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Ra quân đảm bảo 
trật tự ATGT và 
phòng, chống 
dịch Covid-19

CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO 
TRỞ LẠI THI ĐẤU:

Đảm bảo yêu cầu 
chuyên môn và 
phòng, chống dịch

Đảm bảo ATGT dịp cuối năm
Sau hơn 2 tuần“bình thường mới”, trên 

địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận các vụ 
TNGT, nhất là những vụ TNGT đặc biệt 

nghiêm trọng đang đặt ngành chức năng 
vào nhiều việc phải làm để kéo giảm TNGT 

ở mức 5 - 10% so với năm 2020 trong 
những tháng cuối năm. 

Chuẩn bị 
cho vụ 

hoa tết 
Nhâm Dần
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Luôn đồng hành, 
góp sức phát triển
quê hương, đất nước
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Chuẩn bịđ ón du khách
NHÀ VĂN TRIỀU LA VỸ:

Trong cuộc 
rong chơi 

chữ  nghĩa

Khu quần thể du lịch Linh Phong nối liền với các điểm du lịch 
chạy dọc tuyến đường ven biển Cát Tiến (huyện Phù Cát) là những 
điểm đến nổi tiếng thu hút nhiều du khách. Ảnh: DŨNG NHÂN

CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KÉP
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 6.11, CA tỉnh đã 
tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm 
bảo trật tự ATGT và phòng, 
chống dịch Covid-19. Dự lễ 
có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng và các 
thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đợt cao điểm đảm bảo trật 
tự ATGT lần này diễn ra từ 
ngày 6 - 30.11.2021. Theo đó, 
lực lượng chức năng sẽ tập 
trung trên các tuyến quốc lộ, 
tỉnh lộ, bê tông nông thôn, 
tuyến nội thành, nội thị; trong 
đó tập trung các đoạn giao 
giữa quốc lộ với đường tỉnh  
và tuyến quốc lộ đi qua nội 
thành, nội thị, tuyến ven biển. 
Đối tượng mà lực lượng CSGT 
toàn tỉnh tập trung kiểm tra, 
xử lý là người điều khiển xe 
ô tô tải, ô tô đầu kéo sơ mi rơ 
moóc, container, đặc biệt là xe 
ô tô kinh doanh vận tải hành 
khách; xe mô tô, xe gắn máy 
và xe đạp điện... cũng như các 
phương tiện đò ngang, phương 
tiện chở khách ngang sông, 
phương tiện vận chuyển khách 
du lịch vi phạm các quy định 
về ATGT với các lỗi là nguyên 
nhân chính dẫn đến TNGT.

Để kịp thời phát hiện và 

Sáng 6.11, Trung ương Hội 
LHTN Việt Nam đã phát động 
Hành trình Thanh niên Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo năm 
2021 với chủ đề “Chuyển đổi 
số - Động lực từ thanh niên 
khởi nghiệp”. 

Theo Ban tổ chức, Hành 
trình Thanh niên Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo 2021 sẽ đi qua 
4 địa phương trên toàn quốc. 
Trong đó, lễ xuất quân được 
tổ chức tại tỉnh Thái Bình. Các 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo cấp vùng được tổ chức 
tại 3 tỉnh đại diện cho 3 miền 
Bắc - Trung - Nam (Hưng Yên, 
Bình Định, Đồng Tháp) với 
các nội dung cụ thể: Tổ chức 
chung kết và trao giải cuộc thi 
khởi nghiệp tại địa phương; 
Diễn đàn kết nối cho thanh 
niên khởi nghiệp và đối thoại 

chính sách với lãnh đạo địa 
phương; Triển lãm trưng bày 
và giới thiệu các sản phẩm 
khởi nghiệp của khu vực.

Các nội dung đều được xây 
dựng trên cơ sở phù hợp với 
bối cảnh phát triển KT-XH của 
mỗi địa phương, trong đó tập 
trung vào các lĩnh vực mà địa 
phương ưu tiên trong chuyển 
đổi số và hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp, nhằm có những hoạt 
động hỗ trợ thiết thực nhất cho 
cộng đồng và thanh niên khởi 
nghiệp tại địa phương. Hành 
trình sẽ hỗ trợ phát triển và mở 
rộng mạng lưới khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; từng bước 
hình thành các Trung tâm Hỗ 
trợ thanh niên khởi nghiệp tại 
các địa phương mà Hành trình 
đi qua.

THIÊN TRÚC

(BĐ) - Ngày 6.11, nhà điêu 
khắc Lê Trọng Nghĩa, Chi hội 
trưởng Chi hội Mỹ thuật (Hội 
VH&NT Bình Định), xác nhận: 
Bình Định có 9 tác phẩm/8 tác 
giả được chọn tham dự Triển 
lãm mỹ thuật khu vực Nam 
Trung bộ và Tây Nguyên năm 
2021, gồm: Lê Duy Hồng, 
Nguyễn Chơn Hiền, Nguyễn 
Văn Cần, Trần Tuấn, Lê Thị 
Tuân, Trần Đình Tấn, Bùi Thị 
Tịnh (mỗi tác giả có một tác 
phẩm) và Lê Trọng Nghĩa  

(2 tác phẩm).
Các tác phẩm chọn trưng 

bày được thực hiện với nhiều 
chất liệu như: Khắc gỗ, tượng 
gỗ, acrylic, sơn dầu, sơn mài, 
tổng hợp…; nội dung tập trung 
đề cập vẻ đẹp thiên nhiên, đời 
sống, biển đảo, môi trường, 
văn hóa của cư dân phía Nam 
miền Trung và Tây Nguyên. 

Đây là triển lãm do Hội 
Mỹ thuật Việt Nam phối hợp 
với Hội VH&NT Kon Tum 
tổ chức thường niên, hội tụ 

các họa sĩ là hội viên Hội Mỹ 
thuật Việt Nam và hội viên 
Chi hội Mỹ thuật từ 9 tỉnh, 
thành phố, gồm: Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon 
Tum. Do tình hình Covid-19 
diễn biến phức tạp, các tác 
phẩm được chọn tham dự 
triển lãm và chấm giải thưởng 
qua file ảnh, không tổ chức 
khai mạc triển lãm.

TRỌNG LỢI

(BĐ) - Sáng 6.11, ĐVTN 
của Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam - 
Chi nhánh Bình Định (BIDV 
Bình Định) ra quân triển khai 
chương trình ưu đãi đặc biệt 
mang tên “Làm giàu không 
khó - Chỉ cần bạn có BIDV” 
dành riêng cho khách hàng 
là tiểu thương trên địa bàn  
TP Quy Nhơn. 

Theo BIDV Bình Định, tiểu 
thương tham gia chương trình 
được tặng miễn phí mở tài 
khoản số đẹp giá trị lên đến  
50 triệu đồng/tài khoản đến 
ngày 31.12.2021; được tham 
gia vào gói B-Fee Salary, không 
cần duy trì số dư tối thiểu và 
được miễn phí mọi giao dịch 
chuyển tiền online, phí duy 
trì tài khoản, phí duy trì BIDV 
SmartBanking và tin nhắn biến 
động số dư trong ứng dụng 
OTT. Khách hàng còn được 

BIDV Bình Định miễn phí lắp 
đặt mã chuyển tiền VietQR tại 
cửa hàng; được BIDV dành tặng 
66.666 đồng vào tài khoản cho 
120 nghìn khách hàng mới và 
combo voucher (Vnshop/QR/
Topup) trị giá 250 nghìn đồng/
khách hàng khi khách hàng 
đăng ký mới SmartBanking 
và có phát sinh 1 giao dịch 
tài chính. Cùng với đó, khách 
hàng được cấp thẻ tín dụng 
với hạn mức 100 triệu đồng và 
được vay 100 triệu đồng không 
có tài sản đảm bảo. 

Ngoài các ưu đãi kể trên, 
khách hàng vay tiêu dùng, vay 
mua ô tô, vay sản xuất kinh 
doanh được hưởng lãi suất 
ở mức 6,6%/năm. BIDV Bình 
Định phấn đấu, từ nay đến 
cuối năm 2021 có khoảng 1.000 
tiểu thương tham gia và được 
hưởng lợi từ chương trình.

TIẾN SỸ

l Sáng 6.11, Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
TP Quy Nhơn và chính quyền 
địa phương phường Nhơn Bình 
đã khởi công xây dựng Nhà tình 
thương cho ông Trần Văn Hải (ở 
khu phố 8, phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn) là hộ nghèo, có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
ở một mình không có vợ con. 
Tổng số tiền hỗ trợ xây nhà  
50 triệu đồng, từ nguồn ủng hộ 

của quỹ Vì người nghèo TP Hồ 
Chí Minh. Ngoài ra, trong quá 
trình xây dựng cán bộ, chiến sĩ 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu sẽ 
phối hợp với chính quyền địa 
phương tham gia ngày công lao 
động để ngôi nhà đảm bảo chất 
lượng, tiết kiệm và hoàn thành 
đúng tiến độ thời gian, giúp cho 
ông Hải được yên tâm trong 
mùa mưa bão. 
l Trước đó, ngày 5.11, Khối 

thi đua CA các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức lễ trao tặng 
nhà Nghĩa tình đồng đội cho 
đồng chí Nguyễn Việt Đức là 
cán bộ CA huyện Tuy Phước 
khó khăn về nhà ở. Căn nhà 
được xây dựng với diện tích  
90 m2 tại xã Phước An, huyện 
Tuy Phước, trong đó Khối thi 
đua CA các huyện, thị xã, thành 
phố vận động cán bộ, chiến sĩ 
đóng góp hỗ trợ 95 triệu đồng, 
phần còn lại của gia đình  
đồng chí Đức. C. CƯỜNG - T.LONG

(BĐ) - Khoảng 9 giờ  
30 phút, ngày 6.11, tổ tuần tra 
tại tuyến QL 19 thuộc Trạm 
CSGT Tuy Phước, Phòng 
CSGT, CA tỉnh nhận tin báo có 
4 đối tượng cướp giật tài sản tại 
tỉnh Quảng Ngãi đang đi trên 2 
xe mô tô di chuyển trên tuyến  
QL 19, tổ tuần tra đã nhanh 
chóng phối hợp với CA huyện 

Tây Sơn tiến hành các biện pháp 
nghiệp vụ để chốt chặn và truy 
bắt các đối tượng. Đến khoảng 
11 giờ 10 phút cùng ngày, tại 
km 45 trên QL 19 (đoạn qua 
địa bàn xã Bình Tường, huyện 
Tây Sơn) lực lượng CA đã bắt 
gọn 2 đối tượng cùng một 
số dụng cụ, tang vật. Tại cơ 
quan chức năng, 2 đối tượng 

khai tên Nguyễn Thanh Sang  
(SN 1993) và Nguyễn Văn 
Thành (SN 1989, cùng ở tỉnh 
Bình Phước). Kiểm tra trên xe 
mô tô, lực lượng CA phát hiện 
có các bình dạng xịt hơi cay. 

Hiện cơ quan chức năng 
đang tạm giữ 2 đối tượng này 
cùng 2 xe mô tô và tiếp tục truy 
bắt 2 đối tượng còn lại.         K.A

l Từ ngày 5 - 12.11, TP Quy 
Nhơn triển khai tiêm vắc xin 
mũi 2 cho đối tượng từ 71 tuổi 
trở lên và phụ nữ mang thai 
trên địa bàn 20 xã, phường (trừ 
xã Nhơn Châu). Thành phố đã 
chuẩn bị 13 điểm tiêm vắc xin 
đảm bảo an toàn phòng, chống 
dịch Covid-19. Dự kiến đối tượng 
tiêm vắc xin đợt này từ 71 tuổi 
trở lên khoảng 6.953 người, phụ 
nữ mang thai khoảng 419 người. 

ĐẶNG VIỆT
l Huyện Tây Sơn tổ chức 

điểm Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc tại khu dân cư An 
Hội, xã Bình Tân, sáng 5.11. Khu 
dân cư An Hội hiện có 226 hộ 
với 874 nhân khẩu, có 222/226 
hộ đạt danh hiệu gia đình văn 
hóa (tỷ lệ 98,23%), khu dân cư 
đạt danh hiệu khu dân cư văn 
hóa. Dịp này, khu dân cư đã 
tuyên dương 52 hộ đạt gia đình 
văn hóa trong 3 năm liền, khen 
thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân 

đã có thành tích trong phong 
trào toàn dân đoàn kết, trao 
tặng 5 suất quà cho 5 hộ nghèo 
gặp khó khăn, mỗi suất 300 
nghìn đồng. TÍN TRỌNG
l Chủ tịch UBND huyện 

Phù Cát đã ký quyết định áp 
dụng biện pháp phong tỏa tạm 
thời đối với 24 hộ dân/60 nhân 
khẩu thuộc tổ 1 và tổ 2, khu 
phố An Phú, thị trấn Ngô Mây 
để phòng, chống dịch Covid-19. 
Thời gian áp dụng: Từ 0 giờ ngày 
6.11.2021 cho đến khi có thông 
báo mới. TRƯỜNG GIANG
l Sáng 6.11, Phòng giao 

dịch Ngân hàng CSXH huyện 
Tây Sơn phối hợp với xã Tây An 
giải ngân 300 triệu đồng cho  
20 hộ nuôi bò có bò chết do dịch 
bệnh viêm da nổi cục để phục 
hồi, duy trì và phát triển tái đàn 
bò; mỗi hộ chăn nuôi được hỗ 
trợ vay vốn 15 triệu đồng, thời 
gian hỗ trợ lãi suất là 12 tháng. 

T.TRỌNG

Ra quân đảm bảo trật tự ATGT 
và phòng, chống dịch Covid-19

xử lý nghiêm những hành vi 
vi phạm về trật tự ATGT, lực 
lượng CSGT toàn tỉnh sẽ bố 
trí lực lượng thường xuyên 
tại các tuyến, địa bàn trọng 
điểm cũng như sử dụng triệt 
để các phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật nghiệp vụ để phòng 
ngừa, phát hiện, đấu tranh có 
hiệu quả các loại tội phạm trên 
lĩnh vực đường bộ, đường sắt, 
đường thủy. Cụ thể, CSGT toàn 
tỉnh sẽ tập trung xử lý các vi 

phạm về nồng độ cồn, chạy 
quá tốc độ; đi không đúng 
phần đường, làn đường, 
ngược chiều; dừng, đỗ trái 
phép; tránh vượt sai quy 
định; quay đầu xe không 
đúng quy định; chở quá tải, 
quá số người quy định; đón 
trả khách không đúng nơi quy 
định và các vi phạm liên quan 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19.

KIỀU ANH

Sau lễ ra quân, lực lượng CSGT diễu hành qua một số tuyến đường trên địa bàn  
TP Quy Nhơn.                                                                                                                               Ảnh: NGUYỄN DŨNG

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2021:

Bình Định có 9 tác phẩm được chọn trưng bày

Khởi công xây dựng nhà tình thương, 
trao nhà nghĩa tình đồng đội 

Tổ chức Ngày hội thanh niên 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
cấp vùng tại Bình Định

Triển khai chương trình “Làm giàu 
không khó - Chỉ cần bạn có BIDV”

TIN VẮN

Bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản
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Bình Định

CHUYỆN TỬ TẾ

Đến chợ Tây An (xã Tây An, huyện 
Tây Sơn), ai cũng chú ý đến chiếc tủ cao 
khoảng 2 m, được trang trí bắt mắt với 
nhiều hoa hướng dương được đặt trước 
cổng. Trên mặt tủ có dán dòng chữ “Phụ 
nữ Tây An nói không với rác thải nhựa 
dùng một lần”. 

Ban đầu, ai cũng hiếu kỳ về chiếc tủ, 
chỉ nghĩ đây là một phiên bản khác của 
những thùng rác công cộng. Nhưng sau 
khi biết ý nghĩa thật sự, nhiều người dân 
đã hết sức ủng hộ. Bà Nguyễn Lệ Ái, 
Chủ tịch Hội LHPN xã Tây An, cho biết: 
“Nhằm tận dụng phế liệu nhựa của người 
dân, từ đầu tháng 7 năm nay, chúng tôi đã 
xây dựng mô hình này để biến rác thành 
quỹ, hỗ trợ phần nào cho những hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Để mô hình được triển khai hiệu 
quả, Hội đã cho đặt tủ tại chợ để thu hút 
tối đa sự chú ý của người dân, từ đó số 

Mô hình “Tủ ve chai gây quỹ”

lượng phế liệu được góp nhặt nhiều hơn. 
Đồng thời, các hội viên đã tích cực tuyên 
truyền, đi đầu làm gương. Nhờ đó, ngày 
càng nhiều người dân và tiểu thương ở 
chợ tích cực tham gia, hưởng ứng mô 

hình. Như chị Phạm Thị Hoàng Phi  
(ở thôn Trà Sơn, xã Tây An) đều đặn  
hằng tuần, lại mang những chai, lọ nhựa 
bỏ đi, góp vào tủ. Chị chia sẻ: “Trước 
đây, cứ dùng xong đồ nhựa là tôi vứt rác. 
Từ khi Hội LHPN xã đưa ra ý tưởng gom 
phế liệu vào tủ để gây quỹ, gia đình tôi 
đã để dành chai, lọ nhựa theo mỗi tuần, 
tham gia vào hoạt động ý nghĩa này”.

Nhờ cộng đồng chung tay thực hiện 
mô hình, vệ sinh môi trường xung quanh 
chợ trở nên sạch hơn, không còn cảnh 
chai, lọ vứt bỏ ngổn ngang. Đồng thời, 
ai cũng muốn góp phần mình để có thêm 
nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ. Từ khi 
triển khai mô hình đến nay, đã có 7 em 
học sinh vượt khó học giỏi và 3 người 
dân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh 
khó khăn được hỗ trợ. 

Mới đây, ngày 3.11, Hội LHPN xã đã 
trích quỹ thu được từ tủ ve chai, trao  

2 phần quà (250 nghìn đồng /phần) cho 
em Nguyễn Gia Huy (SN 2012) và em 
Nguyễn Thành Cang (SN 2010). Em Huy 
đã được Hội nhận đỡ đầu trong thời gian 
qua và thường xuyên được chính quyền 
quan tâm hỗ trợ. Còn em Cang là lần đầu 
được nhận quà; mẹ em vừa bỏ đi, Cang 
ở với ông nội gần 80 tuổi nuôi nấng. Em 
Cang chia sẻ: “Nhà trường hỗ trợ sách 
vở, các cô thuộc hội phụ nữ hỗ trợ thêm 
chi phí. Như vậy, em có thể tiếp tục được 
đến trường”.

