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Công tác đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh trong 
những năm qua chưa đạt được hiệu quả như 
mong muốn. Bên cạnh đó, hạn chế ở nhiều khâu 
khiến việc tuyển chọn, đào tạo cầu thủ trẻ gặp 
nhiều khó khăn. Nhưng gần đây, sau nỗ lực của 
các đơn vị liên quan, tương lai của bóng đá trẻ 
đất Võ đã được định hình rõ nét hơn.

PHỐI HỢP ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ BÌNH ĐỊNH:

Đã có hướng đi rõ ràng
Ngày càng thêm yêu thương, 
gắn kết

Tết ấm cùng thanh niên 
công nhân 
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Nỗ lực giảm nghèo bền vững, 
thích ứng với dịch bệnh

TP Quy Nhơn hội đủ tài nguyên du lịch 
để trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.                                                   
Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI

chinh phục châu Á
u 4

Du lịch Quy Nhơn 
Trên nền tảng phát triển du lịch sẵn có của Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh và UBND TP Quy Nhơn, 

Tập đoàn Tư vấn quốc tế Boston Consulting Group (BCG) đã bắt tay ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 
“Du lịch Quy Nhơn - Tầm nhìn châu Á” để xây dựng đề án phát triển du lịch TP Quy Nhơn 

đến năm 2030 với mục tiêu đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. 
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Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
Phạm Hoài Nam thăm và 
chúc Tết Bộ CHQS tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
thăm, chúc Tết tại An Lão 
và Hoài Ân u 2
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Bình Định

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, ngày 22.1, 
đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - 
dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh 
đến thăm, tặng quà, chúc tết 
nhân dân các xã An Dũng, An 
Toàn (huyện An Lão) và Ân Sơn 
(huyện Hoài Ân). Cùng đi có 
đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, 
chúc Tết, tặng quà cho 471 hộ 
dân của xã An Dũng, 255 hộ 
dân của xã An Toàn, 185 hộ 
dân của xã Ân Sơn và một số 
gia đình có công cách mạng, 
thương binh, người có uy tín 

tiêu biểu tại các xã trên. Mỗi 
suất quà trị giá 700 nghìn đồng.

Tại các địa phương đến 
thăm, chúc Tết, đồng chí Hồ 
Quốc Dũng ân cần thăm hỏi 
tình hình đời sống, sinh hoạt 
của nhân dân, nhất là việc 
chuẩn bị để đón tết Nguyên đán 
Nhâm Dần. Bí thư Tỉnh ủy bày 
tỏ vui mừng khi chứng kiến cơ 
sở hạ tầng, nhà cửa, công trình 
công cộng tại các địa phương 
(nhất là tại xã An Dũng - xã 
tái định cư để nhường đất xây 
dựng hồ chứa nước Đồng Mít) 
được xây dựng khang trang, 
cuộc sống của người dân đã cơ 
bản ổn định; chính quyền địa 
phương quan tâm chăm lo giúp 
nhân dân đón Tết trong không 
khí vui tươi, phấn khởi. 

Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 

(BĐ) - Nhân dịp chuẩn bị đón 
tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 
sáng 22.1, đoàn công tác Bộ Quốc 
phòng do thượng tướng Phạm 
Hoài Nam - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung 
ương, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng - làm trưởng đoàn đến 
thăm và chúc Tết tại Bộ CHQS 
tỉnh. Tham gia cùng đoàn có 
thiếu tướng Cao Phi Hùng - Phó 
Tư lệnh Quân khu 5; Chuẩn đô 
đốc Nguyễn Đình Hùng - Tư 
lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân 
chủng Hải quân).

Sau khi nghe chỉ huy Bộ 
CHQS tỉnh báo cáo kết quả 
nổi bật về tình hình phát triển 
KT-XH, công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương năm 2021, 
phương án trực sẵn sàng chiến 
đấu và việc chuẩn bị cho bộ đội 
đón Tết, thượng tướng Phạm 
Hoài Nam biểu dương và đánh 
giá cao những kết quả trên các 
mặt công tác mà Bộ CHQS tỉnh 
đã đạt được trong năm qua, 
nhất là việc Bộ CHQS tỉnh đã 
làm tốt công tác tham mưu 
giữ vững ổn định chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh; tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19 
hiệu quả và xây dựng cơ quan, 
đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng yêu cầu thời gian 
tới Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục 
duy trì nghiêm chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu, tăng cường 
phối hợp, tham mưu với cấp ủy, 
chính quyền địa phương, các 
lực lượng chức năng để quản 
lý, nắm chắc diễn biến, tình 
hình, kịp thời xử trí tốt các tình 
huống, không để bị động, bất 
ngờ. Đồng thời, tiếp tục chăm 
lo, thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quân đội, giúp đỡ nhân 
dân; xây dựng LLVT tỉnh vững 
mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu 
biểu. Đi đôi với đó, tập trung 
chuẩn bị tốt cho lễ giao, nhận 
quân sắp tới, bảo đảm an toàn 
phòng, chống dịch Covid-19; 
bảo đảm tốt chế độ, tổ chức cho 
bộ đội ăn Tết chu đáo, vui xuân 
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp Tết cổ truyền của 
dân tộc, thay mặt Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
thượng tướng Phạm Hoài Nam 
gửi lời chúc Tết và tặng quà cho 
Bộ CHQS tỉnh.         HỒNG PHÚC

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm, chúc Tết  
tại An Lão và Hoài Ân

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà tết cho người dân xã An Dũng (huyện  
An Lão).                                                                                                                                       Ảnh: N. HÂN

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  
Phạm Hoài Nam thăm và chúc Tết  
Bộ CHQS tỉnh

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy 
Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bên trái) thăm và chúc Tết tại Bộ  
CHQS tỉnh.                                                                                                                               Ảnh: HỒNG PHÚC

(BĐ) - Ngày 22.1, tại  
TX An Nhơn, Sở KH&CN tổ 
chức hội thảo khoa học đăng 
ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm mai vàng 
Bình Định. Đây là dự án nằm 
trong Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ đến năm 2030 
do Bộ KH&CN quản lý; do bà 
Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN làm chủ 
nhiệm. Hội thảo có sự tham gia 
của các bên liên quan dự án và 
đại diện UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, hội, đoàn thể, 
các nhà vườn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu, 
nhà khoa học, nghệ nhân đã 
tiến hành đánh giá, phân tích 
những nét đặc trưng riêng, 
so sánh tính chất đặc thù cảm 
quan của mai vàng Bình Định 
với mai vàng ở các tỉnh khác. 
Theo đó, mai vàng Bình Định 

đã thể hiện được tính chất 
riêng biệt, có mối liên hệ với 
điều kiện tự nhiên, sinh thái 
của địa phương. Đây chính là 
cơ sở khoa học để xây dựng chỉ 
dẫn địa lý cho mai vàng của 
Bình Định. 

Ý kiến đóng góp của các 
nhà nghiên cứu, nhà khoa học 
và nghệ nhân là cơ sở khoa 
học để các thành viên dự án 
xây dựng các bước tiếp theo 
và hoàn thiện hồ sơ đăng ký 
bảo hộ, quản lý chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm mai vàng Bình 
Định. Việc sản phẩm được Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng 
nhận là tiền đề giúp gia tăng 
giá trị cây mai, mang lại lợi 
ích lớn hơn cho những người 
trồng mai; đồng thời, tăng khả 
năng nhận biết và bảo vệ danh 
tiếng cho sản phẩm mai vàng  
Bình Định.                    HỒNG HÀ

Hội thảo đăng ký bảo hộ và
quản lý chỉ dẫn địa lý cho  
sản phẩm mai vàng Bình Định

(BĐ) - Ngày 22.1, các tổ 
chức, đơn vị, DN đã tổ chức 
thăm, tặng quà tết cho các hộ 
gia đình chính sách, hộ nghèo, 
công nhân khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.
  Công ty TNHH MTV 

Long Trọng Tiên (TX Hoài 
Nhơn) phối hợp với Ủy ban 
MTTQ Việt Nam phường Bồng 
Sơn tổ chức trao tặng 50 suất 
quà tết cho các hộ nghèo, người 
có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 
khuyết tật, người già neo đơn 
ở phường Bồng Sơn. Mỗi suất 
trị giá 500 nghìn đồng.
 Hội CTĐ huyện Phù Mỹ tổ 

chức chương trình “Tết vì người 
nghèo và nạn nhân chất độc da 
cam”, trao tặng 400 suất quà, 
mỗi suất 500 nghìn đồng cho hộ 
cận nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn, người tàn tật và người 
già neo đơn ở một số xã trên địa 
bàn huyện. Trước đó, ngày 21.1, 
Hội CTĐ huyện cũng đã trao 
tặng 200 suất quà, mỗi suất trị 
giá 530 nghìn đồng cho người 
dân có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn huyện. Tổng kính phí 
tặng quà 306 triệu đồng, do bà 
Nguyễn Thị Huỳnh là người 
con quê hương Phù Mỹ, hiện 
đang sinh sống tại TP Hồ Chí 
Minh hỗ trợ.
 Đoàn Thanh niên và Hội 

CTĐ xã Phước Sơn (huyện Tuy 

Tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo,  
công nhân khó khăn

bảng tượng trưng công trình 
dân sinh gồm: Đường bê tông, 
giếng nước, công trình phụ, 
dàn âm thanh, thiết bị bắt sóng 
tivi trị giá 222 triệu đồng do 
Công ty CP Dược - Trang thiết 
bị y tế Bình Định (Bidiphar) tài 
trợ cho thôn 3, xã An Toàn; tặng 
30 chiếc máy tính bảng do Công 
ty CP Green Hill Village tài trợ 
cho các học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn xã An 
Dũng và An Toàn. 

Dịp này, Bidiphar phối hợp 
với UBND tỉnh tặng 300 phần 
quà (gồm tiền mặt, quà tết) 
với tổng giá trị 120 triệu đồng 
cho nhân dân xã An Toàn và  
Ân Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng đã đi kiểm tra công trình 
hồ chứa nước Đồng Mít; chúc 
Tết, tặng quà cho các cán bộ, kỹ 
sư, công nhân đang làm việc tại 
công trình đập đầu mối hồ Đồng 
Mít. Tiếp đó, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng đi thăm mô hình trồng 
cây dược liệu do Bidiphar thực 
hiện trên địa bàn xã An Toàn.
  Cùng ngày, đồng chí 

Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy - về thăm, 
tặng quà tết 8 gia đình chính 
sách, gia đình có người mất vì 
Covid-19 tại TX Hoài Nhơn. 
Tại các nơi đến thăm, đồng 
chí Nguyễn Giờ thăm hỏi sức 
khỏe, đời sống, động viên các 
gia đình vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống, chăm 
lo cho các trẻ mồ côi. 

NGUYỄN HÂN - ÁNH NGUYỆT

Trao quà tết cho người lao động khó khăn tại huyện Tuy Phước.      Ảnh: LAI XUÂN

Phước) tổ chức gặp mặt, chúc 
xuân và trao tặng 40 suất quà 
tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng cho các gia đình chính 
sách và hộ có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn xã. Toàn bộ 
số quà tặng do Công ty TNHH 
Xây dựng tư vấn Phước Sơn 
và Công ty TNHH Xây dựng 
Phong Tấn tài trợ. 
  Ban CHQS huyện Tuy 

Phước phối hợp với Công ty 
TNHH giống gia cầm Minh 
Dư đi thăm, tặng 51 suất quà 
cho đồng bào dân tộc thiểu số 
ở làng Kà Bưng, xã Canh Liên, 
huyện Vân Canh. Mỗi suất quà 
trị giá 500 nghìn đồng.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

TP Quy Nhơn thăm, tặng 40 

suất quà (tổng giá trị gần 22 
triệu đồng) cho các  hộ nghèo, 
hộ cận nghèo tại khu phố Canh 
Tân, thị trấn Vân Canh, huyện 
Vân Canh.
 LĐLĐ huyện Tuy Phước 

tổ chức chương trình “Tết sum 
vầy - Xuân bình an” Nhâm 
Dần năm 2022 cho các đoàn 
viên và người lao động trên 
địa bàn, trao 135 suất quà cho 
đoàn viên, công nhân lao động 
có hoàn cảnh khó khăn, bị tai 
nạn lao động nặng, bệnh hiểm 
nghèo, bị thiệt hại do lũ lụt 
và ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid -19 với tổng số tiền 69  
triệu đồng. 

D.B.SƯƠNG - V.TỐ - T. KHÁNH - 
             Q.HƯNG - Đ.VIỆT - L.XUÂN
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Bình Định

Ngay từ sớm ngày 20.1, 
khoảnh sân của Công ty TNHH 
May Mai Trang (Khu công 
nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn) 
nhộn nhịp, đông đúc hơn mọi 
khi. Công nhân khuyết tật, có 
hoàn cảnh khó khăn vui mừng 
khi biết tin Tỉnh đoàn, Đoàn 
Khối DN tỉnh và Chi đoàn Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam (Vietcombank) chi nhánh 
Bình Định đến đây tổ chức 
trao tặng quà tết. Tại chương 
trình, các công nhân đều được 
trao tận tay những suất quà 
tết, mỗi suất từ 300 - 500 nghìn 
đồng, tùy theo hoàn cảnh của  
mỗi người.

Quê ở Lục Ngạn (Bắc 
Giang), sinh con đầu lòng được 
4 tuổi, chị Leo Thị Sáu phải gửi 
con cho cha mẹ nhờ chăm sóc, 
vào Bình Định làm công nhân 
may. Năm nay dịch hoành 
hành, Công ty phải ngừng việc 
nhiều tuần liền nên lương, 
thưởng tết cũng không được 
bao nhiêu, khiến chị Sáu không 
dám nghĩ đến chuyện về quê 
đón Tết. Tiết kiệm được bao 
nhiêu, chị gửi về cho cha mẹ 
và con ở quê được đón cái Tết 
đủ đầy. “Nhận được phần quà, 
tôi thực sự rất vui, cảm thấy 
được an ủi, sẻ chia rất nhiều”, 
chị Sáu chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Bá Tường 
(ở huyện Tây Sơn) có thời gian 
làm nhiều nghề khác nhau 
trước khi vào làm công nhân 
tại Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ - Tổng hợp Tân 
Hồng Phát (TP Quy Nhơn). Vì 

Tết ấm cùng  
thanh niên công nhân 

Đã thành truyền thống, vào 
mỗi dịp Tết đến Xuân về, tuổi 
trẻ trong tỉnh lại tích cực tổ 
chức nhiều hoạt động thiết 
thực nhằm chăm lo Tết cho 
thanh niên công nhân có 
hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 17.1, anh Phùng Thanh 
Chương (ở phường Ngô Mây, 
TP Quy Nhơn) uống cà phê tại 
một quán trên đường Đô Đốc 
Bảo, hơn một giờ sau trở ra thì 
phát hiện bộ phận bơm dầu của 
thắng đĩa chiếc xe máy “không 
cánh mà bay”, chỉ còn trơ lại 
cùm đĩa và ống dây dẫn dầu 
đã bị cắt.

Trước đó, tối 27.12.2021, chị 
Kim Phương (ở đường Vũ Bảo, 
TP Quy Nhơn) đi công việc, 
khi dựng xe ngoài vỉa hè trên 
đường Nguyễn Thái Học cũng 
bị kẻ trộm lấy mất nguyên bộ 
thắng đĩa; đến khi lái xe chạy 
một đoạn thấy thắng trước 
không tác dụng, chị dừng lại 
kiểm tra mới phát hiện xe bị 
mất trộm thắng đĩa.

Tuy vậy, hầu như người bị 
hại đều không trình báo với cơ 
quan chức năng vì nghĩ rằng 
giá trị của bộ thắng đĩa không 
lớn. Điều này vô tình khiến các 
đối tượng trộm cắp thắng đĩa 
xe máy càng ngang nhiên hơn.

Người dân cần đề cao cảnh 
giác khi để xe ở nơi đông người; 
nên chọn những bãi giữ xe uy 
tín và tránh để xe ở nơi không 
có người trông coi. Nếu bị mất 
cắp nên sớm trình báo với cơ 
quan chức năng để có biện 
pháp ngăn chặn, phát hiện và 
xử lý.                       THIÊN TRÚC

Cảnh giác nạn  
lấy cắp thắng đĩa 
xe máy

Ngày 17.1, Báo Bình Định có 
đăng ý kiến bạn đọc “Quản lý 
giao thông phải an toàn, trách 
nhiệm”, về bất cập tại đường 
Nguyễn Tất Thành, đoạn dẫn 
vào TP Quy Nhơn sau khi đóng 
một đoạn chiều vào thành phố 
để đề phòng sạt lở vách núi  
Bà Hỏa.

Sau khi báo phát hành, các 
cơ quan chức năng đã tiếp thu 
ý kiến của bạn đọc và tiến hành 
thay biển báo hướng dẫn (ảnh 
chụp ngày 22.1) để phù hợp với 
tình hình thực tế. 

Tuy vậy, trước mắt, cơ quan 
chức năng cần triển khai các 
biện pháp phân luồng giao 
thông hợp lý tại đây để hạn 
chế nguy cơ xảy ra TNGT khi 
đường hẹp, lượng phương tiện 
lưu thông lớn, nhất là vào giờ 
cao điểm. Về lâu dài, cần khắc 
phục tình trạng sạt lở vách núi 
Bà Hỏa, cho đường Nguyễn 
Tất Thành hoạt động cả 2 chiều  
như trước.                                 B.B.Đ

Đã thay biển báo 
giao thông  
trên đường 
Nguyễn Tất Thành

chưa có nhiều kinh nghiệm nên 
thu nhập của anh cũng khá bấp 
bênh. Anh Tường bộc bạch: 
“Tôi cảm ơn tổ chức Đoàn đã 
quan tâm đến đời sống của các 
công nhân nghèo. Những phần 
quà tết không chỉ có giá trị về 
vật chất, mà còn có ý nghĩa rất 
lớn về mặt tinh thần, giúp tôi 
và các anh chị em trong Công 
ty được đón Tết đầy đủ hơn”.

Theo Bí thư Đoàn Khối 
DN tỉnh Bùi Lê Khánh, để tổ 
chức các hoạt động chăm lo 
Tết cho thanh niên công nhân, 
Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ 
chức chương trình Mừng Đảng, 
mừng Xuân năm 2022. Với sự 
hỗ trợ của các cơ sở Đoàn trong 
khối, kết nối những nhà hảo 
tâm, chương trình đã triển khai 
các hoạt động thăm, tặng trên 
200 suất quà tết cho thanh niên 
công nhân có hoàn cảnh khó 
khăn. Ngoài ra, tùy vào tình 
hình dịch Covid-19, Đoàn Khối 

sẽ tổ chức các hoạt động văn 
nghệ, TDTT, các gian hàng 0 
đồng… để hỗ trợ thanh niên 
công nhân.

