

toàn tỉnh xảy ra 420 vụ phạm pháp 
hình sự, so cùng kỳ năm 2020 giảm 
5,4%. Đáng chú ý, một số loại tội phạm 
giảm mạnh như: Giết người; cướp tài 
sản, cướp giật tài sản; hiếp dâm người 
dưới 16 tuổi. Ngược lại, một số loại 
tội phạm tăng như: Cố ý gây thương 
tích; vô ý làm chết người; gây rối trật 
tự công cộng; chống người thi hành 
công vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản. 
Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám 
đốc CA tỉnh, nhìn nhận: “Tình hình 
phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng 
khá phức tạp. Từ thực tế các vụ án về 
trật tự xã hội xảy ra thời gian qua cho 
thấy, tính chất, mức độ phạm tội ngày 
càng nguy hiểm, nhất là tội phạm sử 
dụng vũ khí nóng để giải quyết mâu 
thuẫn giữa các băng nhóm. Nguyên 
nhân của những hành vi này đều mang 
tính bộc phát”.

Bên cạnh đó, tội phạm về kinh tế, ma 
túy, tham nhũng chức vụ cũng diễn biến 
phức tạp. “Tội phạm này thường không 
hoạt động đơn lẻ mà mang tính chất 
băng nhóm và khá tinh vi. Chẳng hạn 
như tội phạm ma túy, chúng thiết lập các 
nhóm kín để điều hành việc mua bán, tổ 
chức sử dụng. Còn tội phạm công nghệ 
cao thì đánh trúng vào tâm lý chủ quan, 
mất cảnh giác và hám lợi của nạn nhân 
để lừa đảo. Năm nay, lực lượng CA đã 
tiếp nhận hàng chục trường hợp trình 
báo bị kẻ gian lừa bằng các thủ đoạn 
như cung cấp mã OTP, nhấp vào đường 
link và vay tiền qua app”, đại tá Nguyên  
phân tích. 

Chưa kể, các hành vi vi phạm các quy 
định về phòng, chống dịch Covid-19; tệ 
nạn xã hội, nhất là nạn cờ bạc, xảy ra 
hầu hết ở các địa bàn từ thành thị đến 
nông thôn dưới các hình thức cá độ, 
số đề…. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT các 
cấp đã điều tra, làm rõ 95% vụ việc, 
riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt 
nghiêm trọng điều tra đạt tỷ lệ 96,3%; 
triệt phá 77 băng nhóm, bắt xử lý 950  
đối tượng. 

Không có sự chì chiết, tức giận và đòi 
mạng, đền mạng như nhiều phiên tòa 
giết người mà tôi từng chứng kiến, phiên 
tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Tiên Cần 
(SN 1996, TP Quy Nhơn) phạm tội giết 
người mà TAND tỉnh mới mở lại diễn ra 
trong trầm lặng và sẻ chia từ chính người 
cha, người mẹ đã vĩnh viễn mất con trai. 

Trong phiên xử hôm ấy, bị cáo Cần 
tỏ rõ sự ăn năn và liên tục thừa nhận cái 
chết của anh Quang là do mình gây ra 
rồi cúi xin gia đình bị hại tha lỗi. Còn 
cha mẹ nạn nhân thì nước mắt không 
ngừng rơi. Ấy vậy mà khi được hội đồng 
xét xử hỏi ý kiến, cha mẹ nạn nhân đều 
đồng tình nói: “Bị cáo cũng trạc tuổi con 
trai tôi, lại còn có vợ dại con thơ. Giận 
mấy thì cũng không thể làm con trai tôi 
sống lại, chi bằng tha thứ để nỗi đau 
này vơi đi. Vậy nên, xin quý tòa giảm 
nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vợ chồng tôi 
cũng không đòi bồi thường gì vì cùng 

(BĐ) - Ngày 25.11, UBND huyện Tuy 
Phước cho biết đã có văn bản đề nghị 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành 
quyết định cưỡng chế buộc thực hiện 
biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông 
N.N. (thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn) 
và ông N.H.P. (thôn Huỳnh Giản Nam, 
xã Phước Hòa) vì tự ý lấn chiếm diện tích 
mặt nước trên đầm Thị Nại. Theo đó, ông 
N. đã tự ý chiếm 0,57 ha diện tích đất 
mặt nước đầm Thị Nại (tại thôn Huỳnh 
Giản Nam) để nuôi trồng thủy sản trái 
phép. Còn ông P. tự ý chiếm 1,7 ha diện 
tích đất mặt nước tại khu nghiên cứu 
thực nghiệm và phục hồi nguồn lợi thủy 
sản thuộc Khu sinh thái Cồn Chim - đầm 
Thị Nại (thôn Huỳnh Giản Nam) để nuôi 
trồng thủy sản trái phép và dựng chòi 
canh giữ, xâm phạm Khu sinh thái Cồn 
Chim - đầm Thị Nại. Cả 2 trường hợp 
này đều đã được địa phương nhiều lần 
vận động tháo dỡ công trình vi phạm và 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành 
các quyết định áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả do vi phạm hành chính 
nhưng không chấp hành.

