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Hình minh họa 

“Trường hợp ông Nguyễn Công Thành, báo cáo nhanh từ thành phố Quy Nhơn ghi chức danh là 

nhân viên, song trên trang thông tin điện tử chính thức của Bình Định, phần danh mục Cục Thuế, 

tên ông Thành được đặt ở vị trí Phó Cục trưởng,” báo Lao Động viết. 

Sự việc dường như được phát hiện khi có việc truy vết tiếp xúc gần một ca F0 là nữ công nhân làm 

việc tại sân golf FLC Nhơn Lý, được xác định dương tính Covid-19 vào ngày 3/8.  

Được biết quá trình di chuyển của bốn người chơi golf này diễn ra từ ngày 31/7 tới ngày 1/8 và cả 

bốn người đều tiếp xúc gần ca F0. 

Hiện cả bốn người thuộc diện F1 này đang được “cách ly tập trung và kết quả test nhanh đều âm 

tính”, theo Lao Động. 

Tin cho hay Bình Định thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị số 15 trong 15 ngày, trên phạm 

vi toàn tỉnh từ 6h ngày 1/8/2021. 

Tỉnh này đang có số ca mắc tăng mỗi ngày “với tốc độ rất nhanh”, trong ngày 4/8 đã có ít nhất 23 ca 

và tổng số nhiễm từ đầu đợt dịch mới nhất là 243 ca. 

Đáng chú ý là UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ 31/5 đã có văn bản “Tạm dừng hoạt 

động văn hóa, thể thao, giải trí ở các địa điểm công cộng từ 0h ngày 1.6.2021 đến khi có chỉ đạo 

mới của UBND tỉnh”. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng được Lao Động dẫn lời nói rằng “Tỉnh sẽ xử lý theo đúng 

quy định về phòng chống dịch” vụ việc này. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang được báo Dân Việt dẫn lời nói rằng "Lãnh đạo 

tỉnh đã nắm được sự việc, UBND tỉnh đã giao Sở y tế kiểm tra, đề xuất xử lý theo đúng quy định, 

lãnh đạo vi phạm cũng bị xem xét trách nhiệm, xử lý giống như người dân bình thường, không có 

đặc quyền, đặc lợi gì, sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy". 

 

Truyền thông Việt Nam cho hay 

nhóm người chơi golf gồm hai cán 

bộ nhà nước và hai doanh nhân và 

vụ việc được “dư luận đặc biệt quan 

tâm” trong bối cảnh toàn tỉnh Bình 

Định đang thực hiện giãn cách toàn 

xã hội. 

Báo Lao Động đưa tin những người 

này là ông Nguyễn Văn Dũng, Giám 

đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Công 

Thành, công tác tại Cục Thuế, ông 

Nguyễn Hữu Lộc, doanh nhân, hành 

nghề kinh doanh khoáng sản titan 

và Lê Văn Thảo, Công ty Cổ phần Phú 

Tài. 
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