Qua sự kêu gọi của Đoàn 
Khối DN tỉnh, Chi đoàn 
Vietcombank Bình Định đã 
vận động các ĐVTN đóng góp 1 
ngày lương để trao 50 suất quà 
cho các công nhân có hoàn cảnh 
khó khăn. “Những phần quà 
tuy nhỏ, nhưng rất có ý nghĩa 
về mặt tinh thần, giúp cho các 
công nhân, nhất là những công 
nhân xa quê hương cảm thấy 
ấm lòng hơn khi Tết đang cận 
kề”, chị Lê Thị Lan Chi, Phó 
Bí thư Chi đoàn Vietcombank 
Bình Định chia sẻ.

Theo Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội 
LHTN tỉnh Nguyễn Thành 
Trung, thực hiện chương trình 
Mừng Đảng, mừng Xuân năm 
2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
và Hội LHTN tỉnh đã tổ chức 

nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm 
lo cho người dân, thanh niên 
công nhân có hoàn cảnh khó 
khăn bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. Hơn 1.000 phần quà 
tết đã được trao đến các công 
nhân, người lao động nghèo. 
Ngoài ra, các cơ sở Đoàn, Hội 
còn kết nối các tổ chức, DN, nhà 
hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua 
vé tàu, xe hỗ trợ công nhân về 
quê ăn Tết.

“Chỉ còn hơn 1 tuần nữa 
là đến tết Nhâm Dần 2022, 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ 
tăng cường chỉ đạo các cấp bộ 
Đoàn, Hội tiếp tục huy động 
các nguồn lực xã hội, kết nối 
các nhà hảo tâm trong và ngoài 
tỉnh để thực hiện nhiều hơn các 
chương trình, hoạt động giúp 
đỡ, chia sẻ khó khăn với người 
dân, thanh niên công nhân có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh”, anh Trung cho hay.

TRIỀU CHÂU

Tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.                                                                                               Ảnh: TRIỀU CHÂU

Theo phản ảnh của nhiều người dân ở 
huyện Phù Mỹ, thời gian qua, khi có việc 
tới TTYT huyện Phù Mỹ, gửi xe tại nhà xe 
của Trung tâm thì họ phải trả tiền cao hơn 
so với mức giá quy định. 

Cụ thể, theo Quyết định số 81/2016/QĐ-
UBND ngày 21.12.2016 của UBND tỉnh, 
mức giá trông giữ xe máy, xe mô tô tại các 
bệnh viện vào ban ngày là 2.000 đồng/lượt; 
trường hợp trông giữ xe ban đêm (từ 22 
giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) thì mức thu 
bằng 1,5 lần mức thu ban ngày. Tuy nhiên, 
giá giữ xe tại TTYT huyện Phù Mỹ là 3.000 
đồng/lượt vào ban ngày và 5.000 đồng/lượt 
vào ban đêm.

Bên cạnh đó, tại nhà trông giữ xe của 
TTYT huyện Phù Mỹ không có bảng công 
khai mức giá theo đúng quy định; vé giữ 

Giá dịch vụ giữ xe tại TTYT huyện Phù Mỹ  
cao hơn quy định

xe do cá nhân làm dịch vụ trông giữ xe 
tự phát hành, trên vé không ghi giá tiền. 
“Chính sự mập mờ này nên mới có chuyện 
người làm dịch vụ trông giữ xe thu tiền 
cao hơn so với mức giá quy định của tỉnh. 

Tôi đề nghị lãnh đạo TTYT huyện Phù 
Mỹ sớm chấn chỉnh tình trạng này”, ông 
L.V.D (ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) 
nêu ý kiến.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Giám đốc 
TTYT huyện Phù Mỹ, Trung tâm hợp đồng 
với một cá nhân ở huyện Phù Mỹ để thực 
hiện dịch vụ trông giữ xe. Trong hợp đồng 
có nội dung phải thu phí trông giữ xe đúng 
với mức giá do UBND tỉnh quy định và 
phải có bảng công khai mức giá đặt tại nhà 
xe của Trung tâm. “Tôi xin tiếp thu ý kiến 
phản ảnh về việc giá trông giữ xe tại nhà 
xe của Trung tâm cao hơn so với quy định. 
Tôi sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm việc 
với cá nhân thực hiện dịch vụ trông giữ xe 
để chấn chỉnh”, ông Học cho hay.

CÔNG LUẬN

Vé giữ xe do cá nhân làm dịch vụ trông giữ xe tại 
TTYT huyện Phù Mỹ tự phát hành và không ghi giá 
tiền.                                                                    Ảnh: CÔNG LUẬN  
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Bình Định

Chúng ta dọn dẹp nhà 
cửa đón khách, nhưng liệu 
chúng ta có đủ năng lực để 
đón khách hay không. Tôi nhận 
thấy về năng lực để Quy Nhơn 
tiếp đón một lượng lớn khách 
quốc tế cũng như trong nước 
đến còn chưa đạt yêu cầu, 
nhưng đó là “viên gạch” đầu 
tiên mà chúng tôi đặt, với mong 
muốn đào tạo nguồn nhân lực 
du lịch - đây là bước đầu tiên 
quan trọng nhất để phát triển 
du lịch. Thông qua việc tài trợ 
100 tỷ đồng, chúng tôi mong 
muốn đào tạo khoảng 10.000 
lao động để phục vụ phát triển 
kinh tế du lịch của Bình Định”.

Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG,
Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh

“
TP Quy Nhơn được đánh 

giá là điểm đến hấp dẫn, an 
toàn hàng đầu tại Đông Nam 
Á. Năm 2020, Diễn đàn Du 
lịch Đông Nam Á công nhận 
TP Quy Nhơn là “Thành phố 
du lịch sạch ASEAN giai đoạn 
2020 - 2022”. Theo ông Ngô 
Hoàng Nam, Chủ tịch UBND 
TP Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng 
Thịnh tham gia xây dựng đề án 
phát triển du lịch Quy Nhơn 
sẽ mở ra vận hội mới đưa phố 
biển trở thành điểm đến hàng 
đầu châu Á. Đề án tập trung 
khai thác tiềm năng và vị thế 
vốn có của Quy Nhơn tại thị 
trường trong nước, khai phá 
tiềm năng trong phân khúc 
du lịch cao cấp, đảm bảo tăng 
trưởng du lịch song hành với 
phát triển bền vững KT-XH, 
bảo tồn bản sắc văn hóa. 

Ông Il-Dong Kwon, Giám 
đốc điều hành BCG Việt Nam, 
cho rằng: “Quy Nhơn còn có 
nhiều tài nguyên du lịch cả vật 
thể và phi vật thể chưa được 
khai phá, trong khi xu hướng 
du khách toàn cầu dần lựa 
chọn các nhà cung cấp dịch vụ 
du lịch trải nghiệm thân thiện 
với môi trường và có trách 
nhiệm với xã hội. Vì vậy Quy 

Hội đồng Tư vấn du lịch 
và Ban Nghiên cứu phát triển 
kinh tế tư nhân đều đề xuất Việt 
Nam nên mở cửa du lịch quốc 
tế vào dịp 30.4 - 1.5 tới để nắm 
bắt cơ hội.

Đại diện cho Ban Nghiên 
cứu phát triển Kinh tế tư nhân 
(Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn 
cải cách thủ tục hành chính 
của Thủ tướng Chính phủ), 
ông Trương Gia Bình cho rằng 
ngành du lịch Việt Nam cần 
sớm công bố mở cửa du lịch 
quốc tế, trong bối cảnh nhiều 
nước châu Á chưa làm được 
việc này. “Mở cửa vào ngày 
30.4 tới đây là cơ hội ngàn năm 
có một. Khi đó Việt Nam sẽ có 
vị thế khác hẳn, khách du lịch 
quen với hình ảnh Việt Nam sẽ 
quay trở lại”, ông Bình cho biết.

Đồng tình với ý kiến này, 
ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch 
Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) 
cho rằng nếu Việt Nam mở cửa 
vào dịp 30.4 tới sẽ thu hút sự 

chú ý lớn của truyền thông quốc 
tế, trong lúc các điểm đến khác 
chưa công bố mở cửa. Ông Trần 
Trọng Kiên cũng đề xuất cho 
phép thêm nhiều tỉnh, thành 
phố tham gia đón khách quốc 
tế, đồng thời giảm thiểu thủ 
tục cho các DN đón khách, vì 
nguồn lực của DN đã bị hạn chế 
rất nhiều do đại dịch Covid-19.

Theo đề xuất của Tổng cục 
Du lịch, thời điểm mở cửa toàn 
bộ dự kiến trong quý II/2022. Bộ 
trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn 
Văn Hùng khẳng định du lịch 
Việt Nam sẽ phải “đi bằng cả 
hai chân”, bên cạnh du lịch nội 
địa thì cần mở cửa du lịch quốc 
tế để phát triển nhanh hơn. 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng 
yêu cầu Tổng cục Du lịch đánh 
giá chương trình thí điểm, 
mức độ sẵn sàng và công tác 
phòng chống dịch bệnh ở các 
địa phương để nghiên cứu, đề 
xuất khả năng mở cửa vào dịp 
30.4 tới.           (Theo VOV)

Đến thị trấn Phù Mỹ (huyện 
Phù Mỹ), đi theo đường Chu 
Văn An về hướng Tây khoảng 
7 km bạn sẽ đến hồ Đá Trải, ở 
thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa 
(ảnh). Đây là một điểm đến mới 
thu hút khá nhiều các bạn trẻ 
tham quan, check-in và gần đây 
là trào lưu chụp ảnh cưới.

Cách khu dân cư khá xa nên 
hồ giữ được nét nguyên sơ, 
quanh hồ là rừng đầu nguồn 
xanh um, nhấp nhô những tảng 
đá trắng giữa rừng cây, hút ánh 
nhìn. Từ bờ hồ nhìn về xóm làng 
xa xa là đồng lúa xanh non và 
điểm xuyết những luống đậu 
đỗ hong mình trong nắng. Ven 
hồ có đài cao là nơi quan sát và 
điều tiết nước, chịu khó lên đây, 
bạn sẽ có cảm giác như đang 
đứng giữa trời xanh và nước 
non mênh mông, kỳ vĩ. Đây 
cũng là vị trí được nhiều phó 
nháy ảnh cưới thực hiện những 
khuôn hình có tên “bay trong 
hạnh phúc” 

Nếu bạn muốn khám phá thì 
ven hồ có một lối mòn do những 
người trồng điều, trồng keo mở 
đấy, men theo lối này bạn sẽ lần 
lượt thấy những tảng đá vừa 
to, vừa rộng len lỏi giữa rừng 
điều cứ như chúng được cẩu về 
đây để trang trí vậy. Những tảng 
đá này tạo ra nhiều mái che tự 
nhiên rất tuyệt nếu bạn đến đây 
ngày nắng nóng, hơn nữa xung 
quanh còn có những khe nước 

mạch chảy róc rách vui tai, như 
xa như gần. 

Nếu bạn chuẩn bị kỹ, bạn 
nên lưu lại đây qua đêm. Về 
đêm, nhìn về phía cửa biển 
Đề Gi (Phù Cát) bạn sẽ thấy 
những dãy đèn sáng nhấp nhô 
ngoài khơi trong màn đêm 
nhung huyền. 

Quá nhiều cho bạn khi 
check-in ở hồ Đá Trải. 

BẢO NGÂN

Du lịch Quy Nhơn 

Nhơn có cơ hội để trở thành 
điểm đến hàng đầu châu Á nếu 
định hướng phát triển thương 
hiệu du lịch gắn liền với giá trị, 
bản sắc khác biệt và phát triển 
du lịch bền vững”.

Nhằm thực hiện chiến lược 
đưa Quy Nhơn vươn tầm châu 
Á, Tập đoàn Hưng Thịnh và 

Vietravel cũng đã ký kết hợp 
tác chiến lược toàn diện, cùng 
thực hiện các chương trình 
quảng bá, kết nối Quy Nhơn 
với các thị trường du lịch quốc 
tế giàu tiềm năng tại châu Âu, 
Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Hồng Kông (Trung Quốc)… 

Ông Nguyễn Đình Trung, 
Chủ tịch Tập đoàn Hưng 
Thịnh, chia sẻ: “Chúng tôi luôn 
tích cực hợp tác với các DN đầu 
ngành trong và ngoài nước để 
cùng nâng cao tầm vóc của 

thương hiệu du lịch Quy Nhơn, 
đóng góp nhiều hơn nữa vào 
sự phát triển KT-XH của địa 
phương. Chúng tôi hy vọng sẽ 
chắp thêm đôi cánh để du lịch 
Quy Nhơn hiện thực hóa “tầm 
nhìn châu Á” đúng với những 
tiềm năng và tài nguyên nơi 
đây vốn có”.  

Việc Tập đoàn Hưng Thịnh 
cùng nhiều đối tác danh tiếng 
trong và ngoài nước ký kết 
hợp tác chiến lược xây dựng 
du lịch Quy Nhơn được cho 

là cú hích lớn trong phát triển 
du lịch với cách tiếp cận toàn 
diện, từ xây dựng tầm nhìn 
đột phá, hoạch định chiến 
lược, cho đến đầu tư vào 
những dự án cung cấp các sản 
phẩm du lịch đa dạng và hỗ 
trợ các chương trình đào tạo 
nguồn nhân lực. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Lâm Hải Giang chia sẻ: Nhìn 
lại những thành tựu nổi bật 
thời gian qua mà Bình Định 
đạt được, không thể không 
nhắc đến sự đồng hành của 
các nhà đầu tư, DN. Trong 
đó, Tập đoàn Hưng Thịnh 
với vai trò nhà đầu tư chiến 
lược đã và đang thực hiện 
đúng cam kết, triển khai xây 
dựng nhiều dự án lớn tại Bình 
Định, đặc biệt là dự án Hải 
Giang Merry Land với vốn 
đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, 
dự kiến sẽ hoàn thành và đi 
vào hoạt động vào năm 2023. 
Sự tiên phong của Tập doàn 
Hưng Thịnh không chỉ đóng 
góp quan trọng vào mục tiêu 
tăng trưởng KT-XH, còn tạo 
hiệu ứng kéo theo nhiều nhà 
đầu tư đến với Bình Định.  

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Đề xuất Việt Nam mở cửa du lịch 
quốc tế dịp 30.4Check-in hồ Đá Trải

chinh phục châu Á
Trên nền tảng phát triển du lịch sẵn có của Quy Nhơn, Tập 
đoàn Hưng Thịnh và UBND TP Quy Nhơn, Tập đoàn Tư vấn 
quốc tế Boston Consulting Group (BCG) đã bắt tay ký thỏa 
thuận hợp tác chiến lược “Du lịch Quy Nhơn - Tầm nhìn châu 
Á” để xây dựng đề án phát triển du lịch TP Quy Nhơn đến 
năm 2030 với mục tiêu đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến 
hàng đầu châu Á. 

Tập đoàn Hưng Thịnh, BCG Việt Nam và UBND TP Quy Nhơn ký thỏa thuận 
xây dựng Đề án phát triển du lịch Quy Nhơn đến năm 2030. Ảnh: NGỌC NHUẬN

TP Quy Nhơn hội đủ tài nguyên du lịch để trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.                                                   Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI
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Bình Định

Tích cực hỗ trợ
Dịch Covid-19 tước đi mái 

ấm của nhiều người, trong đó 
có trẻ em, cùng đó là nguy 
cơ trẻ bỏ dở việc học. Chứng 
kiến nhiều hoàn cảnh thương 
tâm, hội viên phụ nữ các cấp 
đã cùng nhau quyên góp, 
đồng thời kêu gọi nhà hảo 
tâm chung tay nâng bước trẻ. 
Tính đến ngày 12.1.2022, các 
cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã 
nhận đỡ đầu 49 trẻ mồ côi do 
Covid-19 theo chương trình 
“Mẹ đỡ đầu” do Trung ương 
Hội LHPN Việt Nam phát 
động. Tùy vào từng hoàn 
cảnh cụ thể mà cơ sở nhận 
đỡ đầu sẽ có hình thức hỗ 
trợ phù hợp như tặng sổ tiết 
kiệm, hỗ trợ sinh hoạt phí 
hằng tháng cho đến khi trẻ 
đủ 18 tuổi...

Tuy vậy, không phải chỉ 
đến khi Covid-19 hoành hành, 
trẻ em mới được các cấp hội 
quan tâm. Tại một số cơ sở 
hội, công tác đỡ đầu, chăm 
lo cho trẻ em được chú trọng 
từ sớm. Hội LHPN xã Phước 
Lộc (huyện Tuy Phước) hiện 
nhận đỡ đầu 9 trẻ, trong đó 
có em Nguyễn Văn Thức, học 
sinh lớp 10 Trường THPT 
Tuy Phước 1. Gia đình Thức 
thuộc hộ nghèo, cha bị ung 
thư xương, phải cắt bỏ 1 
chân, mẹ quanh năm làm 
lụng đầu tắt mặt tối để lo cho 
gia đình. Dịch bệnh ập đến, 
gia đình càng trở nên khó 
khăn hơn. Thế nhưng, chưa 
khi nào Thức phải thôi học 
vì được Hội LHPN xã nhận 
đỡ đầu từ 6 - 7 năm trước. 
Thức xúc động: “Các cô hội 

Trẻ em là để yêu thương
Hưởng ứng chương trình hướng về trẻ em do Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, 

hội LHPN các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay xây dựng môi trường an toàn, hỗ 
trợ trẻ phát triển toàn diện.

Hội LHPN tỉnh trao quà do Công ty Nestlé Việt Nam tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện An Lão.     Ảnh: LINH DƯƠNG

phụ nữ xã thật sự là người 
mẹ thứ hai của em. Nhờ các 
cô mà em được đến trường, 
gần đây nhất em còn được 
tặng điện thoại và sim để học 
trực tuyến. Em sẽ cố gắng giữ 
vững thành tích học giỏi để 
không phụ lòng các cô”.

Tại TX An Nhơn, nhiều 
học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn đã được tiếp thêm 
động lực học trực tuyến nhờ 
những món quà ý nghĩa từ 
Hội LHPN thị xã. Từ cuối 
tháng 10 đến đầu tháng 
11.2021, Hội bắt đầu kêu gọi 
cán bộ hội đóng góp kinh phí, 
đồng thời chủ động phối hợp 
với các trường THCS, tiểu 

học và Hội Khuyến học thị 
xã kết nối, vận động VNPT 
Bình Định cùng triển khai 
chương trình “Sóng và máy 
tính cho em” với cơ chế: 
Nhà trường tặng điện thoại 
thông minh, Hội LHPN thị 
xã tặng sim, cước phí cho 
66 học sinh của 19 trường 
tiểu học trên địa bàn. Theo 
đó, mỗi em nhận 1 thẻ sim 
và 6 tháng cước phí, tổng trị 
giá 350 nghìn đồng. Ngoài 
ra, Hội cũng tặng 1 thẻ sim 
cùng 3 tháng cước phí cho 
150 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn của các trường 
THCS với tổng kinh phí 30 
triệu đồng.