Ngoài ra, UBND huyện Tuy Phước 
cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem 
xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các ông D.C.; ông H.N.Q; 
Tr.Q.T. (cùng ở thôn Vinh Quang 2, xã 
Phước Sơn) về hành vi chiếm đất mặt 
nước trên đầm Thị Nại để cắm cọc, quây 
lưới nuôi trồng thủy sản trái phép. 

Q.THÀNH

(BĐ) - Ngày 22.11, Thanh tra tỉnh 
đã tổ chức công bố Quyết định số  
913/QĐ-TTT ngày 16.11.2021 của Chánh 
Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm 
của Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ trong 
việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 
công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, 
chống tham nhũng.

Đây là cuộc thanh tra thường kỳ theo 
Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Mục đích 
thanh tra là xem xét, đánh giá, làm rõ 
những ưu điểm, kết quả, tồn tại, hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, 
tổ chức thực hiện các quy định của pháp 
luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
tại địa phương trong thời gian qua nhằm 
kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc 
phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, 
đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm 
(nếu có). Qua đó, góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng tại UBND huyện và tại các 
phòng, ban, đơn vị, địa phương trong 
thời gian tới. 

Yêu cầu đặt ra là các thành viên Đoàn 
thanh tra thực hiện việc thanh tra theo 
đúng Kế hoạch đã phê duyệt, đơn giản 
hóa tối đa quy trình thủ tục và thời gian 
làm việc trực tiếp tại các phòng, ban, đơn 
vị, địa phương nhưng vẫn phải bảo đảm 
các nguyên tắc, quy định của pháp luật 
về thanh tra; không làm ảnh hưởng đến 
hoạt động bình thường của các phòng, 
ban, đơn vị, địa phương được tiến hành 
kiểm tra, xác minh. Đồng thời thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của  
UBND tỉnh.                                    T.MINH

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn 
vi phạm pháp luật 

Từ đầu năm đến nay, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh tuy nằm trong tầm kiểm soát, 
nhưng tính chất, hành vi phạm tội của một số loại tội phạm có chiều hướng nguy hiểm, phức tạp và tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ. Ngành chức năng đã chủ động các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn. 

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn
Tại buổi làm việc giữa CA tỉnh và 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác 
phòng, chống tội phạm năm 2021 mới 
đây, các đại biểu đã đưa ra những giải 
pháp kiềm chế các loại tội phạm đang 
diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó, Trưởng Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh Phạm Hồng Sơn nêu quan điểm, bên 
cạnh siết chặt công tác quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực, từ đó xây dựng, nhân 
rộng và phát huy các mô hình tự phòng, 
tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, 
gắn với các phong trào, cuộc vận động, 
tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn 
mới; lực lượng CA tiếp tục tăng cường 
công tác nắm tình hình và phối hợp với 
các ngành liên quan để kịp thời phát hiện 
và xử lý nghiêm các vi phạm trốn thuế 
bằng thủ đoạn thành lập công ty để mua 
bán hóa đơn giá trị gia tăng; lập khống hồ 
sơ, chứng từ để trốn thuế, lừa đảo chiếm 
đoạt tiền hoàn thuế; các hành vi mua 
bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma 
túy thông qua mạng xã hội, các tụ điểm 
karaoke, khách sạn cũng như các mâu 
thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cũng cho 
rằng, để phòng ngừa, ngăn chặn phạm 
pháp hình sự và các hành vi vi phạm 
pháp luật, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh, 

CA các địa phương, nhất là CA cấp xã 
sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, sâu sát, gần 
gũi với nhân dân. Lực lượng CA sẽ tiếp 
tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội 
phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; tội 
phạm liên quan đến tín dụng đen; giết 
người do nguyên nhân xã hội; chiếm 
đoạt tài sản; chống người thi hành công 
vụ; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây 
án; tệ nạn cờ bạc và các băng nhóm tội 
phạm nguy hiểm. Chủ động nhận diện 
và đấu tranh có hiệu quả với các phương 
thức thủ đoạn phạm tội mới của các loại 
tội phạm. Tăng cường phát hiện, xử lý 
nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật 
về môi trường, tham nhũng, kinh tế, 
chức vụ, ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng 
CA tiếp tục duy trì công tác nắm tình 
hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát, 
phối hợp với các lực lượng khác trong 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn. Đảm 
bảo công tác tiếp nhận, xác minh, giải 
quyết các tố giác, tin báo tội phạm, kiến 
nghị khởi tố đúng quy định. 

