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

Mở rộng thị trường 

Du khách tham quan Khu du lịch 
Eo Gió, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Theo kế hoạch, ngày 24.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị 
Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 
bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đặc biệt quan trọng này giúp chúng 
ta đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi 
mới; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn 
nghệ trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045. 

BÌNH ĐỊNH ĐÃ TRIỂN KHAI KHẨN TRƯƠNG, ĐẦY ĐỦ CÁC CHỦ TRƯƠNG 
CỦA ĐẢNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

sau dịch
du lịch nội địa

Bộ đội biên phòng 
sát cánh giúp dân
trong mưa lũ

Thị trường 
vật liệu xây dựng
nhiều biến động 

KHAI THÁC HỆ THỐNG THIẾT CHẾ 
VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ:

Nhìn từ những 
điểm sáng u 9

Phát huy tinh thần  
đoàn kết của 
tuổi trẻ đất Võ

CLB SINH VIÊN BÌNH ĐỊNH TẠI 
TP HỒ CHÍ MINH: 
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Tăng cường kiểm tra, 
kịp thời khắc phục
bất cập, xử lý vi phạm 

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG 
ĐƯỜNG SẮT:
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Văn nghệ sĩ Bình Định luôn đồng hành 
và sẵn sàng phục vụ dân tộc
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Đó là đánh giá của 
đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Chánh án TAND tối 
cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống tham 
nhũng (PCTN), tiêu cực, Trưởng 
đoàn công tác của Ban chỉ đạo 
Trung ương về PCTN, tiêu  
cực - tại buổi làm với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, chiều 20.11. Cùng 
tham gia đoàn công tác Trung 
ương có đồng chí Trần Quốc 
Cường - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính  
Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn có 
các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi 
Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 
tỉnh đã triển khai công tác 
tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, quy định của Đảng về 
công tác PCTN, tiêu cực gắn với 
quán triệt, triển khai Kết luận 
số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của 
Bộ chính trị về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 
15.5.2016 của Bộ chính trị khóa 
XII “về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”,  
Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về “tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

Bình Định đã triển khai khẩn trương, đầy đủ 
các chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

sống, những biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ” và Đề án “Tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về 
PCTN giai đoạn 2019 - 2021”; 
đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 
pháp luật về PCTN”...

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện 
nghiêm túc công tác công khai, 
minh bạch và trách nhiệm giải 
trình theo quy định; tổ chức 
thực hiện tốt kế hoạch công tác 
cải cách hành chính; công tác 
cán bộ, công tác kiểm tra, giám 
sát và phát hiện, xử lý nhiều vụ 
án tham nhũng, kinh tế, thu hồi 
tiền, tài sản và khắc phục thiệt 
hại về kinh tế...

Sau khi nghe dự thảo báo 
cáo tóm tắt của Tỉnh ủy và ý 
kiến của các ban chuyên môn, 
đồng chí Nguyễn Hòa Bình cơ 
bản thống nhất với những nhận 
định, đánh giá về những việc 

làm được, chưa làm được về 
công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh. 
Đồng chí đánh giá cao những 
kết quả về phát triển KT-XH, 
xây dựng Đảng, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh của Bình Định 
trong năm đầu thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng và Nghị quyết XX của 
Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh Bình 
Định đã quán triệt sâu sắc chủ 
trương, đường lối của Đảng, có 
nhiều khát vọng vươn lên và đã 
tập trung triển khai các chương 
trình hành động để cụ thể hóa 
các nghị quyết của Đại hội. Nhờ 
đó, các chỉ số phát triển KT-XH 
đều tăng trưởng dương. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh năng động, 
đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, 
đó là điều rất đáng mừng. 

Đối với công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, Bình Định 
cũng đã có giải pháp quyết liệt 
ngay từ đầu, nhờ đó vừa kiểm 
soát được dịch bệnh, vừa đảm 
bảo sức khỏe nhân dân. Về  tỷ 
lệ tiêm vắc xin phòng dịch của 
nhân dân Bình Định còn thấp 
so với mặt bằng chung cả nước, 
đồng chí Nguyễn Hòa Bình hứa 
sẽ báo cáo với Chính phủ có 
kế hoạch tăng cường vắc xin 
cho Bình Định trong thời gian 
sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình 
đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Bình Định đã triển khai khẩn 
trương, đầy đủ các chủ trương 
của Đảng về PCTN, tiêu cực, 
đã xác định đây là nhiệm vụ 
trọng tâm để tập trung thực 
hiện tốt; tăng cường công tác 
tuyên truyền; chỉ đạo làm tốt 
công tác giải quyết đơn thư, 
kiểm soát quyền lực, đề bạt, 

chuyển đổi vị trí công tác; thực 
hiện tốt công tác thanh tra, kiểm 
tra trong truy tố, xét xử các vụ 
án kinh tế, tham nhũng và đã 
có kết quả bước đầu; tỉnh đã 
chỉ đạo phát hiện, điều tra, truy 
tố một số vụ việc tham nhũng, 
tiêu cực; các vụ án tham nhũng 
được xử lý nghiêm.

Thay mặt Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng tiếp thu ý kiến của Đoàn 
công tác về 5 nhiệm vụ cần làm 
trong công tác PCTN, tiêu cực, 
khẳng định tỉnh Bình Định sẽ 
đưa vào kế hoạch triển khai thực 
hiện trong thời gian đến.
lNhân chuyến thăm và 

làm việc tại Bình Định, đồng 
chí Nguyễn Hòa Bình đã 
trao tặng cho tỉnh 10 máy trợ 
thở, 200 nghìn kít test nhanh  
SARS-CoV-2 và 200 nghìn khẩu 
trang y tế, góp phần vào công 
tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Sáng cùng ngày, nhân kỷ 
niệm 39 năm Ngày Nhà giáo 
Việt Nam đồng chí Nguyễn 
Hòa Bình và Đoàn công tác 
Trung ương đã đến thăm và 
chúc mừng thầy giáo Lê Đức  
Giảng - một nhà giáo mẫu mực 
đã có công đào tạo nhiều thế 
hệ học trò, nhiều người trưởng 
thành đã và đang đảm nhận 
những chức vụ trọng yếu trong 
Đảng, Chính phủ, trong đó có 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 
thăm và chúc mừng tập thể cán 
bộ, giáo viên Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn. Đoàn 
cũng dâng hoa, dâng hương tại 
Bảo tàng Quang Trung (huyện  
Tây Sơn).                NGỌC QUỲNH

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.     Ảnh: NGỌC QUỲNH

(BĐ) - Theo dự báo, từ ngày 
22 - 27.11 khu vực tỉnh Bình 
Định có mưa lớn, khả năng 
xuất hiện các đợt lũ lớn. Do 
đó, Thường trực Ban chỉ huy 
Phòng chống thiên tai - Tìm 
kiếm cứu nạn và Phòng thủ 
dân sự (PCTT-TKCN & PTDS) 
tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH 
Khai thác công trình thủy lợi 
Bình Định, Công ty CP Thủy 
điện Trà Xom, Công ty CP Đầu 

tư Vĩnh Sơn, Công ty CP thủy 
điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh triển 
khai vận hành điều tiết hạ mực 
nước hồ chứa để đón lũ theo 
Quy trình vận hành liên hồ 
chứa trên lưu vực sông Côn - 
Hà Thanh; thời gian thực hiện 
trước 0 giờ ngày 23.11.2021.

Đồng thời, theo thông tin 
từ Văn phòng Thường trực Ban 
chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS 
tỉnh, đợt mưa lũ từ ngày  

11 - 18.11 gây thiệt hại lớn cho 
các địa phương trong tỉnh, cụ 
thể: 7 nhà ở bị hư hỏng, 4.211 
nhà ngập nước; 2.445 ha lúa vụ 
Mùa, 545 ha hoa màu, 19,5 ha 
cây trồng lâu năm… bị hư hỏng; 
2.000 m đê, bờ bao và  8.621 m 
kênh mương nội đồng bị sạt lở, 
hư hỏng; 9.065 m đường giao 
thông nông thôn bị sạt lở, 26 
cầu cống bị hư hỏng.