Thấy được hiệu quả và sự lan tỏa 
tích cực từ thực tế mô hình “Tủ ve chai 
gây quỹ”, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây 
An Nguyễn Lệ Ái phấn khởi cho hay: 
“Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp 
tục duy trì tủ hiện có, Hội sẽ tiếp tục 
nhân rộng mô hình, đặt thêm nhiều tủ 
ở các trường học để thêm nguồn lực 
cho quỹ”.                             LINH DƯƠNG

Người dân xã Tây An đang bỏ chai, lọ nhựa phế thải 
vào tủ để chung tay gây quỹ.             Ảnh: LINH DƯƠNG

Cách đây 40 năm, ngày 7.11.1981, 
Đại hội đại biểu thống nhất Phật giáo 
Việt Nam đã được tổ chức tại chùa Quán 
Sứ, thủ đô Hà Nội. Đại hội quy tụ 9 tổ 
chức giáo hội, hệ phái Phật giáo trong cả 
nước. Kể từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam là tổ chức tôn giáo có nhiều đóng 
góp vào sự phát triển của đất nước. 

Hướng cộng đồng đến thiện lành
Thông qua các khóa tu, trại hè, hoạt 

động sinh hoạt tại các chùa, tự viện, 
thiền viện…, một bộ phận nhân dân, 
nhất là những người trẻ được giáo dục 
về phải trái, hiếu thuận, nhân quả. Từ 
đó, Phật giáo từng bước xây dựng chuẩn 
mực đạo đức con người, hướng con 
người đến lối sống “chân - thiện - mỹ”. 

Diễn biến phức tạp của đại dịch 
Covid-19 đã làm cho nhiều hoạt động 
sinh hoạt giáo lý không thể diễn ra. Dù 
vậy, một số hoạt động phù hợp đã được 
triển khai bằng hình thức trực tuyến. 
Tháng 7 âm lịch vừa qua, Ban Thông 
tin Truyền thông Gia Đình Phật tử tỉnh 
(Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh) đã 
tổ chức các hoạt động chép kinh Vu 
Lan - Báo ân cha mẹ; viết cảm niệm 
về công ơn dưỡng dục của đấng sinh 
thành; vẽ tranh cảm ơn cha mẹ, cảm ơn 
các lực lượng tuyến đầu phòng, chống 
dịch; thi ảnh khoảnh khắc Vu Lan; tự 
làm bông hồng và cài cho cha mẹ; gửi 
“Lời con muốn nói” từ các đoàn sinh gia 
đình Phật tử Bình Định đang học tập, 
làm việc tại TP Hồ Chí Minh gửi đến ba 
mẹ ở quê nhà… 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 
luôn hướng dẫn tăng, ni, phật tử tu tập, 
thực hành đúng theo chính pháp giáo 
lý của Phật giáo, sống tốt đời, đẹp đạo; 
thực hiện nghiêm pháp luật nhà nước; 
phát huy tinh thần yêu nước, giữ gìn 
truyền thống văn hóa, nêu cao tinh thần 
đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn 
giáo. Các tăng, ni, phật tử và các chùa, 
tự viện thường xuyên, kịp thời thực hiện 
công tác từ thiện. Trong thiên tai, dịch 
bệnh, màu áo lam xuất hiện ở vùng sâu, 
vùng xa, vùng chịu tác động nặng nề 
của thiên tai, dịch bệnh để khẩn trương 
sẻ chia khó khăn, động viên người đang 
trong nghịch cảnh. Đồng thời, tham gia 
tích cực vào các công tác xã hội khác 
như: nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chăm lo bữa 

Luôn đồng hành, góp sức 
phát triển quê hương, đất nước

Phật giáo trong tỉnh cùng chia sẻ với tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. 
Ảnh: Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo tỉnh 

ăn cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, 
đóng góp làm đường bê tông nông thôn, 
trồng cây xanh…

Trong đại dịch Covid-19, hưởng ứng 
lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Phật giáo trong tỉnh đã triển khai 
nhiều hoạt động góp sức cho công tác 
phòng, chống dịch. Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, 
thành phố trong toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 
Quỹ vắc xin Covid-19 cấp tỉnh, huyện; 
tặng quà các chốt kiểm dịch, các điểm 
cách ly tập trung; hỗ trợ các trường hợp 
khó khăn do Covid-19. Tổng số tiền thực 
hiện hỗ trợ cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay của 
Phật giáo Bình Định hơn 2,4 tỷ đồng.

Xây dựng quê hương 
Với tinh thần nhập thế, Phật giáo đã 

trở thành thành viên của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Tại Bình Định, Phật 
giáo là thành viên tích cực của Mặt trận. 
Đại diện Phật giáo đã trở thành đại biểu 
HĐND các cấp, ủy viên Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh… tham gia đóng góp để 
xây dựng Đảng, chính quyền. 

Là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và  
2019 - 2024, Đại đức Thích Quảng Dũng 
nỗ lực đóng góp tiếng nói Phật giáo cho 
các hoạt động của Mặt trận, đặc biệt là 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết các tôn 
giáo. Đại đức cũng lắng nghe tiếng nói 
của quần chúng để kịp thời gửi gắm đến 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam, tham gia góp ý khi dự các phiên 
tiếp xúc cử tri của ĐBQH dành cho Mặt 
trận và các tổ chức thành viên. 

Đại đức Thích Quảng Dũng chia 
sẻ: “Trong thời gian qua, Phật giáo đã 
góp tiếng nói về các vấn đề: Khắc phục 
các hư hỏng trên tuyến QL 1A; nạn phá 
rừng và các chính sách phù hợp; góp ý 
một số chính sách an sinh… Mong ước 
chung của cộng đồng Phật giáo Bình 
Định là tỉnh ngày một phát triển bởi đạo 
Phật luôn song hành cùng dân tộc, vận 
nước thịnh thì đạo Phật mới thịnh, vận 
nước suy thì đạo Phật cũng suy”. 

Thăm Ban trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn 
mạnh: Trong thời gian qua, Phật giáo tại 
Bình Định đã có nhiều đóng góp, đồng 
hành cùng tỉnh, đặc biệt là trong công 
tác an sinh xã hội, tham gia cuộc vận 
động xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh, tham gia phòng, chống đại 
dịch Covid-19. Qua đó, Phật giáo tiếp 
tục khẳng định truyền thống hộ quốc an 
dân, đồng hành cùng dân tộc. 

NGUYỄN MUỘI

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Bà Hồng cần giúp đỡ 
để thay thận cho con

Bà Phùng Thị Hồng (SN 1964), ở thôn 
An Hòa, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, là 
lao động chính trong gia đình gồm 4 nhân 
khẩu, trong đó con gái Vương Minh Hoài 
Chi (SN 1989) bị bệnh suy thận độ 4 (giai 
đoạn cuối), đã 4 năm điều trị tại Bệnh viện 
Quân dân y miền Đông (TP Hồ Chí Minh) 
hiện đang chạy thận 2 đến 4 lần/tuần (ảnh); 
con trai Phùng Thoại Nguyên (SN 2001) 
đang là sinh viên năm 3, Trường ĐH Quốc 
gia TP Hồ Chí Minh và cháu ngoại 5 tuổi 
con của chị Chi.

Bà Phùng Thị Hồng làm mẹ đơn thân, 
thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống rất 
khó khăn. Năm 2018, con gái bà Hồng phát 
bệnh nặng cũng là lúc con trai vào đại học. 
Vì tương lai của con, bà Hồng đã phải rời 
quê đưa 2 con và cháu ngoại vào TP Hồ Chí 
Minh vừa lo chạy chữa bệnh cho con gái 

vừa lo cho con trai ăn học và chăm cháu. 
Từ khi con gái bà phát bệnh, cuộc 

sống đã phải gắn liền với bệnh viện, nên 
không làm được gì; con trai bà có nguy cơ 
bỏ học; lại thêm khó khăn do ảnh hưởng 
dịch Covid-19. 

Mới đây, ngày 12.9.2021, cả nhà bà  
4 người đều bị lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2; 
bà, con trai và cháu ngoại đã điều trị khỏi. 
Con gái có bệnh nền suy thận mạn nên phát 
sinh nhiều biến chứng, bác sĩ chẩn đoán phải 
thay thận mới có thể duy trì được sự sống. Gia 
đình đã cố gắng tìm được thận tương thích 
để thay nhưng chi phí ghép thận quá lớn mà 
bà Hồng không còn khả năng.

Gia đình bà Hồng đang rất cần sự giúp 
đỡ của những tấm lòng nhân ái, các tổ 
chức từ thiện để vượt qua lúc khốn khó 
này và con gái bà có điều kiện chữa bệnh, 
được sống và cháu ngoại của bà có mẹ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình 
bà Phùng Thị Hồng (ĐT 0966391094), hoặc 
Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng,  
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo 
Bình Định: 4300201006894, Ngân hàng 
NN&amp; PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình 
Định, 58010000052522, Ngân hàng BIDV - 
Chi nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên người 
gửi và người được giúp đỡ). Báo Bình Định 
xin  cảm ơn!                                  DƯƠNG LIỄU



ĐIỂM ĐẾN MÓN NGON

Ngọt thơm 
bánh tráng nướng tép khô

4 DU LỊCH CHỦ NHẬT, 7.11.2021
                ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Ngành Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch phục hồi du lịch Bình Định sau đại dịch Covid-19 và Bộ tiêu 
chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các 
tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo Bộ tiêu 
chí, khách du lịch nội tỉnh từ 18 tuổi trở lên có thẻ xanh trên sổ sức 
khỏe điện tử, PC-Covid, giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin hoặc 
đã tiêm 1 mũi vắc xin ít nhất 14 ngày sau tiêm thì được phép đến 
Bình Định du lịch. Riêng Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế 
đến Bình Định đã được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và 
đang chờ phê duyệt…”.        Giám đốc Sở Du lịch TRẦN VĂN THANH

“

Vài năm trở lại đây, ở huyện 
Phù Mỹ xuất hiện món bánh 
tráng nướng tép khô (ảnh), thu 
hút đông đảo thực khách đường 
phố, nhất là giới trẻ, học sinh. 

Để làm bánh nướng này, 
nguyên liệu cần thiết là “bánh 
tráng gạo nhúng giòn” đặc 
trưng của Phù Mỹ, bơ thực vật, 
thịt bằm đã ướp gia vị và phi 
hành cho chín, trứng cút sống, 
tép khô rang, hành lá. Cách làm 
khá đơn giản, đầu tiên quết một 
lớp bơ lên bề mặt bánh tráng, 
tiếp theo cho thịt bằm, tép, hành 
lá và đập trứng lên bề mặt rồi 
trộn và tán ra cho đều, sau đó 
cho lên nướng đến khi bánh 
phồng đều và các loại nguyên 
liệu trên bánh chín là được. 

Cách thức tạo ra món ăn có 
lẽ không mới nhưng ở Phù Mỹ 
món bánh tráng nướng tép khô 
có sự góp mặt của đặc sản bánh 
tráng gạo nhúng giòn nổi tiếng 
nên hương vị có đôi chút độc 
đáo; thêm nữa là loại tép khô 

Nếu muốn vừa rèn luyện 
sức khỏe vừa khám phá ngắm 
nhìn cảnh đẹp của gành biển 
trong tiết trời mát mẻ, cỏ xanh 
hoa lá đan nhau đầu đông bạn 
nên đến những bãi đá, gành 
biển ở xã Nhơn Hải, TP Quy 
Nhơn. Bãi Ướp, một bãi biển 
có bãi cát vàng óng ả khá rộng, 
nước xanh và gần đó là những 
gành đá nhấp nhô tạo ra không 
gian kỳ vĩ, và cả sóng ngay cả 
mùa này cũng không mấy khi 
dữ, mạnh lắm.  

Đường đến Bãi Ướp rất dễ 
và thoáng. Nhưng như đã nói 
nếu bạn muốn rèn luyện sức 
khỏe, hãy thử băng qua sườn 
núi gành Bắc ngay từ đoạn 
ngã ba rẽ vào Khu du lịch Hải 
Giang đang thi công, đường ra 
Bãi Ướp sẽ thú vị hơn rất nhiều 
là sẽ gặp nhiều tảng đá xù xì 
đủ hình thù lạ lẫm, đặc biệt 
trong tiết trời đầu đông, rất 
nhiều loại cỏ, phong lan đua 
nhau nở. Và tầm này, băng qua 
các gành đá Nhơn Hải bạn sẽ 
có nhiều cơ hội được thưởng 

chọn để làm bánh tráng cũng 
khá lớn và dày cơm. Khi nướng 
lên chút độc đáo này thăng hoa 
đầy kích thích với hương thơm 
của gạo, của tép chín quyện 
cùng hương bơ ngan ngát. 
Miếng bánh tráng giòn rụm 
quyện vào vị béo thơm của bơ 
cùng vị ngọt ngon tự nhiên của 
thịt bằm và tép khô tạo cảm giác 
khá ngon miệng, nếu là một tín 
đồ của “ẩm thực ăn chơi cho 
biết” nhất định bạn sẽ muốn 
nếm thêm cái thứ 2 - 3 sau khi 
đã ăn cái đầu tiên.    BẢO NGÂN

Bãi Ướp mùa đông

thức cảnh ít gặp - mây mù. 
Mây mù giăng tứ phía như 
thể bạn đang ở một bãi đá cổ 
nào đó của vùng núi Sa Pa hay 
mạn Hà Giang phía Bắc, bạn có 
cảm giác như đang đi trong cõi 
huyền hoặc nào đó. 

Còn gì thú vị bằng khi bạn 
băng ngang qua núi, ngắm 

hoa cỏ xanh um, ngắm bình 
minh và ghé xuống gành biển 
hít một hơi thật sâu tận hưởng 
vị mặn mòi của gió biển, cảm 
giác khoan khoái nhẹ lòng 
giữa không gian mát mẻ của 
thiên nhiên. Xỏ giày vào đi bạn 
mình ơi… 

NGUYỄN THU THỦY 

Ảnh: ĐÀO TRỊNH KHÁNH LY

Khu quần thể du lịch Linh 
Phong, ở thị trấn Cát Tiến, 
huyện Phù Cát là một trong 
những điểm đến thu hút nhiều 
du khách: Tượng Phật ngồi, 
Thiền viện Thiên Hưng, Khu 
Nhật viên với hoa lá bốn mùa 
khoe sắc và khu nhà thiền là 
chuỗi phòng nghỉ nằm lưng 
chừng đèo Trung Lương với 
cảnh sắc đẹp. 

Ông Huỳnh Hoài Đức, trợ 
lý phụ trách Khu quần thể 
du lịch Linh Phong, chia sẻ: 
“Khu du lịch đã chỉnh trang, 
nâng cấp nhiều hạng mục cảnh 
quang; xây dựng hoàn thiện 
khu nhà thiền giai đoạn 1 với 
300 phòng; đặc biệt hơn 300 
cán bộ, nhân viên ở đây đã 
được tiêm 2 mũi vắc xin để đón 
du khách đến tham quan, lưu 
trú tại đây”.

Trong thời gian tạm ngừng 
hoạt động để phòng, chống 
dịch, Khu du lịch Kỳ Co, ở xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn đã tập 
trung chỉnh trang cảnh quan, 
bảo dưỡng lại hệ thống phòng 
nghỉ, nhà hàng… để sẵn sàng 
đón khách trở lại sau dịch. 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó 
Tổng giám đốc Khu du lịch 
Kỳ Co, cho biết: Đặc thù Khu 
du lịch Kỳ Co hút khách vào 
mùa nắng, khi du lịch mở cửa 
trở lại rơi vào thời điểm mùa 
mưa đến, nhưng để phục hồi 
du lịch chúng tôi đã liên kết 
với FLC Quy Nhơn để kích 
cầu du lịch đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch khi đón 
khách. Trong năm nay, chúng 

Chuẩn bị 
đón du khách

tôi cũng đã phát triển thêm 
sản phẩm mới là xiếc hải cẩu 
để phục vụ du khách khi đến 
tham quan. Đến nay, các khâu 
liên quan mô hình xiếc hải cẩu 
đã chuẩn bị xong, chúng tôi hy 
vọng dịp tết Nguyên đán năm 
nay sẽ đưa sản phẩm xiếc hải 
cẩu vào phục vụ cho mùa du 
lịch mới”.

Để sớm bắt nhịp hoạt động 
sau dịch, các DN lưu trú đã 
đảm bảo 100% người lao động 
làm việc tại cơ sở mình được 
tiêm đủ 2 mũi vắc xin; chuẩn 
bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất; tập 
trung đào tạo cán bộ, nhân 
viên, lễ tân phục vụ; khuyến 
mãi giảm giá dịch vụ lưu trú 
để thu hút khách... 

Ông Lê Hồng Quang, Phó 
Giám đốc Khách sạn Hải Âu 
(TP Quy Nhơn), tâm tình: 
“Chúng tôi không đặt nặng 

vấn đề lợi nhuận khi đón khách 
trở lại, mà chú trọng nâng chất 
lượng phục vụ, khuyến mãi các 
gói “combo”, gồm phòng ngủ, 
nhà hàng, tour tuyến, phương 
tiện đưa đón với giá cả hợp lý 
để hút khách, ổn định số lượng 
khách lưu trú. So với nhiều 
đơn vị khác, điểm đặc biệt của 
chúng tôi là ở chỗ - Khách sạn 

Hải Âu là một trong vài khách 
sạn đón nhiều khách quốc tế 
đến TP Quy Nhơn nghỉ dưỡng 
vào mùa mưa nhất, chúng tôi 
luôn đạt công suất phòng 
khoảng 30% vào mùa mưa và 
chủ yếu là khách quốc tế. Do 
vậy chúng tôi mong Đề án thí 
điểm đón khách du lịch quốc tế 
đến Bình Định sớm được Thủ 

Khu quần thể du lịch Linh Phong sẵn sàng đón khách sau dịch.                                                        Ảnh: NGỌC NHUẬN

tướng Chính phủ phê duyệt 
để khách sạn được đón khách 
quốc tế tại thời điểm này”.

Tuy đã mở cửa du lịch trở 
lại từ ngày 1.11, nhưng số 
lượng du khách đến Bình Định 
chưa có nhiều vì tâm lý còn e 
ngại dịch bệnh. Nhiều DN du 
lịch cũng chưa hoạt động lại. 
Ông Nguyễn Ngọc Tài, Giám 
đốc Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Quy Nhơn Land 
(TP Quy Nhơn), cho biết: “Do 
phải tạm ngừng hoạt động 
khá lâu, nhân sự của công ty 
đã bỏ đi làm việc khác. Bây 
giờ chúng tôi phải tìm kiếm 
và tuyển dụng nhân sự và dự 
kiến hoạt động trở lại vào cuối 
năm nay. Hy vọng từ giờ đến 
tết, tình hình được kiểm soát 
tốt hơn để bắt đầu mùa du lịch 
mới được suôn sẻ”.   