Bên cạnh sự chủ động của ngành 
chức năng, thiết nghĩ công tác đấu tranh, 
phòng ngừa tội phạm nói chung, rất cần 
sự chung tay góp sức của toàn xã hội, 
trong đó yếu tố tuân thủ pháp luật của 
mỗi cá nhân sẽ góp phần làm giảm những 
hành vi vi phạm pháp luật.     KIỀU ANH

Lực lượng CA bám địa bàn kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.                                   Ảnh: K.A

Đề nghị xử lý 
5 trường hợp lấn chiếm 
mặt nước đầm Thị Nại

Thanh tra trách nhiệm 
của Chủ tịch UBND 
huyện Phù Mỹ

Tha thứ để vơi bớt nỗi đau!
cảnh khổ như nhau mà”.

Cần và nạn nhân Quang vốn không 
hề quen biết. Vì bênh vực bạn, Cần đã 
dùng cục bê tông vỡ đánh vào phía 
sau đầu của anh Huỳnh Hữu Huy gây 
thương tích. Khi biết mình đã đánh nhầm 
người, Cần và bạn đã đưa nạn nhân Huy 
đi cấp cứu. Sau đó, nghe tin bạn mình bị 
đánh, Trần Đình Quang cùng vài người 
nữa đến xem tình hình; khi gặp Cần 
tại Phòng khám đa khoa KV 4 Phú Tài  
(TP Quy Nhơn), dù Cần đã xin lỗi, nhưng 
Quang không đồng ý bỏ qua mà thách 
thức đánh nhau. Và rồi trong lúc đánh 
nhau, Cần đã dùng dao bấm mang theo 
đâm 1 nhát trúng vào bụng của Quang, 
khiến Quang tử vong sau đó. 

“Lúc đó bị cáo chỉ biết đâm cho bõ 
tức, vì bị cáo đã xin lỗi rồi mà anh Quang 
không chịu, còn chủ động đánh bị cáo. 
Nhưng thật tâm lúc đó bị cáo không có 
ý định giết người. Bị cáo xin lỗi, bị cáo 

ân hận lắm”, Cần nói trước hội đồng xét 
xử. Nhận định về vụ việc, chủ tọa phiên 
tòa nói, giá như đôi bên bình tĩnh hơn, 
thì có lẽ cớ sự buồn ngày hôm nay đã 
không xảy ra. Theo khoản 1, Điều 123 
Bộ luật Hình sự, bị cáo Cần bị truy tố về 
tội giết người, khung hình phạt từ 12 - 
20 năm tù giam. Nhưng xét thấy bị cáo 
thành khẩn khai báo, ăn năn ra đầu thú 
và cũng đã chủ động bồi thường thiệt 
hại cho gia đình bị hại, được gia đình 
bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, hội đồng 
xét xử tuyên phạt Cần 15 năm tù giam.

Kết thúc phiên tòa, những người dự 
khán lặng lẽ rời đi. Ở lại sau cùng là 
những người thân của hai gia đình bị 
cáo và bị hại. Công đường là nơi phân 
định đúng - sai và tội ác sẽ bị trừng 
phạt. Và, cũng tại nơi này, tình người, 
sự vị tha đã tạo cơ hội cho người lầm lỡ 
có cơ may sửa chữa sai lầm để làm lại  
cuộc đời.                                   Q.THÀNH
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Bình Định

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ 
cho ô tô sản xuất trong nước

Miền Trung và  
Tây Nguyên đón  
đợt mưa rất lớn

Ngày 26.11, Chính phủ ban hành 
Nghị định quy định mức thu lệ phí 
trước bạ đối với ô tô, rơ mooc hoặc  
sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô và các 
loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp 
trong nước.

Theo đó, từ ngày 1.12.2021 đến hết 
ngày 31.5.2022, mức thu lệ phí trước 
bạ lần đầu bằng 50% mức thu quy định 
tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 
21.2.2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
140/2016/NĐ-CP ngày 10.10.2016 của 
Chính phủ về lệ phí trước bạ; các Nghị 
quyết hiện hành của HĐND hoặc Quyết 
định hiện hành của UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương về mức 
thu lệ phí trước bạ tại địa phương và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế  
(nếu có).