Chung tay vì sự 
phát triển của trẻ

Bà Lê Vũ Vân Kiều, Chủ 
tịch Hội LHPN TX An Nhơn, 
cho biết: “Trước ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, trẻ em 
đối mặt với nhiều nguy cơ như 
mồ côi, thiếu điều kiện để tiếp 
tục việc học. Do đó, Hội LHPN 
thị xã đã triển khai nhiều hoạt 
động để tạo điều kiện cho trẻ 
tiếp tục được đến trường”.

Để trẻ phát triển toàn diện, 
hội LHPN các cấp tích cực kết 
nối với nhiều đơn vị nhằm tăng 
cường chăm lo, nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho trẻ. Cầm 
bịch sữa Milo trên tay, em Đinh 
Thị Na Ra, 8 tuổi, ở thôn 7, thị 

trấn An Lão (huyện An Lão) 
háo hức: “Sữa này ngon quá! 
Hương vị khác với sữa thỉnh 
thoảng mẹ mua cho con. Con 
thích lắm!”. Không chỉ Na Ra 
mà 1.000 trẻ em khó khăn toàn 
tỉnh đều được nhận sữa miễn 
phí. Đây là phần quà do Công 
ty Nestlé Việt Nam tặng trong 
chương trình phối hợp cùng 
Hội LHPN tỉnh góp phần cải 
thiện dinh dưỡng, nâng cao 
sức khỏe, giảm tỷ lệ suy dinh 
dưỡng cho trẻ, đặc biệt là trẻ ở 
vùng sâu vùng xa. 

Cũng với phương châm 
“tất cả vì sự phát triển của 
trẻ”, chính quyền xã An Nghĩa 
(huyện An Lão) đã phối hợp 
cùng Trường Tiểu học An 
Nghĩa sắp xếp nơi nghỉ trưa 
cho 29 học sinh có nhà cách xa 
trường, giúp phụ huynh bớt áp 
lực đưa đón và đảm bảo chất 
lượng giấc ngủ cho trẻ. Bởi 
vậy, người dân ở đây đã quen 
thuộc với hình ảnh hằng ngày 
sau khi kết thúc chương trình 
học buổi sáng, giáo viên của 
trường lại tất bật đón các em 
đến chỗ nghỉ trưa do xã sắp 
xếp sẵn. Ông Trịnh Hồng Vinh, 
Bí thư Đảng ủy xã An Nghĩa, 
cho biết: “Đảng ủy xã đã hỗ trợ 
29 giường xếp để các em nghỉ 
ngơi, đồng thời phối hợp cùng 
nhà trường, Hội LHPN tỉnh 
kịp thời hỗ trợ trẻ trên nhiều 
phương diện”. 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: 
Hội đã tích cực vận động các 
nguồn lực nhằm chăm lo cho 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
thông qua các phần quà san sẻ 
yêu thương, đặc biệt là chương 
trình “Mẹ đỡ đầu” , “Sóng và 
máy tính cho em” với hy vọng 
tiếp thêm động lực để các em nỗ 
lực vượt khó, gây dựng tương 
lai tươi đẹp.          LINH DƯƠNG

Sau khi chương trình “Mái ấm 
tình thân” của Hội Phụ nữ CA tỉnh 
được triển khai giữa tháng 12.2021, 
với hoạt động mở đầu là tặng sổ tiết 
kiệm (mỗi sổ 5 triệu đồng) cho 31 trẻ 
mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 
trên địa bàn toàn tỉnh, phụ nữ CA các 
đơn vị, địa phương đã có nhiều hoạt 
động thiết thực hưởng ứng chương 
trình ý nghĩa này, đặc biệt trong dịp 
Tết đến xuân về. 

Giữa tháng 1 vừa qua, hội viên 
Phòng CSGT CA tỉnh đã đến thăm, 
tặng quà cho 3 gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn và có người mất 
do dịch bệnh đang sinh sống trên địa 
bàn phường Trần Quang Diệu (TP Quy 
Nhơn) và phường Nhơn Hòa (TX An 
Nhơn). Trong đó, đáng chú ý là hộ ông 
Huỳnh Xuân Ngọc (tổ 14, khu phố 6, 
phường Trần Quang Diệu) đang nuôi 
cháu ngoại chưa đầy 5 tháng tuổi, đã 
mất mẹ vì Covid-19 từ khi chào đời. 

Trước đó, Hội Phụ nữ Phòng Kỹ 
thuật nghiệp vụ, CA tỉnh đã tặng 2 
phần quà (gồm 2 sổ tiết kiệm, sữa, 
gạo, bánh kẹo…) cho các cháu mồ 
côi mẹ do dịch Covid-19 trên địa bàn 

Tây Sơn nhận 
đỡ đầu trẻ mồ côi 
do Covid-19

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ 
đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt 
Nam phát động, Hội LHPN huyện Tây 
Sơn triển khai thực hiện chương trình 
hỗ trợ, nuôi dưỡng, đỡ đầu 3 trẻ em mồ 
côi mẹ do Covid-19 trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện thống nhất quy 
định chung hỗ trợ tối thiểu 500 nghìn 
đồng/tháng/em. Đợt 1, thực hiện trong 5 
năm (2022 - 2026). Hội LHPN xã Bình Tân, 
Tây Thuận là 2 đơn vị trực tiếp nhận đỡ 
đầu 3 trẻ mồ côi và các cơ sở hội cùng hỗ 
trợ thực hiện. Mỗi dịp tết Dương lịch, tết 
Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi, tết Trung 
thu, khai giảng năm học mới... tùy theo 
điều kiện, mỗi đơn vị hỗ trợ thêm sách 
vở, đồ dùng học tập, sữa, các sản phẩm 
dinh dưỡng, quần áo; hỗ trợ trẻ tham gia 
các lớp năng khiếu, ngoại ngữ, vi tính…

Để chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ 
mồ côi do Covid -19 có sức lan tỏa trong 
cộng đồng, Hội LHPN huyện sẽ kết nối 
với những tấm lòng nhân ái chung tay 
chăm lo.                                      MỘC MIÊN 

Nhân lên những “Mái ấm tình thân”

huyện Tây Sơn và TP Quy Nhơn; mỗi 
phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Mới đây, phụ nữ CA TX Hoài Nhơn 
đã tặng 20 suất quà (650 nghìn đồng/
suất) cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn 
cảnh khó khăn, nhất là ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid-19 ở các xã Hoài Phú, 
Hoài Châu Bắc và Hoài Châu.

Ngoài ra, các hội phụ nữ cơ sở 
đang có kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho 

trẻ mồ côi do đại 
dịch Covid-19, cụ 
thể là bảo trợ chi phí 
học tập, mua BHYT, 
bảo hiểm thân thể, 
hỗ trợ chi phí mua 
quần áo, sách vở, xe 
đạp cho các em đến 
trường vào đầu năm 
học mới; phối hợp 
với nhà tài trợ hỗ trợ 
tiền mặt, tặng sổ tiết 
kiệm, nhận đỡ đầu. 
Đối với các trường 
hợp gia đình có từ 3 
đến 4 trẻ mồ côi tại 
huyện Tây Sơn và TX 
Hoài Nhơn, các hội cơ 

sở sẽ phối hợp hỗ trợ để hiệu quả hơn. 
Thiếu tá Châu Thị Ngọc Hồng, 

Chủ tịch Hội Phụ nữ CA tỉnh, cho biết: 
Hội đã triển khai chương trình đến 
từng hội cơ sở, từng hội viên. Hy vọng 
trong thời gian tới, chương trình “Mái 
ấm tình thân” có nhiều hoạt động thiết 
thực, hỗ trợ các em mồ côi vượt qua 
mất mát bằng sự chăm sóc tận tình, ấm 
áp của cộng đồng”.                  T.LONG

Hội Phụ nữ CA tỉnh tặng sổ tiết kiệm cho một gia đình có trẻ mồ côi.



6 XÃ HỘI CHỦ NHẬT, 23.1.2022
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Giảm nghèo trong 
bối cảnh phòng, chống 
dịch Covid-19

Theo Sở LĐ-TB&XH, dù 
gặp nhiều khó khăn do dịch 
Covid-19 nhưng theo chuẩn 
nghèo cũ thì tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân toàn tỉnh năm 2021 
còn 3,13% (giảm 0,98%); riêng 
các huyện nghèo còn 23,51% 
(giảm 5,83%) so với năm 2020. 
Dịch Covid-19 đã gây không ít 
khó khăn, đặc biệt là công tác 
xuất khẩu lao động nhưng toàn 
ngành đã phối hợp với các sở, 
ngành, hội đoàn thể liên quan, 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai thực hiện kịp 
thời chính sách giảm nghèo, 
an sinh xã hội, bảo trợ xã hội 
và vận động toàn xã hội cùng 
chung tay hỗ trợ hộ nghèo, cận 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.    

Cuối năm 2021, theo kết quả 
rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo 
chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025, 
toàn tỉnh có 5,72% hộ nghèo, 
5,54% hộ cận nghèo; riêng tại 
các huyện nghèo, tỷ lệ này tương 
ứng là 35,19% và 20,10%.

Việc tỷ lệ hộ nghèo tăng 
(theo chuẩn mới) đang đặt ra 
không ít thách thức với nhiều 
địa phương, nhất là những địa 
phương đang nỗ lực xây dựng 
nông thôn mới; trong khi đó, 
dịch Covid-19 vẫn chưa bị đẩy 
lùi. Theo kết quả thăm dò sơ bộ, 
đa số các huyện, thị xã, thành 
phố xác định giảm nghèo giai 
đoạn tới sẽ đặt trong bối cảnh 
sống chung, không coi Covid-19 
là đại dịch nữa. “Công tác rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đã 
được triển khai rất kỹ lưỡng, 
sát với thực tế. Trên cơ sở đó, 
những giải pháp đề xuất sẽ giải 
quyết căn cơ khó khăn trong 
thực tế có dịch Covid-19 trên 

(BĐ) - Sáng 22.1, Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng 
nhà hảo tâm tổ chức bàn giao 
nhà tình thương cho cụ Trần 
Thị Quyên (xã Cát Tài, huyện 
Phù Cát). Cụ Quyên (SN 1940) 
ở cùng con trai là anh Trần 
Văn Thanh (SN 1974) trong 
căn nhà đã xuống cấp nghiêm 
trọng. Anh Thanh thu nhập 
bấp bênh không có khả năng 
sửa nhà. Hội đã vận động 
Hội Bất động sản Tuy Phước, 
nhóm thiện nguyện Ước mơ 
Quy Nhơn, Chi hội Tương 
chao đậu hũ 3 Phù Cát, Chi 
hội Bác Ái Tuy Phước đóng 
góp tổng cộng 120 triệu đồng 
xây mới ngôi nhà gần 60 m2 

và tặng giường, tủ, bàn, ghế, 
nồi cơm điện, lương thực, nhu 

yếu phẩm để hai mẹ con cụ 
Quyên đón Tết.
l  Cùng ngày, Hội CTĐ 

huyện Phù Mỹ cũng đã trao 
60 triệu đồng hỗ trợ gia đình 
bà Trần Thị Thu (ở khu phố An 
Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ) 
xây dựng nhà ở bị xuống cấp. 
Ngoài ra, Hội còn tặng tủ lạnh 
và ti vi, trị giá 10 triệu đồng.

Gia đình bà Thu thuộc diện 
chính sách, nhà ở đang xuống 
cấp và chưa có công trình vệ 
sinh, nhà bếp. Nguồn kinh 
phí hỗ trợ gia đình bà Thu do 
nữ doanh nhân Hồ Thị Thanh 
Hương (quê ở huyện Phù Mỹ, 
đang sinh sống và làm việc tại 
TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 
tài trợ.

KHÁNH HUÂN -  VĂN TỐ

Nỗ lực giảm nghèo bền vững, 
thích ứng với dịch bệnh

Chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 đã nâng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo bình quân trong 
toàn tỉnh lên cao. Tuy việc này không gây nhiều bất ngờ nhưng đòi hỏi những giải pháp giảm nghèo hiệu quả để 
đảm bảo tỷ lệ giảm nghèo như mong muốn từng năm và cuối giai đoạn.  

Nắm chắc nguồn cung lao động, định hướng việc làm có thu nhập ổn định, phù hợp tình hình dịch bệnh trên địa bàn cho 
người dân là một trong những giải pháp giảm nghèo bền vững.                                                                                                          Ảnh: N.T

địa bàn. TX An Nhơn phấn đấu 
từ năm 2022 trở đi, giảm tỷ lệ 
hộ nghèo, cận nghèo từ 0,5% trở 
lên; đến cuối năm 2025, giảm 
tỷ lệ này dưới 2%”, ông Phạm 
Văn Hiển, Trưởng Phòng LĐ-
TB&XH TX An Nhơn, trao đổi.

Chú trọng tính bền vững, 
tránh tái nghèo

Theo kết quả rà soát hộ 
nghèo, cận nghèo năm 2021 vừa 
được UBND tỉnh phê duyệt, 
trong số 3 huyện miền núi, Vĩnh 
Thạnh có tỷ lệ hộ nghèo cao 
nhất với 38,39%, tiếp đến là An 
Lão 36,13%, Vân Canh 30,58%. 
Tỷ lệ hộ nghèo tăng cao do yếu 
tố khách quan nhưng đang đặt 
ra rất nhiều thách thức với các 
huyện miền núi, bởi bên cạnh 
khó khăn do Covid-19 vẫn còn 
tồn tại tư tưởng ỷ lại, trông chờ 

vào sự trợ giúp của Nhà nước 
và cộng đồng. 

Phát biểu tại Hội nghị tổng 
kết ngành LĐ-TB&XH, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải 
Giang yêu cầu các sở, ngành, 
địa phương phải có giải pháp 
giảm nghèo bền vững. “Đời 
sống của một bộ phận dân 
cư còn rất khó khăn. Nỗ lực 
xây dựng nông thôn mới vô 
tình tạo sức ép không nhỏ 
lên tỷ lệ giảm nghèo ở một 
vài địa phương. Theo đó, các 
giải pháp giảm nghèo cần 
hết sức chú trọng tính bền 
vững, để tránh tình trạng tái 
nghèo, phát sinh nghèo trong 
suốt giai đoạn”, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo. 

Ở góc độ của ngành  
LĐ-TB&XH, ông Nguyễn 
Mỹ Quang, Giám đốc Sở  

LĐ-TB&XH cho rằng, cần chú 
trọng nâng cao hiệu quả sử 
dụng các nguồn vốn đầu tư 
ở các địa phương. Triển khai 
thực hiện đạt chất lượng, hiệu 
quả các chính sách hỗ trợ 
giảm nghèo như: Tín dụng 
ưu đãi cho người nghèo và 
cận nghèo, hỗ trợ chăm sóc y 
tế, giáo dục - đào tạo, cải thiện 
nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số, hộ sinh 
sống vùng ngập lụt, thiên tai; hỗ 
trợ phát triển sản xuất, khuyến 
nông - lâm - ngư, phát triển 
ngành nghề… Nâng cao năng 
lực cán bộ làm công tác giảm 
nghèo. Lồng ghép giảm nghèo 
trong các chương trình, dự án 
liên quan. Hỗ trợ đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng ở các xã đặc 
biệt khó khăn vùng bãi ngang, 
ven biển, hải đảo. Đẩy mạnh 

Ngày 18.1, Phó Thủ 
tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh đã 
ký Quyết định số 90/QĐ-
TTg phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021 - 2025. Mục 
tiêu tổng quát là thực hiện 
giảm nghèo đa chiều, bao 
trùm, bền vững, hạn chế tái 
nghèo và phát sinh nghèo. 

Chương trình phấn đấu 
giảm 1 - 1,5%/năm tỷ lệ hộ 
nghèo theo chuẩn nghèo 
đa chiều; giảm trên 3%/năm 
tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu 
số; giảm từ 4 - 5%/năm tỷ 
lệ hộ nghèo ở các huyện 
nghèo. Phấn đấu trong 
giai đoạn này, 30% huyện 
nghèo, 30% xã đặc biệt khó 
khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải đảo thoát khỏi 
tình trạng nghèo, đặc biệt 
khó khăn. 

việc tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức của nhân dân đối 
với các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về hỗ 
trợ giảm nghèo. Động viên các 
hộ nghèo tự phấn đấu vươn lên 
thoát nghèo, khắc phục tư tưởng 
ỷ lại, trông chờ vào sự trợ giúp 
của Nhà nước và cộng đồng.

“Việc nắm nguồn cung lao 
động cũng phải được quan tâm 
và làm tốt. Năm 2021 có sự dịch 
chuyển lao động rất lớn nhưng 
thực tế một số địa phương 
không nắm chắc việc này nên 
không kịp thời đề xuất các 
chính sách. Nhất là ở cấp xã, 
phường, nắm chắc được nguồn 
cung lao động bao nhiêu thì 
mới làm tốt được công tác giải 
quyết việc làm bấy  nhiêu”, ông 
Quang phân tích.          NGỌC TÚ

Xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người 
cao tuổi, gia đình chính sách khó khăn

(BĐ) - Sáng 22.1, Hội CTĐ 
phường Nhơn Phú (TP Quy  
Nhơn) cùng nhà tài trợ tặng 280 
suất quà tết cho hộ nghèo, cận 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 
của phường. Mỗi suất quà trị 
giá 500 nghìn đồng. Cùng đó, 
tại phường Nhơn Bình (TP Quy 

Nhơn), Hội CTĐ phường cùng 
nhà tài trợ tặng 150 suất quà 
với tổng giá trị 75 triệu đồng 
cho hộ dân khó khăn trên địa 
bàn phường. Mỗi suất quà trị 
giá 500 nghìn đồng. 

Cũng trong sáng 22.1, bà 
Nguyễn Thị Ngọ - nguyên 

Chủ tịch Hội CTĐ TP Quy 
Nhơn - đã trao 140 suất quà 
của nhà hảo tâm cho hộ nghèo, 
cận nghèo, có hoàn cảnh khó 
khăn ở 2 phường Nhơn Phú và 
Nhơn Bình. Mỗi suất quà trị giá  
450 nghìn đồng.

N. NGA

Tặng quà tết người dân khó khăn ở Quy  Nhơn 

(BĐ) - Ngày 22.1, tại huyện 
Phù Cát, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh tổ chức tặng 
4.502 thẻ BHYT với tổng giá 
trị hưởng lợi trên 3,6 tỷ đồng 
cho người dân thuộc hộ cận 
nghèo đang gặp khó khăn do 
Covid-19 của một số huyện, thị 
xã, thành phố. 

Cụ thể, TP Quy Nhơn 502 
thẻ, TX An Nhơn 800 thẻ, huyện 
Tuy Phước 800 thẻ, Phù Cát  

800 thẻ, Phù Mỹ 600 thẻ, Hoài 
Ân 500 thẻ và Tây Sơn 500 thẻ. 