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Biển vàng sóng xanh Quy Nhơn đang 
trải lòng sẵn sàng đón du khách. 

  Ảnh: Khu du lịch Kỳ Co cung cấp
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Bình Định

Người thật, việc thật
Từ 2015 đến nay, bà Đỗ Thị 

Hòa, Chi hội trưởng Chi hội phụ 
nữ thôn Quan Quang (xã Nhơn 
Khánh, TX An Nhơn) luôn tất 
bật với Tổ hợp tác đan mây giả 
nhựa. Với mong muốn chị em có 
thêm thu nhập, bà đã chủ động 
tìm hiểu, liên kết với các công ty 
để nhập nguyên vật liệu, giúp 
nhiều chị em trong thôn được 
tham gia. Nhờ sự hướng dẫn 
nhiệt tình của bà Hòa, đến nay, 
hàng trăm hội viên thuộc 11 tổ 
liên kết đã có mức thu nhập ổn 
định từ 3,5 - 5 triệu đồng/tháng, 
tùy vào số lượng sản phẩm. 
Ngoài việc chăm lo cho Tổ hợp 
tác, bà Hòa không ngừng học 
tập, chủ động tiếp cận các mô 
hình có hiệu quả ở các đơn vị 
bạn, vận dụng linh hoạt vào 
địa phương mình như mô hình 
thu gom phế liệu gây quỹ, lên ý 
tưởng về các con đường hoa... 
Bà còn vận động 2 người con 
dâu và chị em hàng xóm tham 
gia vào nhiều mô hình, trở 
thành những hội viên phụ nữ 
tích cực trong các phong trào. 
“Là phụ nữ, tự chủ về kinh tế 
để chăm lo cho gia đình, đồng 
thời tham gia vào các hoạt động 
của hội để giao lưu, học hỏi, từ 
đó làm giàu thêm vốn sống cho 
bản thân là điều tôi luôn phấn 
đấu”, bà Hòa chia sẻ.

Phụ nữ đảm đang, không 
chỉ giỏi việc hội mà còn khéo 
chuyện nhà. Tại xã Ân Mỹ 
(huyện Hoài Ân), ai cũng biết 
đến chị Trần Thị Hiền (SN 
1974) vì sự chịu thương chịu 
khó, vun vén gia đình của chị. 
Khi mới lập gia đình, kinh tế 
gia đình chị khá bấp bênh. Lấy 
gia đình làm động lực, chị đã 
nỗ lực kinh doanh những món 
quà quê tại TP Hồ Chí Minh, 
gầy dựng được khu vườn với 
100 cây bưởi da xanh, 300 cây 
huỳnh đàn cùng đàn heo, bò 
và nhiều sào lúa để tạo nguồn 
thu nhập vững chắc, chăm 
lo cho tổ ấm. Là mẹ hiền, vợ 
đảm, chị Hiền luôn sát cánh 

Giỏi việc nước, đảm việc nhà
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là phong trào quen thuộc với các hội 

viên bởi tính gần gũi, thiết thực. Thông qua phong trào, nhiều chị em đã được tạo điều kiện phát triển về mọi mặt, 
từ đó nâng cao phẩm chất cá nhân, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ.

bên chồng từ thuở hàn vi, giúp 
anh chinh phục giấc mơ giảng 
đường, cùng chồng nuôi nấng, 
dạy dỗ 2 con nên người. Bên 
cạnh chăm lo gia đình, chị Hiền 
còn là hạt nhân của các phong 
trào phụ nữ tại địa phương, 
đặc biệt trong công tác an sinh 
xã hội. Chị Lê Thị Điều, Phó 
Chủ tịch Hội LHPN xã Ân Mỹ, 
cho biết: Vừa đảm đương việc 
nhà lẫn tích cực thực hiện các 
hoạt động cùng chị em phụ nữ, 
chị Hiền trở thành một trong 
những hội viên tiêu biểu trong 
phong trào “Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc”.

Hỗ trợ phát triển toàn diện 
Nhiệm kỳ vừa qua, đã có 

hơn 50.000 lượt phụ nữ được 
hỗ trợ trong các hoạt động 
của phong trào. Theo bà Đặng 
Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh, việc triển khai 
“Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc” là để tạo môi 
trường giao lưu, học hỏi nhằm 
giúp chị em hoàn thiện bản 
thân. Khi chị em được nâng 

cao về kinh tế, tinh thần... thì 
sẽ có nhiều cơ hội hoàn thiện 
bản thân, xây dựng gia đình 
bình đẳng, văn minh. Từ đó, 
đảm bảo cuộc sống hạnh phúc 
hơn, tiến bộ hơn.

Cụ thể, các cấp hội đã tiến 
hành hơn 700 buổi tuyên truyền 
cung cấp kiến thức, kỹ năng về 
phát triển kinh tế, xây dựng gia 
đình tiến bộ, trao sinh kế cho 
hơn 250 hội viên nhằm hỗ trợ 
chị em thoát nghèo bền vững, 
cải thiện chất lượng cuộc sống. 
Với phương châm “phát triển 
theo chiều sâu, xác định rõ tính 
chất phong trào”, nhiều hoạt 
động đã được triển khai dựa 
vào đặc trưng từng địa phương. 
Ở vùng nông thôn, cuộc vận 
động “5 không 3 sạch” được 
coi là trọng tâm với hoạt động 
xây dựng nhiều tuyến đường 
hoa phụ nữ. Tại thành thị, hạn 
chế rác thải nhựa được các cấp 
hội chú trọng thực hiện. Trong 
khi đó, ở vùng miền núi, tập 
trung nhiều đối tượng hội 
viên là người đồng bào dân tộc 
thiểu số, công tác tuyên truyền 
chống tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết, giáo dục giới tính và kế 

hoạch hóa gia đình luôn diễn 
ra thường xuyên.

Song song với triển khai 
cuộc vận động, phong trào 
“Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia 
đình hạnh phúc” còn gắn liền 
với việc thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, hơn 19.000 hội 
viên đã được hỗ trợ trên 34 tỷ 
đồng thông qua các mô hình 
Làm theo lời Bác, thực hành 
tiết kiệm như: Heo đất tình 
nghĩa, Chia sẻ nỗi đau, Phụ nữ 
với điện thắp sáng ngõ hẻm... 
“Trong giai đoạn tiếp theo, 
bên cạnh việc duy trì các hoạt 
động, mô hình đã thành lập, 
Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục mở 
rộng các mô hình điểm, đặc biệt 
là các mô hình đáp ứng các tiêu 
chí liên quan đến môi trường và 
tập trung nâng cao chất lượng 
sống của chị em thông qua các 
buổi tuyên truyền, hội thi về 
gia đình hạnh phúc, văn minh 
và hỗ trợ sinh kế”, bà Hạnh cho 
biết.                           LINH DƯƠNG

Lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” của Hội LHPN phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn).

Tại thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện 
Tây Sơn, tấm gương vượt khó vươn lên, 
tích cực chia sẻ khó khăn với cộng đồng 
của bà Nguyễn Thị Đào (SN 1961) được 
nhiều người biết đến. 

Gia đình bà Đào thuộc diện hộ 
nghèo, chỉ dựa vào mấy sào ruộng để 
mưu sinh. Với mong muốn có được 
cuộc sống tốt đẹp hơn, bà đã quyết 
định nuôi heo với phương châm “lấy 
ngắn nuôi dài”. Vừa làm vừa học, kiến 
thức về chăn nuôi gia súc của bà ngày 
một cải thiện. Được sự hỗ trợ của Ngân 
hàng CSXH huyện Tây Sơn thông qua 
chính sách ưu đãi cho vay hộ nghèo, bà 
Đào mở rộng quy mô nuôi heo lên hơn 
30 con. Cùng đó, nhờ tham gia các lớp 
tập huấn và áp dụng KHKT vào chăn 
nuôi, đàn heo của gia đình bà ngày một 
phát triển, năng suất, chất lượng cao 

Vượt khó thoát nghèo

mang lại thu nhập khoảng 200 triệu 
đồng mỗi năm. 

Bên cạnh đó, bà làm thêm nghề nấu 
rượu gạo, tận dụng được phần gạo thừa 
để làm thức ăn cho gia súc. Được Hội 

LHPN xã tín chấp vay 
vốn, bà Đào vay 50 
triệu đồng đầu tư thêm 
nhiều máy móc. Kết 
quả, ngoài việc cung 
cấp rượu cho người dân 
trong vùng, bà đã bán 
ra thị trường TP Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng hơn 100 
lít rượu mỗi tháng. Nhờ 
có nhiều nguồn thu, chỉ 
trong 3 năm, bà đã trả 
hết nợ, đồng thời gầy 
dựng cơ ngơi khang 
trang.

Là tổ trưởng tổ 10 thuộc Chi hội phụ 
nữ thôn Trà Sơn, bà luôn động viên chị 
em tham gia các hoạt động của hội để 
tiếp cận được nhiều chính sách, cơ hội 
nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà còn là 

thành viên của CLB Đoàn kết, đã quyên 
góp, hỗ trợ con giống, sinh kế cho 10 
thành viên có hoàn cảnh khó khăn với 
tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Bên cạnh 
hỗ trợ bằng hiện vật, bà còn tích cực 
tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế của bản thân nhằm động 
viên chị em vượt khó. Nhờ tích cực hoạt 
động, năm 2020, bà được UBND huyện 
Tây Sơn tặng giấy khen có thành tích 
xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 
nước giai đoạn 2015 - 2020.

Theo Hội LHPN xã Tây An, bà 
Nguyễn Thị Đào là hội viên tiêu biểu 
trong hoạt động hội, đặc biệt là trong 
phong trào Làm theo lời Bác, thực hành 
tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền 
vững, góp phần phát triển đời sống kinh 
tế, văn hóa cho chị em.

LINH DIỆU

Bà Nguyễn Thị Đào đang cho đàn heo ăn.                                            Ảnh: D.L

l Ngày 6.11, Hội LHPN xã 
Phước An (huyện Tuy Phước) 
phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Tâm Phát 
đến thăm, tặng suất quà gồm 
nhu yếu phẩm và 400 nghìn 
đồng tiền mặt cho chị Phạm Thị 
Hương mắc bệnh tâm thần ở 
thôn Thanh Huy 1. Cùng ngày, 
Hội LHPN xã đã tặng 4 suất gạo 
(10 kg/suất) cho các cụ già có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đó, ngày 5.11, thực 
hiện Chương trình “Triệu phần 
quà san sẻ yêu thương”, Hội 
LHPN xã Nhơn Khánh (TX An 
Nhơn) trao 20 suất quà trị giá 
6 triệu đồng cho các gia đình 
thuộc diện hộ nghèo, hộ có 
người khuyết tật có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn.

l Ngày 4 - 5.11, Hội LHPN 
các cấp đã ra mắt nhiều CLB 
phụ nữ. Trong đó, Hội LHPN 
TP Quy Nhơn triển khai 2 mô 
hình: “Phụ nữ tham gia giải 
quyết một số vấn đề xã hội” tại 
phường Bùi Thị Xuân và “Hỗ trợ 
phụ nữ khởi nghiệp” tại phường 
Hải Cảng. Hội LHPN phường 
Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) ra 
mắt mô hình “Phụ nữ không 
lấn chiếm lòng lề đường làm 
nơi mua bán”. Hội LHPN xã Cát 
Thắng (huyện Phù Cát) thành 
lập CLB “Phụ nữ đi làm ăn xa” 
và tại buổi lễ ra mắt, Hội LHPN 
huyện tặng 35 thẻ BHYT cho hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn. 

                            LINH DƯƠNG
l Ngày 6.11, CLB “Phụ nữ 

với phong trào chống rác thải 
nhựa” của Hội LHPN thị trấn 
Phú Phong (huyện Tây Sơn) đã 
phát gần 500 kg bao bì sinh 
học tự hủy cho 547 tiểu thương 
buôn bán tại chợ Phú Phong. 
Cùng ngày, Hội  đặt 3 thùng rác 
3 ngăn tại chợ Phú Phong (ảnh) 

TIN VẮN

và Trung tâm Học tập cộng 
đồng thị trấn. Đồng thời, Hội 
hướng dẫn và vận động chị em 
tự phân loại rác thải tại nguồn. 

                               ĐINH NGỌC
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Bình Định

Tiếp sức hồi sinh
Ngày 1.11, theo chân Hội Bảo trợ 

bệnh nhân nghèo tỉnh về thôn Trung 
Thành, xã Phước Lộc (huyện Tuy 
Phước) thăm anh Châu Tấn Hoàn, 38 
tuổi, bị dị dạng mạch máu não vừa được 
phẫu thuật tại BVĐK tỉnh. Vợ anh - chị 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết “ảnh đã 
đỡ nhiều rồi. Khối u lớn quá nên bác sĩ 
mới lấy ra được 60% và hẹn một tháng 
nữa xuống lại”. Nhìn anh Hoàn thần 
sắc tươi tắn từ nhà trong bước ra chào 
mọi người, người vợ trẻ thở phào chia 
sẻ: “Tôi đã gần như tuyệt vọng vì không 
xoay ở đâu ra ngay được số tiền 30 triệu 
đồng để anh phẫu thuật. Vậy nên, lúc 
nhận tin từ Hội, rằng nhà hảo tâm đã 
ủng hộ 63 triệu đồng, tôi đã bật khóc”. 

Không tiện thể hiện cảm xúc trước 
mặt nhiều người hôm “con gái cưng” 
được nhà hảo tâm đến tặng 152,45 triệu 
đồng chữa bệnh, nhưng ai cũng nhìn rõ 
“sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc vô 
bờ” của ông Nguyễn Sanh Tân - cha của 
nữ bác sĩ trẻ bị đột quỵ xuất huyết não 
ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng (huyện 
Tuy Phước). Cứ chờ có ai dứt lời phát 
biểu, ông lại xin được nói lời cảm ơn - cả 
chục lần như vậy. “Tôi không ngờ con 
gái tôi lại được mọi người quan tâm, 
thương yêu nhiều đến vậy. Mai sau hồi 
phục, con nhất định phải trở thành một 
bác sĩ giỏi, làm thật nhiều việc ân đức 
để báo đáp ơn nghĩa này”, ông nghẹn 
ngào bày tỏ. 

Hơn ba tháng trước, Hội CTĐ huyện 
Hoài Ân đã phối hợp với CLB Người 
tình nguyện Hội CTĐ huyện vận động 
và trao 141 triệu đồng cho gia đình 
em Nguyễn Thị Lệ My (ở xã Ân Đức, 
học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm) để thay cho em một con mắt 
giả tốt hơn (trước đó, My bị cánh quạt 
gãy văng trúng mặt, làm hỏng một con 
mắt). Số tiền ủng hộ nhiều hơn chi phí 
nên Hội CTĐ huyện đã gửi 100 triệu 

“Tiếp sức”  
bệnh nhân khó khăn

Hơn cả mong đợi của bệnh nhân, 
người nhà, sự hỗ trợ kịp thời của các 
nhà hảo tâm đã giúp nhiều bệnh 
nhân nặng điều trị bệnh kịp thời và 
hồi phục sức khỏe. 

Nhờ có số tiền hỗ trợ kịp thời, anh Châu Tấn Hoàn đã được phẫu thuật và dần bình phục.       Ảnh: N.T

Các xã vùng cao nói chung luôn gặp 
nhiều khó khăn trong công tác vận động 
nguồn lực thực hiện những hoạt động 
từ thiện, nhân đạo. Vậy nhưng, nhờ có 
giải pháp phù hợp, Hội CTĐ xã Vĩnh 
Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) đã thu được 
nhiều kết quả rất đáng biểu dương. Theo 
ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CTĐ 
xã Vĩnh Sơn, trước thực tế dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến đời sống của 
người dân, Hội CTĐ đưa ra mô hình: 
Mỗi người giúp một người, mười người 
giúp một người. Theo đó, trong thôn, 
làng, nhà nào xây cất thì sẽ được dân 
làng thay nhau tặng ngày công. Nhà nào 
hết gạo thì được mọi người góp lúa, cho 
gạo. Nhà có người ốm đau, mỗi người 
cho một ít tiền. Nhà đến mùa thu hoạch, 
mỗi người phụ một tay cắt, hái, gánh 
nông sản về. Nhà nào cần vốn chăn nuôi, 
trồng trọt, mọi người góp vào không lấy 

Xã vùng cao làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo

Hội CTĐ xã Vĩnh Sơn luôn phối hợp tốt với các đoàn y, bác sĩ về xã khám 
bệnh cho dân.                                                                                                            Ảnh: N.T

lãi. Cứ vậy mà xoay vòng, cứ vậy mà bao 
khó khăn được tháo gỡ. 

“Hội CTĐ xã còn thường xuyên liên 
lạc, cung cấp thông tin và kêu gọi cấp trên 
hỗ trợ người khó khăn đột xuất, người 
tàn tật không nơi nương tựa trong làng. 

Hội nỗ lực phối hợp 
thật tốt với những nhà 
hảo tâm về tặng nhu 
yếu phẩm cho người 
dân, với những đoàn y 
bác sĩ về khám bệnh, để 
họ hiểu chúng tôi, nhìn 
thấy hiệu quả công việc 
mà hẹn ngày quay trở 
lại”, ông Thanh cho hay. 

Theo ông Nguyễn 
Văn Bình, Phó Chủ 
tịch phụ trách Hội CTĐ 
huyện Vĩnh Thạnh, so 
với các xã vùng cao 
khác trong huyện, Vĩnh 

Sơn là một điểm sáng trong công tác 
CTĐ với những giải pháp phù hợp, hiệu 
quả. Mạng lưới hội CTĐ được mở rộng 
đến từng địa bàn khu dân cư, thu hút 
đông đảo hội viên tham gia. Đa số cán 
bộ hội nhiệt tình, tâm huyết với công 

việc. Hội thành lập 1 đội tình nguyện 
viên xung kích CTĐ gồm 12 người luôn 
trong tâm thế sẵn sàng ứng phó khẩn 
cấp khi mưa bão. Duy trì tốt hũ gạo tình 
thương tại 6/6 chi hội. Mặc dù việc gây 
quỹ rất khó khăn nhưng hội vẫn nỗ lực 
chỉ đạo các chi hội xây dựng quỹ bằng 
nhiều hình thức để kịp thời giúp người 
gặp khó khăn đột xuất. 

“Các cấp hội làm tốt công tác tham 
mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, 
phối hợp tốt với Mặt trận và các hội, 
đoàn thể, không ngừng củng cố tổ chức, 
nâng cao chất lượng đội ngũ, biết cách 
tranh thủ nguồn lực bên ngoài, vận 
động bằng nhiều hình thức. Hằng năm, 
Hội còn tổ chức sơ tổng kết, biểu dương 
gương điển hình để khen thưởng kịp 
thời và nhân rộng; đồng thời khắc phục 
thiếu sót trong quá trình hoạt động để 
thực hiện tốt hơn”, ông Bình đánh giá.