Từ ngày 1.6.2022 trở đi, mức thu lệ 
phí trước bạ lần đầu tiếp tục thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 20/2019/

Nhiều loại ô tô được giảm lệ phí trước bạ.

NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 

1.12.2021 đến hết ngày 31.5.2022.
Theo Bộ Tài chính, việc giảm 50% 

thuế lệ phí trước bạ sẽ hỗ trợ các nhà sản 

xuất, nhà phân phối tiêu thụ được lượng 
xe tồn kho kể từ khi dịch bệnh Covid-19 
bùng phát, cũng như nối lại chuỗi cung 
ứng, gia tăng sản xuất.

(Theo vietnamnet.vn)

Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên 
sẽ có đợt mưa rất lớn, kéo dài từ đêm 
26.11 đến ngày 30.11, lượng mưa có nơi 
lên tới 600 mm.

Ngày 26.11, Trung tâm Dự báo Khí 
tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin 
mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, từ đêm 26.11 đến ngày 30.11, 
khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 
Cụ thể, ở Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa có lượng mưa to phổ biến 300 -  
500 mm, có nơi trên 600 mm. Khu vực 
Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận 
mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên  
250 mm.

Từ đêm nay, 27.11 đến ngày 30.11, ở 
các tỉnh Trung Trung bộ cũng có mưa 
to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở Thừa 
Thiên - Huế, Đà Nẵng phổ biến 150 - 250 
mm, có nơi trên 250 mm; Quảng Nam, 
Quảng Ngãi mưa phổ biến 300 - 500 mm, 
có nơi trên 600 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy 
cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực 
vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng 
trũng, thấp, ven sông.             (Theo PLO)

Miền Trung lại có đợt mưa lớn, nguy cơ gây ngập 
lụt nhiều nơi.                                                         Ảnh: PLO

Ngày 26.11, bác sĩ Nguyễn Văn 
Thuyên - Phó Giám đốc TTYT quận Sơn 
Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã chỉ 
đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, cơ 
sở vật chất để thí điểm lập trạm y tế lưu 
động tại phường Thọ Quang. Theo bác 
sĩ Thuyên, đây là việc làm rất cần thiết ở 
thời điểm hiện tại. Điều trị F0 tại nhà là 
chủ trương đúng của Chính phủ. Trong 
khi đó, hiện nay 95% F0 tại Đà Nẵng lên 
bệnh viện thì không có triệu chứng.

Tại quận Liên Chiểu, bác sĩ Phạm 
Phú Điềm - Phó Giám đốc TTYT quận 
này cho biết, đơn vị quận đã xây dựng 
kế hoạch, sẵn sàng cho việc thí điểm các 
trạm y tế lưu động trên địa bàn quận. 
Ông cũng cho biết thêm, việc giữ F0 tại 

Đà Nẵng chuẩn bị thí điểm trạm y tế lưu động  
phục vụ điều trị F0 tại nhà

nhà sẽ gây tâm lý lo lắng. Trước khi 
thực hiện việc này phải tuyên truyền 
cho người dân để họ nắm bắt và đồng 
hành cùng chính quyền.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng 
Trần Thanh Thủy cho biết, ngành y tế 
thành phố đang hỗ trợ các quận, huyện 
thành lập trạm y tế lưu động tại tuyến 
xã, phường và sẵn sàng phương án hỗ 
trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ngành y 
tế đã đào tạo toàn bộ nhân lực để vận 
hành, quản lý, chăm sóc F0 tại nhà cũng 
như làm việc tại các trạm y tế lưu động.

Được biết,  những ngày qua 
Đà Nẵng liên tục ghi nhận các ca 
mắc Covid-19 cộng đồng. Thành phố 
vẫn đang thực hiện các phương án ứng 
phó, đảm bảo thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

(Theo baogiaothong.vn)
 

Đà Nẵng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 
thí điểm trạm y tế lưu động, phục vụ điều trị F0 
tại nhà.

Ngày 26.11, Sở L Đ-TB&XH TP HCM 
cho biết, tính đến ngày 21.11, thành phố 
đã chi trả hỗ trợ cho hơn 8,8 triệu trường 
hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hơn 
12.000 tỷ đồng.

Cụ thể, trong hai đợt đầu tiên, thành 
phố đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu lượt người 
lao động tự do; hơn 1,28 triệu hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, hộ lao động khó khăn; 
hơn 21.500 tiểu thương tại các chợ 
truyền thống bị ảnh hưởng Covid-19.