Tổng số tiền mua tặng thẻ 
BHYT năm nay do Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận 
động nhà hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh ủng hộ. Trong đó, 
Hội đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh ủng hộ 271,552 
triệu đồng, Quỹ từ thiện xã hội 
Tâm Nguyện Việt (TP Hồ Chí 
Minh) 241,38 triệu đồng, Tổ 

chức thiện nguyện Nghĩa tình 
quê hương (TP Hồ Chí Minh) 
60,4 triệu đồng, Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) 36,207 triệu 
đồng và Chi hội Bảo trợ bệnh  
nhân nghèo Tâm Phát Quy 
Nhơn 24,2 triệu đồng. 

Dịp này, Hội đã gửi tặng 
bảng tri ân đến một số nhà  
hảo tâm.

NGỌC NGA

Tặng trên 4.500 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo
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Bình Định

Tội phạm tinh vi, phức tạp
Theo CA huyện Tuy Phước, tuy 

tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn 
huyện chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, nhưng 
đang diễn biến hết sức phức tạp. Cụ 
thể, những vụ việc bị phát hiện gần 
đây cho thấy, các đối tượng sử dụng 
ma túy thành nhóm, trong đó có cả nữ 
và địa điểm được lựa chọn là nhà nghỉ, 
karaoke, nhà riêng. Mới đây, CA huyện 
phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về 
ma túy, CA tỉnh, kiểm tra tại 2 phòng hát 
của một quán karaoke trên địa bàn thôn 
Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, phát hiện 12 đối 
tượng có biểu hiện sử dụng trái phép 
chất ma túy, đã khởi tố vụ án, khởi tố 
bị can và tạm giam 5 đối tượng (3 nam, 
2 nữ) cùng về tội tổ chức sử dụng trái 
phép chất ma túy. 

Đáng nói, tội phạm ma túy còn khi 
tự biến nhà riêng của mình thành một 
điểm tụ tập sử dụng ma túy. Đối tượng 
N.V.H. (SN 1988, ở thôn Tư Cung, xã 
Phước Thắng, huyện Tuy Phước) đã chủ 
động xây 1 phòng liên thông từ phòng 
ngủ đến phòng vệ sinh ngay trong khuôn 
viên của gia đình, vị trí khuất bên trong 
và dự trữ sẵn ma túy, trang trí đầy đủ 
các vật dụng, công cụ nhằm phục vụ cho 
việc “bay” khi khách hàng có nhu cầu. Để 
qua mặt cơ quan chức năng, H. chỉ giao 
dịch với người quen và cửa chính đi vào 
ngôi nhà luôn được khóa chặt để nếu “có 
biến” là có thời gian tiêu hủy tang vật. 
Sau một thời gian dài theo dõi và nắm 
rõ quy luật hoạt động của H., lúc 2 giờ 
ngày 15.1, CA huyện Tuy Phước phối hợp 
với CA xã Phước Thắng tấn công vào tụ 
điểm ma túy này và bắt quả tang các đối 
tượng đang sử dụng trái phép chất ma 
túy cùng đầy đủ các tang vật. 

Thiếu tá Trần Quốc Tiến, Phó Đội 
trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, 
kinh tế, môi trường, CA huyện, cho biết: 
“Tội phạm ma túy có sự dịch chuyển qua 
lại giữa các địa bàn cũng như sự liên kết 
giữa các nhóm với nhau. Do đó, nắm chắc 
đối tượng, bám chặt địa bàn sẽ giúp cho 
công tác xác minh, lên phương án truy 
bắt đạt hiệu quả”.

Tuy Phước quyết tâm triệt xóa nạn ma túy
Gần đây, trên địa bàn huyện Tuy Phước, tội phạm ma túy không chỉ từ địa phương mà còn đến từ các địa 

bàn lân cận như TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, huyện Phù Cát, Tây Sơn với các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma túy. CA huyện đã đẩy mạnh các biện pháp triệt xóa, quyết không để Tuy Phước trở 
thành điểm nóng về tội phạm ma túy.

Các đối tượng đang phê ma túy tại căn phòng “bay” N.V.H. (thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, huyện 
Tuy Phước) ngay thời điểm CA huyện ập vào.                                                               Ảnh: CA HUYỆN TUY PHƯỚC

Kiên quyết xử lý
Thời gian qua, lãnh đạo CA huyện 

Tuy Phước đã chỉ đạo các phòng, ban, 
đơn vị và các xã, thị trấn triển khai thực 
hiện có hiệu quả công tác phòng, chống 
tội phạm ma túy bằng nhiều giải pháp, 
theo phương châm chủ động nắm bắt và 
xử lý ngay. Các đội nghiệp vụ và CA các 
xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên 
truyền dưới nhiều hình thức, từ đó kêu 
gọi người dân cùng tham gia tố giác 
tội phạm ma túy. Đồng thời, chủ động 
triển khai các biện pháp nghiệp vụ, có 
những phương án đấu tranh kịp thời 
và hiệu quả với từng loại tội phạm ma 
túy. Chính vì vậy, qua tháng cao điểm 
đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CA huyện 
đã bắt 3 vụ, khởi tố 2 vụ/9 đối tượng về 
các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 
2,7 g ma túy. 

Riêng năm 2021, CA huyện đã bắt 
11 vụ/29 đối tượng, hiện đã khởi tố 10 
vụ/27 đối tượng với các hành vi mua 
bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép 
chất ma túy. Thượng tá Võ Đình Phúc, 
Phó Trưởng CA huyện Tuy Phước, cho 
biết: “Với quyết tâm không để tệ nạn ma 
túy lan rộng hay trở thành điểm nóng 
tại bất kỳ địa bàn nào, thời gian qua, 
lãnh đạo CA huyện đã chỉ đạo các đội 

nghiệp vụ và CA các xã, thị trấn thường 
xuyên rà soát đối tượng, địa bàn, thu thập 
thông tin, chứng cứ, nắm bắt quy luật 
hoạt động của tội phạm ma túy và nhanh 
chóng lập chuyên án, phá án hiệu quả”.

Có thể nói, tệ nạn ma túy và những 
tội phạm liên quan đã vươn “vòi” về 
những vùng nông thôn vốn yên bình. 
Vì vậy, ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 
tổ chức, đoàn thể và người dân về phòng, 
chống ma túy, tuyên truyền những thủ 
đoạn, cách thức mà các đối tượng mua 
bán ma túy thường sử dụng để mời chào, 
dụ dỗ, rủ rê thanh thiếu niên sa vào cạm 
bẫy; mỗi gia đình cần nâng cao cảnh 
giác, quản lý, giáo dục con em tránh xa 
tệ nạn ma túy.                            KIỀU ANH

Theo CA tỉnh, trong tháng cao điểm 
ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trước, 
trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022, tính từ ngày 15.12.2021 đến nay, 
lực lượng CA toàn tỉnh đã phát hiện 12 
vụ/39 đối tượng tàng trữ, mua bán, chứa 
chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất 
ma túy; thu giữ 128,72 g ma túy các loại. 
Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện, xử 
phạt hành chính hàng chục đối tượng 
sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Văn Triều, 
Trưởng CA huyện Hoài Ân, cho biết: 
Năm 2021, tình hình TNGT trên địa bàn 
huyện Hoài Ân giảm cả 3 tiêu chí, về số 
vụ, số người chết và số người bị thương. 
Toàn huyện xảy ra 7 vụ TNGT (giảm 7 
vụ), làm chết 6 người (giảm 4 người), bị 
thương 3 người (giảm 4 người). 

Có được kết quả này, lực lượng CA 
huyện và các ban, ngành, đoàn thể, địa 
phương đã triển khai đồng bộ, quyết 
liệt và hiệu quả các biện pháp đảm bảo  
trật tự ATGT.

Trong đó, lực lượng CSGT CA huyện 
tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các 
trường hợp xe chở hàng quá tải trọng, 
quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương 
tiện. Tuần tra, kiểm soát và kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố 
tình vi phạm trật tự ATGT; điều khiển 
xe trên đường mà trong cơ thể có chất 
ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Năm 2021, lực lượng CA huyện Hoài 
Ân đã thực hiện 1.416 ca tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; lập 

Hoài Ân kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông

(BĐ) - Nhân dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, ngày 22.1, lãnh đạo 
Ban ATGT tỉnh và Công ty CP Tập đoàn 
Hưng Thịnh, Công ty vận tải Quý Phước 
đã đi thăm và trao quà cho các gia đình 
nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn ở huyện Phù Cát, Phù Mỹ và 
TX Hoài Nhơn.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân 
cần thăm hỏi, động viên các gia đình 
có người thân bị thương, tử vong do 
TNGT và trao hỗ trợ mỗi gia đình 10 
triệu đồng (Ban ATGT tỉnh 2 triệu đồng, 
Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh 5 
triệu đồng, Công ty vận tải Quý Phước 
3 triệu đồng). Đây là hoạt động thường 
niên của Ban ATGT tỉnh nhằm chia sẻ 
nỗi đau do TNGT gây ra, kêu gọi sự 
giúp đỡ, cảm thông từ cộng đồng đối với 
những tổn thất, mất mát, khó khăn của 
gia đình các nạn nhân. Cùng với đó, đẩy 
mạnh hoạt động tuyên truyền, cảnh báo 
cho người dân về thảm họa TNGT, các 
nguyên nhân và nguy cơ gây ra TNGT… 
Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của 
toàn dân trong việc chấp hành pháp luật 
về giao thông, phòng tránh TNGT, góp 
phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT 
trên địa bàn tỉnh.                           K.ANH

Thăm gia đình  
nạn nhân TNGT  
dịp tết Nguyên đán

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn 
nhân bị TNGT tại huyện Phù Cát.

biên bản 1.183 trường hợp, tạm giữ 712 
ô tô, mô tô và 471 GPLX. Ngoài ra, xử lý 
vi phạm hành chính 1.114 trường hợp, 
phạt tiền hơn 1,5 tỷ đồng, tước GPLX có 
thời hạn 71 trường hợp.

Bên cạnh đó, CA huyện thường xuyên 
phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn 
thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

về ATGT đường bộ cho 
người dân. Kiến nghị cơ 
quan liên quan kịp thời 
khắc phục các điểm đen 
tiềm ẩn nguy cơ TNGT; 
lắp đặt hệ thống camera 
tại các vị trí phức tạp 
về giao thông trên địa  
bàn huyện.

Thời gian tới, để tiếp 
tục kiềm chế có hiệu 
quả TNGT, lực lượng 
CSGT, CA huyện Hoài 
Ân tiếp tục tăng cường 
tuần tra, kiểm soát về 
ATGT; đảm bảo khép 

kín địa bàn, bố trí thời gian hợp lý và 
tập trung vào các tuyến đường trọng 
điểm. Ngoài ra, kết hợp sử dụng có hiệu 
quả các công cụ, phương tiện như máy 
đo nồng độ cồn, cân tải trọng, máy ghi 
hình… phục vụ công tác tuần tra, kiểm 
soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT trên địa 
bàn huyện.                           

                                        MINH NHÂN

CA huyện Hoài Ân tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn huyện.
                                                                                                                  Ảnh: MINH NHÂN

Các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh đang 
phối hợp với CA các huyện, thị xã, thành 
phố tăng cường tuyên truyền việc chấp 
hành quy định liên quan đến pháo trong 
nhân dân. Trong đó, các tổ tuyên truyền 
đã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết 
chấp hành, không vi phạm về pháo 
trong dịp Tết, nhắc nhở con em chấp 
hành quy định pháp luật về sử dụng 
pháo kết hợp gọi, hỏi, răn đe các đối 
tượng đã từng vi phạm.

Theo đại tá Lê Thanh Hà, Trưởng 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, CA tỉnh, tại Nghị định 
144/2021/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm 
về sử dụng pháo và các hành vi liên 
quan đến vật liệu nổ tăng gấp 5 lần so 
với Nghị định 167/2013/NĐ-CP. 

Với quy định mới, người dân cần kịp 
thời nắm bắt để chấp hành. Nếu không, 
khi bị phát hiện vi phạm sẽ bị xử phạt 
với số tiền rất lớn. Cụ thể, tại khoản 
2, Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, 
mức xử phạt về hành vi sử dụng pháo từ 
1 - 2 triệu đồng. Trong khi đó, tại khoản 
3, Điều 11 Nghị định 144 quy định, mức 
phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với 
một trong các hành vi sau đây: Trao đổi, 
cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, 
cho thuê, cầm cố vũ khí, công cụ hỗ trợ, 
pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc 
thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; 
chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ 
trợ hoặc phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sử dụng các loại 
pháo, thuốc pháo trái phép…      T.LONG

Tăng cường tuyên 
truyền chấp hành 
các quy định  
liên quan đến pháo 
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

l Đừng nhìn lên. Hai nhà thiên văn 
học đồng thời là hai thầy trò Randall 

Mindy và Kate 
Dibiasky phát 
hiện và cảnh báo 
nhân loại về một 
ngôi sao chổi có 
thể hủy diệt hành 
tinh đang lao vào 
Trái Đất, nhưng 
chẳng ai quan 
tâm dù chỉ còn 
hơn 2 tuần nữa 
là đến ngày tận 
thế. Bất lực, họ 

cầu cứu truyền thông, và rồi đến lượt các 
tờ báo biến cả hai thành những nhân vật 
giải trí trên sóng truyền hình. Đừng nhìn 
lên đưa người xem đến một tình huống 
phi lý nhưng rất thật, ta sẽ làm gì giữa 
biển thông tin liên tục ập vào mình? Liệu 
ta có đủ tỉnh táo để nhận ra sự mù quáng 
của truyền thông khi chạy theo người 
dùng... Phim đang chiếu trên Netflix.
l Nhạc xuân sôi động. Nếu cần một 

album tạo không khí rộn vang chuẩn bị 
cho những 
ngày sắp tới 
bạn có thể 
tham khảo 
Nhạc xuân 
sôi động. 
Như tên của 

mình, các ca khúc có trong album có tiết 
tấu sôi động, có thể thổi vào bạn niềm 
hứng khởi cuối năm (Như hoa mùa xuân 
(Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Minh Hằng), 
Phúc xuân an gia (Phạm Anh Duy), Năm 
mới dần tới (StillaD, Hậu Bùi), Xuân ca 
(Châu Khải Phong)… Link: https://bitly.
com.vn/pbbdvl.
l Gia đình là tuyệt vời nhất (tập 

truyện ngắn nhiều tác giả). Trong tâm 
hồn, tình cảm của mỗi con người chúng 

ta, gia đình luôn 
là điều thiêng 
liêng và cao cả 
nhất. Gia đình 
chính là nơi 
chúng ta cất tiếng 
khóc chào đời, là 
nơi nuôi dưỡng 
và yêu thương 
chúng ta vô điều 
kiện. Gia đình - 
đó là nơi chứng 
kiến những niềm 

vui, nỗi buồn, những bước thành công, 
những lần vấp ngã, những giọt nước 
mắt... Bởi thế, gia đình là nơi “bão dừng 
sau cánh cửa”. Bất kể chúng ta còn ở tuổi 
ấu thơ hay khi đã về già, hoặc thậm chí 
khi chúng ta phạm phải những sai lầm thì 
gia đình vẫn luôn là nơi mở rộng cánh 
cửa đón chào chúng ta trở về. Bởi đôi 
khi hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được 
về nhà.                                               ĐÔNG A

5 năm, sau tập truyện đầu tay Trăng 
khóc (NXB Hội Nhà văn, 2015), cũng 
mạch riêng độc đáo về tình yêu, thân 
phận phụ nữ, nhà văn Lưu Thị Mười 
tiếp tục ra mắt bạn đọc tập truyện 
Âm ỉ tàn tro (NXB Văn hóa Văn nghệ, 
2020). Gần đây, niềm vui đến với chị 
khi Âm ỉ tàn tro đã đạt giải B giải 
thưởng Liên Hiệp các Hội VHNT Việt 
Nam năm 2021.

Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trò 
chuyện cởi mở cùng nhà văn, nghe chị 
chia sẻ về tình yêu chữ nghĩa và duyên 
nợ với văn chương.
l Hầu hết các truyện ngắn của chị 

đều viết về thế giới đàn bà?
- Những giọt nước mắt, những nỗi 

đau, những giằng xé giữa cõi người 
luôn ám ảnh tôi. Đặc biệt tôi càng đau 
đáu về những đớn đau rất đàn bà từ 
những số phận tôi tiếp xúc, tôi biết 
được. Nó thúc giục tôi viết…

Đàn bà và những ẩn khuất của họ là 
mạch cảm xúc chưa bao giờ cạn trong 
tôi. Đến nỗi nhiều bạn văn, bạn đọc 
mỗi bận gặp thường dùng câu thoại 
trong một tác phẩm nào đó của tôi mà 
ghẹo: “Chị/ Em/ Bạn/ Lưu Thị Mười 
thiệt đàn bà” (cười).
l Người đọc thấy thấp thoáng có 

một đàn bà bản năng, nổi loạn trong 
văn chị?

- Thiệt ra, trong văn tôi, bản năng và 
sự nổi loạn ấy không phải thấp thoáng 
mà xuất hiện rất rõ ràng, thậm chí là 
khá nhiều. Bạn đọc có thể tìm thấy điều 
ấy trong nhiều truyện như: PG, Cũng 
may em chưa ngoại tình, Sóng trên sông, 
Những người đàn bà khóc… Và tôi, luôn 
viết về mạch cảm xúc ấy khá dễ dàng 
như bản năng vốn dĩ. Còn sự nổi 
loạn? Những đàn bà trong tác phẩm 
của tôi và bản thân tôi thuộc tuýp nổi 
loạn ngầm… 

Đến nay đã gần 2 năm thành lập CLB Dân ca bài 
chòi xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tuy hoạt động 
chưa nhiều và gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 nhưng CLB đã tạo được tiếng vang 
và kết nối được những người yêu di sản bài chòi, góp 
phần tiếp năng lượng cho phong trào văn nghệ quần 
chúng tại địa phương. 

Ông Lương Thanh Tùng, Chủ nhiệm CLB, cho biết: 
Khi mới thành lập (5.2020), CLB có 16 hội viên, nay 
tăng lên 36, các thành viên CLB mỗi người mỗi công 
việc, nhiều độ tuổi, trong đó chủ yếu là nông dân, 
nhưng có điểm chung là đam mê hát bài chòi. Nơi 
sinh hoạt, tập luyện của CLB là nhà văn hóa xã và 
định kỳ 2 lần/tháng.

Anh Cao Văn Tài, ở thôn Vinh Quang 1, chia sẻ: Ham 
mê bài chòi từ bé nên khi biết có CLB, tôi rủ vợ cùng 
đăng ký tham gia sinh hoạt để ca hát và truyền dạy lại 
cho lớp trẻ nhằm giữ gìn cái hay, cái đẹp của bài chòi.

l Đâu là khác biệt của Âm ỉ tàn tro 
với Trăng khóc?

- Tôi nghĩ đó là sự chín chắn, nồng 
nàn, gai góc, và dĩ nhiên là… đàn bà hơn.
l Viết nhiều về đàn bà, liệu chị có sợ 

lặp lại chính mình?
- Có chứ! Nên tôi luôn gắng tạo một 

sinh thể mới cho truyện của mình, để 
mỗi một truyện sẽ cho người đọc một 
gia vị khác. Đàn bà có bao giờ là cũ? 
Tôi nghĩ thế! Nên, tôi chỉ sợ mình viết 
chưa đủ hay về đề tài này.