NGỌC NGA

Cung cấp kiến thức, 
kỹ năng bảo vệ 
trẻ em cho người 
chăm sóc

(BĐ) - Từ ngày 26.10 đến 8.11, Sở LĐ-
TB&XH đã triển khai hoạt động cung 
cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em 
cho người chăm sóc trẻ em tại 4 huyện 
Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão và Hoài 
Ân. Theo đó, lãnh đạo các phòng LĐ-
TB&XH, chuyên viên phụ trách công tác 
bảo vệ chăm sóc trẻ em của huyện và 30 
đại diện cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ 
em ở các nhóm trẻ gia đình, giáo viên 
ở các cơ sở mầm non, mẫu giáo tư thục 
của 4 huyện sẽ tham gia các lớp tập huấn 
kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em và một 
số hoạt động, chương trình hỗ trợ trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật. 

Cụ thể, nội dung được giới thiệu 
ở mỗi lớp gồm có: Luật Trẻ em; Nghị 
định 56/2017/NĐ-CP ngày 9.5.2017 của 
Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn kỹ 
năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ 
em; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống 
tai nạn thương tích trẻ em; triển khai 
Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu 
trẻ em lao động trái quy định của  
pháp luật.                                                          N.T

l Nhóm Thiện Tâm tùy duyên vừa 
phối hợp với Nhà xe Quang Vũ và SOS 77  
tặng 150 phần quà hỗ trợ người già neo 
đơn và người khó khăn của huyện Hoài 
Ân và TX Hoài Nhơn. Trong đó, 100 phần 
quà trị giá 350 nghìn đồng/phần và 50 
phần quà trị giá 300 nghìn đồng/phần, 
gồm gạo, nhu yếu phẩm, áo len do Quỹ 
Từ thiện Bông Sen (TP Hồ Chí Minh)  
tài trợ. K.H
l Sáng 6.11, Hội CTĐ huyện Phù 

Mỹ phối hợp chính quyền địa phương đã 
trao 10 triệu đồng cho hộ bà Nguyễn Thị 
Thao (ở thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài) để xây 
dựng lại nhà ở. Gia đình bà Thao thuộc 
diện hộ nghèo, nhà ở đang bị xuống 
cấp nặng. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho 
gia đình bà Thao được trích từ Quỹ nhân 
đạo của Hội CTĐ huyện. Sau khi nhà xây 
dựng hoàn thành, Hội CTĐ huyện sẽ trao 
tiếp 10 triệu đồng còn lại cho gia đình 
bà Thao. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Phù Mỹ cũng hỗ trợ 30 triệu 
đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ 
trợ 5 triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo 
hỗ trợ gia đình bà Thao xây dựng nhà ở.

                                                     HẰNG NGA

đồng vào ngân hàng để dành hỗ trợ My 
tiếp tục học tập.

Yêu thương lan tỏa
Theo thống kê của Hội Bảo trợ bệnh 

nhân nghèo tỉnh, 9 tháng qua, Hội đã 
trích quỹ, vận động gần 14 tỷ đồng hỗ 
trợ 2.986 bệnh nhân nặng. Riêng tháng 
10, Hội đã hỗ trợ 25 bệnh nhân hơn 1 
tỷ đồng. Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng thư ký Hội cho biết, bên 
cạnh việc chủ động xuất quỹ, Hội còn 
kêu gọi sự chung tay đồng hành của các 
chi hội, nhóm thiện nguyện trực thuộc, 
các nhà hảo tâm, bạn đọc các  báo: Bình 
Định, Thanh Niên, Công An TP Hồ Chí 
Minh… “Có những trường hợp gia 
đình có nhiều người đau ốm như nhà 
anh Đào Thái Trọng ở xã Phước Thuận 
(huyện Tuy Phước) được giúp gần 350 
triệu đồng; vợ chồng anh Lê Kim Việt 
ở xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) nhận 170 
triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ kinh phí 
chữa bệnh tương đối lớn và kịp thời 
nên hầu hết các bệnh nhân có cơ hội 
được cứu sống. Không ít người sau khi 
hết bệnh vẫn còn tiền để gửi tiết kiệm, 
sửa chữa nhà ở, sử dụng làm sinh kế, ổn 
định cuộc sống”, ông Ký cho biết. 

Nhiều lần tham gia các cuộc họp bàn 
cách kêu gọi, vận động nhà hảo tâm 
giúp bệnh nhân nặng, mới thấy để có 
được hàng chục, thậm chí hàng trăm 
triệu đồng giúp bệnh nhân nặng chữa 
trị, các hội, chi hội, nhóm thiện nguyện 

đã rất “lao tâm, khổ tứ”. Bởi họ hiểu, 
dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn 
nên việc kêu gọi, vận động cũng không 
phải lúc nào cũng được như mong 
muốn. “Vậy mà, lần nào kêu gọi, chúng 
tôi cũng nhận được sự chung tay của 
cộng đồng. Không chỉ giúp tiền, một số 
hội, nhóm còn tổ chức những chuyến xe 
cứu thương, chuyển viện trong và ngoài 
tỉnh miễn phí nữa”, Chi hội trưởng Bác 
Ái Tuy Phước Quang Cẩm Thu chia sẻ.

Hơn 3 tháng qua, Phòng Công tác 
xã hội của BVĐK tỉnh đã kêu gọi, vận 
động hơn 310 triệu đồng giúp khoảng 
50 bệnh nhân nặng. Theo Phó trưởng 
phòng Nguyễn Thị Hoàng Dung, các 
khoa lâm sàng đã chủ động hơn trong 
kêu gọi hỗ trợ cho các ca  khó khăn. Bên 
cạnh đó, Bệnh viện còn có Quỹ giờ vàng 
của Công ty Đại Nam hỗ trợ cho các 
bệnh nhân cấp cứu mà không có thân 
nhân hoặc các bệnh nhân nghèo bị bệnh 
cấp tính. Nhiều bệnh nhân đã được giúp 
đỡ viện phí và qua khỏi cơn hiểm nghèo, 
thậm chí có người còn lập sổ tiết kiệm 
sau khi ra viện từ số tiền hỗ trợ thừa. 

“Sắp tới, Phòng sẽ tăng cường kết 
nối với nhà hảo tâm, hỗ trợ bệnh nhân 
ung thư hóa trị bệnh. Phòng cũng đang 
muốn lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân vô gia 
cư, lang thang, cơ nhỡ, người dân tộc 
thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo vào viện 
nhưng không có tiền sinh hoạt…”, chị  
Dung cho biết.

NGỌC TÚ
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Bình Định

Đảm bảo ATGT dịp cuối năm
Sau hơn 2 tuần“bình thường mới”, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận các vụ TNGT, nhất là những 

vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đang đặt ngành chức năng vào nhiều việc phải làm để kéo giảm TNGT 
ở mức 5 - 10% so với năm 2020 trong những tháng cuối năm. 

CSGT toàn tỉnh đã và đang tăng cường khép kín tuyến, địa bàn trọng điểm và xử lý nghiêm các vi 
phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT.                               Ảnh K.A

Từ ngày 15.10 - 5.11, toàn tỉnh đã 
xảy ra 15 vụ TNGT, làm 13 người chết 
và 6 người bị thương, trong đó xảy ra 2 
vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 4 người 
chết; so với thời gian liền kề tăng 15 vụ 
TNGT, tăng 5 người chết.

Nhiều bất cập
Theo phân tích của cơ quan chức năng 

thì các vụ TNGT xảy ra chủ yếu là do 
ý thức tự giác chấp hành các quy định 
pháp luật về ATGT của người tham gia 
giao thông chưa cao. Trong đó, có đến 
60% các vụ TNGT xảy ra thời gian từ 
18 - 24 giờ, đối tượng gây tai nạn chủ 
yếu là người điều khiển mô tô, xe gắn 
máy (chiếm 85%) và tuyến đường xảy 
ra TNGT chiếm tỷ lệ cao vẫn là quốc 
lộ và nội thị. Đại tá Nguyễn Đức Nam, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, Phó Ban ATGT 
tỉnh, phân tích: “Người tham gia giao 
thông đã cố tình vi phạm quy định về 
tốc độ, phần đường, làn đường và tránh, 
vượt, chuyển hướng không đảm bảo an 
toàn nên khi có sự cố bất ngờ trong giao 
thông đã không kịp xử lý và tai nạn xảy 
ra. Ngoài ra, tình trạng không chấp hành 
tín hiệu đèn, hiệu lệnh dừng phương 
tiện của lực lượng chức năng cũng diễn 
ra hết sức phức tạp”.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông 
trên địa bàn tỉnh tuy đã được cải thiện 
căn bản, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, 
chưa đáp ứng so với mật độ người và 
phương tiện tham gia giao thông ngày 
càng cao; công tác duy tu, bảo dưỡng, 
khắc phục hỏng hóc về cầu đường, các 
thiết bị cảnh báo giao thông chưa kịp 
thời ... dẫn đến TNGT. Đơn cử tại nút 
giao thông khu vực ngã 5 Đống Đa, TP 
Quy Nhơn, chỉ trong thời gian ngắn đã 
xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 3 người. Hiện 
ngành chức năng đang tìm giải pháp tối 
ưu nhất để tổ chức lại giao thông tại khu 
vực này. Hay như dọc tuyến QL 1A đoạn 
qua địa bàn huyện Phù Mỹ; ngã tư QL 19 
giao với đường phía Tây tỉnh thuộc địa 
bàn xã Nhơn Tân, TX An Nhơn... cũng 
xuất hiện một số điểm tiềm ẩn TNGT 
cần sớm được khắc phục. “Sở GTVT 
đang chủ động phối hợp với các đơn 
vị, địa phương khảo sát, khắc phục kịp 
thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT 
trên các tuyến quốc lộ ủy thác quản lý 
cũng như trên các tuyến đường tỉnh để 
đảm bảo giao thông thông suốt”, ông 
Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GTVT, 
Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT 
tỉnh, cho biết.

Giải pháp tháo gỡ
Hiện nhu cầu giao thông vận tải đang 

dần tăng cao và vẫn tiếp tục gia tăng. Bởi 
thời điểm này là giai đoạn gần đến Tết 
dương lịch, tết Nguyên đán, nhu cầu đi 
lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, 
đặt ra áp lực lớn đối với công tác bảo 
đảm trật tự ATGT. Tại hội nghị trực tuyến 
sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 
tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng 
còn lại của năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long đã nhấn mạnh, cùng với quá trình 
thích ứng an toàn với dịch Covid-19, từ 
nay đến cuối năm, diễn biến giao thông 
sẽ rất phức tạp. Vì vậy, các ngành, các 
cấp cần tăng cường xử lý nghiêm các vi 
phạm về nồng độ cồn, quá tải, chạy quá 
tốc độ quy định, tụ tập chạy xe tốc độ 
cao và tham gia giao thông trên đường 
mà không đeo khẩu trang. “Tôi yêu cầu 
CA tỉnh ra quân tổng kiểm soát và xử 
lý nghiêm các vi phạm đối với người 
điều khiển các phương tiện mô tô, xe gắn 
máy, xe đạp điện và xe tải, xe container 
đảm bảo ATGT dịp cuối năm với các nội 
dung, chuyên đề cụ thể. Đặc biệt công 
chức, viên chức nếu vi phạm các quy 
định khi tham gia giao thông như sử 
dụng rượu bia, không đeo khẩu trang 
sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương”, Chủ 
tịch UBND tỉnh nhấn mạnh. 

Dự đoán trước tình hình, ngành chức 
năng và các địa phương đã chủ động triển 
khai một số giải pháp cụ thể. Như UBND 
TP Quy Nhơn đang tăng cường kiểm tra, 
khảo sát, phát hiện những bất cập về hạ 
tầng; tùy theo từng cấp độ quản lý mà 
kiến nghị cấp trên hoặc chủ động duy tu 
sửa chữa, nâng cấp. Hiện thành phố đã xử 
lý 22 điểm đen tiềm ẩn về TNGT. Trong 
khi đó, UBND huyện Phù Mỹ cũng chủ 
động đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm 
soát đến tận thôn xóm, chú trọng đổi mới 
phương thức hoạt động, bố trí lực lượng 
khép kín tuyến, địa bàn và tùy vào từng 
khung giờ khác nhau mà lực lượng kiểm 
tra theo từng chuyên đề để nâng cao ý 
thức giao thông an toàn cho mọi người.

“Bên cạnh việc tuyên truyền, chú trọng 
vào các nhóm đối tượng có nguy cơ gây 
TNGT cao, lực lượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến 
đường, nhất là khung thời gian thường 
xảy ra TNGT. Tiếp tục thực hiện kiểm tra 
nồng độ cồn ở tất cả các tuyến đường mỗi 
ngày và thường xuyên thay đổi địa điểm, 
địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ 
cao, thiết bị nghiệp vụ. Xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm là nguyên nhân chính 
dẫn đến TNGT, nhằm giữ vững mục tiêu 
giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí”, đại tá 
Nam cho biết.                             

KIỀU ANH

Kiểm sát việc 
giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm

(BĐ) - Thực hiện Kế hoạch công tác 
kiểm sát năm 2021, Viện KSND tỉnh vừa 
tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải 
quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp tại Văn phòng Cơ quan 
CSĐT CA tỉnh. 

Qua kiểm sát cho thấy, Văn phòng 
Cơ quan CSĐT CA tỉnh cơ bản làm tốt 
công tác thụ lý, giải quyết tố giác tin 
báo về tội phạm; giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trong hoạt động tư pháp. Các 
đơn tố giác, tin báo về tội phạm và đơn 
khiếu nại thuộc thẩm quyền đều được 
đơn vị vào sổ thụ lý, phân công điều tra 
viên tham mưu người có thẩm quyền 
ban hành quyết định giải quyết đúng 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 
sự cũng như thông tư liên tịch của liên 
ngành Trung ương. 

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm sát đã 
chỉ ra một số hạn chế mà Văn phòng 
Cơ quan CSĐT CA tỉnh cần khắc phục 
trong thời gian tới. Đồng thời, hai bên 
trao đổi để thống nhất việc áp dụng 
các quy định của pháp luật nhằm tăng 
cường công tác phối hợp và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết 
tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự 
trong thời gian đến.       K.A

Thủ phạm là người 
trong công ty

Ngày 5.11, CA TP Quy Nhơn cho 
biết đã làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp tài 
sản xảy ra tại Công ty Bảy Ngọc, đường 
Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Văn 
Cừ, TP Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 30.10, nhân viên công 
ty phát hiện bị mất 50 triệu đồng để 
trong hộc bàn làm việc tại phòng kế 
toán. Nhận tin báo, CA phường Nguyễn 
Văn Cừ phối hợp với các đội nghiệp vụ 
CA TP Quy Nhơn làm rõ thủ phạm là 
Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1990, là nhân viên 
công ty) đã lợi dụng sơ hở trộm cắp số  
tiền trên.                                            N.GIANG

Bắt đối tượng bị
truy nã

Ngày 5.11, đại úy Huỳnh Công Chức, 
Phó trưởng CA phường Trần Quang Diệu, 
TP Quy Nhơn, cho biết vừa bàn giao đối 
tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Lê Hiếu 
(SN 1989, ở xã Phước An, huyện Tuy 
Phước) cho Đội Cảnh sát hình sự CA TP 
Quy Nhơn để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng từ tháng 4 đến 
tháng 5.2021, Nguyễn Lê Hiếu liên quan 
đến vụ án “trộm cắp tài sản” xảy ra trên 
địa bàn TP Quy Nhơn. Cụ thể là đã có 
hành vi tiêu thụ 5 chiếc xe máy do người 
khác phạm tội mà có, bị CA Quy Nhơn 
xác minh, làm rõ và khởi tố bị can đối 
với Hiếu. Trong quá trình cho tại ngoại 
để phục vụ công tác điều tra, Nguyễn 
Lê Hiếu đã rời khỏi địa phương. Dù cơ 
quan chức năng đã đề nghị gia đình vận 
động ra trình diện nhưng Hiếu không 
chấp hành. Do vậy, ngày 26.5, CA Quy 
Nhơn đã ra lệnh truy nã. Chiều 4.11, 
từ nguồn tin báo của quần chúng nhân 
dân, CA phường Trần Quang Diệu xác 
định Nguyễn Lê Hiếu đang có mặt tại 
một nhà dân ở tổ 9, KV5, phường Trần 
Quang Diệu nên lập tức triển khai lực 
lượng xác minh và kịp thời bắt giữ.

M. NGỌC

Ra mắt mô hình ANTT tại Chi nhánh Ngân hàng 
Vietcombank Bình Ðịnh

Chiều 5.11, Ngân hàng TMCP ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank) chi 
nhánh Bình Định tổ chức lễ ra mắt mô 
hình “Tổ tự quản về ANTT và an toàn 
Covid-19” (ảnh).

Mục đích của mô hình nhằm nâng 
cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm 
của cán bộ, nhân viên Chi nhánh ngân 
hàng trong tham gia phong trào Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần 
xây dựng DN an toàn; đồng thời chủ 
động phối hợp với lực lượng CA các 
cấp phòng ngừa  hiệu quả các loại tội 
phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, 
làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, 
kịp thời giải quyết các tình huống liên 

quan đến ANTT ngay khi mới phát 
sinh. Đặc biệt, trong bối cảnh tình 
hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến 
phức tạp, mô hình còn nhằm mục đích 

vận động toàn thể cán 
bộ, nhân viên tự giác, 
chủ động thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa 
dịch, nhất là nguyên 
tắc 5K, vừa đảm bảo 
hoạt động kinh doanh 
an toàn, thích ứng với 
tình hình mới.

Tại lễ ra mắt, đại diện 
các bộ phận đã ký cam 
kết tham gia thực hiện 

mô hình với quyết tâm phòng gian bảo 
mật, không để mất ANTT và tích cực 
tham gia phòng ngừa Covid-19. 

MINH NGỌC

CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Ảnh: M.N
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Chỉ viết truyện ngắn vài 
năm gần đây, nhưng anh đã 
cho thấy những bước tiến xa, 
phóng khoáng trong cuộc rong 
chơi chữ nghĩa.