THU DỊU

Từ ngày 22.11, điều tiết hạ mực nước các hồ chứa 
để đón đợt lũ mới

(BĐ) - Ngày 19.11, Sở Du lịch 
chủ trì phối hợp các sở, ngành 
liên quan của tỉnh tổ chức khảo 
sát đánh giá tiềm năng du lịch 
Vĩnh Thạnh. Đoàn công tác đã 
tham quan thực tế một số điểm 
đến ở Vĩnh Thạnh, như: Suối Tà 
Má, làng Hà Ri (xã Vĩnh Hiệp); 
hồ Định Bình (xã Vĩnh Hảo); 
khu du lịch suối nước nóng 
Vĩnh Thịnh, hồ Hòn Lập, làng 
M2 (xã Vĩnh Thịnh); tìm hiểu 
đời sống đồng bào dân tộc thiểu 
số, các khu quy hoạch xây dựng 
cơ sở hạ tầng của huyện.

Huyện vùng cao Vĩnh Thạnh 
được thiên nhiên ưu đãi nhiều 
thắng cảnh đẹp; nhiều giá trị 
văn hóa, bản sắc của đồng bào 
dân tộc thiểu số còn được lưu 
giữ khá nguyên vẹn. Đây là điều 
kiện thuận lợi để huyện phát 
triển du lịch, nhất là hướng phát 
triển du lịch sinh thái gắn với 
bảo tồn, phát huy giá trị văn 
hóa, lịch sử. Đặc biệt, xã Vĩnh 
Sơn với khí hậu ôn đới được 
mệnh danh là “Đà Lạt của Bình 
Định” có di tích lịch sử vườn 
cam Nguyễn Huệ, thành đá Tà 
Kơn, cùng các thắng cảnh như 
thác Hang Dơi, Thủy điện Vĩnh 
Sơn… thu hút nhiều du khách 
đến tham quan, nhất là dịp Tết 

có đông du khách lên Vĩnh Sơn 
ngắm hoa đào. 

Nhằm phát huy tiềm năng, 
lợi thế phát triển du lịch ở Vĩnh 
Thạnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở 
Du lịch phối hợp các ngành 
chức năng của tỉnh, UBND 
huyện Vĩnh Thạnh xây dựng 
Đề án phát triển du lịch huyện 
Vĩnh Thạnh đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 với 
mục tiêu đưa du lịch trở thành 
ngành kinh tế đóng góp vào sự 
phát triển bền vững của huyện 
Vĩnh Thạnh, đưa Vĩnh Thạnh 
trở thành điểm đến du lịch hấp 
dẫn của Bình Định. 

Bước đầu ngành Du lịch đã 
lập đề cương đề án nói trên; 
trong đó tập trung định hướng 
xây dựng các sản phẩm du lịch 
đặc trưng như: Du lịch văn hóa; 
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; 
du lịch cộng đồng gắn với khám 
phá thiên nhiên, làng nghề; 
du lịch ẩm thực. Huyện Vĩnh 
Thạnh cũng phối hợp với các 
ngành chức năng của tỉnh xây 
dựng quy hoạch tổng thể, đầu 
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thu 
hút đầu tư phát triển du lịch, 
đào tạo nhân lực du lịch… để 
thực hiện đề án này.

NGỌC NHUẬN

Khảo sát tiềm năng phát triển 
du lịch huyện Vĩnh Thạnh

l Ngày 20.11, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội 
LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức 
Hội thi “Thanh niên với bảo 
vệ môi trường - Nói không với 
rác thải nhựa” năm 2021. Tham 
dự hội thi có 6 đơn vị Đoàn 
phường ở TP Quy Nhơn: Ghềnh 
Ráng, Quang Trung, Lê Hồng 
Phong, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi 
và Hải Cảng. Hội thi diễn ra với 
3 phần thi: Chào hỏi, tìm hiểu 
kiến thức, tiểu phẩm.

Kết quả, Đoàn phường 
Ghềnh Ráng giành giải nhất; 
giải nhì được trao cho Đoàn 
phường Lê Lợi; giải ba cho 
Đoàn phường Hải Cảng. 

DUY ĐĂNG

l Nhân ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20.11), sáng 20.11 
Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn 
trao tặng 22 suất quà cho các 
thầy cô giáo, các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn đang học 
tập tại Trường phổ thông dân 
tộc nội trú THPT Bình Ðịnh. H.Y
l Hưởng ứng chương 

trình “Triệu phần quà, nghìn 
tấn nông sản nghĩa tình” do 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam phát động, ngày 18.11, 
Hội Nông dân huyện An Lão 
đã trao tặng 31 “Túi nông sản 
nghĩa tình” cho hội viên nông 
dân nghèo, hội viên gặp khó 
khăn do dịch bệnh Covid-19 
trong toàn huyện. Tổng trị giá 

quà tặng gần 4,8 triệu đồng. 
DIỆP THỊ DIỆU

l Sáng  20.11, gia đình và 
người dân đã tìm thấy thi thể 
anh N.Q.H. (18 tuổi, ở phường 
Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) tại 
một đoạn sông Hà Thanh chảy 
ra đầm Thị Nại thuộc địa bàn 
phường Nhơn Bình. Trước đó, 
chiều 18.11, anh H. cùng một 
nhóm bạn đến khu vực cầu Đại 
Hàn bắc qua một nhánh sông 
Côn nằm giáp ranh giữa 2 xã 
Phước Hiệp và Phước Lộc (huyện 
Tuy Phước) để chơi, sau đó anh 
H. cùng 2 người trong nhóm rủ 
nhau nhảy xuống cầu để thi bơi 
và anh bị nước cuốn trôi  
mất tích. THIÊN PHÚC
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Bình Định

Dưới trời mưa như trút, nước lênh 
láng, có nơi nước ngập đến bụng, nhưng 
các chiến sĩ quân hàm xanh vẫn dầm 
mình trong nước giúp dân di dời tài 
sản, đồ đạc, gia súc, gia cầm. Chỉ với 
các dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, dây 
thừng, bao tải, các chiến sĩ leo lên mái 
nhà các hộ dân bị hư hỏng, rách nát, 
chèn bao cát lên mái, chằng buộc và 
lợp lại mái nhà; dùng bao cát vá tạm 
các đoạn kè bị hư hỏng, đổ vỡ. Cán bộ, 
chiến sĩ còn phối hợp với các đơn vị địa 
phương giúp dân neo đậu tàu thuyền, 
kéo các ghe, thuyền thúng lên bờ, di 
chuyển các hộ dân đến nơi an toàn. 

Binh nhất Đinh Văn An, chiến sĩ 
Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Đức 
(huyện Phù Mỹ) chia sẻ: “Nước dâng 
cao, mưa không ngớt, trong khi nhiều 
nhà dân thì đã cũ xập xệ, tạm bợ, nên 
đồ đạc bị ngập nước hư hỏng nặng hoặc 
bị cuốn trôi; người dân thì không có chỗ 
trú ẩn. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu 
chúng tôi cũng cố gắng hết sức giúp đỡ 
nhân dân qua cơn hoạn nạn, đưa người 
dân và tài sản sơ tán đến nơi an toàn. 
Được giúp đỡ nhân dân, làm những 
việc có ý nghĩa như thế này chúng tôi 
hạnh phúc lắm”.

Còn đại úy Lê Văn Điệp, Chính trị 
viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Châu 
(TP Quy Nhơn) cho biết: Bà con ở đây 
chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh bắt 

Bộ đội Biên phòng sát cánh 
giúp dân trong mưa lũ

Trong những ngày mưa lũ vừa qua, 
những cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã 
có mặt kịp thời trên khắp nẻo đường, 
ngõ xóm, khu dân cư, các khu vực 
trọng yếu, giúp dân phòng tránh và 
khắc phục hậu quả mưa lũ.

gần bờ nên số lượng ghe và thuyền 
thúng trên đảo rất lớn. Do đó, để tránh 
thiệt hại, hằng năm cứ đến mùa mưa 
bão, chúng tôi chủ động phối hợp với 
các lực lượng địa phương, ĐVTN giúp 
dân kéo ghe thuyền vào bờ, đến nơi bảo 
đảm an toàn.