Tôi còn mắc nợ! Vì chưa viết hết 
được những câu chuyện về vô vàn 
đàn bà tôi đã gặp. Vấn đề chính của 
tôi là tìm cách viết mới/hay, đủ để 
thuyết phục chính bản thân mình và 
bạn đọc…
l Dạy Tiếng Anh, lại mê văn chương, 

học trò có từng thắc mắc về đam mê chữ 
nghĩa của cô giáo?

- Có lẽ không. Bọn nhỏ hiểu tôi 
qua cách tôi trò chuyện, qua những 
câu chuyện tôi kể xen giữa những bài 
giảng. Vậy nên, nếu đủ quan tâm sẽ 
không thắc mắc, không thấy lạ lẫm…

l Đã bao giờ chị chia sẻ chuyện văn 
chương với học trò?

- Tôi từng nhiều lần nói chuyện văn 
chương với các em. Hơn 20 năm đứng 
lớp, tôi vẫn luôn buồn vô hạn và thấy 
sốc khi bọn nhỏ ngày càng ít chịu đọc 
sách. Chia sẻ đôi chút về văn chương, 
về đam mê… như một cách để tôi hy 
vọng níu kéo và truyền cảm hứng, dù 
là ít ỏi cho bọn nhỏ.
l Sau Âm ỉ tàn tro, chị vẫn tiếp tục 

khám phá muôn vẻ góc cạnh đàn bà 
hay sẽ thử thách mình ở một thể dạng 
đề tài khác với lối đi xưa nay?

- Sẽ có những chặng, tôi tạm dừng, 
để tự nhìn lại mình. Nhưng rồi, tôi sẽ 
lại chinh chiến tiếp tục trên con đường 
đầy thử thách này. Chữ nghĩa, như đã 
ngấm vào máu thịt, như nhịp đập của 
con tim, thì làm sao ngưng hẳn?

Mỗi tác giả có một thế mạnh đề tài 
riêng để khai thác. Với tôi, viết về đàn 
bà là sở trường. Như đã nói ở trên - Tôi 
còn mắc nợ… Bởi vậy, tôi đang tìm cách 
chia sẻ mới, hấp dẫn hơn qua các tác 
phẩm sắp tới. Hy vọng chữ nghĩa của 
tôi đủ sức thuyết phục. Vậy thôi!
l Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú 

vị này. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, 
chúc chị nhiều niềm vui và sáng tạo.

VÂN PHI (Thực hiện)

Nơi gắn kết những người yêu di sản

Tuy gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 phức 
tạp, nhưng trong năm 2021 CLB Dân ca bài chòi xã 
Phước Sơn đã tổ chức tập luyện một số chương trình 

phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của xã mà 
điển hình là chương trình “cây nhà lá vườn” phục vụ 
đoàn cán bộ Trung ương về kiểm tra xây dựng công 
tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chính nhờ có 
nhiều hoạt động hữu ích, sẵn sàng phục cộng đồng, 
CLB được chính quyền và nhiều DN địa phương ủng 
hộ, cụ thể CLB đã mua được 6 bộ đồ hiệu nam/nữ; bộ 
thẻ bài chòi; 8 bộ sanh sứa, 8 bộ mõ làm bằng gốc tre 
và trống cán, với tổng chi phí hơn 10 triệu đồng. 

Theo ông Ngô Hồng Sơn, Phó giám đốc Trung tâm 
VH-TT&TT huyện Tuy Phước, sự tồn tại và phát triển 
của những CLB như CLB Dân ca bài chòi xã Phước 
Sơn chứng tỏ cái hồn bài chòi vẫn sống trong lòng 
người dân. CLB Dân ca bài chòi xã Phước Sơn có 
nhiều hoạt động nổi bật, góp phần đưa những câu ca, 
những làn điệu bài chòi lan tỏa trong cộng đồng và 
giúp cho việc bảo tồn và phát huy di sản bài chòi có 
những kết quả ngày một tốt hơn.                XUÂN VINH

Sau gần 2 năm hoạt động, từ 16 thành viên đầu tiên, nay CLB Dân 
ca bài chòi xã Phước Sơn đã có 36 thành viên, với điểm chung là 
đam mê hát bài chòi.              Ảnh: X. VINH

NHÀ VĂN LƯU THỊ MƯỜI:

Đàn bà 
có bao giờ là cũ...

Trót “dan díu” với văn chương, Lưu 
Thị Mười mang cả tâm can để nồng 
nàn với chữ. Chị là cây bút truyện 
ngắn hiếm hoi của Bình Định đã 
định hình rõ nét cá tính sáng tạo, 
khi gắn chặt những sáng tác của 
mình với những góc phận đàn bà. 

Nhà văn Lưu 
Thị Mười sinh năm 

1978, quê ở TX An Nhơn, 
hiện là giáo viên Tiếng Anh 
ở Phù Mỹ. Chị từng đạt giải 

B Giải thưởng Đào Tấn - 
Xuân Diệu lần thứ V 

(2011 - 2015).

Nhà văn Lưu Thị Mười. Ảnh: NVCC



9THỂ THAOCHỦ NHẬT, 23.1.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

PHỐI HỢP ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ BÌNH ĐỊNH:

Đã có hướng đi rõ ràng
Công tác đào tạo bóng đá trẻ của tỉnh trong những năm qua chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.  

Bên cạnh đó, hạn chế ở nhiều khâu khiến việc tuyển chọn, đào tạo cầu thủ trẻ gặp nhiều khó khăn. Nhưng gần đây, 
sau nỗ lực của các đơn vị liên quan, tương lai của bóng đá trẻ đất Võ đã được định hình rõ nét hơn.

Công tác tuyển chọn, đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ Bình Định cần được rà soát, đánh giá lại để đạt hiệu quả cao hơn. 
- Trong ảnh: Các em lứa tuổi nhi đồng tham gia tuyển sinh bóng đá trẻ tại SVĐ Quy Nhơn.         Ảnh: HOÀNG QUÂN

Sau khi CLB Topenland Bình 
Định ký hợp đồng với hàng loạt 
cầu thủ chất lượng cao để chinh 
chiến ở V-League 2022, người 
hâm mộ đất Võ vui mừng vì sắp 
được chứng kiến đội bóng quê 
hương có thể cạnh tranh sòng 
phẳng những vị trí cao nhất. 
Tuy nhiên, không ít người băn 
khoăn vì trong đội hình hiện 
nay có quá ít cầu thủ xuất phát 
từ lò Bình Định, ngoài vài các 
tên nổi bật như: Hồ Tấn Tài, 
Dương Thanh Hào, Võ Doãn 
Thục Kha; còn lại là những cầu 
thủ trẻ ở lứa tuổi U21.

Tại Giải bóng đá Cúp Hoàng 
đế Quang Trung năm 2022, 
HLV trưởng CLB Topenland 
Bình Định Nguyễn Đức Thắng 
đã cho hầu hết cầu thủ vào sân 
để thử nghiệm, trong đó có các 
cầu thủ trẻ Bình Định. Tuy vậy, 
không có cầu thủ nào từ lò  địa 
phương cho thấy có khả năng 
cạnh tranh vị trí chính thức với 
những cái tên đã thành danh 
trong làng bóng đá Việt Nam 
nhiều năm qua. Điều này phần 
nào phản ánh hiệu quả trong 
công tác đào tạo cầu thủ trẻ thời 
gian qua.

Một trong những nguyên 
nhân chính khiến công tác đào 
tạo bóng đá trẻ của Bình Định 
chưa đạt được kết quả tốt như 
mong đợi là hệ thống cơ sở vật 
chất, sân bãi dành cho tập luyện 
luôn thiếu thốn. Dù duy trì hệ 
thống vệ tinh ở cơ sở cùng các 
lứa cầu thủ theo độ tuổi liên tục 
nhiều năm qua, nhưng các đội 
bóng trẻ vẫn phải tập chung sân 
với đội lớn; trong 2 năm qua hầu 
như không được tập trên mặt 
sân cỏ SVĐ Quy Nhơn. Ngay 
ở những thời điểm tập huấn 

chuẩn bị thi đấu, các đội bóng 
đá trẻ cũng phải thuê sân cỏ 
nhân tạo để tập, không đáp ứng 
được yêu cầu về chuyên môn.

Từ khi CLB bóng đá Bình 
Định được chuyển giao cho 
Công ty CP Bình Định Sport, 
việc củng cố lại hệ thống đào 
tạo cầu thủ trẻ đã được đặt ra. 
Theo đó, việc đào tạo lứa cầu 
thủ chất lượng để xây dựng bản 
sắc riêng cho bóng đá đất Võ 
là cần thiết. Tuy nhiên, phần vì 
ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
phần vì thiếu sự thống nhất 
giữa các đơn vị liên quan, đến 
nay Công ty CP Bình Định Sport 
chưa chính thức tiếp nhận đội 
bóng trẻ nào; chủ yếu vẫn chỉ 

hỗ trợ kinh phí cho các đội khi 
tham gia giải quốc gia.

Trong buổi làm việc mới đây 
giữa Sở VH&TT với Công ty CP 
Bình Định Sport, các đơn vị đã 
thống nhất triển khai việc xây 
dựng đề án thành lập trung tâm 
đào tạo bóng đá trẻ tỉnh theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh. Trong đó, 
tính toán đến việc xây dựng cơ 
sở vật chất; thành lập hội đồng 
chuyên môn; hệ thống giáo án 
tuyển chọn, đào tạo…

Đã có một số ý kiến e ngại 
rằng khi bắt tay vào làm bóng 
đá trẻ một cách bài bản, hội 
đồng HLV sẽ tổ chức kiểm tra, 
đánh giá khả năng VĐV ở các 
đội tuyển trẻ hiện nay, nhiều 

cầu thủ hiện tại không đáp ứng 
được yêu cầu về chuyên môn, 
phải dừng giấc mơ trở thành cầu 
thủ chuyên nghiệp. 

Trao đổi về vấn đề này, Phó 
Giám đốc Sở VH&TT Bùi Trung 
Hiếu khẳng định: “Việc rà soát, 
kiểm tra năng lực VĐV cần được 
tổ chức thường xuyên, để đánh 
giá đúng khả năng VĐV, qua đó 
định hướng tương lai cho các 
em có tiếp tục theo đuổi nghiệp 
thể thao hay tập trung vào việc 
học văn hóa, học nghề. Cá nhân 
tôi ủng hộ cách làm này, để vừa 
đảm bảo hiệu quả vừa thể hiện 
tính nhân văn trong công tác 
tuyển chọn, đào tạo”.

HOÀNG QUÂN

TRUNG TÂM VÕ THUẬT 
CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH:

Kiểm tra, 
tuyển chọn VĐV 
tại các vệ tinh

(BĐ) - Trong 3 ngày 20- 
22.1, lãnh đạo cùng các bộ 
phận chuyên môn của Trung 
tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định tiến hành kiểm tra, đánh 
giá, tuyển chọn VĐV tại các 
CLB, võ đường tại huyện Tuy 
Phước, huyện Tây Sơn, TX 
An Nhơn, TX Hoài Nhơn, TP  
Quy Nhơn.

Qua đó, nắm bắt, tháo gỡ 
những khó khăn trong hoạt 
động phong trào; hướng dẫn 
các võ đường, CLB tập luyện 
một số nội dung mới; trao 
tặng trang thiết bị, dụng cụ 
tập luyện… cho các CLB, võ 
đường. Đây là hoạt động nhằm 
hỗ trợ phát triển phong trào 
võ thuật cổ truyền ở các địa 
phương, đồng thời, phát hiện, 
đào tạo lực lượng VĐV trẻ để 
bổ sung vào đội tuyển tỉnh, thi 
đấu các giải trẻ quốc gia.

LÊ NA

Tuyển Việt Nam 
đã đến Australia 

Thầy trò huấn luyện viên 
Park Hang-seo đã có mặt tại 
TP Melbourne (Australia) sáng 
22.1 để chuẩn bị cho trận gặp 
đội chủ nhà tại lượt về vòng 
loại thứ ba World Cup 2022. 
Việc nhập cảnh vào Australia 
mất khá nhiều thời gian do yêu 
cầu chặt chẽ đối với các vấn đề 
liên quan đến thực phẩm cũng 
như các hàng hóa có nguy cơ 
cao về an toàn sinh học. Một 
số thành viên đội tuyển đã cẩn 
thận mang theo các món quà 
quê trong chuyến du đấu này.

Tuyển Việt Nam chỉ phải 
làm xét nghiệm nhanh Covid-19 
tại sân bay. Sau hơn một giờ 
hoàn tất thủ tục nhập cảnh, đội 
tuyển Việt Nam đã được ban tổ 
chức địa phương đón về khách 
sạn Clement Melbourne, nằm 
cách sân bay khoảng 30 phút di 
chuyển xe buýt. Đội ra sân tập 
buổi đầu tiên vào chiều cùng 
ngày. Tại Australia, thầy trò 
HLV Park Hang-seo có 5 ngày 
để làm quen điều kiện thời 
tiết, điều chỉnh nhịp sinh học 
và hoàn thiện bước chuẩn bị 
cuối cùng cho trận tái đấu với 
đội chủ nhà diễn ra vào ngày 
27.1. Ở lượt đi, Australia thắng 
tuyển Việt Nam 1 - 0 trên sân 
Mỹ Đình.            

(Theo zing.vn)

HLV Mai Đức Chung: “Chỉ thua Hàn Quốc 0 - 3 là bất ngờ” 
Theo HLV Mai Đức Chung, Việt Nam đã 

nhận thất bại nhẹ nhàng hơn nhiều so với lo 
ngại của ông, ở trận ra quân giải vô địch nữ 
châu Á - Asian Cup 2022. “Lúc đầu tôi nghĩ 
chúng tôi sẽ thua nhiều hơn, nhưng tinh thần 
thi đấu của các cầu thủ rất tốt. Thua 0 - 3 là 
tỷ số khá bất ngờ”, HLV Mai Đức Chung 
chia sẻ sau trận thua 0 - 3 trên sân Shree Shiv 
Chhatrapati Sports Complex. “Ra ngõ gặp 
núi” là tình cảnh của Việt Nam tại giải đấu 
ở Ấn Độ, khi đương đầu Hàn Quốc từng 4 
lần dự World Cup. Trên bảng FIFA, đội tuyển 
đang đứng thứ 32, kém đối thủ đến 14 bậc. 
Trước giải, Việt Nam còn chịu tổn thất lớn về 
nhân sự. Do 14 cầu thủ mắc Covid-19 và phải 
ở lại Tây Ban Nha điều trị, chỉ ban huấn luyện 
và 6 cầu thủ sang Ấn Độ đúng kế hoạch vào 
ngày 14.1. Một ngày trước khi giải bắt đầu, 
HLV Mai Đức Chung mới có đủ cầu thủ để 
lắp ráp đội hình.

Trước sức ép của Hàn Quốc, Việt Nam 
thủng 2 bàn chỉ sau 8 phút, từ cú sút của Ji 
So-yun và đá phản của Trần Thị Phương Thảo. 
Tuy nhiên, đội tuyển đã kiên cường chống 
chọi để không vỡ trận. Đến phút 82, lưới của 
thủ môn Kim Thanh mới tung lên lần thứ ba, 
sau cú dứt điểm của Ji So-yun. “Cầu thủ Việt 
Nam bị ảnh hưởng của Covid-19 nên 10 ngày 

HLV Mai Đức Chung đứng ngồi không yên khi chứng 
kiến Việt Nam sớm thủng lưới trong trận đấu với 
Hàn Quốc tại Asian Cup 2022 tối 21.1.            Ảnh: VNE

không được luyện tập”, ông Chung nói thêm. 
“Đội tuyển chỉ có duy nhất một buổi làm quen 
với bóng và sân bãi. Nhưng vào trận, họ đã thi 
đấu với tinh thần Việt Nam. Trận đấu lúc đầu 
khá chênh lệch. Chúng tôi nhập cuộc chệch 
choạc do lâu ngày không tập luyện. Nhưng 
sau đó, mọi thứ tốt dần lên. Giờ nghỉ giữa hai 
hiệp, tôi đã động viên các cầu thủ, nói họ lấy 
thi đấu làm tập luyện. Rõ ràng, hiệp hai Việt 
Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều”. 

Ở lượt tiếp theo ngày 24.1, Việt Nam tiếp 
tục gặp thách thức lớn - đương kim vô địch 

Nhật Bản. Ông Chung nhận định: “Tôi đã 
theo dõi trận đấu giữa Nhật Bản và Myanmar 
và thấy các cầu thủ của họ đồng đều về kỹ 
chiến thuật. Đó thực sự là “ngọn núi” với 
Việt Nam. Nhưng càng khó khăn, chúng tôi 
càng phải nỗ lực hơn. Đội tuyển sẽ có thêm 
vài ngày chuẩn bị, dù ngắn nhưng đáng quý. 
Chúng tôi sẽ rèn luyện, thêm cảm giác bóng, 
kết hợp ăn uống tăng cường sức khỏe. Một 
số cầu thủ khỏi Covid-19 nên đội tuyển cũng 
sẽ có thêm nhân sự”. 

Sau trận đấu với Nhật Bản 3 ngày, Việt 
Nam đá trận cuối bảng C với Myanmar. Giải 
vô địch nữ châu Á có 12 đội tuyển tham dự, 
chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. 
Bên cạnh các đội nhất - nhì mỗi bảng, 2 đội 
đứng thứ ba có thành tích tốt cũng giành 
quyền vào tứ kết. Năm đội tuyển đứng cao 
nhất ở Asian Cup 2022 sẽ giành quyền dự 
World Cup 2023. Australia là chủ nhà của 
giải đấu đó, nên nếu họ nằm trong top 5, đội 
thứ 6 sẽ được trao vé. Ngoài ra, châu Á còn 2 
suất dự play-off liên khu vực.
l Ở lượt trận đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra 

khi đội tuyển Thái Lan để thua trước tuyển 
Philippines với tỷ số 0 - 1. Trong khi đó, đội 
tuyển Indonesia thua đậm Australia với tỷ số 
0 - 18.                                                 (Theo VNE)

Kiểm tra VĐV đối kháng ở võ đường 
Kim Hoàng (TX Hoài Nhơn). Ảnh: LÊ NA



10 MUA SẮM - TIÊU DÙNG CHỦ NHẬT, 23.1.2022
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Ngay khi dịch Covid-19 được kiểm 
soát tạm ổn, Sở Công Thương hỗ trợ 
cho Công ty CP Dược - Trang thiết bị y 
tế Bình Định, Công ty TNHH Yến Sào 
Tam Quan, HTX sản xuất nấm Anvies, 
Công ty TNHH Dulah, Công ty TNHH 
Sản xuất và Thương mại Thảo Nguyên, 
Công ty TNHH Sachi Nguyễn, Công ty 
TNHH Thực phẩm Trương Gia, hộ kinh 
doanh Nguyễn Cảnh Duy, cơ sở chả ram 
tôm đất Nhơn Phú… tham dự Hội chợ 
đặc sản vùng miền Việt Nam 2021 tại 
Hà Nội, Triển lãm Vietnam Foodexpo 
2021 (trực tuyến), diễn đàn liên kết phát 
triển TP Hồ Chí Minh, Hội chợ kết nối 
nông sản Việt TP Hồ Chí Minh…

Chị Phan Thảo Nguyên, Giám đốc 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 
phở gạo khô Thảo Nguyên (TX Hoài 
Nhơn) cho biết: Tại các hội chợ, triển 
lãm ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng…, chúng tôi có cơ hội giới thiệu 
sản phẩm và ký được nhiều hợp đồng 
cho năm 2022. Sau khi tham gia chuỗi 
sự kiện trên, tôi quyết định chuyển đổi 
cơ sở sản xuất thành công ty để mở rộng 
quy mô, nâng cao sản lượng, đa dạng 
sản phẩm; thay đổi bao bì mới, đầu tư 
thêm trang thiết bị nâng công suất lên 
gấp đôi. 