Nhà thơ rẽ bút viết văn
Năm 2014, khi tỉnh Bình 

Định tổ chức cuộc thi sáng 
tác văn học nghệ thuật về đề 
tài LLVT tỉnh, Triều La Vỹ bất 
ngờ giành giải quán quân cả 
hai mảng thơ, truyện: Giải nhì 
thơ (không có giải nhất) và giải 
nhất truyện ngắn. Với chùm  
3 tác phẩm truyện: Ngã ba 
sông, Ngọn lửa hình trái tim 
và Hoa mặt trời, anh đã thuyết 
phục bạn đọc bởi lối viết mềm 
mại, sắc sảo. Truyện giàu chất 
lịch sử nhưng thoát hẳn lối kể 
lể chạy theo lịch sử, thời gian, 
lịch sử đúng là “cái đinh để nhà 
văn treo bức tranh của mình”. 
Cũng từ đó một cách đều đặn, 
truyện anh xuất hiện trên các 
báo, tạp chí văn chương giàu 
uy tín. Năm 2019, thêm một 
lần khẳng định tài văn của 
mình khi anh đạt giải ba cuộc 
thi truyện ngắn Lửa mới do 
tạp chí Văn nghệ quân đội tổ 
chức. Đây là một cuộc thi văn 
chương lớn, có sự góp mặt của 
nhiều nhà văn đã thành danh 
trong nước.

Đọc truyện của anh, người 
đọc sẽ cảm thấy thích thú với 
những câu văn, đoạn văn du 
dương nhạc điệu, giàu chất 
thơ. Bản thân anh cũng sảng 
khoái “thú nhận”: “Đúng vậy! 

NHÀ VĂN TRIỀU LA VỸ:

Trong cuộc rong chơi chữ nghĩa

Nhà văn Triều La Vỹ tên thật là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 
1972, hiện đang công tác tại Bệnh viện Mắt Bình Định. Anh đã xuất 
bản: Bên kia lời hẹn (thơ, 1990), Ba bờ nắng (thơ, in chung với Lê 
Trọng Nghĩa, Trần Hoa Khá), Nhật ký đêm (thơ, 2015), Bóng rồng 
(truyện, 2020).

Ban đầu anh đến với sáng tác văn chương bằng thơ và được 
kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019 cũng ở 
chuyên ngành Thơ. Nhưng ở bài viết này, tôi muốn giới thiệu 
đến bạn đọc một Triều La Vỹ khác với vai trò một… nhà văn. 

Mình luôn muốn tạo ra hiệu 
ứng thẩm mỹ từ người đọc 
thông qua hình ảnh, màu sắc, 
âm thanh, cảm xúc... qua các 
câu văn. Thậm chí nếu năng 
xuống dòng có thể là thơ”. 

Cách mềm hóa câu chữ 
trong truyện, nhất là mảng 
truyện lịch sử mà Triều La Vỹ 
đang chuyên chú khai thác, tỏ 
ra đắc dụng. Hãy thử đọc một 
đoạn trong truyện ngắn Bóng 
rồng của anh để thấy nói như 
vậy cũng không quá - “Thật 
thú vị khi ngồi dưới gốc ổi vừa 
ăn vừa nhìn những con sóng 
đòng đưa từng bông nắng hồn 
nhiên về phía bờ bên kia. Khi 
một con le le vừa dáo dát vụt ra 
từ đám lau sậy rồi hớt hải chạy 
dọc bờ sông, tôi nghe gió thở 
dài./ Giờ này anh ở đâu, Búa 
ơi!/ Cảnh đó mà người xưa biền 
biệt cá nước chim trời”.

Những đắm đuối và 
đam mê sáng tạo

Năm 2020, tập truyện Bóng 
rồng gồm 13 truyện ngắn của 
Triều La Vỹ đã ra mắt bạn 
đọc. Qua truyện của anh, 
những nhân vật lịch sử quen 
thuộc như Mạc Đăng Dung, 
Trần Nhân Tông, Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Ánh, Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn 
Diêu… hiện lên sinh động.

Các nhân vật hiện lên bao 
giờ cũng có nét khác biệt so 
với những gì mà chúng ta quen 
thuộc. Nhân vật đã được anh 
kéo về tận đời thường, gần gũi 

với đời sống cơ cực của dân, 
cũng yêu thương ghét giận, 
ích kỷ hồ đồ. Cách Triều La Vỹ 
viết về Phật hoàng Trần Nhân 
Tông ở truyện Tuyết mai Yên 
Tử là một ví dụ. Trần Nhân 
Tông được biết đến là một vị 
vua anh minh, có công lớn 
đánh đuổi Nguyên - Mông, là 
người sáng lập Thiền phái Trúc 
Lâm. Nhưng Triều La Vỹ đã 
soi chiếu ông trong một nguồn 
sáng khác - phàm nhân. Anh 
chia sẻ: “Thần tượng hiện ra 
có cả tính ác và thiện, có cả cao 
thượng và thấp hèn, với đầy 
những giằng xé, mâu thuẫn 

trong nội tâm. Tôi tiếp cận họ, 
đi sâu vào nội tâm theo hướng 
phân tâm học”. 

Điều dễ thấy trong truyện 
của Triều La Vỹ, là cách anh 
khéo léo truyền đi thông điệp 
của mình. “Mỗi truyện có ít 
nhất một thông điệp tôi gửi 
gắm. Ai chạm đúng thì nó bật 
ra vậy”, anh bộc bạch. Dõi theo 
từng truyện của Triều La Vỹ, 
bạn đọc thích thú khi nhận ra 
nhiều thông điệp ý vị. Ví như 
truyện Cầu tiên, cuộc hạnh ngộ 
và hành trình đi cùng nàng tiên 
nữ qua cõi bồng lai, gặp Ức 
Trai, gặp Tố Như của Quỳnh 

Phủ cho bạn đọc tiếp cận thêm 
về hai nhân vật Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du. 

Sự công phu bày xếp “giấc 
mơ tiên” của Quỳnh Phủ 
là một sắp xếp nghệ thuật. 
Chuyến viễn du vào miền tiên 
cảnh, gặp lại những bậc cao 
nhân kỳ sư, mê mẩn trong cuộc 
giao hoan, cả cái sự kinh hãi 
khi phát hiện tiên nữ kia chỉ 
là một con cáo cái. Tất cả chỉ là 
một giấc mơ - sự ám ảnh mãnh 
liệt của Quỳnh Phủ, một người 
soạn tuồng. Chàng nhập tâm 
mà như không thoát ra được 
số phận nhân vật mình. Để 
hết thảy cô kết thành một tác 
phẩm còn lưu truyền đến hậu 
thế trăm năm: Hồ Nguyệt Cô 
hóa cáo. Hình ảnh Quỳnh 
Phủ - một người kịch tác gia 
nghệ thuật tuồng hiện lên trên 
nhiều chiều kích, dáng vẻ sinh 
động. Và có lẽ, cái đích xa hơn 
mà tác giả Triều La Vỹ muốn 
hướng đến, nhắn gửi, là một 
thái độ ứng xử với tác phẩm 
nghệ thuật của mình mà từ 
mỗi góc tiếp cận, mỗi nhân 
sinh quan, người đọc lại lẩy ra 
những ý vị riêng.

***
Thật khó để phân định giữa 

thơ và truyện, đâu mới là lợi 
thế thực sự của Triều La Vỹ. 
Bởi ở mảng sáng tác nào, anh 
đều rạng rỡ tỏa sáng. Riêng 
mảng truyện, anh đã khẳng 
định mình với một cá tính 
đã định hình. Tin rằng, với 
lối viết tung tẩy bay bổng, 
sự nghiêm cẩn chữ nghĩa, sự 
nghiên cứu thấu đáo tư liệu 
và tiếp cận mới mẻ với từng 
nhân vật, nhà văn Triều La Vỹ 
sẽ còn những bước tiến dài 
phía trước.

NGÔ PHONG

l Rung chuyển (tựa gốc: Concussion). 
Chuyện bắt đầu bằng việc Mike Webster, một cựu 
VĐV bóng bầu dục chuyên nghiệp tự sát; trước 

đó Mike rơi vào trạng 
thái mất kiểm soát, 
hoảng loạn mà không 
rõ nguyên nhân. Tiến 
sĩ Bennet Omalu, một 
nhà nghiên cứu pháp 
y học rất bất ngờ và 
băn khoăn tại sao 
một người vốn khỏe 
mạnh lại trở nên như 
vậy? Những phát 
hiện thuần khoa học 

của Bennet ngay sau đó làng bóng bầu dục, bộ 
môn thể thao rất nổi tiếng và phát triển rộng rãi 
ở Mỹ phản ứng dữ dội. Bennet sẽ làm gì trước 
tình huống khó khăn này, lương tâm anh có cho 
phép anh nhắm mắt làm lơ những điều sai trái 
và nguy hiểm?

l Chưa bao giờ em quên. Có những lúc buồn 
cũng chẳng 
biết nói với 
ai/ Từng 
dòng cảm 
xúc cứ mãi 
quấn quanh 
trong đầu/ 
Có những kỷ 

niệm bây giờ chỉ là quá khứ/ Có những yêu thương 
bây giờ chỉ còn trong mơ… Mở đầu rất nhẹ nhàng, 
tha thiết như vậy, Chưa bao giờ em quên hé ra 
nỗi lòng của cô gái không làm sao quên những kỷ 
niệm về mối tình vừa thành ký ức. Chưa bao giờ 
em quên là ca khúc mới nhất của nữ ca sĩ Hương 
Ly tiếp theo nhiều bản hit như: Hạnh phúc bỏ rơi 
em, Khuê mộc lang, Nếu có kiếp sau, Thế Thái...

l Dòng Lô xanh thẳm. Tiểu thuyết dã sử về 
Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn. Chính sử viết, 
có kẻ xúc xiểm tâu với vua là Trần Nguyên Hãn có 

ý đồ làm phản, tin lời 
tấu Lê Thái Tổ Lê Lợi 
sai bốn mươi hai lực 
sĩ lên Sơn Đông bắt 
và bức chết ông trên 
dòng Lô Giang. Truyền 
thuyết vùng quê Sơn 
Đông, Lập Thạch kể 
rằng, trên dòng Lô 
xanh mát của quê 
hương, ngay trước bến 
Đông Hồ, Tả Tướng 
Quốc Trần Nguyên 
Hãn đã ngửa cổ than 

với Trời vì bị nghi oan, đoàn thuyền của Người 
đã gặp một trận cuồng phong và Người hóa… 
Còn nhà văn Đỗ Hàn sẽ kể cho ta nghe một câu 
chuyện khác…

ĐÔNG A

(BĐ) - Do tuổi cao sức yếu, 
NSƯT Nguyễn Kiểm, nguyên 
Trưởng Đoàn dân ca kịch bài 
chòi Bình Định (nay thuộc Nhà 
hát Nghệ thuật truyền thống 
tỉnh) đã từ trần vào chiều 5.11, 
hưởng thọ 87 tuổi.

NSƯT Nguyễn Kiểm quê 
gốc ở TX Hoài Nhơn, ông được 
xem như bậc “trưởng lão” của 
nghệ thuật bài chòi Bình Định. 
Với các thế hệ nghệ sĩ bài chòi 
Bình Định hiện tại, NSƯT 
Nguyễn Kiểm có thể được coi 
như “tổ nghiệp” của ca kịch bài 
chòi, bởi ông là người sưu tầm, 
nghiên cứu và phát triển môn 
ca kịch này. 

Với những đóng góp trong 
nghệ thuật bài chòi, năm 1984, 
ông được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu NSƯT. Trong cuộc đời 
hoạt động nghệ thuật, NSƯT 
Nguyễn Kiểm chuyên về nghiên 
cứu và truyền dạy ca kịch bài 
chòi. Nhiều thế hệ học trò của 
ông là những nghệ sĩ nổi tiếng 
đã và đang công tác tại Đoàn 

NSƯT NGUYỄN KIỂM: 

Bậc “trưởng lão” bài chòi 
Bình Định qua đời

dân ca kịch bài chòi Bình Định, 
như: Vợ chồng NSND Hoài 
Huệ - NSND Hồ Thu, NSƯT 
Hoài Nam, NSƯT Tấn Hào, cố 
NSƯT Ngọc Đạo, NSƯT Thiên 
Chi… với lớp diễn viên trẻ hiện 
tại có vợ chồng nghệ sĩ bài chòi 
Phương Phú - Thùy Dung, nghệ 
sĩ Văn Rõ…              ĐOAN NGỌC

NSƯT Nguyễn Kiểm trong những ngày 
cuối đời.                                    Ảnh: THÙY DUNG
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Bình Định

CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO TRỞ LẠI THI ĐẤU:

Đảm bảo yêu cầu chuyên môn  
và phòng, chống dịch

Khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở một số địa phương, các hoạt động thể thao được nối lại. Hiện 
các đội tuyển thể thao Bình Định đang tích cực chuẩn bị cả về chuyên môn và các điều kiện khác sẵn sàng 
tham gia các giải đấu đảm bảo an toàn và đạt thành tích tốt.

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia 
năm 2021 được tổ chức từ ngày 13 - 24.11 
tại Quảng Ninh, tranh giải vô địch cá 
nhân nam, nữ 3 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, 
cờ nhanh và cờ chớp nhoáng. Các VĐV 
thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván. Ở ván 
cuối các kỳ thủ của cùng một đơn vị có 
trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi 
đấu sẽ không gặp nhau.

Theo HLV trưởng đội tuyển cờ Bình 
Định Tôn Thất Lương Chính, bộ môn đã 
làm kế hoạch trình lãnh đạo Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, dự 
kiến sẽ có 4 kỳ thủ đất Võ tham dự giải 
gồm: Lê Lã Trà My, Nguyễn Thị Thúy 
Triên, Trần Thị Như Ý và Bùi Thanh 
Tùng. Trong giai đoạn dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, 
các VĐV vẫn duy trì tập luyện trên máy 
tính, với giáo án được HLV đưa ra hằng 
ngày nên đảm bảo chuyên môn để dự 
giải. Hiện hầu hết VĐV từ 18 tuổi trở 
lên của Bình Định đã tiêm ít nhất 1 mũi  
vắc xin ngừa Covid-19, tỉnh thuộc địa 
bàn có dịch cấp độ 2 nên không phải 
cách ly khi đến địa điểm thi đấu.

Trong khi đó, Giải điền kinh vô địch 
quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 12.12 
tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Các 
VĐV sẽ tranh tài ở 50 nội dung (nhiều 
hơn 3 nội dung so với SEA Games 31). 
Số lượng nội dung dành cho nam và 
nữ bằng nhau - 24 và 2 nội dung tiếp 
sức hỗn hợp. Đây được coi là một cuộc 
tập dượt về lực lượng VĐV và công tác 
tổ chức cho SEA Games 31. Trong đó, 
ngoài công tác liên quan đến chuyên 
môn còn có những biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Theo quy định, những người tham 
gia thi đấu, tham gia tổ chức, phục vụ 
giải đấu, khán giả đến từ địa bàn có 
dịch cấp độ 1 và 2 phải đáp ứng các 
điều kiện: Đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
ngừa Covid-19 thời gian đủ 14 ngày 
trở lên, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 
trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét 
nghiệm âm tính với Covid-19 trong 

Các thành viên đội tuyển điền kinh Bình Định trong một buổi tập tại SVĐ Quy Nhơn. 
                                                                                                                                                                                   Ảnh: HOÀNG QUÂN

thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải 
khai mạc. Với những đối tượng trên 
đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3 phải 
đáp ứng các điều kiện đã tiêm 2 liều  
vắc xin ngừa Covid-19, hoặc đã khỏi 
bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và 
có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-
CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 
trong thời hạn 72 giờ trước khi đến địa 
phương đăng cai tổ chức giải. 

Đặc biệt, quy định bắt buộc về công 
tác phòng, chống dịch đối với tất cả các 
thành viên tham gia giải phải thực hiện 
xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 
pháp kiểm tra nhanh 3 ngày/lần. Lần 
đầu sẽ được thực hiện trước ngày thi 
đấu đầu tiên 1 ngày. Những người tham 
gia thi đấu, người tham gia tổ chức, 
phục vụ giải đấu, khán giả đến từ địa 
bàn có dịch cấp độ 4 sẽ không được dự 
giải. Tất cả các đối tượng liên quan đến 
giải phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu 
về y tế của địa phương.

Đội tuyển điền kinh Bình Định dự 
kiến sẽ cử 8 VĐV tham gia, tranh tài ở 
8 nội dung. Trong đó, các nội dung có 
khả năng tranh chấp huy chương gồm: 
10.000 m (nơi có sự góp mặt của VĐV 
Phạm Thị Hồng Lệ); 5.000 m, 3.000 m 
chướng ngại vật (VĐV đang tập trung 
đội tuyển trẻ quốc gia Hồ Thị Thu Hà) 
và tiếp sức 4 x 800 m nữ. HLV Huỳnh 
Minh Hiếu cho biết: Sau quãng thời gian 
dài không tham gia các giải đấu, các 
VĐV đang rất hưng phấn khi biết tin 
về giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, hiện 
còn 3 VĐV gồm: Lê Mai Hồng Ngọc, Hồ 
Thị Thu Hà, Dương Ngọc Phước vẫn 
chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Trung 
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 
đã đưa các VĐV này vào danh sách tiêm 
dành cho đối tượng từ 12 - 18 tuổi theo 
quy định. Hy vọng các em sẽ được tiêm 
sớm để đảm bảo yêu cầu phòng, chống 
dịch khi tham gia thi đấu.

HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Ngày 6.11, một lãnh đạo CLB 
Topenland Bình Định xác nhận, hậu vệ 
Lê Ngọc Bảo đã vượt qua đợt thử việc 
tại đội bóng đất Võ và đã được ký hợp 
đồng thi đấu ở V-League 2022.

Lê Ngọc Bảo (SN 1998, cao 1,80 m) là 
cầu thủ quê Phú Yên, trưởng thành từ 
lò đào tạo PVF. Sau đó, anh khoác áo 
các CLB: Than Quảng Ninh, Cần Thơ 
trước khi trở thành đội trưởng CLB Phố 
Hiến. Đặc biệt, Ngọc Bảo là thành viên 
đội U22 Việt Nam vô địch SEA Games 
30 năm 2019.
 Chiều 5.11, tân binh Mạc Hồng 

Quân đã hội quân cùng các đồng đội tại 
sân Quy Nhơn. Cầu thủ Việt kiều Cộng 
hòa Czech đi cùng với trung vệ Dương 
Thanh Hào - người vừa đón cậu con trai 
thứ 2 chào đời cách đây ít ngày. Ngay 
sau khi về đến Quy Nhơn, Hồng Quân 
và Thanh Hào đã ra sân tập nhẹ.

LÊ NA

CLB TOPENLAND BÌNH ĐỊNH:

Chốt hợp đồng  
với trung vệ vô địch  
SEA Games 30

Mạc Hồng Quân (bên phải) và Dương Thanh Hào 
sẵn sàng tập luyện cùng CLB Topenland Bình  
Định.                                                                               Ảnh: LÊ NA

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy chấp nhận 
bồi thường như mức CLB TP Hồ Chí 
Minh yêu cầu vì hủy cam kết để gia nhập 
Hải Phòng. “Mọi chuyện đã được giải 
quyết. Tôi đã xin lỗi CLB TP Hồ Chí 
Minh và đền tiền để khép lại sự việc”, 
tiền vệ Nguyễn Hải Huy chia sẻ. “Tôi 
chọn CLB Hải Phòng để được gần nhà, 
tiện bề chăm sóc vợ con”.