Thành phố đã chi trả hỗ trợ cho 
các đối tượng theo Nghị quyết 09 của  
HĐND thành phố và Nghị quyết 68 của 

Chính phủ cho hơn 171 nghìn người lao 
động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động, nghỉ việc không hưởng lương, 
người bị chấm dứt hợp đồng lao động 
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ 
cấp thất nghiệp; hỗ trợ cho hơn 9.300 
hộ kinh doanh phải dừng hoạt động.

Đối với DN, TP HCM hỗ trợ giảm 
mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp cho hơn 101 nghìn 
đơn vị; hỗ trợ vay vốn để trả lương 
ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 
cho 79 DN...

Riêng gói hỗ trợ đợt 3 cho những 

người có hoàn cảnh thật sự khó khăn 
được các quận, huyện và TP Thủ 
Đức thẩm định phê duyệt, cập nhật 
lên phần mềm quản lý là hơn 7,6  
triệu người.

Thống kê từ các đoàn kiểm tra, giám 
sát đến ngày 21.11, có 22 quận, huyện 
và TP Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho hơn 
6,18 triệu người, đạt 81,2%, với tổng 
số tiền hơn 6.182 tỷ đồng. Đặc biệt, hai 
địa phương thực hiện chi hỗ trợ đợt 3 
thấp nhất là huyện Bình Chánh 41,1% 
và quận Bình Tân 49,2%.

(Theo TTXVN/Vietnam)

TP Hồ Chí Minh: Hơn 8,8 triệu người khó khăn do dịch  
được nhận hỗ trợ

Từ trưa 26.11 trên mạng xã hội lan 
truyền nội dung: “Thông tin khẩn từ 
Văn phòng Chính phủ (vừa họp xong 
với Bộ Quốc phòng, mai ra thông báo): 
TP HCM vào tình trạng khẩn. Siêu thị 
sẽ đóng cửa hết; siêu thị chuỗi lớn sẽ 
ký hợp đồng với quân đội để cung ứng 
lương thực cho dân....”.

Trước thông tin này, chiều 26.11, Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP 
HCM khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Cụ thể, theo Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19, tình hình dịch 
bệnh của TP HCM vẫn tiếp tục được 
kiểm soát, mức bao phủ vắc xin tăng 
lên từng ngày. Tính đến ngày 24.11,  
TP HCM đã tiêm chủng 7.890.985 mũi 
1 và 6.415.954 mũi 2 vắc xin phòng 
Covid-19 cho người dân thành phố.

“Hiện nay, theo tinh thần Nghị quyết 
số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính 
phủ, TP HCM đang chuyển sang trạng thái 
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có 
hiệu quả dịch Covid-19”. Vì vậy, các thông 
tin lan truyền trên hoàn toàn là bịa đặt”, 
đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 TP HCM khẳng định.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 TP HCM đề nghị, khuyến cáo 
người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ 
là trong phòng, chống dịch bệnh, đồng 
thời nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo, 
chủ trương, giải pháp của thành phố, cập 
nhật, nắm bắt các thông tin từ nguồn 
chính thống; không chia sẻ, lan truyền 
các thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư 
luận và ảnh hưởng đến kết quả phòng, 
chống dịch của TP HCM.        (Theo TPO)

 Trưa 26.11, Thanh tra Sở TT&TT 
tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử 
phạt hành chính đối với ông Ngô Thanh 
Long, chủ kênh YouTube Long Ngô (36 
tuổi, thường trú tại huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai, làm nghề kinh doanh 
trên mạng) về hành vi “cung cấp thông 
tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên 
tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ 
quan, tổ chức” với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, đại diện CA tỉnh 
Bình Dương (Phòng chống tội phạm sử 
dụng công nghệ cao) và Thanh tra Sở 
TT&TT đã làm việc với ông Ngô Thanh 
Long liên quan đến các phát ngôn trong 
buổi livestream (phát trực tiếp) của bà 
Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc 
Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương) 
vào ngày 14.11, trong đó có nội dung 
cho rằng “... báo chí của cộng sản chung 

với phản động để đánh một Nguyễn 
Phương Hằng...”.

Trước đó, Cục Phát thanh, truyền 
hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) 
đã có văn bản yêu cầu Sở TT&TT tỉnh 
Bình Dương xác minh, “nội dung phát 
ngôn nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh 
dự, uy tín của nền báo chí cách mạng  
Việt Nam”.                         (Theo SGGPO)

Bác bỏ thông tin  
“TP Hồ Chí Minh vào 
tình trạng khẩn…”

YouTuber Long Ngô bị phạt 7,5 triệu đồng
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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.

 Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 27.11.2021

I. Khu vực tỉnh Bình Định: 
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió 

Đông Bắc cấp 2 - 3, ven biển cấp 4. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C. 

II. Khu vực TP Quy Nhơn: 
Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và giông. Gió Đông Bắc cấp 

3 - 4. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C; 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, giật cấp 7, biển động. Trong mưa 
giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

                     (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

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: Khu vực 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.

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: 7h15-8h45: 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. 

THÔNG BÁO 
Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội là chủ đầu tư Khu công 

nghiệp Nhơn Hội - Khu A. Hiện nay Công ty có nhu cầu lắp đặt 
hệ thống Camera quản lý giám sát toàn KCN của chúng tôi. 

Kính mời các đơn vị có kinh nghiệm tham gia: Khảo sát, 
lập phương án, lắp đặt hệ thống Camera; số lượng chủng loại 
Camera lắp đặt; lập dự toán; vận hành hệ thống… trong KCN.

Liên hệ với Ms. Trinh - Số điện thoại: +84 256 38224 để được 
cung cấp Bản đồ KCN và hướng dẫn khảo sát.

Thời gian nộp phương án: Trước ngày 10.12.2021 tại Văn 
phòng Công ty CP KCN Sài Gòn Nhơn Hội.

Địa chỉ: Lô A2.01, Đường N3, KCN Nhơn Hội - Khu A, Xã Nhơn 
Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trân trọng kính mời quý đơn vị tham gia.
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Bình Định

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI

Địa chỉ: 218 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

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).

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

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

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI 
GIẢNG GHI CHÚ

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

04.12.2021

Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ 
hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục 
khai giảng 
khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

   

Hiện nay, Vietinbank KCN Phú Tài có nhu cầu tuyển dụng 03 cán 
bộ, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 
- Cán bộ vị trí Thủ kho: 01 người, làm việc tại TX Hoài Nhơn/

huyện Hoài Ân.
- Cán bộ vị trí Lái xe: 02 người
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện chung:
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, không phải 

là người đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang 
trong thời gian thi hành án;

- Nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng làm việc dưới sức ép, độc lập 
và theo nhóm;

- Nam cao từ 1,65 m; nữ cao từ 1,58 m; ngoại hình cân đối.
2. Điều kiện cụ thể:
- Đối với cán bộ vị trí Thủ kho: 
+ Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại địa bàn  

TX Hoài Nhơn/huyện Hoài Ân.
+ Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy công lập trở lên, 

chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị 
kinh doanh, Marketing…

+ Tuổi đời không quá 32 tuổi.
- Đối với cán bộ vị trí Lái xe: 
+ Ưu tiên ứng viên nam, đã có kinh nghiệm lái xe trong hệ thống 

ngân hàng từ 01 năm trở lên.
+ Trình độ: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, có chứng chỉ lái xe 

hạng B2 trở lên. 
+ Tuổi đời không quá 35 tuổi. 

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: 
Phỏng vấn tập trung, thực hành nghiệp vụ, lái xe.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 
- Phiếu thông tin ứng viên (tải file tại websize: vietinbank.vn, mục 

tuyển dụng).
- Sơ yếu lý lịch trong thời gian 03 tháng gần nhất có dấu xác nhận 

của địa phương nơi cư trú.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng (bằng tốt nghiệp THPT, Cao 

Đẳng, Đại học…), chứng chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, chứng minh 
nhân dân, sổ hộ khẩu;

- 03 ảnh 4 x 6 (mới nhất).
V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày: 26.11.2021 đến hết ngày 02.12.2021
Thời gian thi tuyển sẽ thông báo trực tiếp đến từng ứng viên.
Địa điểm nhận Hồ sơ: Phòng TCHC - Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài, số 218 đường Lạc Long 
Quân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, vui lòng gọi điện 
thoại số 02563941326 trong giờ hành chính.                                                       
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Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3822279 n Quảng cáo: 0256.3812559 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 2.500 đồng

BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

TIN VẮN

Khoảng 6 giờ sáng 26.11 theo giờ 
địa phương (12 giờ ngày 26.11 giờ Việt 
Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng 
đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay 
quốc tế Geneva, TP Geneva, bắt đầu 
thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ theo 
lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy 
Sĩ Guy Parmelin.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy 
Sĩ kéo dài đến ngày 29.11, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ hội đàm 
với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy 
Parmelin và hội kiến Chủ tịch Hội đồng 
quốc gia Andreas Aebi.