Tương tự, nhiều DN khác cũng mở 
rộng nhà xưởng, thay đổi bao bì để 
nâng tầm thương hiệu, điển hình có: 
Rượu Bàu đá Hoa Thưởng, rượu vang 
nếp Thành Tâm, bún khô Biên Thắm, 
bún khô Phương Anh…

Năm nay do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm gặp 
rất nhiều khó khăn. Để kích cầu, Công 

Khảo sát tại một số siêu thị, cửa 
hàng kinh doanh mứt Tết cho thấy, các 
loại mứt truyền thống phổ biến như 
mứt gừng, bí, khoai lang, me… đang 
được nhiều người lựa chọn.

Theo các chủ cửa hàng, so với 
mọi năm, do ảnh hưởng dịch, lượng 
mứt nhập về giảm khoảng 30 - 40% 
và chủ yếu là từ các cơ sở, DN sản 
xuất trong nước, còn hàng ngoại nhập 
ít hơn do giá cao. Năm nay, giá mứt 
bán lẻ các loại tăng 10% so với năm 
ngoái do giá nguyên liệu đầu vào 
tăng. Cụ thể, mứt mãng cầu có giá  
200 nghìn đồng/kg, mứt hạt sen Huế 
250 nghìn đồng/kg, mứt gừng 120 -  
150 nghìn đồng/kg, mứt bí tăm 
120 - 130 nghìn đồng/kg, mứt me 
160 - 180 nghìn đồng/kg, mứt dừa 
dẻo 200 - 250 nghìn đồng/kg, mứt 
khoai 120 nghìn đồng/kg... Ngoài 
bán theo ký, nhà sản xuất cũng đưa 
ra thị trường các loại mứt đóng hộp 
với nhiều trọng lượng khác nhau 
để khách hàng dễ lựa chọn. Giá các 
loại mứt đóng theo hộp cũng khá đa 
dạng, từ 50.000 - 180 nghìn đồng/hộp  

Nhân dịp được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ KH&CN) cấp chứng nhận quyền 
sở hữu thương hiệu, Công ty TNHH 
Thương mại, Xây dựng và Dịch vụ du 
lịch Bình Long đã đưa ra thị trường 
một số mẫu sản phẩm trà bí đao khổng 
lồ Bình Long mới, gồm: Trà bí đao thái 
lát, trà bí đao túi lọc, trà bí đao đóng 
chai (ảnh). Sản phẩm được sản xuất 
thủ công, tự nhiên, không tẩm ướp 
phụ gia, chất bảo quản, có vị ngọt 
nhẹ và thơm dịu. Từ năm 2020, sản 
phẩm này chinh phục khá nhiều du 
khách; năm nay, cùng với nỗ lực tìm 
kiếm thị trường, ngay trong mùa dịch 
Covid-19, trà bí đao khổng lồ Bình 
Long vẫn vươn đến nhiều thị trường 
xa như: Hà Nội, Quảng Bình, TP Hồ 
Chí Minh, Bình Thuận, Phú Yên… 

Từ đầu tháng Chạp đến nay, 
kiệu liên tục tăng giá, từ 35.000 -  
40.000 đồng lên đến hiện tại là  
60.000 đồng/kg kiệu củ. Mức giá này 
phần nào bù đắp được phần thiệt hại 
do mưa dầm gây ra khiến năng suất 
kiệu giảm sút so với bình thường. 

Do e ngại sẽ khó tiêu thụ được sản 
phẩm nên người trồng kiệu ở huyện 
Phù Mỹ chủ động giảm diện tích xuống 
còn hơn 512 ha (năm 2020 cả huyện 
trồng 847 ha, giá bình quân khoảng 
35.000 đồng/kg kiệu củ). Thêm vào 
đó, những đợt mưa bất thường cuối 
năm khiến năng suất kiệu giảm sút, 
là nguyên nhân đưa giá kiệu tăng lên 
như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Lan, ở thôn Trà 
Lương, xã Mỹ Trinh cho biết: Bắt 
đầu vô mùa kiệu đến nay, nhóm 10 
người cắt kiệu thuê chúng tôi có việc 
làm khá đều, công cắt kiệu đến nay 
đã tăng đến mức 3.500 đồng/kg, thu 
nhập bình quân mỗi ngày được khoảng  
300 nghìn đồng/người.             GIA BẢO 

Kết nối và hỗ trợ 
sản phẩm OCOP

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và 
chuẩn bị cho thị trường tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, các DN, sở, 
ngành đã và đang đẩy mạnh hoạt 
động xúc tiến thương mại cho 
nhóm sản phẩm này.

ty TNHH Yến sào Tam Quan mở cửa 
hàng tại TP Quy Nhơn và liên kết với 
các cơ sở, DN có sản phẩm OCOP khác 
trong tỉnh trưng bày bán hàng. Cửa 
hàng sản phẩm OCOP Bình Định tại 
2D Diên Hồng, TP Quy Nhơn đang bày 
bán rất nhiều sản phẩm như: Trà dung 
Cazin, bún phở khô Thảo Nguyên, nước 
mắm Thái An, trà nụ hoa hòe, bún khô 
Kicafood, rượu vang nếp Thành Tâm, 
tinh dầu sả nguyên chất Java, tinh dầu 
tràm Xứ Nẫu, dầu phộng Công Chính… 
Bước đầu, công ty hỗ trợ các cơ sở, HTX, 
DN trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến 
người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 

Ông Nguyễn Tâm Trí, chủ chuỗi cửa 
hàng đặc sản Tâm Trí (TP Quy Nhơn) 
cho biết: Hơn 90% sản phẩm tại chuỗi 
cửa hàng của tôi là hàng Bình Định, 2/3 
số sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Trong bối 
cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, với 
tiêu chí khách hàng là thượng đế, các 
DN không chỉ cố gắng nâng cao chất 
lượng mà mẫu mã, bao bì cũng đẹp 
hơn, tiện ích sử dụng hơn rất nhiều. DN 
cung ứng hàng hóa tận nơi, mở nhiều 

chương trình khuyến mãi, giảm giá cho 
người tiêu dùng. Việc trưng bày, bán 
sản phẩm Bình Định với tôi không chỉ 
nhằm mục đích kinh doanh mà còn tự 
hào đưa các sản phẩm - đặc sản của tỉnh 
đến du khách, người tiêu dùng trong và 
ngoài tỉnh. 

Theo bà Trần Ánh Tuyết, Phó Giám 
đốc Sở Công Thương, cuối năm 2021, 
các hoạt động kết nối cho sản phẩm 
OCOP của tỉnh được đẩy mạnh nhằm 
đáp ứng tối đa nhu cầu và hỗ trợ hiệu 
quả các DN duy trì, đẩy mạnh các hoạt 
động giao thương, hợp tác kinh doanh 
trên nền tảng số, phát triển thị trường 
và nâng cao chất lượng hàng hóa thị 
trường nội địa theo tiêu chuẩn quốc tế 
đối với ngành hàng: Đồ uống, trà và 
cà phê, nguyên liệu thực phẩm, thực 
phẩm chế biến. Ngoài ra, các DN đã chủ 
động trong việc tìm kiếm thị trường, các 
nhà phân phối tại địa phương nắm bắt 
thị hiếu của người tiêu dùng đưa hàng 
qua kênh phân phối lớn như: Siêu thị 
Co.opmart, Big C, Vinmart, cửa hàng 
đặc sản…                                    HẢI YẾN 

Sản phẩm OCOP Bình Định được bày bán rộng rãi từ sạp ở chợ, các cửa hàng đặc sản, chuỗi cửa hàng 
tiện ích, siêu thị…                        Ảnh: HẢI YẾN

Trà bí đao khổng lồ 
Mỹ Thọ thêm mẫu 
sản phẩm mới

Theo anh Nguyễn Ngọc Thạch, 
Giám đốc Công ty TNHH Thương 
mại, Xây dựng và Dịch vụ du lịch Bình 
Long, DN đang phối hợp với chính 
quyền địa phương hoàn thiện các 
thủ tục đăng ký tham gia sản phẩm 
OCOP trong năm 2022 đối với dòng 
sản phẩm này.                      BẢO NGÂN

Giá kiệu củ tăng 
gấp rưỡi so với đầu vụ

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Trà Lương, xã Mỹ 
Trinh) cắt kiệu thuê.                                       Ảnh: GIA BẢO 

THÔNG TIN TIÊU DÙNG

Dịch vụ chăm sóc 
xe máy, ô tô 
đông khách

Những ngày cận Tết, nhu cầu lắp 
phụ kiện, dọn vệ sinh, đánh bóng 
ngoại thất, trang trí xe ô tô, xe máy 
tăng cao. Các cửa hàng dịch vụ chăm 
sóc ô tô, xe máy bắt đầu đông khách 
từ đầu tháng Chạp. Dịch vụ rửa xe  
ô tô dòng 5 chỗ có mức giá từ 70.000 - 
90.000 đồng, xe 7 chỗ hoặc xe bán tải 
khoảng 120 - 150 nghìn đồng/xe, xe 
máy các loại 30.000 đồng/xe; một vài 
nơi có dịch vụ cao cấp có giá lên đến 
350 nghìn đồng/xe.

Ngoài ra, dịch vụ thay nhớt, 
bảo dưỡng, vệ sinh nội thất, ngoại 
thất cũng đông khách, có giá từ  
1 - 5 triệu đồng/lần. Các dịch vụ 
chăm sóc ô tô đắt hàng dịp Tết hiện 
nay còn có dịch vụ phủ ceramic 
tăng độ bóng cho xe với mức giá từ  
5 - 40 triệu đồng tùy theo lựa chọn của  
khách hàng.

Mứt các loại tăng giá

Xu thế thuê mai xuân về chưng Tết 
ngày càng phổ biến hơn. Theo các chủ 
vườn mai trên địa bàn tỉnh, thay vì 
mua đứt bán đoạn, vài năm trở lại đây 
nhiều người chuyển sang thuê những 
cây mai ưng ý về chơi Tết. Theo đó, các 
nhà vườn cũng phát triển dịch vụ này. 

Từ giữa tháng Chạp, nhiều người, 
đặc biệt là chủ các DN bắt đầu đến 
vườn để chọn mai đẹp và đặt nhà 
vườn thời gian cho ra hoa theo nhu 
cầu để chưng Tết. Giá thuê mai có 
nhiều loại, tùy theo giá trị cây mai, 
độ lớn và mức độ trúng bông mà giá 
cho thuê có thể từ 1 - 2 triệu đồng/
cây cho đến 5 - 15 triệu đồng/cây. Các 
nhà vườn bắt đầu giao mai từ ngày 23 
tháng Chạp, đến mùng 7 - 10 Tết thì 
thu lại mai về vườn để chăm sóc cho 
mùa Tết năm sau.              CÔNG HIẾU

Thuê mai chơi Tết

(tùy trọng lượng và loại hộp). 
Ngoài ra, thị trường mứt tết năm 

nay có thêm các loại mứt hạt tẩm vị 
như: Đậu phộng, hạt điều tẩm các vị 
cà phê, ca cao, trà xanh, phô mai, tỏi 
ớt, rong biển…                         
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Bình Định

Những năm trước, các 
hoạt động chính của Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh (Hội ĐHBĐ) chủ yếu là 
hỗ trợ bà con quê nhà, nhưng 
trong năm 2021, Hội ĐHBĐ đã 
hỗ trợ tối đa cho đồng bào Bình 
Định ở TP Hồ Chí Minh trong 
cơn đại dịch. Các hoạt động 
ý nghĩa của Hội đã huy động 
được lực lượng trẻ chung tay 
trong việc hỗ trợ bà con Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh, góp 
phần tăng thêm tình đoàn kết 
Hội ĐHBĐ.

Thắm tình đồng hương
Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ 

tịch Hội ĐHBĐ, tâm tình: 
“Trong cơn đại dịch, cộng 
đồng người Bình Định tại  
TP Hồ Chí Minh đã đồng tâm 
hiệp lực hỗ trợ lẫn nhau vượt 
qua khó khăn, điều đó có thể 
khẳng định tinh thần “nhất hô, 
bá ứng” của Hội trong việc hỗ 
trợ cộng đồng Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh 
lân cận và cả quê nhà. Biết bao 
nhiêu đợt kêu gọi hỗ trợ đều 
được các cá nhân, tổ chức, 
DN trong cộng đồng người 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
hưởng ứng với kết quả đạt 
được hơn cả mong đợi, góp 
phần tạo nên thành công các 
chương trình do Hội tổ chức”.

Cùng với đó, tổ chức Hội 
ĐHBĐ và các đơn vị thành viên 
được kiện toàn. Năm qua, Hội 
ĐHBĐ đã bổ sung nhân sự Ban 
Chấp hành, Ban Truyền thông; 
xây dựng và hoàn thiện logo, 
slogan và fanpage của Hội; 

(BĐ) - Hội đồng hương Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh phối 
hợp với Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh tổ chức chương 
trình “Mang Tết về nhà”, tài trợ 
700 vé xe miễn phí cho sinh viên 
và người lao động Bình Định 
đang học tập, làm ăn tại TP Hồ 
Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương 
thuộc trường hợp có hoàn cảnh 
khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, 
bị thiệt hại do dịch Covid-19, sinh 
viên có thành tích cao trong học 
tập về quê đón tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022. 

Sau thời gian thông báo trên 
facebook của Hội đồng hương 
Bình Định và CLB Sinh viên Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh, đến nay 
đã có hơn 160 sinh viên, người lao 
động được xét duyệt tặng vé xe 
miễn phí để về quê. Ban tổ chức 
chương trình tiếp tục tiếp nhận 
đăng ký và rà soát danh sách để 
giúp đồng bào hồi hương đón Tết.

Dự kiến các chuyến xe miễn 
phí của chương trình sẽ xuất phát 
vào ngày 24 và 28.1 (tức 22 và 26 
tháng Chạp).

ĐOAN NGỌC

Ngày càng thêm yêu thương, gắn kết
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Hội đồng hương Bình 

Ðịnh tại TP Hồ Chí Minh vẫn tranh thủ củng cố, phát triển tổ chức Hội; linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động gắn kết 
đồng hương Bình Định ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, cùng các chương trình thiết thực hướng về quê nhà. 

Giải bóng đá 
thiện nguyện do Hội 
ĐHBĐ tổ chức ngày 
12.1 vừa qua vận 
động được  
216 triệu đồng 
để mua quà tết  
tặng bà con ở  
quê nhà.      
Ảnh: Hội ĐHBĐ 

TỘC HỌ DƯƠNG  Ở TX AN NHƠN: 

Nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương
Gần 5 năm thành lập, Hội đồng họ 

Dương TX An Nhơn đã kết nối với Hội 
đồng họ Dương Việt Nam, các chủ DN, 
cá nhân là người họ Dương gốc Bình 
Định hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí 
Minh tổ chức nhiều chương trình thiện 
nguyện ý nghĩa nhằm sẻ chia với những 
người họ Dương ở Bình Định gặp khó 
khăn trong cuộc sống.

Theo ông Dương Văn Hành, Giám 
đốc Công ty TNHH Bidir Hoàng Long, 
Chủ tịch hội đồng họ Dương ở TX An 
Nhơn: Thông qua hỗ trợ của Hội đồng 
họ Dương Việt Nam cùng anh em họ 
Dương gốc Bình Định, hằng năm chúng 
tôi tổ chức nhiều hoạt động cho tộc họ 
Dương, như: Mừng thọ cho 50 cụ già từ 
80 tuổi trở lên với số tiền hơn 75 triệu 
đồng; hỗ trợ khuyến học cho nhiều học 
sinh nghèo với số tiền mỗi năm gần  
40 triệu đồng; hỗ trợ khuyến tài cho 
sinh viên đang học đại học, sinh viên 
tốt nghiệp đại học với mức từ 1 - 5 triệu 
đồng/em. Ngoài ra, còn hỗ trợ tiền cho 
người dân ở TX An Nhơn có hoàn cảnh 
khó khăn sửa chữa lại nhà ở bị thiệt 
hại do thiên tai trong năm 2020, hỗ trợ 
khuyến học nhiều trường hợp học sinh 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để động 
viên tinh thần các em đến trường…

Ông Dương Đức Thạnh, Giám đốc 
sàn Hoàng Vinh (thuộc Công ty CP Địa 
ốc xanh Toàn Cầu, phường 2, quận Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh), chia sẻ: “Những 
hoạt động ý nghĩa của tộc họ Dương ở 
quê nhà góp phần giúp tộc họ Dương ở 
TX An Nhơn hay trong tỉnh Bình Định 
đoàn kết với tộc họ Dương trên cả nước. 
Cùng với những đóng góp cho quê nhà, 
chúng tôi cũng giúp đỡ, tạo việc làm 
cho những người họ Dương nói chung, 
họ Dương gốc Bình Định nói riêng đang 
ở tại TP Hồ Chí Minh”.

Hai chị em Dương Thị 
Ngọc Phú, sinh viên năm hai 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 
TP Hồ Chí Minh và Dương Thị 
Ngọc Tiền, học sinh lớp 12A3 
Trường THPT Nguyễn Đình 
Chiểu (phường Bình Định,  
TX An Nhơn) mồ côi cha 
từ nhỏ, gia đình khó khăn, 
nhưng nhờ sự hỗ trợ của tộc 
họ Dương, các em có điều kiện 
tiếp bước đến trường. Em Ngọc 
Phú bộc bạch: “Nhờ sự hỗ trợ 
của Hội đồng họ Dương TX An 
Nhơn, hai chị em có điều kiện 
tiếp tục đến trường. Chúng em 
ra sức học tập và đạt thành tích 

cao trong mỗi năm học, được tộc họ biểu 
dương khen thưởng mỗi dịp Tết. Chúng 
em tự hứa với lòng cố gắng học tốt để trở 
thành người có ích cho xã hội”.