Sau khi CLB Quảng Ninh dừng hoạt 
động vì tài chính, Hải Huy chấp nhận 
thanh lý hợp đồng với điều kiện không 
được kiện cáo để đòi tiền “lót tay” và 
lương, thưởng. Anh được TP Hồ Chí 
Minh ngỏ lời, và nhận cọc 700 triệu đồng 
nhưng chưa ký hợp đồng chính thức. 
Sau đó Hải Phòng cũng nhảy vào. Với 
mong muốn thi đấu gần nhà, tiền vệ 
quê Quảng Ninh xin dừng việc gia nhập 
TP Hồ Chí Minh, trả lại cọc và đền bù 

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản 
(JFA) đã công bố danh sách đội tuyển 
Nhật Bản trong chuyến làm khách đến 
sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào 
ngày 11.11 tới. Trong bảng danh sách 27 
cầu thủ ĐT Nhật Bản có hai sự thiếu vắng 
đáng tiếc gồm Takefusa Kubo và Ritsu 
Doan do đang điều trị chấn thương. 

Tuy nhiên, sáng 6.11, JFA đã ra thông 
báo triệu tập bổ sung tiền vệ Ritsu Doan 
(PSV) chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại 3 
World Cup 2022 gặp đội tuyển Việt Nam 
(11.11) và Oman (16.11). Quyết định này 
đến từ tiến trình hồi phục nhanh hơn 
dự kiến của Doan ở PSV. Trong trận 
đấu gặp AS Monaco tại Europa League 
rạng sáng 5.11, Ritsu Doan được tung 
vào sân thay tiền đạo Carlos Vinicius ở 
phút 58. Điều này cho thấy sự hồi phục 
tốt của tiền vệ này.

Ritsu Doan được xem là “khắc tinh” 
của đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ sinh 
năm 1998 là cầu thủ ghi bàn thắng 
duy nhất trên chấm penalty giúp Nhật 
Bản đánh bại Việt Nam ở tứ kết Asian  
Cup 2019.                 (Theo bongdaplus.vn)

Hải Huy đền 1 tỷ đồng cho CLB TP Hồ Chí Minh

500 triệu đồng nhưng không được chấp 
thuận. TP Hồ Chí Minh sau đó gửi đơn 
kiện lên VFF. Để tránh rắc rối pháp lý 
và đối diện với nguy cơ bị cấm thi đấu, 
Hải Huy chấp nhận đền bù 1 tỷ đồng 
như yêu cầu của TP Hồ Chí Minh. Anh 

sẽ gia nhập Hải Phòng với bản hợp đồng 
có thời hạn hai năm. 

Trước Hải Huy, trung vệ Quế Ngọc 
Hải cũng nhận cọc của TP Hồ Chí Minh 
nhưng sau đó đổi ý mà không phải đền 
bù. Anh được cho là sẽ hồi hương khoác 
áo Sông Lam Nghệ An - đội bóng mới 
đổi nhà tài trợ nên đang có tiềm lực tài 
chính mạnh mẽ. Chủ tịch CLB TP Hồ Chí 
Minh là Nguyễn Hữu Thắng, vốn trưởng 
thành và từng dẫn dắt Sông Lam Nghệ 
An. Hợp đồng của Ngọc Hải với Viettel 
còn thời hạn tới tháng 12.2021. Trước 
thềm mùa giải 2022, TP Hồ Chí Minh 
đang thay máu mạnh mẽ. Sau khi chia 
tay HLV Polking, họ mời HLV Trần Minh 
Chiến ngồi “ghế nóng”. CLB cũng hoàn 
tất việc chiêu mộ Hoàng Vũ Samson, 
cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch 
sử V-League.                (Theo VnExpress.net)

Hải Huy (số 14) sẽ khoác áo đội bóng mới sau 13 
năm thi đấu cho Quảng Ninh.                       Ảnh: VnE

Nhật Bản bổ sung 
gấp Ritsu Doan  
để đấu Việt Nam

Ritsu Doan (số 10) sẽ góp mặt ở trận đấu giữa 
đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam. 
                                                                      Ảnh: bongdaplus
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Bình Định

Làng hoa Bình Lâm ở xã 
Phước Hòa, huyện Tuy Phước 
vốn nổi tiếng với những  chậu 
cúc đẹp, nhưng hôm tôi đến 
thăm, nhiều hộ cho biết đã 
giảm lượng hoa cúc so với 
mọi năm, chuyển sang các 
giống hoa mới đáp ứng được 
nhu cầu của nhiều nhóm  
khách hàng. 

Ông Văn Tấn Thành, ở thôn 
Bình Lâm cho hay, năm nay 
ông chỉ xuống giống khoảng 
300 chậu cúc pha lê, và chủ yếu 
cũng chỉ làm loại vừa và nhỏ. 
Bù lại tôi đầu tư cho một số 
giống hoa mới như đồng tiền 
(đồng tiền “chân dài” chuyên 
để cắm bình), cúc ruby 7 màu, 
păng xê… 

“Tết đến nhà ai cũng thích 
chưng một chậu cúc vàng rực 
để lấy may, nên người trồng 
hoa chúng tôi cũng trông đợi 
mùa hoa tết lắm. Năm nay do 
ảnh hưởng của dịch bệnh có lẽ 
người ta sẽ cân nhắc hơn trong 
việc mua sắm tết. Không riêng 
tôi mà nhiều bà con ở làng hoa 
cũng nghĩ, người tiêu dùng sẽ 
vẫn mua hoa chưng tết nhưng 
họ sẽ chọn những chậu cúc, 
mai loại nhỏ hơn trước, hoặc 
chuyển sang những loại ít tiền 
hơn mà vẫn rực rỡ sắc màu. 
Nên ngoài 300 chậu cúc pha 
lê tôi cũng xuống giống nhiều 
chậu cúc nhỏ, păng xê cỡ nhỏ 
để treo dây trang trí hoặc 
để bàn với giá mềm hơn rất 
nhiều” - ông Thành chia sẻ.

Được cán bộ kỹ thuật 
Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp huyện Tuy Phước hỗ 
trợ, vụ hoa tết năm nay ông 
Đặng Văn Hùng ở thôn Bình 
Lâm bắt đầu trồng thêm giống 

Mới đây, anh Đặng Ngọc Vũ, 30 tuổi, ở xã 
Bình Nghi, huyện Tây Sơn đã thành lập Công 
ty MTV Vidata và ra mắt sản phẩm bánh canh 
rau củ. 

Theo Đặng Ngọc Vũ, bánh canh là món ăn 
phổ biến, nhiều nơi có nhưng để chế biến ra 
món bánh canh khô có thành phần gồm: Bột 
mì, bột gạo và các loại ngũ cốc, rau củ như: Mè 
đen, bí đỏ, củ dền, hoa đậu biếc, lá chùm ngây 
thì mất 2 năm ròng rã nghiên cứu, thử nghiệm. 

Anh Vũ kể: Tôi làm đủ thứ nghề từ bán 
thức ăn nhanh, dầu nhớt… suốt 7 năm mới để 
dành đủ vốn đầu tư cho dự án bánh canh rau 
củ. Riêng chi phí mua các loại máy móc, trang 
thiết bị để sản xuất bánh canh rau củ mất hơn 
200 triệu đồng. Không chỉ đầu tư cho sản phẩm 
mới, anh Vũ còn chăm chút cả bao bì, mẫu 
mã sản phẩm khá đẹp mắt, công bố đầy đủ 
thông tin về thành phần, dinh dưỡng, cách chế 
biến, sử dụng bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và  
tiếng Anh. 

Bánh canh rau củ Vitada hiện có giá  
40.000 đồng/hộp 200 gr, hiện sản phẩm được 
một đại lý ở TP Hồ Chí Minh bao tiêu toàn bộ. 
Với bột bánh canh rau củ ta có thể chế biến 
được nhiều món: Bánh canh nước, bánh canh 
trộn đậu phụng rau răm hoặc chè ngọt.  

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện Tuy Phước, 
cho hay, việc hỗ trợ đầu tư thực 
hiện các mô hình đã được lên 
kế hoạch từ lâu, nhưng trong 
bối cảnh dịch Covid-19 gây ra 
nhiều ảnh hưởng, chúng tôi 
xác định phải tích cực hơn, hỗ 
trợ bà con tốt hơn coi đây như 
một cách chia sẻ khó khăn với 
bà con. 

Tương tự, ở làng hoa Gia 
An Nam (xã Hoài Châu Bắc, 
TX Hoài Nhơn), bên cạnh 
việc duy trì các loại hoa quen  
thuộc - cúc, lay ơn, thạch thảo, 
năm nay nhiều nhà vườn đầu 
tư một số hoa mới như dạ yến 
thảo, cát tường, đồng tiền. 
Ông Nguyễn Minh Phúc, một 
hộ trồng hoa ở Gia An Nam 
(xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài 

Chuẩn bị cho vụ hoa từ nay đến tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhà vườn Công Viên ở huyện Hoài Ân phát triển các giống hoa 
mới, nhiều sắc màu, dễ chăm, có thể trang trí ở nhiều không gian khác nhau.                                                               Ảnh: THÁI THÀNH VIỆT

Năm nay, cùng với việc trồng hoa cúc gia đình ông Đặng Văn Hùng ở làng hoa 
Bình Lâm còn trồng thêm đồng tiền lùn với giá chỉ 50.000 - 70.000 đồng/chậu.

   Ảnh: THÁI THÀNH VIỆT

Sự hỗ trợ của ngành 
Nông nghiệp rất quý

Ông Nguyễn Minh Phúc, 
một hộ trồng hoa ở Gia An 
Nam chia sẻ, nhờ được 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
và Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp TX Hoài Nhơn hỗ trợ 
tôi đã làm chủ kỹ thuật trồng 
hoa đồng tiền, vụ hoa tết năm 
nay tôi tập trung đầu tư vào 
trồng đồng tiền “chân dài” 
cắm bình. Hỗ trợ của ngành 
Nông nghiệp rất quý, tôi đỡ 
phải mày mò tự học, tiết kiệm 
thời gian làm chủ kỹ thuật, 
được tiếp cận giống hoa tốt, 
phù hợp đặc trưng thổ nhưỡng 
khí hậu địa phương.  

(BĐ) - Từ ngày 6.11, nhà 
xe Bảo Ngân ở thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ khai 
trương tuyến vận tải hành 
khách liên tỉnh cố định từ 
Bình Định đến tỉnh Lâm Đồng 
theo lộ trình: Tam Quan - 
Bồng Sơn - An Lão - Phù Mỹ 
- Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) 

tới Đức Trọng - TP Đà Lạt - 
TP Bảo Lộc - Lộc Thành (tỉnh 
Lâm Đồng) và ngược lại. Xe 
xuất bến tại Tam Quan vào 
lúc 16 giờ mỗi ngày. Khách 
hàng có nhu cầu có thể liên 
hệ đặt xe theo số điện thoại: 
0989753573 -  0965489479.          

QUANG BẢO

Thêm tuyến vận tải hành khách 
Bình Định - Lâm Đồng

Bánh canh rau củ Vidata 

Bánh canh rau củ tạo màu từ hoa đậu biếc.          Ảnh: HẢI YẾN

Nhơn) cho hay, nhờ được 
chuyển giao kỹ thuật trồng hoa 
đồng tiền, vụ hoa năm nay gia 
đình chuyển sang trồng đồng 
tiền cắm cành và đồng tiền để 
chậu; ngoài ra còn trồng thêm 
cúc, vạn thọ, một số hoa cảnh 
trang trí khác. Khác với mọi 
năm, nay năm  chúng tôi đầu 
tư vào các chậu họ kích cỡ 
nhỏ và vừa, giá bán từ khoảng  
100 - 300 ngàn đồng/chậu.

Ở Hoài Ân, năm nay bắt 
nhịp thay đổi của thị trường, 
nhiều nhà vườn có sự chuyển 
hướng trong việc đầu tư vụ 
hoa tết 2022. Ông Thái Công 
Viên, chủ nhà vườn Công Viên 
ở xã Ân Phong cho hay, năm 
nay nhà vườn tuyển một số 
giống hoa mới từ làng hoa Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp như dạ 
yến thảo, đồng tiền, cúc ruby 
7 màu, cúc mâm xôi… Bây 
giờ xuống giống, cận Tết cho 
vào những chậu nhỏ có thể 
dùng treo ở hàng hiên, ban 
công, hoặc để bàn, giá bán từ  
100 - 150 nghìn đồng/chậu. 
Tương tự nhà vườn La’sfarm 
(HTXNN công nghệ cao 
La’sfarm Ân Phong (huyện 
Hoài Ân) đầu tư vào giống 
hoa ly lùn chậu nhỏ và hoa cúc 
cắm cành.                       THU DỊU

Anh Đặng Ngọc Vũ chia sẻ: Gia đình tôi sản 
xuất bánh canh hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, 
bánh canh chỉ bán lẻ, dạng tươi cho người 
tiêu dùng. Tôi muốn làm ra loại sản phẩm 
dinh dưỡng cao, màu sắc đẹp, dễ bảo quản, 
thời gian bảo quản lâu, an toàn cho người tiêu 
dùng. Hiện tôi đang tiếp tục nghiên cứu để 
cho ra nhiều sản phẩm tương tự như bánh hỏi, 
bánh tráng rau củ.                                   HẢI YẾN

Sau đợt mưa dài ngày 
hồi cuối tháng 10, hàng chục  
héc ta hoa ở vùng chuyên canh 
hoa tại huyện Tuy Phước, 
Phù Mỹ, TX An Nhơn và Hoài 
Nhơn… bị hỏng nặng. Trong 
khi đó do thời tiết xấu, vùng 
chuyên canh hoa ở các tỉnh 
Lâm Đồng, Gia Lai cũng bị ảnh 
hưởng, sản lượng thấp, hoa 
khan hiếm, không đủ cung cấp 
cho thị trường. Hoa khan hiếm 
nên giá tăng cao. Cụ thể: Hoa 
cúc các loại từ 20.000 - 30.000 

Hoa khan hiếm vì mưa lụt

đồng/bó tăng lên 30.000 - 50.000 
đồng/bó, riêng cúc đại đóa tăng 
lên gấp đôi gần 70.000 đồng/
bó; hoa cát tường, cẩm chướng, 
thủy tiên… giá tăng trên 50% và 
khá khan hiếm.      CÔNG HIẾU

Chuẩn bị cho vụ hoa 
tết Nhâm Dần 

đồng tiền lùn trong chậu nhỏ. 
Cùng với đó ông cũng gắng 
đầu tư trồng 300 chậu cúc pha 
lê cỡ vừa. “Cũng phải giữ mối 
quen chuyên làm hàng cúc, vả 
lại “cúc pha lê” làm nên cái tên 
mình trong làng hoa, không 
thể bỏ hết được chị ạ!” - ông 
Hùng chia sẻ.

Năm nay làng hoa Bình 
Lâm được Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp huyện đầu tư, hỗ 
trợ thực hiện 4 mô hình trồng 
hoa trong nhà màng, đa dạng 
các giống cây kiểng; chuyển 
giao các ứng dụng KHKT, công 
nghệ giúp người dân phát triển 
và gắn bó với nghề trồng hoa, 
góp phần làm đa dạng danh 
mục giống hoa, đáp ứng yêu 
cầu của từng phân khúc khách 
hàng. Ông Cao Văn Trung, 
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Bình Định

Chiếc lá phong khô thanh 
mảnh giữ nguyên màu sắc 
của mùa thu nơi này đã qua 
từ khá lâu, khi tôi vẫn còn 
mộng về mùa thu mới bắt 
đầu ở đâu đó bên bờ đại 
dương tháng chín. Tôi đưa 
chiếc lá lên mắt soi qua ánh 
đèn đêm vừa đủ để tôi quan 
sát sống lá, gân lá rằn ri hệt 
những mạch máu trên cơ thể 
con người. Liệu có phải mùa 
thu vẫn còn đó, vĩnh viễn 
không bao giờ chết đi? Như 
tuổi trẻ mà tôi hoài niệm 
đếm đong thời gian trong 
tiềm thức. 

Tôi tiếp tục soi chiếc lá 
thêm lần nữa, rồi mỉm cười 
sung sướng. Lâu rồi, tôi mới 
thấy mình cười hồn nhiên 
như thế. Hóa ra, tôi đang 
nhớ ra một khoảng trời 
xanh xa xôi của những năm 
mười lăm, mười sáu, tuổi 
học trò. Tôi khi đó chỉ mới 
bắt đầu biết mộng mơ, biết 
u sầu một cõi riêng buồn 
tủi, biết cất giữ tiếc nuối 
tuổi trẻ bằng chiếc lá thuộc 
bài trong từng trang sách, 
quyển sổ lưu niệm cuối cấp 
có chữ của tôi, của những 
cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vậy 
mà thành một trò chơi của 
cuộc đời. 

Tôi nhớ một bông hoa 
trang đỏ chót, cánh nhỏ li 
ti, năm tôi mười lăm tuổi 
được nâng niu gìn giữ vẫn 
còn lặng lẽ nằm trong một 
quyển sổ tay nào đó đã lâu. 
Rồi đến những mùa hoa 
phượng cuối cùng của thời 
mười bảy, mười tám, dù 
hờ hững lạnh lùng với trò 
chơi ấy của đám bạn, cũng 
nghịch ngợm bắt chước tụi 
nó xé từng nụ hoa ra ghép 
thành hình cánh bướm, lấy 
nhụy hoa làm râu, đang 
vào trang lưu bút. Màu của 
phượng vừa thanh tao vừa 
buồn, vừa lặng lẽ ghi lại mọi 
dấu vết một thời đoạn nào 
đó yêu thương trầm tư,  
tinh khôi. 

Tôi đi qua mất rồi. Chỉ 
còn một chút tiềm thức ở lại 
cùng tôi tái hiện qua chiếc 
lá phong tôi nhặt được trên 
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Chiếc lá 
trong trang sách

những con đường xa lạ lâu 
ngày thành quen. Mùa thu 
này, chiếc lá ấy nằm yên, kẹp 
trong một quyển sách mà tôi 
thích, được giữ nguyên màu 
sắc, thơm mùi chữ. 