Tính đến thời điểm này đã có hơn 
400 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tham 
gia giúp dân; sử dụng hơn 1.000 bao 
cát đắp đê bao và chèn mái nhà, di dời 
hơn 200 thúng máy và ghe thuyền, khơi 
thông gần 10 km kênh mương chống 
ngập úng, dọn vệ sinh hàng chục km 
đường làng, ngõ xóm, di dời hàng trăm 
hộ dân và đồ đạc đến nơi an toàn; giúp 
dân vận chuyển đồ đạc, sửa sang nhà 

cửa; khắc phục những khó khăn ban 
đầu cho nhân dân.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy 
trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Trong thời 
gian tiếp theo, chúng tôi chỉ đạo các 
đơn vị tiếp tục bám địa bàn, chủ động 
thống kê các thiệt hại do mưa, lũ gây 
ra, giúp đỡ nhân dân trở về nơi cư trú, 
chữa trị bệnh tật; huy động lực lượng 
khắc phục nhà cửa bị hư hỏng, làm vệ 
sinh các khu vực dân cư, khoanh vùng 
các ổ dịch bệnh sau mưa lũ. Bên cạnh 
đó Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ phối hợp, 
liên hệ chặt chẽ với các nhà hảo tâm để 
quyên góp, ủng hộ, giúp bà con vượt 
qua những khó khăn ban đầu do mưa 
lũ gây ra”.                          Thanh Bình 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu giúp dân kéo ghe, thúng máy vào bờ.         Ảnh: THANH BÌNH

(BĐ) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, 
huyện Tuy Phước phấn đấu 50% số cơ 
sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh 
nghề nghiệp được quản lý; 30% số cơ 
sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh 
nghề nghiệp được quan trắc môi trường 
lao động. 100% số vụ tai nạn lao động 
chết người được khai báo, điều tra, xử lý 
theo quy định pháp luật. 80% số người 
lao động làm các nghề, công việc có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 
động, người làm công tác an toàn vệ sinh 
lao động, người làm công tác y tế, cán 
bộ công đoàn cơ sở trong các DN, cơ sở 
sản xuất kinh doanh được huấn luyện 
về an toàn vệ sinh lao động theo quy 
định. 80% số làng nghề, HTX có nguy 
cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp 
về an toàn vệ sinh lao động. 100% DN 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 
hơn 55% DN dân doanh hưởng ứng và 
triển khai phong trào “xanh - sạch - đẹp, 
bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”…

Đây là các mục tiêu tại Chương trình 
An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn 
huyện Tuy Phước giai đoạn 2021 - 2025 
nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm 
ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn 
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; 
đồng thời nâng cao nhận thức và sự tuân 
thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo 
đảm an toàn tính mạng cho người lao 
động, tài sản của DN.          an PhƯƠnG

Tuy Phước phấn đấu 
50% số cơ sở lao động 
có yếu tố gây bệnh nghề 
nghiệp được quản lý

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Mắc Covid-19 khi mang thai ở tháng  
thứ 7, chị La Thị Kim Huỳnh Thủy đã tử 
vong sau 14 ngày điều trị.  Vì vậy, các bác 
sĩ phải mổ cấp cứu bắt con để giữ mạng 
sống cho con gái chị. Cháu bé chào đời 
thiếu tháng, phải nằm lồng kính và gần 2 
tháng điều trị tích cực tại TP Hồ Chí Minh 
mới qua cơn nguy kịch. 

Cháu bé được đặt tên là Võ Thị Thục 
Quyên, chưa được uống một giọt sữa nào 
từ mẹ mình và cũng mãi mãi không được 
biết mặt mẹ… Chị Thủy (quê Phú Yên) 
có chồng là anh Võ Minh Học (25 tuổi, 
ở xóm 4, thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, 
huyện Tây Sơn). Vợ chồng anh Học cưới 
nhau đầu năm 2021, vì hoàn cảnh gia 
đình khó khăn nên 2 vợ chồng vào TP Hồ 
Chí Minh làm công nhân; chẳng may cả 
vợ chồng cùng mắc Covid-19, nhưng chị 
Thủy không qua khỏi. 

Hiện cháu Quyên được 2 tháng tuổi, 
vừa đưa về quê hôm 1.11, ở với ông bà 
nội (ở thôn Tiên Thuận). Anh Học bị di 
chứng bởi Covid-19 nên sức khỏe yếu, 
lại mất việc làm do dịch; ông bà nội bé 
năm nay gần 70 tuổi, già yếu nên gặp rất 
nhiều khó khăn. 

Hiện cha con anh Học rất cần sự giúp đỡ 
những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện 
để có điều kiện nuôi dưỡng cháu Quyên. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh 
Nguyễn Văn Học (ĐT: 0976290357) hoặc 
Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản 
Báo Bình Định: 4300201006894, Ngân hàng 
NN&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!                                     Đinh nGọc

Cháu bé sinh non, 
mẹ mất vì Covid-19

Chưa có năm nào người dân thôn 
Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện 
Phù Cát phải đối diện với thảm họa 
sạt lở núi khốc liệt như năm nay. Đã 
đến lúc cần phải rà soát, nhận diện 
lại tất cả những nguy cơ thiên tai ở 
khu vực này để giải bài toán an cư 
cho người dân.

Đợt sạt lở núi Cấm vừa rồi, toàn 
bộ diện tích đất sản xuất và cây trồng 
tại thôn Chánh Thắng đều bị bùn đất, 
đá bồi lấp, san bằng. Nhà nhà, người 
người lâm cảnh cơ cực. Theo ông Mai 
Công Thanh (69 tuổi, ở thôn Chánh 
Thắng), trước đây, núi Cấm cũng từng 
xảy ra những vụ sạt lở nhỏ, không 
đáng kể. Tuy nhiên, lần này là trận 
lũ quét đỉnh điểm khiến bà con rất 
lo lắng. “Bà con sống dưới chân núi 
Cấm luôn nơm nớp, nhất là khi ngọn 
núi đã xuất hiện vết nứt, sạt lở có thể 
xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi mong 
muốn chính quyền sớm di dời, bố trí 
đất tái định cư để bà con yên tâm, ổn 
định đời sống”, ông Thanh nói.

“Nếu trời mưa to thì núi Cấm còn 
sạt lở nữa, phải dời nhà đi nơi khác 
ở thôi”, ông Trần Bá Liêm, nhà ở sát 
chân núi Cấm, lo lắng.

Theo người dân thôn Chánh Thắng, 
từ xa xưa, dân làng đặt tên núi Cấm 
nghĩa là cấm khai thác bất kỳ cây cối 

SAU VỤ SẠT LỞ NÚI CẤM:

Sớm bố trí nơi tái định cư an toàn cho người dân

nào trên núi. Hiện núi Cấm đã có 
nhiều người trồng keo, bạch đàn, rồi 
san ủi núi làm đường để vận chuyển 
gỗ khai thác nên khi có mưa lớn sẽ 
xảy ra sạt lở. Gần đỉnh núi có 1 tảng 
đá rất lớn, được truyền miệng là đá 
không có chân, gọi là đá Mục, khiến 
người dân bất an.

“Trên núi Cấm có nhiều tảng đá 
to, hiện 2 tảng đá lớn đã bị xói lở, trôi 
xuống sát khu dân cư. Còn tảng đá 
Mục thì như cái bẫy trên đầu dân, nó 
mà sạt lở, lăn xuống thì nhà cửa, tài 
sản bị nghiền nát, người có khi còn 
không kịp thoát thân”, ông Thanh nói.

Sau sự cố sạt lở núi Cấm, sáng 15.11, 

UBND xã Cát Thành 
lập tổ công tác đến ở tại 
thôn Chánh Thắng để 
chỉ đạo công tác sơ tán 
và giúp người dân khắc 
phục hậu quả. “Từ chỉ 
đạo của Chủ tịch UBND 
huyện, chúng tôi đã xác 
định có khoảng 130 hộ 
dân sống trong vùng 
ảnh hưởng của sạt lở 
núi Cấm cần được bố trí 
tái định cư. Hiện UBND 
xã Cát Thành đang lấy 
ý kiến của người dân 
về điểm bố trí tái định 

cư ngay tại thôn Chánh Thắng hay ở 
thôn khác để báo cáo lãnh đạo huyện 
và các cơ quan chức năng xem xét”, 
ông Mai Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND 
xã Cát Thành, cho hay.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ 
tịch UBND huyện Phù Cát, khu vực 
núi Cấm bị sạt lở có độ dốc đứng. 
Hiện nay, lượng mưa lớn đã khiến 
đất bị nhão, no nước và trên núi còn 
nhiều khối đá to nên nguy cơ sạt lở 
rất cao, đang uy hiếp khu dân cư. “Về 
lâu dài, cần bố trí tái định cư để đảm 
bảo an toàn tính mạng và tài sản của 
người dân”, ông Kiên nói.    