Để tiếp tục phát huy tinh thần tương 
thân tương ái, Hội đồng họ Dương  
TX An Nhơn đề ra nhiều hoạt động trong 
năm nay, như hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, 
cho mượn vốn để làm kinh tế vươn 
lên thoát nghèo, thành lập CLB thanh 
niên, CLB doanh nhân, CLB lão thành 
tộc họ Dương để phát triển hoạt động  
hiệu quả…                              BẢO MINH

hướng dẫn CLB Sinh viên Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh tổ 
chức bầu Ban chủ nhiệm CLB 
nhiệm kỳ 2020 - 2021 và thành 
lập ban tổ chức cho các chiến 
dịch Xuân quê hương 2021 tại 
Bình Định và các chương trình 
khác của CLB. 

Hội đồng hương các huyện, 
thị xã, thành phố cũng đã 
không ngừng củng cố, mở 
rộng để đổi mới và nâng cao 
chất lượng hoạt động. Ông 
Nguyễn Đức Quang, Chủ 
tịch Hội đồng hương TX Hoài 
Nhơn, cho biết: “Đến nay, Hội 
đồng hương TX Hoài Nhơn 
đã thành lập được tổ chức hội 
cho bà con đồng hương có quê 
gốc ở 17/17 xã, phường của  
TX Hoài Nhơn. Năm qua, 
chúng tôi cũng đã vận động 

hơn 800 triệu đồng; trong 
đó, hội đồng hương của 17 
xã, phường vận động hơn  
400 triệu đồng để hỗ trợ bà con 
Hoài Nhơn tại TP Hồ Chí Minh 
cùng quê nhà vượt dịch”.

Nâng tầm uy tín Hội 
Năm qua, Hội ĐHBĐ đã 

kêu gọi vận động gây quỹ hơn 
1,1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào 
Bình Định ở TP Hồ Chí Minh 
và ở quê nhà gặp khó do ảnh 
hưởng dịch Covid-19; phân 
phát hơn 3.800 suất quà từ quê 
nhà gửi vào cho bà con Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh; phối 
hợp cùng UBND tỉnh đưa gần 
4.000 bà con gặp khó khăn 
do đại dịch hồi hương bằng 
10 chuyến bay, 109 chuyến xe 
miễn phí; vận động Tập đoàn 

Hưng Thịnh tài trợ 7.000 suất 
quà cho bà con Bình Định 
ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh  
Đồng Nai…

Bên cạnh đó, Ban Chấp 
hành Hội ĐHBĐ đã cố gắng 
kết nối với Hội ĐHBĐ tại 
Đồng Nai, Bình Dương, Cần 
Thơ, Vũng Tàu gắn kết các 
hoạt động với nhau, góp phần 
làm tô thắm thêm tình đồng 
hương của cộng động người 
Bình Định.

Ông Phạm Khắc Toàn, Phó 
Chủ tịch Hội ĐHBĐ, chia sẻ: 
“Hoạt động của Hội ĐHBĐ 
trong năm qua đã tạo dấu ấn 
đẹp, để lại tiếng thơm trong 
lòng bạn bè gần xa về con 
người Bình Định, đặc biệt từ 
nay trở đi tại TP Hồ Chí Minh 
và nhiều địa phương khác khi 

nhắc đến Bình Định thì mọi 
người đều biết đến đó là một 
cộng đồng yêu thương, gắn kết 
và có trách nhiệm với nhau!”.

Các hoạt động của hội 
đồng hương các huyện, thị xã, 
thành phố và CLB thuộc Hội 
ĐHBĐ cũng góp phần kết nối 
nghĩa tình đồng hương. Tiêu 
biểu là Hội cựu học sinh Quốc  
học - Quang Trung; CLB Doanh 
nhân Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh; CLB Thầy thuốc Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh; CLB 
Sinh viên Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh; Quỹ học bổng 
Quang Trung; các hội đồng 
hương Quy Nhơn, An Nhơn, 
Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Mỹ, 
Phù Cát, Tuy Phước. 

Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ 
tịch Hội ĐHBĐ, cho biết: Do 
tình hình dịch bệnh, nên Hội 
không tổ chức chương trình 
gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 
2022. Tuy nhiên, để giúp đồng 
bào quê nhà có hoàn cảnh 
khó khăn đón tết Nguyên đán 
Nhâm Dần đầm ấm, vui tươi, 
chúng tôi đã tổ chức giải bóng 
đá thiện nguyện quyên góp 
được 216 triệu đồng và trích 
thêm quỹ Hội để tài trợ 300 
suất quà cho Hội CTĐ tỉnh 
Bình Định, hỗ trợ 300 suất 
quà cho Hội người mù tỉnh, 
97 suất quà cho Trung tâm 
Công tác xã hội và Bảo trợ xã 
hội tỉnh. Ngoài ra, tài trợ 3.000 
thẻ BHYT với tổng giá trị hơn 
270 triệu đồng cho Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh Bình 
Định để hỗ trợ bà con nghèo ở 
quê nhà. Hội ĐHBĐ đang phối 
hợp các địa phương ở quê nhà 
rà soát các gia đình có người 
mất do nhiễm Covid-19, bệnh 
ung thư để tiếp tục hỗ trợ  
quà tết…  ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Ông Dương Văn Hành gặp gỡ động viên hai chị em Dương Thị 
Ngọc Phú và Dương Thị Ngọc Tiền cố gắng học tập.                                                                                              

Ảnh: BẢO MINH

 “Mang Tết về nhà”
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TRONG NƯỚC

Chủ tịch nước và kiều bào dâng hương
 tại Hoàng Thành, thả cá chép ở ao cá Bác Hồ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại diện kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. 
Ảnh: hanoimoi.com.vn

Sáng 22.1 (tức 20 tháng Chạp), trong 
không khí trang nghiêm, thành kính, các 
kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới 
vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh 
hùng liệt sĩ và hội tụ tại điện kính thiên 
Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội để 
cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 
làm lễ dâng hương bày tỏ lòng thành kính 
cầu cho quốc thái dân an, đón một năm 
mới an lành hạnh phúc. Đây là những 
hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện 
của Chương trình Xuân Quê Hương 2022.

Đoàn kiều bào tiêu biểu cũng đã tham 
gia hoạt động thả cá chép cùng Chủ tịch 
nước và Phu nhân tại khu ao cá Bác Hồ. 
Sự kiện này rất có ý nghĩa, thể hiện truyền 
thống tốt đẹp của người Việt mỗi dịp Tết 
đến - Xuân về. 

Trong không khí chân tình, Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng trò 
chuyện với các kiều bào, thăm hỏi động 
viên kiều bào vượt qua khó khăn, chung tay 
đóng góp cho nước sở tại và cho quê hương.

Được tham dự các sự kiện mang đậm 
truyền thống Việt Nam, những sự kiện 
lịch sử về quá trình dựng nước và giữ 
nước của cha ông đã mang lại ý nghĩa 
lớn lao đối với những kiều bào trở về 
chung vui trong ngày Tết của dân tộc. 
Bởi chính họ chính là những người tiếp 

lửa nuôi dưỡng tình yêu cội nguồn trân 
trọng quá khứ, cho những thế hệ kiều 
bào trẻ khắp năm châu.

“Xuân Quê hương” 2022 do Ủy ban 
Nhà nước về người Việt Nam ở nước 
ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức, là chương 
trình dành cho kiều bào ở khắp nơi trên 
thế giới trở về quê hương đón tết Nguyên 
đán. Sự kiện được cộng đồng người Việt 
Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài 
quan tâm và chờ đón. Đặc biệt, sau hai 

năm diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 
nhiều bà con kiều bào không thể trở về 
quê hương đón Tết, việc nối lại tổ chức 
các hoạt động thường lệ của chương trình 
Xuân Quê Hương cho thấy chính sách 
nhất quán và thể hiện sự quan tâm của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đối với cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài - bộ 
phận không thể tách rời và là nguồn lực 
của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

(Theo VOV.VN)

Bộ Y tế đề nghị 
các địa phương 
không cách ly y tế 
người về quê ăn Tết

Ngày 22.1, Bộ Y tế có văn bản đề nghị 
các tỉnh, thành phố không cách ly y tế 
người dân trong nước về quê ăn Tết.

Theo Bộ Y tế, hiện nay việc tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các 
tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cao. Người 
từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi đạt 
100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 
3 đạt 18,6%. Trẻ em trên 12 tuổi tiêm mũi 
1 đạt 94,1% và tiêm mũi 2 đạt 82,2%.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân trong nước về quê nhân dịp 
tết Nguyên đán 2022 và đảm bảo công 
tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị 
các tỉnh, thành phố không cách ly y tế.

Các tỉnh, thành phố hướng dẫn người 
dân về quê thực hiện biện pháp, phòng 
dịch Covid-19 gồm thực hiện 5K, tự theo 
dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế, 
trong trường hợp có biểu hiện nghi ngờ 
mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở… thì 
hạn chế tiếp xúc, đi lại và thông báo ngay 
cho y tế địa phương để được hướng dẫn 
xét nghiệm SARS-CoV-2 để xử trí theo 
quy định.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các biện pháp, phòng chống dịch theo 
quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp 
dụng các biện pháp phòng chống dịch 
không phù hợp.                      (Theo TTO)

Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnhTái hiện các nghi lễ 
cung đình tết Nguyên 
đán ở Hoàng thành 
Thăng Long

Cây nêu ngày Tết được dựng trong khu di sản 
thế giới Hoàng Thành Thăng Long. 

Sáng 22.1, hàng loạt nghi lễ cung 
đình dịp tết Nguyên đán đã được Trung 
tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà 
Nội phối hợp cùng Hội Di sản Văn 
hóa Thăng Long tái hiện nhân dịp tết 
Nguyên đán.

Các nghi lễ bao gồm nghi lễ phất 
thức, phong ấn, tiến lịch, lễ cúng ông 
Công ông Táo, thả cá chép và lễ dựng 
cây nêu.

Đây là các nghi thức được nhiều 
đời vua tại Hoàng thành Thăng Long 
thực hiện mỗi dịp Tết đến, Xuân về 
để “tống cựu nghinh tân”. Cũng theo 
tục lệ, trước đây chỉ khi nghi lễ trong 
hoàng cung kết thúc, dân chúng mới 
tiến hành nghi lễ này tại tư gia.

Trước khi thực hiện nghi lễ, mọi 
người đã thực hiện lễ dâng hương 
tưởng nhớ các bậc tiên đế tại điện Kính 
Thiên, tổ chức lễ cúng ông Công ông 
Táo. Thực hành xong nghi thức cúng 
ông Công ông Táo, đoàn nghi lễ đã cùng 
chủ tế đưa cá chép sang dòng sông cổ, 
khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu để thả.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, hưởng thọ 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sau những năm tháng an dưỡng tại 
Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 0 giờ ngày 22.1, 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch 
tại chính nơi ông đã xuất gia cách đây 
80 năm, hưởng thọ 96 tuổi.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 
1926 tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. 
Ông xuất gia vào năm 16 tuổi ở chùa Từ 
Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế) thọ 
giáo với Hòa thượng Thanh Quý.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Sư ông 
Làng Mai) không chỉ là một nhà tu hành 
mà còn là một nhà văn hóa, nhà văn, nhà 
thơ, học giả, thư pháp gia…

Ông được biết đến qua những buổi 
thuyết giảng công cộng cho cả hàng chục 
nghìn người. Ông cũng đã lập ra các tu 
viện Làng Mai ở Pháp và Thái Lan.

Ông là tác giả của hơn 120 cuốn 

sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng 
Pháp. Có thể kể đến một số cuốn sách 
nổi tiếng đã xuất bản tại Việt Nam như: 
Đường xưa mây trắng, Phép lạ của sự 
tỉnh thức, Giận…

Năm 2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
từ Thái Lan trở về Tổ đình Từ Hiếu với 

ý nguyện muốn sống tại đây cho đến 
ngày viên tịch. Ông đã nhắn nhủ các chư 
tăng: “Nếu một ngày thầy mất, đừng xây 
tháp mộ gì cho thầy. Tốn kém tiền của. 
Tốn đất của dân. Dân mình còn nghèo 
lắm. Hãy hỏa táng thầy. Tro cốt thầy, hãy 
chia đều cho các thiền viện của Làng Mai 
trên khắp thế giới rồi rải trên những con 
đường mà hằng ngày các con đi thiền 
hành. Làm như thế, ngày ngày, thầy và 
các con vẫn đi thiền hành chung”.

Hòa thượng Thích Nhật Từ, Trụ trì 
chùa Giác Ngộ, Ủy viên Hội đồng Trị 
sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ: 
“Chúng ta hãy dừng lại, dành một phút 
mặc niệm, tưởng nhớ công ơn, các đóng 
góp to lớn của người thầy khả kính, từ 
bi và trí tuệ, cho Phật giáo Việt Nam và 
Phật giáo toàn cầu”.         (Theo TTXVN)

13.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ 
quốc gia sẽ được xuất cấp cho 9 tỉnh để 
hỗ trợ người dân dịp tết Nguyên đán, 
vụ giáp hạt đầu năm và ảnh hưởng 
mưa lũ.

Quyết định trên được Phó Thủ 
tướng Lê Minh Khái ký ngày 21.1. 
Chính phủ giao Bộ Tài chính không 

thu tiền 3.700 tấn gạo hỗ trợ người dân 
bị ảnh hưởng mưa lũ (bao gồm 3.000 
tấn gạo tạm cấp hồi tháng 12.2021) 
cho các tỉnh Quảng Ngãi (hơn 1.000 
tấn); Phú Yên (1.000 tấn); Bình Định 
(1.600 tấn).

Hơn 6.900 tấn gạo hỗ trợ người dân 
dịp Tết gồm: Tây Ninh 800 tấn; Cao 

Bằng 600 tấn; Phú Yên 1.000 tấn; Ninh 
Thuận 1.500 tấn; Nghệ An 1.140 tấn; 
Gia Lai 690 tấn; Quảng Bình 1.100 tấn.

Hơn 2.900 tấn gạo hỗ trợ dịp giáp 
hạt đầu năm cho các tỉnh: Cao Bằng 
1.000 tấn; Gia Lai 690 tấn; Quảng Bình 
1.100 tấn.

 (Theo VnExpress.net)

Tối 21.1, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế 
CA TP Hồ Chí Minh phối hợp Đội 3, Cục 
Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm 
tra tại địa chỉ 1942/91 Huỳnh Tấn Phát, khu 
phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè do 
Trần Thanh Thảo (SN 1984, thường trú tại 
xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh 
Bến Tre), làm chủ. 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 

thuốc tân dược các loại do nước ngoài sản 
xuất, chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng 
tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn 
phụ bằng tiếng Việt, không số đăng ký lưu 
hành. Ông Trần Thanh Thảo cũng không 
xuất trình được hóa đơn, chứng từ lô hàng.

Kiểm đếm thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận 
có 555 hộp thuốc các loại, gồm: Molnupiravir 
Capsules Molnatris Mylan; Molnupiravir 

800mg Tablets; Moluzen 400; Molnupiravir 
Capsules 200mg; Molaz Azista; Favipiravir 
Tablets 400mg; Feravir-400 Xenon… Các loại 
thuốc điều trị Covid-19 này hiện chưa được 
Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại thị trường Việt 
Nam. Trị giá hàng hóa ước tính khoảng 2 
tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang tạm 
giữ, xác minh, xử lý lô hàng theo quy định.                                   

(Theo nhandan.vn)

Bắt giữ lô hàng lớn thuốc điều trị Covid-19 
không rõ nguồn gốc
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l Hãng thông tấn quốc 
gia Campuchia dẫn lời Thủ 
tướng Campuchia Samdech 
Techo Hun Sen tối 21.1 cho 
phép bệnh nhân nhiễm biến 
thể Omicron từ nay được điều 
trị tại nhà.
l Tổng thống Ukraine 

Vladimir Zelensky vừa thông 
qua một sắc lệnh của Hội đồng 
Quốc phòng và An ninh quốc 
gia cho phép áp đặt các biện 
pháp trừng phạt đối với 24 
công ty của Nga.
l Đức đang ngăn quốc 

gia thành viên NATO Estonia 
cung cấp vũ khí cho Ukraine, 
bằng cách khước từ cho phép 
Estonia xuất khẩu các vũ khí 
xuất xứ từ Đức, theo Nhật báo 
Phố Wall hôm 21.1. Động thái 
này xuất hiện trong bối cảnh 
căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
l Chính phủ Australia 

sẽ tiếp nhận 15.000 người 
Afghanistan theo chương 
trình thị thực nhân đạo trong 4 
năm. Các đối tượng được cấp 
thị thực định cư sẽ bao gồm 
những người từng cộng tác 
với quân đội Australia và thân 
nhân của họ.
l Các tổ chức quốc tế 

hoạt động tại Yemen ngày 
21.1 thông báo hơn 200 người 
thương vong trong cuộc không 
kích xảy ra trước đó cùng ngày 
nhằm vào một nhà tù ở tỉnh 
Saada, miền Bắc Yemen.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Ngày 22.1, phát biểu tại 
Hội nghị tổng kết 2 năm Việt 
Nam đảm nhiệm cương vị Ủy 
viên không thường trực Hội 
đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 
2020 - 2021, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính cho rằng, Việt 
Nam đã tham gia đem lại hòa 
bình, hợp tác, phát triển cho 
các nước.

Theo Thủ tướng Phạm 
Minh Chính, từ một nước trải 
qua chiến tranh, bị bao vây 
cấm vận, giờ đây Việt Nam đã 
hội nhập quốc tế sâu rộng và 
là thành viên của cộng đồng 
quốc tế. Đây là cả một bước 
tiến rất dài, trên thực tế đã đổ 
nhiều công sức và cả xương 
máu để có được thành quả 
như hiện nay.

“Trước đây, chúng ta phải 
nhờ cộng đồng quốc tế để có 
được thống nhất, hòa bình, 
phát triển, thoát khỏi bao 
vây cấm vận. Nhưng lúc này 
chúng ta ở vị thế khác và ta 
lại tham gia hòa giải, tham gia 
vào các diễn đàn đa phương 
để mang lại hòa bình, hợp 
tác, phát triển cho các nước, 
khu vực và trên thế giới”, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính nói.

Người đứng đầu Chính 
phủ nhấn mạnh tham gia vào 

Việt Nam góp phần mang lại 
hòa bình, hợp tác cho thế giới

Hội đồng Bảo an là cơ hội lớn 
để đẩy mạnh và nâng tầm 
tham gia của Việt Nam vào 
các diễn đàn đa phương, góp 
phần duy trì môi trường hòa 
bình, tạo thuận lợi cho công 
cuộc đổi mới, cơ hội cho nắm 
bắt thông tin, xu thế.

Nhờ những điều này, Việt 

Nam vừa có thể ngăn chặn từ 
sớm từ xa các nguy cơ an ninh 
với Tổ quốc, bảo vệ lợi ích 
quốc gia, dân tộc, vừa có cơ 
hội làm sâu sắc hơn quan hệ 
song phương, khai thác nguồn 
lực bên ngoài phục vụ phát 
triển bền vững của đất nước.