Chiếc lá được tôi đưa lên 
nhấc xuống, soi đèn, để ánh 
sáng chiếu xuyên qua từng 
đường gân của lá. Tôi thấy 
rất nhiều mùa thu đã đi qua 
trong đó. Mùa thu mười 
lăm, mười sáu của tôi, bằng 
cách hoài tưởng tiếng gió 
lạnh cô độc tách rời đứng lại 
phía sau bóng tối, tiễn biệt 
một màu áo xanh da trời. 
Mùa thu mười tám, mùa thu 
hai mươi, hai mươi mốt, tôi 
cất giữ một ít lá phượng bé 
nhỏ tự rơi rụng xuống trang 
sách “những người khốn 
khổ” của V. Hugo, và trong 
quyển sổ tay ghi chép đi 
qua mấy mùa thi nơi giảng 
đường sư phạm Huế. 

Tôi không soi chiếc lá 
nữa. Đông có thể tới và cũng 
sẽ rời đi sớm thôi. Xuân 
tiếp tục đâm chồi nảy lộc 
non xanh mới trên những 
nhánh, cành khắp nơi trên 
các đường phố tôi qua. Tôi 
bất chợt nghĩ đến hoạt cảnh 
giản dị: Tôi ngồi giữa một 
mảnh sân nền gạch đã cũ, 
xanh hẳn màu rêu, với một 
ấm trà, chứa đầy trăng tròn 
trịa như tuổi trẻ của nhiều 
người (chẳng phải của riêng 
tôi như tôi hằng mơ tưởng). 

Chiếc lá sẽ tiếp tục nằm 
yên ở đó trong quyển sách 
này. Đêm nay tôi nhớ tiếng 
sóng biển quê mình, nhớ 
những mùa trăng tràn đầy 
mảnh sân đất cát. Và, thực 
ra tôi nhớ cả những cụm 
lá dương khô nổ tanh tách 
trong bếp lửa đêm khuya 
chăm chỉ ủ than ngồi đợi 
mấy củ khoai lang trắng 
vùi trong đó chín dần, lắng 
nghe giọng ca cải lương 
vang lên từ chiếc cassette cũ 
kỹ nội tôi vẫn giữ như đồ 
quý hiếm. 

Đôi khi tôi có nghĩ một 
chút về những chiếc lá khô đã 
nằm trong quyển sổ tay nào 
đó, hay quyển sách tôi thích. 

Tranh của họa sĩ TRƯỜNG ĐÌNH DUNG

Anh về góa bụa niềm đau
Hột mưa xây xẩm nhớ nhau sân nhà
Em nuôi con heo con gà
Anh nuôi một mảnh trời xa nghẹn ngào

KHỔNG VĨNH NGUYÊN

Không đề
Lâu lắm rồi con mới về thăm Mẹ
Vòm nhãn xanh vẫn phủ mát sân nhà
Mẹ vẫn một mình cặm cụi vào ra
Chiếc bóng mỏng manh mỗi ngày như bé lại

Ngày của Mẹ cũng như dài ra mãi
Nỗi chờ mong theo đó lớn dần lên
Xin lỗi Mẹ chúng con còn công việc
Nên mỗi lần về đều vội vã dời đi

Quà ở quê của Mẹ chẳng có gì
Khi chục trứng khi vài ram bánh tráng
Nhưng Mẹ ơi yêu thương thì vô hạn
Ấm áp vô cùng khi tình Mẹ bao la

Sáng nay ra vườn con hái một rổ na
Mẹ bảo mùa này trái không sao lớn được
Na mở mắt đầy cành Mẹ chỉ nhìn và ước
Giá con cháu ở gần na sẽ chẳng buồn rơi

Cây bơ sáp nhà mình trĩu quả Mẹ ơi
Nắng nóng như thiêu mà vẫn chen kín lá
Cây cối nhà mình đều tốt tươi đến lạ
Chẳng phụ công Người gieo hạt bón chăm

Mai con lại đi, rồi con lại về thăm
Mẹ hãy khỏe và hãy vui Mẹ nhé
Mẹ đừng nghĩ xa xôi cho lòng thật nhẹ
Để mỗi lần về con thấy Mẹ rạng ngời hơn...

TRẦN THU HÀ

Mẹ

Tra
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Xin hãy treo em vào những ngọn gió lang thang
Để em được sống trọn phần tự do trong ý nghĩ
Sự ích kỷ được sải cánh bay
Và áng mây sẽ cứu rỗi những lằn tay lầm lỡ
Trả lại cho em những giấc mơ...

Một lần người dạo bước qua đây
Bên bờ biển nàng Siren không hát nữa
Nhưng tất thảy muôn loài thầm ghen vì nàng 

có tình yêu
Đôi chân đã tứa máu khi lần đầu đặt vào cấm địa
Còn câu hát nào đẹp bằng tiếng nói yêu anh.

Vực thẳm khôn cùng bao bọc lấy em
Bóng đêm tuyệt vọng đã đôi lần làm em ngộp thở
Nhưng rêu vẫn phủ xanh những bức tường 

trốc lở
Anh luôn là cơn mưa ngoài dự kiến
Mưa từ trong thinh lặng trong em.

Xin gió hay treo em lên nhánh cây thông vợi
Chẳng cần vang danh chẳng cần ngôn lời
Chỉ cần anh nằm bình yên như trẻ nhỏ
Em sẽ rụng trên môi anh trái chín đầu mùa 

Còn nếu anh là gió hãy đặt em vào chiếc túi 
mùa thu

Để em cùng anh bay qua những nỗi buồn nhân thế
Vô tư phơi thân thể trên đồng
Anh hãy hôn như mây vờn trên núi
Và hãy nằm xuống
Bên em.

MY TIÊN 

Gió bên hồ 
Núi Một

Có một lần bình lặng người hỏi loài hoa ấy giờ còn 
hay mất

Ngôi nhà ấy giờ ra sao
Và có một lần bình lặng ngàn lần tôi muốn hỏi 

người còn hay mất
Người bây giờ ra sao

Tất cả đều biến thiên như thời gian không bao giờ 
chờ nổi loài hoa 

Và ngày ta đánh mất còn mơ hồ hơn cả kí ức
Thật ra có thể có nhiều sự lựa chọn hơn thế
Nhiều cách để kết thúc hơn thế
Nhiều suy nghĩ hơn thế 
Nhưng những con đường chúng ta đi đã quá xa và 

quá sai lệch 
Không thể quay lại được nữa 

Có một lần người hỏi người con gái giờ này đang khóc?
Người đang cầm trong tay bình yên
Rượt đuổi người con gái
Mong cầu một ngày mai có thật
Ai cũng mong muốn kết thúc tốt
Người con gái đã sống cuộc đời khác kể từ khi gặp tôi
Người con gái khác cũng đã sống cuộc đời mất mát
Và người con gái khác nữa nữa 

Câu chuyện kết thúc trong chiếc bàn nhà bếp
Khi lời mở đầu ân cần, những cuộc đời đã vây lấy 

con giờ ra sao?
Có ra sao giờ cũng chẳng sao vì sẽ luôn có người 

thay thế 
Thật vậy hay thật vậy

Ngôi nhà ấy giờ ra sao
Cây cừa già nay còn hay mất

Không buông mình quên được câu hỏi người bây 
giờ ra sao?

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Người bây giờ ra sao

mọi thứ đang nhòa đi, trên vết chiều đổ dài phía 
thung nguồn

một cuộc tình đã ngủ lại
một cuộc đời đã ra đi
một bóng chim khua vào khoảng nào xao xác

những bước chân thật đều thật đều trong  
                                                                khuya vắng
gõ vào quạnh quẽ những bâng quơ

ta đang đi về đâu
giá băng nào trên hơi thở
vết sương đêm đọng trên lá cỏ
tạc một hình hài

ta đang đi về đâu
khi mùa đông đã cứa một nỗi đau
vào đêm
sám hối

những muộn mằn hằn lên đuôi mắt khuya xa
ký ức trở mình thức giấc
bầy mộng du lạc giữa vô thường
bước chân giẫm vào những vết thương, đã cũ

ta chợt nhận ra mình chỉ là một khoảng trống 
mơ hồ 

lơ lửng
đêm trùng tu ký ức...

VÂN PHI

đêm trùng tu ký ức
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TRONG NƯỚC

Thu ngân sách tăng trở lại

Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tại nhiều DN.

Trong 3 nhóm thu chính vào ngân sách, 
thu từ dầu thô và thuế xuất nhập khẩu tới 
nay đã vượt dự toán cả năm. Riêng thu nội 
địa mới bằng 88% dự toán, do ảnh hưởng 
dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong nước bị gián đoạn và 
các chính sách giảm thuế, phí để hỗ trợ 
DN, người dân.

Thông tin thêm tại cuộc họp công tác 
tháng 11 của Bộ Tài chính vừa diễn ra, 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh 
Tuấn cho biết, tổng thu ngân sách ngành 
thuế quản lý trong tháng vừa qua đạt 
121.482 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với tháng 
9. Lý giải về số thu tăng mạnh trong tháng 
10, theo ông Tuấn, dịch Covid-19 dần được 
kiểm soát trên toàn quốc nên hoạt động 
sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, 
đi lại bắt đầu phục hồi, đặc biệt các địa 
phương trọng điểm về kinh tế như TP 
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội… (những địa 
phương này chiếm phần lớn số thu ngân 
sách). Bên cạnh đó, ngân sách đã thu hồi 
khoảng 20.000 tỷ đồng từ số thuế, tiền 
thuê đất hết thời gian gia hạn; số thu phát 
sinh tăng cao (riêng thu thuế từ hoạt động 
chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước 
bạ trong tháng 10 tăng hơn gấp đôi so với 
2 tháng trước đó)…

Số thu thuế năm nay cũng hưởng lợi 

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước tháng 10 vừa qua đạt hơn 133 nghìn tỷ đồng, tăng 
mạnh so với tháng 9 (chỉ thu hơn 72.000 tỷ đồng). Nhờ đó, lũy kế thu ngân sách 10 tháng qua đạt 
91% dự toán cả năm (tương ứng hơn 1,22 triệu tỷ đồng).

một phần từ dư địa từ kinh tế phục hồi 
những tháng cuối năm 2020 (nhưng nộp 
ngân sách trong đầu năm 2021). Trong đó, 
một số ngành tăng trưởng nóng giúp số 
tiền nộp ngân sách tăng mạnh, như: Ngân 
hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất 
lắp ráp ô tô... Cũng theo ông Tuấn, ngành 
thuế cũng tăng cường các hoạt động chống 
thất thu, như qua hoạt động thanh kiểm 
tra thuế đã kiến nghị xử lý hơn 36.900 tỷ 
đồng; thu hồi nợ đọng trên 23.100 tỷ đồng; 

tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, 
nội dung số, sản xuất phần mềm…

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho 
biết, trong bối cảnh dịch bệnh, ngành tài 
chính đã chủ động tham mưu, đề xuất 
Chính phủ nhiều cơ chế chính sách hỗ 
trợ người dân và DN, như miễn, giảm, gia 
hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất… Trong 
2 tháng cuối năm, ông Phớc khẳng định, 
ngành tài chính phấn đấu hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao.                (Theo TPO)

Chính thức đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị 
Cát Linh - Hà Đông

Sáng 6.11, tuyến đường sắt đô thị Cát 
Linh - Hà Đông đã chính thức được Bộ 
GTVT bàn giao cho TP Hà Nội đưa vào 
vận hành, khai thác thương mại. Lần đầu 
tiên, người dân Hà Nội được trải nghiệm 
đường sắt đô thị hiện đại.

Tham dự lễ bàn giao có Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Văn Thành, Bí thư Thành 
ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch TP 
Hà Nội Chu Ngọc Anh và lãnh đạo nhiều 
cơ quan chức năng của Trung ương, TP 
Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, tuyến 
Cát Linh - Hà Đông là dự án đường sắt 
đô thị thí điểm đầu tiên của cả nước. Để 
phát huy hiệu quả dự án, tới đây cần có 
sự kết nối đồng bộ giữa các loại hình giao 
thông khác, đồng thời sớm hoàn thiện hệ 
thống mạng lưới đường sắt đô thị theo 
quy hoạch phát triển giao thông đã được 
thông qua.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự 
án đường sắt chỉ đạo Tổng thầu EPC 

Các đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông chính thức khai 
thác thương mại từ ngày 6.11 sau 10 năm khởi 
công xây dựng dự án.                          Ảnh: TTO

(Trung Quốc) tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với Metro Hà Nội trong quá trình khai 
thác, vận hành, bảo hành hệ thống.

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch 
UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án đường 
sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có ý nghĩa 
quan trọng đối với giao thông công cộng 
của Hà Nội và là khởi đầu cho quy hoạch 
đường sắt. Đến nay, công trình đã hoàn 
thành và chấp nhận nghiệm thu, chuẩn bị 
đủ nhân lực, năng lực quản lý, xây dựng 
kế hoạch tiếp nhận bàn giao để vận hành 

khai thác.
Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt 

đô thị Hà Nội đến năm 2030, thành phố sẽ 
có 10 tuyến với tổng chiều dài 417,8km. 
Đây là loại hình vận tải khối lượng lớn 
nên cần được quan tâm đầu tư, đáp ứng 
nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, 
với tiến độ hiện nay, 8 - 10 năm mới xây 
dựng được một tuyến đường sắt đô thị. 
Do vậy, tới đây cần có bước đột phá trong 
việc huy động nguồn vốn ODA để đầu 
tư, xây dựng.

Ngay sau lễ bàn giao, tuyến đường sắt 
đô thị đã bắt đầu đón những hành khách 
đầu tiên lên tuyến. Đông đảo người dân 
Hà Nội, trong đó có nhiều cụ già, em nhỏ 
đã háo hức tham gia trải nghiệm đường 
sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội.

Theo đánh giá ban đầu của hành 
khách, tàu Cát Linh - Hà Đông chạy 
êm, thời gian di chuyển được rút ngắn 
rất nhiều so với các phương tiện khác, 
chỉ còn 23,63 phút cho quãng đường 
13,05 km.

(Theo SGGP)

Tổ chức tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 tại 
huyện đảo Trường Sa

Ngày 6.11, tại TP Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa, Tàu KN475 và KN462 của 
Chi đội Kiểm ngư số 4 chở 2 tổ quân y của 
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân bao gồm đội 
ngũ y, bác sĩ cùng các trang, thiết bị y tế, 
đã khởi hành để thực hiện nhiệm vụ tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa.

Đây là một trong những hoạt động 
phối hợp giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống 
Covid-19 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và 
Chi đội Kiểm ngư trong công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, qua đó sẽ tiêm  
vắc xin phòng Covid-19 gồm cả 2 mũi cơ 
bản cho tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, 
cũng như ngư dân đang đánh bắt tại ngư 
trường Trường Sa.

Tàu KN475 và tàu KN462 sẽ lần lượt 
đến từng đảo, tổ chức khám sàng lọc và 
tiến hành việc tiêm chủng vắc xin dự kiến 
sẽ hoàn thành vào giữa tháng 12, sau đó 
sẽ quay về đơn vị đóng quân.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Khánh 
Hòa đã tiến hành tiêm hơn 1,6 triệu liều 
vắc xin phòng Covid-19, trong đó có trên 
930 nghìn người đã tiêm mũi 1, đạt tỷ 
lệ gần 100% số người từ 18 tuổi trở lên 
và đã có trên 762 nghìn người tiêm đủ 2 
mũi cơ bản.                        (Theo Vietnam+)

Cựu Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tình 
báo lãnh 14 năm tù

Sáng 6.11, sau hơn 1 ngày xét xử và 
nghị án, TAND Hà Nội đã đưa ra phán 
quyết với 3 bị cáo trong vụ cựu Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn 
Duy Linh (50 tuổi) nhận hối lộ 5 tỷ từ Vũ 
“nhôm”. Trong phiên tòa sáng nay, bị cáo 
Linh vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Theo đó, hội đồng xét xử (HĐXX) đã 
quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Văn 
Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối 
lộ; Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội 
nhận hối lộ; Hồ Hữu Hòa 2 năm 7 tháng 
25 ngày tù, thời hạn chấp hành án phạt 
tù tính từ ngày 12.3.2019. HĐXX ghi nhận 
bị cáo Hòa đã chấp hành xong hình phạt 
tù, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc bị 
cáo Linh phải nộp 5 tỷ đồng sung quỹ 
nhà nước. HĐXX ghi nhận bị cáo Linh 
đã nộp số tiền này vào ngày 5.11.

HĐXX nhận định hành vi của các bị 
cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm 
đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ 
chức, gây bất bình trong dư luận nên cần 
phải có mức hình phạt tương xứng với 
hành vi phạm tội của các bị cáo.

Đối với Phan Văn Anh Vũ, theo HĐXX, 
bị cáo đã đưa hối lộ với số tiền lớn. Trong 
giai đoạn điều tra, bị cáo cũng thừa nhận 
hành vi sai phạm, tại phiên tòa bị cáo 
cũng khai báo rõ; bản thân bị cáo có nhiều 
thành tích… nên được coi là các tình tiết 
giảm nhẹ.

(Theo TTO)

Các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (hàng trên), Nguyễn 
Duy Linh (giữa) tại phiên tòa.

TP Phan Thiết nâng cấp độ dịch lên cấp 4
Từ 0 giờ ngày 8.11, tất cả các hoạt 

động KT-XH trên quy mô toàn TP Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận, áp dụng các biện 
pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 
4 (vùng đỏ).

Những ngày gần đây, số ca mắc 
Covid-19 trên địa bàn TP Phan Thiết tăng 
nhanh, nhất là ca bệnh trong cộng đồng. 
Nếu từ ngày 20 - 26.10, thành phố có 93 
ca mắc Covid-19 cộng đồng thì đến giai 
đoạn từ ngày 27.10 - 2.11, số ca mắc mới 
tăng cao với 318 trường hợp.

Tuy nhiên, chỉ từ ngày 3 - 5.11, số ca 
mắc Covid-19 cộng đồng là 357 ca. Riêng 

trong sáng 6.11, thành phố ghi nhận 103 
ca nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thành phố đang khẩn trương khống 
chế các ổ dịch, kiểm soát lây lan ra cộng 
đồng; đồng thời “thần tốc” xét nghiệm 
sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, 
quản lý chặt chẽ việc đi lại của người dân 
trong vùng dịch.

Đối với những phường, xã thời gian 
qua liên tục là vùng cấp độ 4, cấp độ 3, 
chính quyền địa phương khẩn trương 
xây dựng kế hoạch, thay đổi cách thức 
phòng, chống dịch để tạo sự chuyển biến, 
cố gắng phấn đấu chuyển sang vùng cấp 

độ 2, cấp độ 1.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn 

đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận khi liên tục xuất hiện 
nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong 
cộng đồng.

Tính từ ngày 27.4 đến 6 giờ ngày 
6.11, toàn tỉnh có 6.303 trường hợp mắc 
Covid-19, trong đó TP Phan Thiết có số 
ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 2.515 
trường hợp.