VĂn LƯU

UBND xã Cát Thành đã huy động các phương tiện cơ giới hỗ trợ người 
dân dọn bùn đất sau vụ sạt lở núi Cấm.                                            Ảnh: VĂN LƯU
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Bình Định

Bình Định sẵn sàng 
là điểm đến thứ 6 
đón khách quốc tế

Bình Định là điểm đến 
mới nhưng “mới rồi cũng cũ” 
nếu chúng ta không biết làm 
mới mình. Tỉnh đã đưa ra các 
biện pháp vừa đảm bảo kiểm 
soát dịch, vừa tạo sự thoải 
mái cho du khách khi đến 
Bình Định; tạo thuận lợi cho 
DN kinh doanh du lịch, DN lữ 
hành, cơ sở lưu trú nâng chất 
lượng sản phẩm du lịch. Tỉnh 
cũng chuẩn bị mọi kế hoạch 
sẵn sàng đón du khách quốc 
tế, mong rằng sau Kiên Giang, 
Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà 
Nẵng, Quảng Ninh thì Bình 
Định sẽ là điểm đến thứ 6 dành 
cho du khách quốc tế”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
LÂM HẢI GIANG

“

Hồ Định Bình trong một vẻ đẹp khác Ngọt ngon gỏi tép đầm Trà Ổ

Bình Định đã thực hiện kích 
cầu du lịch xanh đảm bảo hai 
tiêu chí là điểm đến an toàn 
và trải nghiệm hấp dẫn, nhằm 
thúc đẩy du lịch cất cánh sau 
dịch bệnh. Theo ông Trần Văn 
Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, từ 
đầu tháng 11.2021, Bình Định 
đã bắt đầu đón khách du lịch. 
UBND tỉnh cũng đã ban hành 
tạm thời bộ tiêu chí phòng, 
chống dịch Covid-19 với các 
cơ sở kinh doanh du lịch, quy 
định rõ về sự an toàn đối với 
các cơ sở lưu trú, khu, điểm 
tham quan du lịch và du khách 
đến Bình Định để đảm bảo thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết 128 
của Chính phủ và hướng dẫn 
của Bộ VH-TT&DL.

Các DN du lịch Bình Định 
cũng đã sẵn sàng đón khách du 
lịch nội địa trở lại. Theo ông 
Nguyễn Phạm Kiên Trung, 
Giám đốc Công ty TNHH Du 
lịch Miền Trung, các DN du 
lịch Bình Định cũng cần tăng 
chất lượng phục vụ, tạo sản 
phẩm du lịch hấp dẫn để kích 
cầu du lịch tỉnh Bình Định nói 
riêng và phục hồi thị trường 
du lịch nói chung. Cùng với 
đó, trong vị trí là DN du lịch 
hàng đầu, FLC nên tăng cường 
phối hợp với các DN du lịch TP 
Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, Bình 
Định trong phát triển, mở rộng 
thị trường khách du lịch trong 
giai đoạn hiện nay. 

Với mong muốn được đồng 
hành cùng tỉnh Bình Định kích 
cầu du lịch, tại buổi Tọa đàm 
“Bình Định kích hoạt du lịch 

Mở rộng thị trường 
du lịch nội địa sau dịch

Ngay khi hòa nhịp bình thường mới, ngành Du lịch tỉnh ta mau chóng tổ chức liên kết với TP Hồ Chí Minh, 
TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc kích cầu, mở rộng thị trường du lịch nội địa nhằm sớm đưa du lịch Bình Định vào 
đà phát triển trở lại.

xanh: Điểm đến an toàn - Trải 
nghiệm hấp dẫn” diễn ra vào 
ngày 13.11 vừa qua tại TP Quy 
Nhơn, ông Đỗ Việt Hùng, Phó 
Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, 
Tổng giám đốc FLC Biscom, 
cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị 
tốt về nhân lực, cơ sở hạ tầng, 
dịch vụ để đảm bảo phục vụ 
du khách có những trải nghiệm 
tốt nhất tại Quần thể FLC Quy 
Nhơn với quy trình đón và 
phục vụ khách khép kín theo 
quy định phòng, chống dịch. 
Ngoài ra, hãng hàng không 
Bamboo Airways cũng sẵn 
sàng các phương án đón khách 
quốc tế thông qua các chuyến 

bay thuê (charter).
Theo kế hoạch đề ra từ nay 

tới cuối năm, Bình Định phấn 
đấu đón từ 25.000 - 30.000 
khách du lịch nội địa đến từ: 
TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai, Phú 
Yên... Giám đốc Sở Du lịch 
Trần Văn Thanh cho biết: Trong 
bối cảnh hiện nay việc kết nối 
giữa các địa phương, DN du 
lịch là rất cần thiết. Tỉnh ta 
cũng chuẩn bị tốt phương án 
để đón khách quốc tế theo chủ 
trương của Chính phủ. Trong 
đó tập trung vận động các DN 
kinh doanh du lịch, cơ sở lưu 
trú trong tỉnh chuẩn bị tốt các 

điều kiện đón khách; xử lý linh 
hoạt khi gặp các trường hợp 
F0 tại các cơ sở lưu trú; tuyên 
truyền đến người dân chuẩn bị 
tâm thế đón du khách quốc tế 
tới Bình Định…

Đánh giá về sự chủ động 
triển khai các chương trình, kế 
hoạch kích hoạt du lịch xanh 
của tỉnh Bình Định, tại buổi 
Tọa đàm kể trên, ông Nguyễn 
Trùng Khánh, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Du lịch (Bộ VH&TT), 
chia sẻ: Định hướng chung cho 
giai đoạn phục hồi 2021 - 2022 
là du lịch Việt Nam chú trọng 
khai thác thị trường du lịch 
nội địa, đặt yếu tố du lịch an 

toàn lên hàng đầu và những 
trải nghiệm mới, hấp dẫn du 
khách. Tổng cục Du lịch sẽ 
cùng với các địa phương, DN 
chuẩn bị thật tốt để mở cửa 
du lịch quốc tế theo lộ trình, 
tiến tới phục hồi hoàn toàn 
trong bối cảnh bình thường 
mới. Bình Định cần tăng cường 
hoạt động truyền thông và xúc 
tiến, quảng bá du lịch; phát 
triển đa dạng sản phẩm du lịch 
đáp ứng xu hướng mới của thị 
trường; đẩy mạnh chuyển đổi 
số trong ngành du lịch; hỗ trợ 
DN phục hồi hoạt động du 
lịch…      ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Du khách tham quan Khu du lịch Eo Gió, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.             Ảnh: NGỌC NHUẬN

Từ lâu, hồ Định Bình - ở xã 
Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, 
một trong những công trình 
thủy lợi lớn của cả nước - đã 
trở thành điểm tham quan hấp 
dẫn du khách bởi cảnh sắc 
thiên nhiên hữu tình giữa núi 
rừng hùng vĩ. Nhưng hầu hết 
đều là vẻ đẹp của những ngày 
nắng. Khi mùa mưa đến, hồ 
Định Bình xả tràn - xin đừng 
nhầm với xả lũ nhé - ta có cảm 
giác như đang đứng giữa chốn 
“bồng lai tiên cảnh” với làn 
sương mờ do nước bốc hơi tỏa quanh 
rừng núi điệp trùng, tạo nên khung 
cảnh tuyệt đẹp (ảnh).

Đứng trên cửa tràn hồ Định Bình 
nhìn, xung quanh là núi rừng xanh 
thẳm ngút ngàn chen lẫn trong những 
cột nước từ cửa tràn đổ xuống tung 
bọt trắng xóa, hơi nước bốc lên mờ ảo, 
du khách ngỡ mình đang đứng trong 
mây. Phía tít tắp chân trời là mây mờ 
bao quanh làng mạc đẹp như tranh 
thủy mặc. Xuôi xuống hai bên lòng 
hồ phía dưới, đi giữa những hàng 

Nếu bạn hỏi về các món ăn dân dã khi 
tham quan đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) nhiều 
người sẽ gợi ý bạn thử món gỏi tép. Nhờ thiên 
nhiên ưu đãi, con tép Trà Ổ mập hơn, nhiều 
thịt hơn tép ở vùng nước khác. Vùng nước lợ 
ven đầm Trà Ổ gần như có tép quanh năm. 

Nói là gỏi tép đơn giản thế nhưng cùng 
với những con tép tươi xanh bóng, còn 
phải có thêm các loại rau như húng quế, 
xà lách, diếp cá, tía tô, các loại phụ liệu như 
đậu phụng, dừa tươi và đặc biệt thân cây 
chuối chát. Gia vị góp mặt vào món gỏi này 
có chanh, hạt nêm, đường, nước mắm, tiêu 
bột… Mới nghe liệt kê danh mục thành phần 
đã thấy ruột rà nôn nao rồi phải không bạn. 