Việc Việt Nam lần thứ hai 

đảm nhiệm vị trí quan trọng 
này chỉ sau 10 năm thực hiện 
nhiệm kỳ đầu tiên, và việc 
nhận được số phiếu cao thể 
hiện vị thế của đất nước và 
sự tín nhiệm cao của quốc 
tế với đường lối đối ngoại 
của chúng ta, theo Thủ tướng 
Phạm Minh Chính.  (Theo TTO)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các quan chức, lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua một số thời kỳ chụp ảnh cùng các chiến sĩ 
“Mũ nồi xanh” của Việt Nam.                                                 Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các nước Đông Nam Á 
thúc đẩy sống chung 
với Omicron

Với tỷ lệ tiêm chủng tăng 
lên nhanh chóng, nhiều quốc 
gia trong khu vực Đông Nam 
Á đang có những động thái để 
thúc đẩy sống chung với biến 
thể Omicron.

Từ Thái Lan, Singapore, 
Indonesia cho đến Philippines… 
các quốc gia tại Đông Nam Á đã 
ghi nhận từ vài trăm tới cả nghìn 
ca nhiễm Omicron trong những 
tuần qua.

Tờ Bloomberg nhận định, 
Thái Lan đã cho thấy họ sẵn 
sàng sống chung với Omicron. 
Từ đầu tháng 2 tới, Thái Lan 
sẽ khởi động lại chương trình 
miễn cách ly với du khách nước 
ngoài đã được tiêm đủ liều vắc 
xin. Đây là động thái nhằm hỗ 
trợ ngành du lịch vốn đã gặp khó 
khăn suốt 2 năm qua. 

Truyền thông Campuchia 
cho biết, bất chấp mối đe dọa 
từ Omicron, Campuchia vẫn 
đang thúc đẩy mở cửa trở lại. 
Bộ Y tế nước này đang tiếp tục 
đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi 
tăng cường. Nước này cũng đã 
bắt đầu tiêm mũi vắc xin thứ tư 
cho các nhóm ưu tiên ở thủ đô 
Phnom Penh.

Giới chức Singapore cũng cam 
kết mở lại biên giới và thiết lập 
thêm các thỏa thuận đi lại miễn 
cách ly. Bộ trưởng Y tế Singapore 
nhận định, không thể kéo dài tình 
trạng đóng cửa biên giới trong bối 
cảnh kinh tế Singapore phụ thuộc 
nhiều vào giao thương quốc tế. 

(Theo VTV.VN)

Theo hãng thông tấn Iran 
IRNA, ngày 21.1, ba nước 
gồm Iran,  Nga và Trung 
Quốc đã bắt đầu các cuộc tập 
trận trên không và trên biển 
ở Ấn Độ Dương nhằm chống 
cướp biển.

Người phát ngôn cuộc tập 
trận của Iran, Đô đốc Mustafa 
Tajeddini, cho biết lực lượng 
hải quân và không quân 3 
nước đã diễn tập giải phóng 2 
tàu hàng trong tình huống giả 
định bị cướp biển đánh chiếm 
trong vùng biển quốc tế.

Theo Đô đốc Tajeddini, 
cuộc tập trận, diễn ra trong 3 
ngày, trong phạm vi 17.000 km2 
ở khu vực phía Bắc Ấn Độ 

Dương, trong khuôn khổ hợp 
tác an ninh và quân sự giữa ba 
nước nhằm đối phó với những 
mối đe dọa hiện hữu.

Hoạt động này nhằm củng 
cố năng lực phòng thủ, khả 
năng sẵn sàng chiến đấu cũng 
như tăng cường quan hệ hợp 
tác giữa lực lượng hải quân 
3 nước, qua đó đảm bảo an 
ninh chung và chống khủng 
bố trên biển.

Hồi đầu tháng 11.2021, 
cướp biển đã tìm cách bắt giữ 
các tàu chở dầu của Iran ở 
Vịnh Aden lần thứ hai trong 
vòng 2 tuần khiến Hải quân 
Iran phải nổ súng cảnh cáo.

(Theo Vietnam+)

Iran, Nga và Trung Quốc tập trận chống cướp biển

Binh sĩ Iran tham gia cuộc diễn tập quân sự cùng với lực lượng của Nga, Trung 
Quốc ngày 21.1 ở phía Bắc Ấn Độ Dương.             Ảnh: The National

Quân đội Ukraine ngày 
21.1 thông báo đã điều một 
số tổ hợp pháo phản lực BM-21 
Grad tới thao trường ở tỉnh 
Kherson, phía Bắc bán đảo 
Crimea để huấn luyện nội 
dung tiêu diệt lực lượng và 
khí tài của đối phương. Quân 
đội Ukraine tuyên bố các tổ 
hợp BM-21 thực hiện thành 
công đợt diễn tập, song không 
khai hỏa quả đạn nào.

Trước đó 8 ngày, các binh sĩ 
Ukraine diễn tập sử dụng tên 
lửa đất đối không tầm thấp 

9K33 Osa tại tỉnh Kherson. 
Những cuộc diễn tập trên 
được tổ chức trong bối cảnh 
căng thẳng giữa Ukraine và 
phương Tây với Nga leo thang.

Quân đội Ukraine hồi đầu 
tuần nhận định Nga đang 
duy trì 127 nghìn binh sĩ và 
nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo 
Iskander ở biên giới, cho biết 
nhiều khu vực trọng yếu của 
nước này, trong đó có thủ đô 
Kiev, đều nằm trong tầm bắn 
tên lửa Nga.

(Theo VnExpress.net)

Ngày 21.1, Mỹ thông báo 
tạm dừng 44 chuyến bay chở 
khách Trung Quốc tới nước 
này để phản đối những biện 
pháp hạn chế mà Bắc Kinh áp 
dụng với các hãng hàng không 
của Mỹ theo quy định phòng, 
dịch Covid-19.

Theo đó, 44 chuyến bay 
do các hãng hàng không 
Trung Quốc gồm Air China, 
China Eastern Airlines, China 
Southern Airlines và Xiamen 
Airlines vận hành sẽ không 
được thực hiện lịch trình đã 

dự kiến từ ngày 30.1 - 29.3.
Trước đó, giới chức quản 

lý hàng không Trung Quốc 
cũng từng áp dụng chính 
sách này để hủy các chuyến 
bay của một số hãng hàng 
không Mỹ như American, 
Delta  và  United Air l ines 
sau khi phát hiện các hành 
khách đi  trên các chuyến 
bay của các hãng này dương 
tính với vi rút khi đến Trung 
Quốc dù có kết quả âm tính 
khi khởi hành.

(Theo TTXVN)

Ukraine diễn tập pháo phản lực 
gần Crimea

Mỹ tạm dừng 44 chuyến bay 
của Trung Quốc

TIN VẮN
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Vietinbank KCN Phú Tài đang có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ làm việc tại vị trí 
nhân viên dịch vụ khách hàng.

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  
- 01 cán bộ vị trí Nhân viên dịch vụ khách hàng
 (Lao động khoán gọn) 

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:
1. Điều kiện chung:
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
- 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;
2. Điều kiện cụ thể:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tại tất cả các trường đại học Công lập.
- Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán.
- Tuổi đời không quá 30 tuổi. 

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Phỏng vấn trực tiếp

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu tải tại website 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 (Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ (nếu có)…), chứng 

chỉ, bảng điểm, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

V. HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ: 
- Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại 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

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày 19.01.2022 đến hết ngày 25.01.2022
Thông báo lịch thi tuyển sẽ được gửi email, SMS cá nhân đến ứng viên đủ điều kiện 

dự thi. Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến: Tháng 01- 02.2022 
Mọi thắc mắc liên quan đến đợt tuyển dụng, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại 

0256.3941326.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

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

   

THỨ BA, NGÀY 25.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-11h30: Lộ 3 TBA 
Lam Sơn 1, Lộ 1 TBA Chế Lan Viên. 5h30-12h30: TBA Đông Định 1, 2.  
7h15-11h: Đường Hùng Vương từ Trường Hùng Vương đến chợ 
Long Vân - P. Trần Quang Diệu.  H. Tuy Phước: 7h15-14h15: TBA Lộc  
Ninh - xã Phước Thuận. H. Phù Cát: 7h15-9h15: Thôn Kiều Huyên - xã 
Cát Tân. 9h15-11h15: Thôn Đại Ân - xã Cát Nhơn. 7h15-9h15: Phương 
Phi - TT Cát Tiến. 9h15-11h15: Thôn Liên Trì - xã Cát Nhơn.  H. Phù 
Mỹ: 7h30-9h: TBA xóm Nhỏ - xã Mỹ Thắng. 9h15-10h45: TBA Xuân 
Phương - xã Mỹ Thắng. 8h30-10h: TBA Chánh Thiện 2 - xã Mỹ Chánh Tây.  
TX Hoài Nhơn: 8h45-12h15: Khu phố 5 - P. Tam Quan. 13h15-16h45: 
Thôn Lương Thọ 4 - xã Hoài Phú. 7h15-9h15: Thôn Gia An, thôn Quy  
Thuận - xã Hoài Châu Bắc. 7h15-9h15: Khu phố Vĩnh Phụng 2 - P. Hoài 
Xuân. 7h15-8h45: Trung Lương - P. Bồng Sơn.  H. Hoài Ân: 7h40-9h10: 
Lộ 1 TBA Châu Sơn 1 - xã Ân Hảo Đông.  H. An Lão: 11h-14h: Xã An 
Toàn.  H. Tây Sơn: 6h30-17h30: TBA Xử lý rác, Lucky Star, Hai Mai, Đồng 
Tiến, Gò Đo 2, Cây Xoài 2, Mỹ Cúc, Hùng Vương, Cơ khí Hùng Vương, 
Hoàng Mai, Bình Nghi 5, Gạch Trung Tín, Gạch Trung Tín 2, Minh Tâm, 
Long Vũ, VLXD Tuấn Hùng, Hiệp Hưng, Hải Cảnh, Thành Đạt, Hóc 
Bợm 1, Hóc Bợm 2, Thành Đạt 2 và Gạch ngói An Phú - xã Bình Nghi.  
6h30-9h30: TBA Phú Hòa 4 và Phú An 4 - xã Tây Xuân. 9h30-11h30: TBA 
Thuận Hiệp 2 - thôn Thuận Hiệp - xã Bình Thuận. 8h-9h30: TBA Trường bắn 
Quốc gia 5 - xã Bình Thành. 10h-11h30: TBA Thuận Hòa 1 - xã Bình Tân. 

 THỨ TƯ, NGÀY 26.1.2022: TP Quy Nhơn: 7h-8h50: TBA Nguyễn Tri 
Phương, XN Đông lạnh Phan Chu Trinh, Bơm PS1. 13h45-16h45: TBA 
Nam Nhơn Phước. 6h45-12h30: TBA KDC Điện Biên Phủ. 6h30-12h: KCN 
Long Mỹ. 6h30-15h: TBA Duyên Hải 2-3, Duyên Hải 2-4 KCN Long Mỹ.   
H. Tuy Phước: 7h15-17h: Các TBA Phổ Trạch 4, Quảng Vân 2, Chiếu 
sáng số 4 - xã Phước Thuận.  TX An Nhơn: 7h-10h30: Các TBA Lộc 
Thuận, Lộc thuận 2, Tịnh Bình, Tịnh Hòa, Nhơn Hạnh 2, Nhơn Hạnh 
3. 7h-15h30: KV Thái Thuận, Nhơn Nghĩa Tây, Mỹ Thạnh - xã Nhơn 
Phúc. H. Phù Mỹ: 11h30-13h30: Các TBA Diêm Tiêu, CCN Diêm Tiêu, 
Hào Hưng Phát, Liên Gia Bảo, Tân Kều - TT Phù Mỹ. TX Hoài Nhơn: 
7h15-8h30: Khu phố Trường Xuân Tây - P. Tam Quan Bắc. 13h30-15h: 
Thôn An Hội Bắc, An Đỗ, La Vuông - xã Hoài Sơn. 7h15-9h15: Thôn 
Công Lương - xã Hoài Mỹ. 9h15-11h15: Thôn Mỹ Thọ - xã Hoài Mỹ.  
13h45-15h45: Khu chế biến thủy sản - P. Tam Quan Bắc. 7h-13h: Khu phố 
Bình Phú - P. Hoài Thanh Tây.  H. Tây Sơn: 7h45-9h45: Bắc Thuận Nhất - 
xã Bình Thuận. 11h30-12h30: TBA Nguyễn Thiện Thuật 3 - khối Phú Văn -  
TT Phú Phong. 14h30-15h45: TBA Kiên Ngãi 1 - xã Bình Thành. H. Vĩnh 
Thạnh: 7h45-10h45: TBA Vĩnh Phúc, Vĩnh Thọ và Vĩnh Khương - xã Vĩnh 
Hiệp. 13h45-15h15: TBA Thạnh Quang - xã Vĩnh Hiệp. 15h30-17h: TBA 
M3 - xã Vĩnh Thịnh.  

THỨ NĂM, NGÀY 27.1.2022: H. Tuy Phước: 7h-15h30: TBA Nhân 
Ân - xã Phước Thuận.  

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử 
dụng điện trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công 
việc phù hợp. Đối với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của 
lưới điện thì Công ty Điện lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa 
nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 19001909.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 3/2022 
từ  ngày 25.1.2022 đến 27.1.2022

 

Dự báo 
THỜI TIẾT

 
NGÀY VÀ ĐÊM 23.1.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng 
có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không 

mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 280C, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C. 
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5.
(Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

Ngoài váy vóc điệu đà chị em cũng nên sắm cho mình vài chiếc 
quần hợp mốt để diện trong tết này. Chúng hoàn toàn có thể làm 
cho chị em có một vẻ ngoài rạng ngời và tươi tắn.
Dưới đây là những mẫu quần sang xịn mà chị em nên sắm: Quần 
trắng, quần kẻ, quần màu pastel, quần nhung tăm.

(Theo eva.vn)

Cô gái 19 tuổi mang quốc tịch Bỉ và Anh 
vừa hoàn tất chuyến bay vòng quanh thế giới, 
vượt 52.000 km và qua gần 30 nước.

Tươi cười vẫy tay trên không khi về đến 
sân bay gần thị trấn Kortrijk ở Bỉ vào ngày 20.1 
(giờ địa phương), cô Zara Rutherford hoàn tất 
chuyến bay một mình vòng quanh thế giới với 
hy vọng được ghi vào sách kỷ lục.

“Đó là một hành trình khó khăn nhưng 
rất đáng làm”, theo AFP dẫn lời cô gái 19 tuổi 
mang quốc tịch Bỉ và Anh, người phụ nữ trẻ 
nhất từng bay vòng quanh thế giới một mình.

Tại sân bay, người thân, báo giới và nhiều 
người khác đến chúc mừng cô hoàn tất 
chuyến bay hơn 5 tháng, sau khi khởi hành 
vào ngày 18.8.2021. Bố và mẹ của Rutherford 
đều là phi công và bố cô từng lái máy bay cho 
Không quân Hoàng gia Anh.

 “Tôi đã đi qua hàng trăm, hàng trăm  
ki lô mét mà không thấy bất cứ dấu vết gì của 
con người, không có đường dây điện, đường 
sá, con người. Và tôi nghĩ rằng nếu động cơ 
dừng lại thì tôi gặp rắc rối rất lớn”, cô nhớ lại.

Du hành thế giới với chiếc máy bay Shark 
UL chỉ nặng 325 kg được vay theo một thỏa 
thuận tài trợ, cô phải bay né các đám mây và 
không thể bay đêm.

Điều này khiến cô nhiều lần phải chuyển 
hướng hoặc đáp vội để tránh điều kiện  thời 
tiết xấu. Vào tháng 11.2021, cô phải chờ 3 tuần 
tại thị trấn Ayan ven biển phía Đông nước Nga 
vì không thể cất cánh do thời tiết xấu. Tại đây, 
nhiều người địa phương tốt bụng sẵn sàng 
giúp đỡ bất cứ thứ gì cô cần.

Cô còn gặp trở ngại vì Covid-19 khi không 
thể bay vào không phận Trung Quốc, phải bay 
vòng qua không phận CHDCND Triều Tiên và 
bay suốt 6 giờ trên biển.

Cô phải xét nghiệm PCR thường xuyên để 
đáp ứng yêu cầu những nơi đến. Chặng đường 
52.000 km cũng mang đến cho cô nhiều kỷ 
niệm có một không hai.  (Theo Thanhnien.vn)

Nữ phi công 19 tuổi 
bay vòng quanh 
thế giới một mình

Cô Rutherford trở thành người phụ nữ trẻ nhất 
bay vòng quanh thế giới một mình.              Ảnh: AFP

Với thể trạng ốm yếu, em Joshua Martinangeli, 
7 tuổi, khó lòng đến trường như bao bạn cùng 
trang lứa. Tuy nhiên, em vẫn có thể tương tác 
với giáo viên và các bạn cùng lớp qua robot. Con 
robot mang tên Joshi này sẽ thay em ngồi trong 
lớp và gửi tín hiệu chớp mắt mỗi khi em muốn 
phát biểu.

Mẹ Joshua, bà Simone Martinangeli, cho hay em 
không thể đến lớp do mắc bệnh phổi nghiêm trọng. 
Hiệu trưởng Trường Pusteblum - Grundschule tại 
thủ đô Berlin (Đức), bà Ute Winterberg nói: “Các 
bạn trong lớp nói chuyện, cười đùa thoải mái với 
Joshua thông qua Joshi”. Khi được hỏi có mong 
được gặp lại Joshua, Noah Kuessner, một bạn học 
cho biết dù rất trông đợi bạn quay lại trường lớp, 
song em cũng rất thích robot Joshi thú vị này. 
Về phần mình, Beritan Aslanglu - một bạn học 

Robot thay học sinh đến trường

Robot Joshi tại lớp học.

khác - khẳng định em thực sự mong Joshua có 
thể đến trường học tập cùng mọi người.

Dự án robot thay học sinh đến lớp là một 
sáng kiến tư nhân do hội đồng quận Marzahn-
Hellersdorf tại thủ đô Berlin tài trợ. Ủy viên hội 
đồng giáo dục quận, ông Torsten Kuehne nói: 
“Chúng tôi là quận duy nhất ở Berlin đã mua 4 
robot cho các trường học. Covid-19 là nguyên 
nhân chính, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là tương lai 
của các lớp học ngay cả sau khi đại dịch kết thúc”.

Giới chức quận Marzahn - Hellersdorf khẳng 
định quận này là địa phương duy nhất cho phép 
đưa robot đến trường. Theo họ, một học sinh có 
thể không tới trường vì nhiều lý do khác nhau 
và việc có một robot thay các em tới trường sẽ 
đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh. Hiện chính 
quyền TP Berlin đang xem xét mở rộng dự án này.

(Theo SGGP)

Những kiểu quần 
nên sắm tết này