Tại Geneva, trung tâm của các tổ 
chức quốc tế và diễn đàn đa phương, 
Chủ tịch nước sẽ gặp Tổng Giám đốc 
văn phòng LHQ tại Geneva, Tổng Giám 
đốc WHO, Tổng Giám đốc Tổ chức sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Ngoài các hoạt động chính thức do 
Chính phủ liên bang Thụy Sĩ tổ chức, 
lãnh đạo các bang Bern và Geneva cũng 
đang thu xếp dành sự tiếp đón trọng thị 
nhất đối với Chủ tịch nước và đoàn đại 
biểu cấp cao Việt Nam.

2021 là một năm rất đặc biệt trong 
quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ, đánh dấu 
hai cột mốc lịch sử: 50 năm quan hệ 
ngoại giao và 30 năm hợp tác phát triển.

Chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
thăm chính thức Thụy Sĩ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng 
định sự coi trọng quan hệ hữu nghị giữa 
hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan 
hệ Việt Nam - Thụy Sĩ thời gian qua có 
nhiều bước phát triển tích cực.

Thụy Sĩ hiện có 167 dự án có tổng 
vốn đăng ký là 2 tỷ USD, là nhà đầu tư 
lớn thứ 6 của châu Âu vào Việt Nam. 
Hai bên đang thúc đẩy sớm kết thúc 

đàm phán Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự 
do châu Âu (EFTA). 

Thụy Sĩ là một trong số ít các nước 
Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và 
hợp tác kinh tế đối với Việt Nam trong 
suốt 3 thập kỷ qua, với tổng tài trợ lên 
tới 600 triệu USD.

(Theo chinhphu.vn, TTO)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế 
Geneva, TP Geneva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ.                                                      Ảnh: TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang 
theo dõi biến thể B.1.1.529 của vi rút 
SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở Nam Phi. 
WHO dự kiến triệu tập một cuộc họp 
đặc biệt trong ngày 26.11 để thảo luận 
về mức độ nguy hiểm của biến thể mới 
cũng như tác dụng của thuốc điều trị và 
các vắc xin hiện có đối với biến thể này.

Theo CNBC, trong một thông báo 
ngày 25.11, Trưởng nhóm kỹ thuật của 
WHO, bà Maria Van Kerkhove, cho biết 
hiện các nhà nghiên cứu đang tập trung 
tìm hiểu những đột biến ở protein gai 
của biến thể mới này và ảnh hưởng của 
những đột biến đó đối với việc chẩn 
đoán và các liệu pháp điều trị cũng như  
vắc xin phòng ngừa. Theo bà Van 
Kerkhove, các nhà khoa học đã tiếp cận 
được dưới 100 trình tự gene đầy đủ của 
biến thể mới này.

Bà Van Kerkhove cho biết nhóm 
nghiên cứu sự tiến hóa của vi rút sẽ xác 
định B.1.1.529 là một biến thể đáng quan 
tâm hay đáng lo ngại, sau đó WHO sẽ 
đặt tên cho biến thể này.    (Theo TTXVN)

WHO triệu tập 
cuộc họp đặc biệt 
về biến thể mới 
của vi rút SARS-CoV-2

Truyền thông Australia hôm 25.11 
cho biết tàu do thám Type-815 Trung 

Tàu do thám Trung Quốc vờn quanh Australia

Tàu do thám Trung Quốc ngoài khơi Australia hồi 
tháng 8.                           Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế 
ngoài khơi TP Darwin, miền Bắc nước 
này, từ hồi tháng 8. Nó liên tục chạy dọc 
bờ biển Australia trong lúc di chuyển về 
phía Nam, có thời điểm xuất hiện ngoài 
khơi TP Sydney, trước khi chuyển hướng 
về phía New Zealand vào tháng 9.

Hành trình của con tàu quanh bờ 
biển Australia kéo dài khoảng 3 tuần, đi 
qua những khu vực có các căn cứ quân 
sự nhạy cảm của nước này, dường như 
để thu thập dữ liệu tình báo điện tử từ 
các cơ sở đó.

Bộ Quốc phòng và các quan chức 

chính phủ Australia xác nhận thông 
tin trên. “Tôi có thể xác nhận rằng một 
tàu quân sự Trung Quốc đã hoạt động 
ngoài khơi bờ biển phía Đông Australia 
và đi qua eo biển Torres”, Bộ trưởng 
Nội vụ Australia Karen Andrews nói. 
Eo biển Torres nằm giữa điểm cực Bắc 
của Australia với Papua New Guinea.