Gỏi tép không có dầu mỡ khiến vị ngọt 
của con tép vừa đằm vừa dịu hẳn. Gỏi tép 
đầm Trà Ổ luôn có những sợi dừa bào, khiến 
miếng gỏi vừa được cái màu trắng nền nã 
vừa có vị dễ chịu - chúng hòa với hương 
thơm của đậu phụng rang giòn khiến thực 
khách thấy vừa vui miệng vừa vui tai và vui 
cả mũi. Nói nghe cứ như tự mình khen món 
mình làm nhưng xét kỹ thì quả đúng vậy. Con 
tép đầm Trà Ổ mùa mưa dường như to hơn 
ngày thường một chút, ngọt hơn một chút 
có lẽ do phù du sinh vật mùa này nhiều… 

thông rì rào trong gió, bạn tha hồ 
ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của hồ Định Bình, 
tận hưởng không khí trong lành giữa 
bốn bề nước chảy, để rồi ngỡ ngàng 
khi nắng lên giữa lòng hồ Định Bình 
xuất hiện cầu vồng tuyệt đẹp tại chỗ 
những cột nước dội xuống.

Để đi đến hồ Định Bình, bạn đến 
trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện 
Vĩnh Thạnh), rồi di chuyển về hướng 
Tây Bắc theo đường 673 khoảng 7 km 
là đến.

                  ĐOAN NGỌC

Nên thường khi trời vừa dứt cơn mưa thì 
ngõ xóm, quán xá quanh quanh vùng đầm 
chợt đườm đượm hương vị mùi gỏi tép.

Bạn có muốn tự mình chế biến món gỏi 
tép không? Cũng dễ và khá nhanh. Sau khi 
tép tươi được rửa sạch để ráo nước ta xáo 
qua - đừng để chín quá mà làm con tép kém 
ngọt. Lõi cây chuối chát xắt mỏng. Dừa bào 
thành sợi nhỏ. Đậu phộng rang chín rồi giã 
dập. Trộn số tép đã xáo với các loại rau và 
nguyên liệu nêu trên, pha nước mắm với 
hạt nêm, nước cốt chanh tạo thành một 
hỗn hợp có vị chua, ngọt, mặn. Sau đó đem 
hỗn hợp này trộn đều với gỏi tép. Chỉ sau 
15 đến 20 phút chế biến đã có món gỏi vô 
cùng hấp dẫn.                                       VĂN TỐ
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Bình Định

 “Vượt qua chính mình”
Cười khá nhiều hôm bế 

mạc hội giảng, thầy giáo Lê 
Tiến Hán (Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn) cho biết 
rất vui mừng khi biết tin đạt 
giải nhì, thầy Hán chia sẻ: “Tôi 
đã rất lo lắng vì lần đầu tiên 
Hội giảng tổ chức theo hình 
thức trực tuyến, đòi hỏi giảng 
viên vừa dạy trực tiếp vừa 
quay trực tuyến để ban giám 
khảo đánh giá một cách chi tiết 
và livestream công khai đến tất 
cả những ai quan tâm. Trong 
suốt quá trình chuẩn bị bài 
giảng, tôi phải luôn suy nghĩ 
cách truyền đạt kiến thức đến 
người học sao cho dễ hiểu, dễ 
nhớ; tìm kiếm, sử dụng những 
phần mềm và công cụ hỗ trợ 
trong môi trường trực tuyến. 
Những điều đó đã buộc tôi 
phải thay đổi những cái đã 
quen để thích nghi. Trong suốt 
thời gian diễn ra Hội giảng, tôi 
xem phần trình bày của đồng 
nghiệp nhiều nơi, nhận thấy 
mỗi nơi, mỗi trường, thầy cô 
có cách giảng khác nhau, rất 
đáng để học hỏi, tham khảo”.

Nhờ có sự chuẩn bị rất kỹ 
lưỡng cho Hội giảng lần này, 
thầy giáo Nguyễn Thanh Sang 
(Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn) đã đạt giải 
ba. Khó khăn lớn nhất của 
thầy khi tham gia “sân chơi 

Từ tháng 9 đến nay, Chi 
hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
Hoài An (trực thuộc Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh) đã 
tổ chức tặng 12.000 chiếc túi 
yêu thương với tổng giá trị 950 
triệu đồng nhằm chung tay 
hỗ trợ người dân khó khăn do 
dịch Covid-19 và nâng cao ý 
thức của học sinh ở những khu 
vực có nguy cơ cao lây nhiễm 
dịch  bệnh của huyện Hoài Ân. 

Theo anh Lưu Quốc Trí, Chi 
hội trưởng Chi hội Hoài An, 
tùy theo độ tuổi và nhu cầu 
thực tế mà túi có những giá trị 
khác nhau. Túi dành cho học 
sinh tiểu học và THCS có giá 
trị khoảng 50.000 đồng/túi, 
gồm có khẩu trang, kính chắn 
giọt bắn. Túi dành cho học 
sinh THPT có giá trị khoảng 
100 nghìn đồng; riêng số em 
có hoàn cảnh khó khăn, Chi hội 
gửi tặng kèm 10 quyển vở. Một 
số trường miền núi, ở những 
khu vực có nguy cơ cao, Chi 
hội gửi tặng những thùng khẩu 
trang cùng hàng chục chiếc 
kính chắn giọt bắn cho cán bộ, 
giáo viên, nhân viên. Túi về với 

(BĐ) - Ngày 19.11, Trường 
CĐ Cơ điện - Xây dựng và 
Nông lâm Trung bộ tổ chức 
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20.11 và khai giảng 
năm học mới 2021 - 2022. 

Đọc diễn văn khai giảng 
năm học mới, Th.S Dương 
Minh Quân - Hiệu trưởng  
trường, cho biết: Năm học 
2020 - 2021, trường đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao và được Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng bằng 
khen, Khối thi đua của Bộ 
NN&PTNT đang đề nghị 
Bộ trưởng tặng bằng khen  
cho trường. 

Phát huy những thành 
quả đã đạt được, năm học 
2021 - 2022, trường tổ chức 
tuyển sinh 16 ngành, nghề hệ 
cao đẳng và 17 ngành, nghề 
hệ trung cấp; thời gian nhận 
hồ sơ đến ngày 31.12.2021. 

Trong bối cảnh dịch bệnh 
còn diễn biến khó lường, 
hoạt động giảng dạy, học tập 
phải triển khai theo nhiều 
phương thức, thầy trò toàn 
trường xác định quyết tâm 
thi đua “Dạy tốt - Học tốt - 
Rèn luyện tốt”; hưởng ứng 
tích cực và thực hiện tốt các 
cuộc vận động, các phong 
trào thi đua của Bộ, ngành 
và địa phương.

Dịp này, Trường CĐ Cơ 
điện - Xây dựng và Nông 
lâm Trung bộ đón nhận bằng 
khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh và tổ chức khen thưởng 
các thầy cô đạt giải nhất, 
nhì, ba trong Cuộc thi thiết 
kế bài giảng cấp trường, Hội 
giảng giáo dục nghề nghiệp 
cấp trường và Hội thi thiết 
bị mô hình đào tạo tự làm  
cấp trường.             

   KHÁNH HUÂN

Kết thúc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn 
quốc năm 2021, Đoàn Bình Định có 4/6 giảng viên tham gia 
đạt giải. Qua Hội giảng, đã thể hiện rất rõ thực lực và tâm 
huyết của đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực này của tỉnh. 

lớn” này là phải nghiên cứu, 
sáng tạo những cái mới. “Để 
đạt được điều này, tôi phải tự 
học, tự nghiên cứu công nghệ 
thông tin để ứng dụng. Ngoài 
ra, tôi còn nhận được sự giúp 
đỡ nhiệt tình của Ban cố vấn hội 
giảng, sự động viên về tinh thần 
của lãnh đạo nhà trường, khoa, 
đồng nghiệp. Nhìn lại, tôi rất 
tự hào vì đã đặt trọn tâm huyết 
vào bài giảng, nỗ lực thích ứng 
với thực tế và vượt qua chính 
mình”, thầy Sang tâm tình. 

Hai giải khuyến khích cũng 
thuộc về 2 cô giáo của Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn. Trong đó, cô giáo Đặng 
Thị Quỳnh Hoa vừa chuyển từ 
Trường Trung cấp nghề Hoài 
Nhơn về. “Ăn dầm nằm dề 
hơn 20 ngày, rồi “lên bờ xuống 
ruộng” để theo kịp với đồng 
nghiệp cùng dự thi, tôi đã gặp 
nhiều áp lực. Giải khuyến khích 
là khởi đầu để tôi phấn đấu hơn 
nữa”, cô Hoa trò chuyện.