Ngoài TP Phan Thiết thì huyện 
Hàm Thuận Bắc cũng nâng cấp độ dịch 
Covid-19 lên cấp 4.             (Theo TTXVN)
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Ngày 5.11, các phiên thảo luận kỹ 
thuật của các quan chức cấp cao APEC 
đã kết thúc, đặt cơ sở để các bộ trưởng 
APEC đưa ra những cam kết mạnh mẽ 
tại Hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra trong 
ngày 8 - 9.11. 

Với chủ đề “Cùng phối hợp - Cùng 
hành động - Cùng tăng trưởng”, tại Tuần 
lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương (APEC) 2021, các 
nền kinh tế thành viên APEC sẽ khẳng 
định cam kết đối phó với cuộc khủng 
hoảng y tế và kinh tế hiện nay, thống 
nhất quyết tâm đưa khu vực phục hồi 
một cách bền vững và chắc chắn.

Phát biểu sau thảo luận, ông Vangelis 
Vitalis, Chủ tịch Hội nghị quan chức cấp 
cao APEC 2021 nhấn mạnh: “Chưa từng 
có thời điểm nào quan trọng như hiện 
nay để các nền kinh tế hợp tác, cùng chia 
sẻ, tái thiết phục hồi... Các quan chức 
cấp cao các nền kinh tế đã làm việc suốt 
năm qua, thảo luận về các vấn đề liên 
ngành và nhiều chương trình khác nhau 
để nâng cao hiệu quả của APEC trong 
ứng phó với khủng hoảng và hỗ trợ cho 
việc phục hồi”.

Trọng tâm các cuộc thảo luận là các vấn 
đề kinh tế và thương mại giúp củng cố đà 
phục hồi, tăng cường tính bền vững và bao 
trùm của quá trình phục hồi, đồng thời 
theo đuổi sự phục hồi sáng tạo và được hỗ 
trợ bởi công nghệ kỹ thuật số. Ông Vitalis 

APEC hướng tới phục hồi 
bền vững và bao trùm

cho biết thêm mọi sáng kiến phục hồi đều 
cần tính đến tác động của cuộc khủng 
hoảng đến phụ nữ, thanh niên, các nhóm 
bản địa và các DN nhỏ. Ông nhấn mạnh 
đó là “chìa khóa cho sự phục hồi thành 
công của khu vực”.

Ngoài nội dung về cuộc khủng hoảng 
hiện nay, các quan chức cấp cao cũng 
thảo luận về công việc của APEC trong 2 
thập kỷ tới theo kế hoạch thực hiện Tầm 

nhìn APEC 2040.
Theo chương trình nghị sự, hoạt 

động quan trọng nhất trong Tuần lễ cấp 
cao APEC là Hội nghị cấp cao APEC lần 
thứ 28 sẽ do Thủ tướng New Zealand 
Jacinda Arden chủ trì, diễn ra trong ngày 
11 - 12.11 theo hình thức trực tuyến, thảo 
luận về định hướng và tầm nhìn chiến 
lược cho hợp tác tương lai giữa các nền 
kinh tế APEC.                      (Theo TTXVN)

Hội nghị cấp cao APEC năm 2021 được tổ chức tại New Zealand.                                 Nguồn: apec2021nz.org

Gạt sang một bên những chia rẽ trong 
nội bộ, đảng Dân chủ của Mỹ ngày 5.11 
(theo giờ Mỹ) đã bỏ phiếu thông qua gói 
cải thiện, nâng cấp đường cao tốc, băng 
thông rộng và các cơ sở hạ tầng khác trị 
giá 1.200 tỷ USD, đệ trình lên Tổng thống 
Mỹ Joe Biden để ký thành luật.

Đây được xem là chiến thắng đáng 
kể đối với đảng Dân chủ của Tổng thống 
Biden, khi các thành viên của đảng này 
đã tranh cãi trong suốt nhiều tháng qua 
về các dự luật chi tiêu đầy tham vọng 
vốn chiếm phần lớn trong chương trình 
nghị sự trong nước.

Theo đó, chính quyền của ông Biden 
sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc nâng 
cấp đường bộ, đường sắt và các cơ sở hạ 
tầng giao thông vận tải khác của Mỹ trong 
một thế hệ mà nhà lãnh đạo này hứa hẹn 
sẽ tạo thêm công ăn việc làm cũng như 
tăng khả năng cạnh tranh của Mỹ.

Đảng Dân chủ hiện vẫn còn nhiều 
việc phải làm đối với trụ cột thứ hai 
trong chương trình đối nội của Tổng 
thống Biden, đó là mở rộng mạng lưới 
an sinh xã hội và các chương trình chống 
biến đổi khí hậu.              (Theo VOV.VN)

Đảng Dân chủ Mỹ 
thông qua gói 
hạ tầng 1.200 tỷ USD

Đường cao tốc ở California, Mỹ.                 Ảnh: TNO

Theo đại sứ quán Nga tại Copenhagen, 
các nhà chức trách Đan Mạch vừa bắt 
giữ một tàu nghiên cứu của Nga, đồng 
thời thu giữ các tài liệu của tàu này.

Hãng thông tấn RIA hôm 5.11 dẫn 
nguồn tin từ đại sứ quán Nga cho 
biết, có tổng cộng 61 người có mặt 
trên tàu.

Tàu Akademik Ioffe của Viện Đại 
dương học Shirshov trực thuộc Viện 
hàn lâm khoa học Nga, đã bị bắt giữ 
vào ngày 1.11 khi đang tiếp nhiên 

Đan Mạch bắt giữ tàu nghiên cứu của Nga

liệu tại cảng Skagen. Việc bắt giữ tàu 
Akademik Ioffe được triển khai như 

Tàu Akademik Ioffe.                                      Ảnh: Perild

Hãng tin CNN cho biết, đã có ít nhất 
91 người thiệt mạng trong một vụ cháy 
nổ xe bồn chở xăng xảy ra ở vùng ngoại 
ô thủ đô Freetown của Sierra Leone  
hôm 5.11.

Theo giới chức sở tại, thảm họa xảy 
ra khi xe chở nhiên liệu này va chạm 
với một xe tải và phát nổ sau đó, gây 
cháy lớn lan sang nhiều cửa hàng trên  
một con phố.

Ông Brima Bureh Sesay - Giám đốc 
Cơ quan Xử lý thảm họa quốc gia Sierra 
Leone, xác nhận nhiều người bị bỏng 
nặng nằm trên đường phố để chờ được 
cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đã nhanh 
chóng có mặt tại hiện trường, triển khai 
công tác sơ cứu các nạn nhân còn sống sót 
và tìm kiếm thi thể những người xấu số.

Vụ nổ đã khiến nhiều người tử vong 
tại chỗ, chủ yếu là những người dân sống 
gần đó khi mang các vật dụng trong nhà 
ra để hứng xăng rò rỉ từ bồn xe sau vụ  
va chạm.                                    (Theo VTV.VN)

91 người thiệt mạng 
trong thảm họa 
cháy nổ xe bồn ở 
Sierra Leone

Sự cố xảy ra tại lễ hội âm nhạc 
Astroworld tại Houston, bang Texas của 
Mỹ vào khoảng 21 giờ ngày 5.11 (9 giờ 
sáng 6.11 giờ Hà Nội), khi đám đông 
hàng trăm người xô nhau chạy về phía 
sân khấu nơi ca sĩ Travis Scott biểu diễn.

“Đó làm một đêm thảm kịch. Đám 
đông bắt đầu dồn về phía trước sân 
khấu, gây ra hoảng loạn. Chúng tôi xác 
nhận ít nhất 8 người đã thiệt mạng, 
cùng nhiều người bị thương”, Giám 
đốc Sở Cứu hỏa Houston Samuel Pena 
cho biết.

Astroworld là lễ hội âm nhạc thường 
niên do rapper người Mỹ Travis Scott 
tổ chức tại công viên NRG ở Houston. 
Lễ hội được tổ chức lần đầu năm 2018, 
thời điểm Scott ra album cùng tên.

Sau khi Astroworld năm ngoái bị 
hoãn vì Covid-19, lễ hội năm nay được 
tổ chức nhiều ngày, với 100 nghìn vé 
được phát hành, gấp đôi so với những 
dịp trước. Dù giá vé tăng cao, toàn bộ 
vé được bán hết sạch chỉ trong vòng 30 
phút sau khi mở bán.

(Theo VnExpress.net)

Giẫm đạp tại lễ hội âm nhạc Mỹ, 8 người chết

một biện pháp tạm thời theo khiếu 
nại của bên thứ ba liên quan đến các 
hoạt động trước đây của tàu này.

Đại sứ quán Nga xác nhận, 
tàu treo cờ Nga, thuộc sở hữu của 
Liên bang Nga và được Viện Đại 
dương học Shirshov sử dụng cho 
các mục đích khoa học. Hiện hải 
quân và Bộ Ngoại giao Đan Mạch 
chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về  
vụ việc.                                

(Theo VOV.VN)

TIN VẮN
l Chính phủ và các đảng trong liên 

minh cầm quyền của Nhật Bản đang 
xem xét hỗ trợ 100 nghìn yen (880 USD) 
cho mỗi trẻ từ 18 tuổi trở xuống nhằm 
giảm bớt tác động của đại dịch Covid-19.
l Ngày 5.11, các cơ quan chức năng 

của Mali đã bắt giữ đại tá Kassoum Goita, 
cựu lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa, 
với cáo buộc tiến hành đảo chính. Một 
số nhân vật liên quan khác cũng đang bị 
điều tra.

l Sân bay Palma de Mallorca, một 
trong những sân bay bận rộn nhất Tây Ban 
Nha, buộc phải đóng cửa gần 4 giờ trong 
ngày 5.11. Giới chức sân bay cho biết, sự 
cố này là do một số hành khách tìm cách 
nhập cảnh trái phép khi máy bay của họ 
phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay vì lý 
do y tế.
l Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các 

phe phái trung thành đã tiến hành các 
cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực ở 

vùng nông thôn Hasaka phía Đông Bắc 
Syria sáng 5.11.
l Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng 

(Hong Kong, Trung Quốc) ngày 5.11 dẫn 
thông báo của công tố viên nhà nước về 
việc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công an 
Tôn Lập Quân (Sun Lijun) sau cuộc điều 
tra kéo dài tới 17 tháng. Ông Tôn Lập 
Quân nằm trong diện bị điều tra kỷ luật 
vào tháng 4.2020.       

(Theo VOV.VN, TTXVN)

Khán giả tràn qua cổng lễ hội âm nhạc 
Astroworld tại Houston, bang Texas của Mỹ 
ngày 5.11.                                                            Ảnh: KhouTV

Nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường 
vụ cháy nổ xe bồn chở xăng ở  Sierra Leone. 

Ảnh: AFP/TTXVN
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THÔNG BÁO MỞ BÁN NHÀ
Tập đoàn Hưng Thịnh mở bán nhà phố, biệt thự khu 

đô thị cao cấp đường Chế Lan Viên - TP Quy Nhơn. Chỉ 
135 căn, giá từ 10 tỷ/căn, giao hoàn thiện mặt ngoài. 
Ký hợp đồng 35%, trả góp 12 tháng, ngân hàng cho 
vay 80%. Vị trí độc tôn, số lượng giới hạn, tiềm năng 
tăng giá cực cao. 

Liên hệ Phòng Kinh doanh: 0909516021

 

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, chiều tối mai có mưa rào 
và giông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ  
23 - 250C. 

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, 
ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa rào và 
giông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 310C; nhiệt độ thấp nhất từ  
24 - 260C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi đến 
nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 
km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4 - 
5, từ chiều tối mai có gió cấp 6, giật cấp 7; biển động. Trong 
mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.     

(Nguồn: TTKTTV Bình Định)

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 7.11.2021

1900 90 95
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“Thác lửa” là hiện tượng mặt trời 
chiếu đúng góc thác Horsetail trong 
công viên Yosemite (California, Mỹ) 
dịp tháng 2 nhưng năm nay xuất hiện 
thêm cuối tháng 10.

Nhiều du khách đến Công viên 
quốc gia Yosemite, bang California, 
cuối tháng 10 đã tận mắt thấy dòng 
nước chảy xuống như nham thạch 
nóng chảy ở thác Horsetail (Đuôi ngựa) 
trên núi El Capitan. 

Dòng thác kỳ lạ này chia làm hai 
đoạn, bắt đầu chảy từ độ cao 478 m 
xuống những phiến đá dốc, tung bọt 
trắng tạo màn sương mờ trước khi 
đổ tiếp khoảng 150 m đến chân núi. 
Horsetail chỉ chảy theo mùa và hiện 
tượng ngày “thác lửa” càng hiếm. 

Tháng 2 hằng năm, tại điểm ngắm 
Horsetail thường có hàng dãy các 
nhiếp ảnh gia tới chờ đợi khoảnh khắc 
đẹp. Cuối tháng 10 cán bộ công viên 
đăng tin thung lũng Yosemite nhận 
lượng mưa lớn trong 36 tiếng. Ngoài 
ra, ở những vị trí cao hơn trong công 
viên có hàng chục cm tuyết rơi xuống.

Edgar Le, một du khách từ 
Rockester, New York đến Yosemite: 
“Nhìn thác như một dòng nham 
thạch chảy xuống từ núi El Capitan. 
Với một nhiếp ảnh gia phong cảnh 
như tôi, hiện tượng đó đặc biệt hơn 
cả một phép màu”.

Nhiếp ảnh gia, giám đốc sáng tạo 
người San Francisco Scott Oller đã bỏ 
cả công việc để lái xe ngay tới Yosemite 
khi biết tin. Hiện tượng này là một 
trong những điều “siêu thực” nhất 
mà anh chứng kiến. Oller có cảm giác 
kỳ lạ giống như nhìn thấy nhật thực 
toàn phần, cơ thể như đóng băng lại 
vì choáng ngợp. Oller cho biết lúc anh 
tới và ngắm “thác lửa” có khoảng chục 
người xung quanh, ít hơn nhiều so với 
hồi tháng 2 - trước mặt anh là cả biển 
người dựng chân máy để chụp hình. 
“Điều khó tin là mỗi phút trôi qua cảnh 
tượng ngày càng đẹp hơn. Ánh sáng 
chuyển màu vàng bóng, cam cháy rồi 
sang màu hồng nhạt”.

 (Theo CNN, Dmarge)

KHÁM PHÁ

Một nhà máy sản xuất thịt mới mở 
cửa tại TP Emeryville, bang California, 
hôm ngày 4.11. Tuy nhiên, thay vì giết 
mổ động vật, nhà máy này sử dụng các 
lò phản ứng sinh học để tạo ra thịt. Nhà 
máy hiện sản xuất được hơn 22.600 kg 
thịt mỗi năm và có thể tăng lên thành 
181.400 kg trong tương lai.

Nhà máy là một phần trong cơ sở mới 
trị giá 50 triệu USD với diện tích khoảng 
5.000 m2 của Công ty công nghệ thực 
phẩm Upside Foods. Hãng này cho biết, 
nhà máy đã sẵn sàng hoạt động với quy 
mô thương mại. Nhiều công ty khác cũng 
sản xuất thịt nhân tạo, còn gọi là thịt nuôi 
cấy hay thịt phòng thí nghiệm, nhưng 
thường sản xuất với quy mô nhỏ hơn.

Chính phủ Mỹ hiện chưa chấp thuận 
việc bán thịt nuôi cấy. Tuy nhiên, theo 
Amy Chen, Giám đốc điều hành Upside 
Foods, nhà máy mới là bằng chứng cho 
thấy công nghệ này đã sẵn sàng. “Đây 
không phải một giấc mơ, cũng không 
phải khoa học viễn tưởng. Đây là thực 
tế hiện nay”, Chen nói.

Những bể chứa trong phòng nuôi cấy thịt tại nhà 
máy của Upside Foods, Emeryville.

Nhà máy sản xuất 22.600 kg thịt nhân tạo mỗi năm

Upside Foods sẽ tổ chức các chuyến 
tham quan và thử nghiệm sản phẩm. Đến 
khi được phép bán thịt, công ty này dự 
định bắt đầu cung cấp cho nhà hàng, 
trong đó có nhà hàng Atelier Crenn đạt 
3 sao Michelin của đầu bếp Dominique 
Crenn tại San Francisco. Sau khi được 
giới thiệu với công chúng qua các đầu 
bếp, thịt nhân tạo sẽ xuất hiện tại cửa 
hàng tạp hóa.

Khác với thịt gốc thực vật, thịt nuôi 
cấy thực sự bắt nguồn từ động vật. Nhà 

máy của Upside Foods có những bể lớn 
gọi là lò phản ứng sinh học, trông giống 
như nhà máy bia. Tế bào lấy từ động 
vật sống sẽ được ngâm trong các dưỡng 
chất như glucose, vitamin và axit amin 
trong bể.

Lò phản ứng sinh học tạo ra một môi 
trường tương tự cơ thể động vật, dưỡng 
chất nuôi các tế bào cho đến khi chúng 
lớn hơn, tạo thành sản phẩm không có 
cấu trúc giống như thịt xay. Một số bước 
bổ sung phức tạp hơn giúp tạo ra khung 
cho các tế bào phát triển cùng nhau, tạo 
thành các sợi và kết cấu giống như miếng 
thịt cắt ra, ví dụ bít tết hay ức gà.

Những người ủng hộ cho rằng quá 
trình này không chỉ tránh giết hại động 
vật mà còn tiết kiệm đất và nước hơn, 
là phương pháp sản xuất thịt hiệu quả 
và thân thiện với môi trường. Đó phần 
nào là vì quá trình sản xuất thịt nuôi cấy 
nhanh hơn nhiều, rút ngắn từ ba năm - thời 
gian để nuôi bò trưởng thành - xuống 
còn vài tuần.

(Theo VnExpress.net)

ĐẹpĐẹp Quần jeans sang chảnh CHUYỆN LẠ

Thác nước 
rực sáng như dòng 
nham thạch

Hiện tượng “thác lửa” xuất hiện ngày 26.10.
Ảnh: scottoller/Instagram

Quần jeans ống loe vốn là một item không hề xa lạ đối với chị em. Vài năm trước kia, 
kiểu quần này tuy không phải là item hot nhất, nhưng cũng chưa bao giờ hết mốt, vẫn 
xuất hiện đều đặn trong các outfit thường ngày của hội sành điệu. Dẫu vậy, phải cho 
đến tận năm nay, quần jeans ống loe mới thực sự bùng nổ, trở thành mẫu jeans đi đâu 
cũng gặp trẻ trung, bụi bặm, và cả nét retro nên lại càng thú vị, nổi bật. Chị em cũng 
nên lưu tâm đến công thức mix quần ống loe với áo blouse điệu đà, outfit này diện lên 
sẽ rất sang chảnh, yêu kiều. (Theo afamily.vn)