Bộ trưởng Andrews cho hay phía 
Australia đã giám sát chặt chẽ con tàu 
này, nhưng tôn trọng quyền được đi 
qua vùng đặc quyền kinh tế Australia 
của nó.

(Theo VnExpress.net)

Ngày 26.11, theo thông tin mới nhất, 
số người thiệt mạng trong vụ tai nạn 
mỏ than Listvyazhnaya, thuộc thị trấn 
Belovo, vùng Kuzbass (Nga) đã lên tới 52 
người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ.

Theo RT, vụ việc xảy ra sáng sớm 
ngày 25.11 ở mỏ Listvyazhnaya, thuộc 
thị trấn Belovo, vùng Kuzbass.

Chiến dịch cứu hộ bắt đầu được 
tiến hành sau khi các công nhân phát 
hiện tiếng nổ và khói bốc lên từ độ sâu  
250 m dưới lòng đất.

Các đội cứu hộ đã được điều đến hiện 
trường, nhưng công tác cứu nạn gặp khó 
khăn do khói mù mịt.

Hơn 260 thợ mỏ đã được giải cứu với 
hơn 40 người phải nhập viện. 11 thợ mỏ 
được xác nhận đã tử vong ngay sau khi 
vụ tai nạn xảy ra, trong khi 35 người 
khác vẫn mất tích.

Đến cuối ngày 25.11, hãng thông 
tấn RIA Novosti đưa tin tất cả những 
người mất tích đều được cho là đã tử 
vong. Thêm 6 nhân viên cứu hộ tử nạn 
trong quá trình tìm kiếm những người 
mắc kẹt, nâng tổng số người thiệt mạng 
lên 52 người. Tuy nhiên, thông tin này 
chưa được Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga  
xác nhận.                                     (Theo TPO)

Nổ kinh hoàng 
tại một mỏ than 
ở Nga, 52 công nhân 
thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi mỏ 
than Listvyazhnaya sau vụ hỏa hoạn. 

Ảnh: East2west/TTXVN

Bạo loạn tại quần đảo Solomon ngày 
26.11 đã bước sang ngày thứ 3. Mặc dù 
tình hình có vẻ lắng dịu hơn nhưng 
người biểu tình chuyển sự chú ý sang 
nơi ở của Thủ tướng và một toà nhà của 
Thủ tướng nước này đã bị phóng hỏa.

Các hình ảnh được lan truyền trên 
mạng xã hội cho thấy, một tòa nhà 
trong khu nhà của Thủ tướng quần đảo 
Solomon - Manasseh Sogavare ở thủ đô 
Honiara đã bị phóng hỏa trong khi đồ 
đạc bị vứt ngổn ngang khắp nơi. Tuy 
nhiên, đây không phải là nơi ở chính 
của Thủ tướng Solomon. Truyền thông 
Australia cho biết hiện tại Thủ tướng 
Solomon vẫn an toàn trong sự bảo vệ 
chặt chẽ của cảnh sát nước này.

Lãnh đạo phe đối lập và người biểu 
tình yêu cầu Thủ tướng Manasseh 

Tòa nhà của Thủ tướng Solomon 
bị phóng hỏa

Sogavare từ chức song Thủ tướng từ 
chối đề nghị này và khẳng định ông đã 
được Quốc hội bầu một cách hợp pháp 
vì thế chỉ có thể rời bỏ chức vụ này bằng 
quyết định của Quốc hội.

(Theo VOV.VN)

Nhiều ngôi nhà trong khu phố người Hoa ở thủ 
đô Honiara bị phá hoại.         Nguồn: Georgina Kekea

l Nhằm thể hiện cam kết ứng 
phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ 
môi trường, Indonesia sẽ sử dụng xe 
ô tô điện phục vụ cho các hoạt động 
trong năm Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh 
tế hàng đầu thế giới (G20) năm 2022.
l Ngày 26.11, Lào đã phê 

chuẩn việc tiêm mũi vắc xin ngừa 
Covid-19 tăng cường cho lực lượng 
tuyến đầu bằng vắc xin của Hãng 
dược phẩm AstraZeneca với điều kiện 
những người này đã tiêm đủ 2 mũi 
tối thiểu được 5 tháng.
l Bộ Y tế Singapore (MOH) 

ngày 26.11 đã quyết định thắt chặt 
các biện pháp kiểm soát nhập cảnh 
đối với du khách đến từ 7 quốc gia 
châu Phi, đề phòng biến thể mới của 
SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao 
hơn vừa phát hiện tại khu vực này.

          (Theo VOV.VN, TTXVN)