Đổi mới - Sáng tạo - 
Thích ứng - Hội nhập

Theo bà Võ Thị Tuyết 
Nhung, Phó Hiệu trưởng 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn, cùng với sự đầu tư 
của nhà trường, sự tiếp sức của 
tập thể khoa, quyết định sự 
thành công của hội giảng lần 
này là năng lực của từng thầy, 

cô; đặc biệt là trong kỹ năng, 
phương pháp giảng dạy. Đại 
dịch Covid-19 là thách thức 
nhưng đồng thời là cơ hội để 
giáo dục nghề nghiệp chuyển 
đổi số. Các thầy cô đã thể hiện 
tốt sự sẵn sàng hội nhập để “đi 
tắt đón đầu”; tiếp cận và thích 
nghi kịp thời với chuyển đổi 
số; sử dụng tích cực, ứng dụng 
hiệu quả những công nghệ hiện 
đại. “Vậy nên khi ra sân chơi 
toàn quốc, có sự góp mặt của 
rất nhiều trường ở những thành 
phố lớn, các thầy cô của Bình 
Định vẫn khẳng định thế mạnh, 
năng lực của bản thân và nhà 
trường”, bà Nhung đánh giá. 

Hội giảng nhà giáo giáo dục 
nghề nghiệp toàn quốc diễn ra 
3 năm một lần, quy tụ sự góp 
mặt so tài của đội ngũ giảng 

viên dạy giỏi cấp trường (diễn 
ra 1 năm một lần) và cấp tỉnh  
(2 năm 1 lần) trước đó. Theo Thứ 
trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn 
Dũng, trong thời đại sáng tạo tri 
thức, vai trò của người thầy càng 
trở nên quan trọng để phát triển 
năng lực người học, dẫn dắt 
định hướng nghề nghiệp và kết 
nối người học với DN... Trong 
giáo dục nghề nghiệp, nếu như 
trước đây người học thường tập 
trung vào tư duy đơn ngành, 
điêu luyện một nghề thì ngày 
nay họ hướng tư duy liên ngành 
và chuyên nghiệp trong khi 
hành nghề. Vì thế, người thầy 
không còn cách nào khác là phải 
thay đổi cách tiếp cận, liên tục 
nâng cao năng lực và luôn nỗ lực 
khẳng định mình.  

Đánh giá cao thành tích của 

Giảng viên Nguyễn Thanh Sang thể hiện phần thi của mình tại Hội giảng.                                                                     Ảnh: N.T

đoàn Bình Định tại Hội giảng 
lần này, tuy nhiên, theo ông 
Đặng Văn Phụng, Phó Giám 
đốc Sở LĐ-TB&XH, các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp của tỉnh 
cần năng động, đổi mới nhiều 
hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho đội ngũ thầy cô giáo. 

“Thực tế hiện nay đòi hỏi 
giảng viên cần có tri thức, kinh 
nghiệm, sự phấn đấu thường 
xuyên để đáp ứng chuyển biến 
của xã hội. Các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp cần tạo nhiều 
điều kiện hơn để họ tiếp cận 
công nghệ thông tin, kỹ thuật 
tiên tiến, học tập, nghiên cứu 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, đáp ứng những đòi 
hỏi trong tình hình mới hiện 
nay”, ông Phụng đề nghị.                          

NGỌC TÚ

Túi yêu thương tặng mọi người

người dân vùng dịch có thêm 
bì hạt giống, đồ bảo hộ và đôi 
găng tay. “Trong mỗi chiếc túi, 
Chi hội đều gửi tặng kèm tờ 
rơi tuyên truyền thực hiện 5K”, 
anh Trí cho biết. 

Về Trường THCS Ân Tường 
Tây, thầy Hiệu trưởng Hồ Gia 
Hưng chỉ vào một số em đang 
đeo kính chắn giọt bắn ở sân 
trường. Thầy cho biết, Chi hội 
Hoài An tặng các em hôm 20.9 - 
một tuần sau khi đi học lại. “Dịp 
đó, Chi hội còn tặng trường  
500 khẩu trang cùng một số chai 
nước sát khuẩn tay. Những chiếc 

túi yêu thương có rất nhiều ý 
nghĩa, góp phần nhắc nhở học 
sinh ý thức phòng, chống dịch”, 
thầy Hưng cho biết.

Đến nay, Chi hội Hoài An 
đã trao tặng túi yêu thương 
cho tất cả trường tiểu học, một 
số trường THCS, THPT trong 
vùng có nguy cơ cao và người 
dân khó khăn ở những vùng 
dịch của huyện Hoài Ân. Anh 
Trí cho biết, tùy vào diễn biến 
dịch bệnh và nhu cầu thực tế của 
người dân, học sinh, nhà trường, 
việc tặng túi yêu thương sẽ còn 
tiếp tục.                        NGỌC NGA

Học sinh Trường THCS Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) nhận túi yêu thương của Chi 
hội Hoài An.                                                                                                                                        Ảnh: N.T

Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng 
và Nông lâm Trung bộ 
khai giảng năm học 2021 - 2022

NHÌN TỪ HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2021:

Cơ hội để giáo viên trường nghề 
nâng cao năng lực thích ứng
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Bình Định

Liên quan đến vụ mua bán trái phép 
chất ma túy do Phạm Văn Bắc (SN 1989, 
ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) 
cầm đầu, Phòng CSĐT tội phạm về ma 
túy, CA tỉnh đã khởi tố, bắt giam 4 đối 
tượng khác. Đây là đường dây ma túy 
lớn, chuyên cung cấp ma túy cho các 
đối tượng sử dụng ở các điểm karaoke, 
bar…trên địa bàn toàn tỉnh.

Thượng tá Đặng Thanh Lộc, Trưởng 
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA 
tỉnh, cho biết: Sau khi triệt xóa một số tụ 
điểm, ổ nhóm tụ tập sử dụng ma túy tại 
các cơ sở karaoke, chúng tôi lên phương 
án để dần bóc gỡ và triệt xóa ngay nguồn 
cung cho các tụ điểm này. Qua các công 
tác nghiệp vụ, lực lượng phát hiện được 
Bắc - đối tượng nghiện ma túy nặng và 
hết sức ma mãnh. Khi thời cơ đến, 2 
mũi tấn công đã cùng lúc đột kích vào 

nhà trọ ở đường Huỳnh Xuân Phái bắt 
Nguyễn Phục Phi - một chân rết trong 
đường dây cung cấp ma túy của Bắc và 
bắt giữ Bắc khi đối tượng này đang đi 
giao ma túy. Tại nhà trọ, lực lượng thu 
giữ 1,65 g ma túy, 373 viên thuốc lắc, 2 
khẩu súng và 30 viên đạn chì. Kiểm tra 
cốp xe của Bắc, lực lượng thu giữ  373 
viên MDMA, 8 gói ketamine.

Các trinh sát tiếp tục bắt 3 đối tượng 
nữ nằm trong đường dây này gồm: 
Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1995, tỉnh 
Đắk Lắk), Trần Thị Ly (SN 1998, tỉnh 
Gia Lai), Trần Thị Ngọc Tuyền (SN 2003, 
tỉnh An Giang) về hành vi mua bán trái 
phép chất ma túy. Hầu hết các đối tượng 
nữ này đều nghiện ma túy, được Bắc 
và Phi móc nối mua bán ma túy kiếm 
tiền để thỏa cơn nghiện. Tại cơ quan 
chức năng, các đối tượng khai nhận lấy  

Tăng cường kiểm tra, kịp thời  
khắc phục bất cập, xử lý vi phạm

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

Khắc phục những bất cập
Bình Định có 2 tuyến đường sắt: 

Tuyến Bắc - Nam dài 136 km và tuyến 
đường nhánh nội thị Diêu Trì - Quy 
Nhơn dài 10,3 km, đi qua 7 huyện, thị 
xã, thành phố. Tuy giao cắt với nhiều 
khu dân cư đông đúc, song toàn tuyến 
hiện tồn tại một số bất cập về mặt kỹ 
thuật chưa được giải quyết. Đó là tầm 
nhìn chưa bảo đảm; độ dốc đường bộ 
qua đường sắt lớn; một số biển báo hiệu 
bị mất, hư hỏng; hành lang ATGT đường 
sắt bị lấn chiếm; phần lớn các đường 
ngang có vạch dừng và gờ giảm tốc bị 
mờ, mất tác dụng… 

Đơn cử như tại km 1.001+770 tuyến 
đường sắt Bắc - Nam (phường Tam Quan 
Bắc, TX Hoài Nhơn), gờ giảm tốc bị mờ, 
cộng thêm tình trạng vi phạm hành lang 
ATGT đường sắt. Từ km 1.034+800 đến 
km 1.035+050 (xã Mỹ Lộc, huyện Phù 
Mỹ), hành lang ATGT đường sắt bị xâm 
chiếm bởi đường bê tông chạy dọc theo 
đường sắt…

Ngành chức năng, các địa phương đã 
và đang chủ động khắc phục dần các bất 
cập. Trên địa bàn huyện Vân Canh có 16 
điểm mất ATGT đường sắt như: Gờ giảm 
tốc bị mờ, mặt đường bộ đoạn tiếp giáp 
với đường sắt bị hư hỏng, lối đi tự mở. 
Hiện nay địa phương chỉ còn 1 lối đi tự 
mở chưa được khắc phục, còn lại đang 
được sửa chữa. TX Hoài Nhơn có 9 điểm 
chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật đường 
sắt; đến nay, đã khắc phục cơ bản các vấn 
đề, làm lại gờ giảm tốc, xử lý một số điểm 
vi phạm hành lang ATGT đường sắt. 

Ông M.D. (ở phường Tam Quan Bắc, 
TX Hoài Nhơn) là một trong những hộ 
gia đình tự giác tháo dỡ phần vi phạm 
hành lang ATGT đường sắt sau khi được 
chính quyền và ngành chức năng tuyên 
tuyền, vận động. Trước đó, gia đình ông 
đã xây dựng vi phạm vào phạm vi bảo 
vệ đường sắt với diện tích 127,5 m2 và 
vi phạm hành lang ATGT đường sắt với 
tổng diện tích 204 m2 bằng hàng rào lưới 
B40. Ông D. chia sẻ: “Nhà đông người 
nên dỡ bỏ phần diện tích này gia đình 
tôi sẽ khó khăn hơn trong sinh hoạt. 
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình không 
thể vì cái riêng mà ảnh hưởng đến cái 
chung, đến an toàn đường tàu. Gia đình 
tôi tuân thủ, thực hiện tháo dỡ”. 

Lực lượng CSGT đường sắt kiểm tra nồng độ cồn và việc thực hiện các quy định về đảm bảo ATGT 
đường sắt đối với nhân viên gác chắn. 

Kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm
Theo trung tá Đỗ Thanh Bình, Đội 

trưởng Đội CSGT đường sắt, Phòng 
CSGT, CA tỉnh, có nhiều người tham 
gia giao thông không tự giác chấp hành 
các quy định, quy tắc khi đi trên đường 
ngang qua đường sắt. Tình trạng tự ý 
tháo dỡ, cơi nới rào chắn, lấn chiếm 
phạm vi, hành lang ATGT đường sắt 
diễn ra ở nhiều nơi. Vì vậy, tăng cường 
kiểm tra để kịp thời xử lý các vi phạm 
là cách để đảm bảo trật tự ATGT đường 
sắt trên địa bàn. 

Đầu tháng 11.2021, thông qua công 
tác kiểm tra, lực lượng CSGT đã kịp thời 
ngăn chặn một hộ dân dựng ki ốt để 
bán hàng trong phạm vi an toàn đường 
ngang tại km 9+450 tuyến đường sắt 
Diêu Trì - Quy Nhơn (phường Lê Hồng 
Phong, TP Quy Nhơn). Mới đây, CSGT 
phát hiện, xử lý một nhân viên gác chắn 
tại đường ngang thuộc km 1.070+500 (thị 
trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) trong giờ 
làm nhiệm vụ mà hơi thở có nồng độ cồn. 

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT 
đường sắt, Phòng CSGT, CA tỉnh đã lập 

biên bản xử lý vi phạm hành chính trên 
300 trường hợp và tước 150 GPLX. Các vi 
phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu 
lệnh của biển báo hiệu khi đi qua đường 
ngang, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã 
bật sáng và quay đầu xe trong phạm vi an 
toàn đường ngang, tông hỏng cần chắn 
tại đường ngang. Bên cạnh đó, thông qua 
các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng 
CSGT cũng đã phát hiện trên 400 trường 
hợp vi phạm. 

“Lực lượng CSGT đã và đang tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 
vi phạm trật tự ATGT đường sắt, cương 
quyết không để mở đường ngang trái 
phép, kịp thời kiến nghị khắc phục các 
bất cập về hạ tầng. Chúng tôi cũng tăng 
cường giám sát việc thực hiện quy trình, 
quy định về ATGT đường sắt của đội 
ngũ nhân viên gác chắn; lắp đặt loa tuyên 
truyền tại các đường ngang; xử lý nghiêm 
các hành vi cố tình vi phạm các quy tắc 
khi tham gia giao thông tại các điểm giao 
cắt giữa đường bộ với đường sắt nhằm 
hạn chế tối đa các vụ TNGT đường sắt”, 
trung tá Bình nói thêm.              KIỀU ANH

Triệt xóa nhóm chuyên cung cấp ma túy

Ban Pháp chế  
HĐND tỉnh làm việc 
với ngành CA và  
Viện KSND tỉnh 

(BĐ) - Ngày 19.11, Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh làm việc với CA tỉnh và 
Viện KSND tỉnh về việc thẩm tra các báo 
cáo, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp 
thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII.

Từ đầu năm đến nay, CA tỉnh đã 
tích cực, chủ động nắm tình hình, 
tham mưu cấp ủy, chính quyền ban 
hành nhiều chương trình công tác; kịp 
thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác 
phòng chống tội phạm, vi phạm pháp 
luật trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt. 
Tỷ lệ điều tra, phá án các loại tội phạm 
về trật tự xã hội đạt 95%. Tuy nhiên, 
tình hình tội phạm và vi phạm pháp 
luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất 
là tội phạm lợi dụng công nghệ cao để 
lừa đảo, tội phạm ma túy và các hành 
vi vi phạm pháp luật về kinh tế, tham 
nhũng chức vụ, buôn lậu…

Viện KSND 2 cấp cũng đã thực hiện 
tốt công tác thực hành quyền công tố, 
kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo 
về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều 
tra vụ án hình sự, hoạt động tư pháp 
trong giai đoạn truy tố, xét xử vụ án 
hình sự; kiểm tra việc tạm giữ, tạm 
giam, thi hành án hình sự; công tác kiểm 
sát giải quyết các vụ án hành chính… 
góp phần giữ vững an ninh chính trị 
trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, đã kịp 
thời phối hợp với cơ quan CSĐT khởi 
tố một số vụ án liên quan đến phòng, 
chống dịch Covid-19.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 
Phạm Hồng Sơn ghi nhận những kết 
quả đạt được của 2 ngành, lưu ý 2 ngành 
cần hoàn thiện báo cáo để trình kỳ họp 
HĐND tỉnh sắp tới, trong đó tập trung 
nêu rõ thực trạng và giải pháp cụ thể 
phòng, chống tội phạm trong tình hình 
hiện nay.                                        K.ANH

15 năm tù giam  
cho tội giết người

(BĐ) - Đó là mức án mà Hội đồng xét 
xử TAND tỉnh vừa tuyên phạt đối với 
bị cáo Đào Tiên Cần (SN 1996, TP Quy 
Nhơn) phạm tội giết người. 

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 
phút ngày 27.4, Cần đi đến khu vực 
khách sạn A.Q. (phường Trần Quang 
Diệu, TP Quy Nhơn) để tìm đánh 
anh Nguyễn Trường theo lời nhờ của 
Nguyễn Đình Đức. Khi thấy Đức đứng 
nói chuyện với anh Huỳnh Hữu Huy, 
Cần đã dùng cục bê tông vỡ đánh vào 
phía sau đầu của anh Huy gây thương 
tích. Khi biết đánh nhầm người, Cần, 
Đức đã đưa anh Huy đến Phòng khám 
đa khoa khu vực 4 Phú Tài (TP Quy 
Nhơn) để khâu vết thương. 

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng 
ngày, nghe tin bạn mình là Huy bị đánh, 
Lê Quốc Anh, Trần Đình Quang, Trương 
Nguyễn Huy Hoàng, Lê Khắc Hảo đến 
để xem tình hình. Tại đây, giữa Cần và 
Trần Đình Quang xảy mâu thuẫn, Cần 
xin lỗi vì đã đánh Huy nhưng không 
được Quang bỏ qua và hai bên thách 
thức đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, 
Cần đã dùng dao bấm mang theo sẵn 
đâm 1 nhát trúng vào bụng của Quang, 
khiến Quang tử vong sau đó.

Q.THÀNH

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT:

Đối tượng Bắc cùng tang vật.                          Ảnh: T.L

ma túy từ Bắc bán lại cho nhiều đối tượng, 
trong đó hầu hết là giới trẻ trên địa bàn 
tỉnh.                                                       T.LONG
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Bình Định

Dịp này, ông Trần Quang 
Khanh, Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội VHNT Bình Định đã 
chia sẻ với phóng viên Báo Bình 
Định về những đóng góp của 
văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong việc 
“soi đường cho quốc dân đi” thời 
kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc 
và giai đoạn xây dựng, phát triển 
đất nước hiện nay, cùng những 
kỳ vọng ở Hội nghị sắp đến. 

● Thưa ông, nếu phải phác 
thảo hành trình của văn nghệ sĩ 
Bình Định trong công cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, ông sẽ… 

-  Văn hóa của một vùng đất 
thường gắn liền với những đặc 
điểm về lịch sử, địa lý và con 
người của vùng đất đó. Ở vào 
vị trí là vùng biên viễn, người 
Bình Định được hun đúc và có 
khí chất riêng, văn nghệ sĩ Bình 
Định cũng thế. Những năm 
trước cách mạng, Bình Định là 
nơi bắt rễ của nhiều văn nghệ 
sĩ lừng danh như: Hàn Mặc Tử, 
Yến Lan, Quách Tấn, Chế Lan 
Viên, là nơi khởi phát “Trường 
thơ loạn” với Bích Khê, Hoàng 
Diệp… Đó là chưa kể “ông hoàng 
thơ tình” Xuân Diệu. Và đặc biệt 
phần nhiều trong số họ sau đó 
đã đi theo cách mạng hoặc có 

Văn nghệ sĩ Bình Định luôn đồng hành 
và sẵn sàng phục vụ dân tộc

cảm tình rõ rệt với cách mạng.
Sau năm 1954, nhiều văn nghệ 

sĩ Bình Định tập kết ra Bắc, họ là 
nhà thơ, nghệ sĩ sân khấu, là kịch 
tác gia… có nhiều đóng góp cho 
cách mạng trên đất Bắc. Ở miền 
Nam, Bình Định cũng có nhiều 
văn nghệ sĩ hoạt động phản chiến 
rồi đứng hẳn về phía nhân dân 
mà tiêu biểu là nhạc sĩ Trần Long 
Ẩn. Từ là một sinh viên trưởng 
thành cùng phong trào “Hát cho 
đồng bào tôi nghe” và viết hàng 
loạt ca khúc như: Người mẹ Bàn 
Cờ, Hoa lục bình, Hát trên đường 
tranh đấu, Hành khúc thành phố, 
Người cha bến tàu, Người hát cho 
phận mình…, năm 1972 ông rời 
Sài Gòn ra vùng giải phóng. Ở 
chiến khu, ông được các nhạc sĩ 

đàn anh dìu dắt, sau đó ra Bắc 
học đại học âm nhạc và trở thành 
một trong những cánh chim đầu 
đàn của dòng nhạc cách mạng... 

Sau ngày đất nước thống 
nhất, những văn nghệ sĩ từng 
hoạt động tuyên huấn ở chiến 
khu về càng phát huy năng 
lực sáng tạo, có thể kể như các 
nhà thơ, nhà văn: Lệ Thu, Cao 
Duy Thảo, Ngô Thế Oanh, Thu 
Hoài, Từ Quốc Hoài, Văn Trọng 
Hùng…; họ hợp với số văn nghệ 
sĩ từ miền Bắc về và số sống 
và viết ở quê nhà như Bùi Thị 
Xuân Mai, Nguyễn Văn Chương, 
Nguyễn Thanh Hiện, Lê Văn 
Ngăn… làm nên một đội ngũ 
sáng tác phải nói là hùng hậu. 

● Vậy từ thời kỳ đất nước đổi 

Theo kế hoạch, ngày 24.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc  
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đặc 
biệt quan trọng này giúp chúng ta đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 
35 năm đổi mới; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ 
trong giai đoạn 2021 - 2026, tầm nhìn đến năm 2045. 

Ông TRẦN QUANG KHANH 

Văn nghệ sĩ Bình Định trong một chuyến thực tế sáng tác ở Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh). Ảnh chụp trước 
ngày 27.4.2021.                                                                                                                                                        Ảnh: Hội VHNT

Ngày 20.11, tại Đường sách TP Hồ 
Chí Minh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 
đã có buổi giao lưu và chia sẻ đến 
khán giả của mình nhân dịp ra mắt  
2 tuyển tập nhạc 300 bài hát thiếu nhi 
và 20 năm sáng tác âm nhạc Nguyễn 
Văn Chung do NXB Đồng Nai ấn hành. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là 
người có nhiều ca khúc được đông 

đảo giới trẻ yêu thích như: Con đường 
mưa, Tình yêu mang theo, Mộng thủy 
tinh, Chiếc khăn gió ấm…; đặc biệt là 
Nhật ký của mẹ. Đây là ca khúc hiếm 
hoi của nhạc Việt đương đại nổi 
tiếng suốt nhiều năm liền, trở thành 
“ca khúc quốc dân” của mọi người,  
mọi nhà.                              

 (Theo SGGP)

mới - một thời kỳ sôi động của văn 
nghệ - đến nay thì sao, thưa ông?

- Thời kỳ đất nước đổi mới, 
sau năm 1986, một lực lượng văn 
nghệ sĩ hùng hậu lần lượt tiếp 
nối. Từ khi Hội VHNT tỉnh được 
thành lập (năm 1990), đội ngũ 
văn nghệ sĩ các chuyên ngành 
mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, 
sân khấu… đã lớn mạnh không 
ngừng cùng với lực lượng sáng 
tác văn học đã làm nên một nền 
văn học nghệ thuật Bình Định 
khởi sắc, hòa theo dòng chảy 
của văn học nghệ thuật cả nước, 
góp phần xây dựng văn hóa, xây 
dựng con người Việt Nam. Có thể 
nói trong bất cứ hoàn cảnh nào 
thì văn nghệ sĩ Bình Định cũng 
sẵn sàng đồng hành và phục vụ 
dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ 
Đảng, Nhà nước giao phó.

Hiện nay, chỉ kể những văn 
nghệ sĩ sinh hoạt trong Hội 
VHNT tỉnh đã có hơn 350 người 
hoạt động ở các chuyên ngành:  
Văn học, nghiên cứu văn nghệ 
dân gian, mỹ thuật, âm nhạc, 
sân khấu, nhiếp ảnh, múa… 
Thời gian qua, đội ngũ này đã 
cho ra đời một khối lượng tác 
phẩm lớn với nhiều tác phẩm 
có chất lượng cao với hàng trăm 
tác phẩm được trao Giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu.

Dù vậy phải thẳng thắn thừa 
nhận rằng, những thành tựu văn 

học nghệ thuật mà tỉnh ta đạt 
được trong thời gian qua chưa 
tương xứng với sự nghiệp đổi mới 
của đất nước và chưa xứng tầm 
với sứ mệnh “soi đường cho quốc 
dân đi” như Bác Hồ kính yêu từng 
gửi gắm tại Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc lần thứ I cách đây 75 năm. 
Biểu hiện cụ thể nhất đó là tỉnh ta 
còn chưa có các công trình và tác 
phẩm văn học nghệ thuật có giá 
trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, 
xứng tầm với đòi hỏi của nhân 
dân, chưa xây dựng được những 
hình tượng văn học nghệ thuật 
có sức sống lâu bền trong lòng 
công chúng. Đây đó vẫn tồn tại 
những tác phẩm sa đà vào hình 
thức, thiếu tính nhân văn. 

● Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
được ví như “Hội nghị Diên Hồng 
về văn hóa”- sẽ đưa ra những định 
hướng lớn cho một chặng đường xa, 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở 
vai trò là người lãnh đạo Hội, ông 
kỳ vọng gì vào Hội nghị lần này?

- Hội VHNT tỉnh và văn nghệ 
sĩ Bình Định thực sự rất háo hức 
hướng về Hội nghị đặc biệt quan 
trọng này. Xuyên suốt các thời kỳ 
lãnh đạo cách mạng, chúng ta 
đều biết mỗi thời kỳ, nhiệm vụ 
cách mạng có sự thay đổi, song 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của văn hóa trong quan điểm, 
tư duy của Đảng không thay đổi, 
vẫn đúng như tư tưởng Hồ Chí  
Minh - Văn hóa phải được coi 
trọng ngang chính trị, kinh tế, xã 
hội. Tuy nhiên một vấn đề được 
đặt ra, vì sao chúng ta coi trọng 
văn hóa đến thế  nhưng ở thời 
điểm này, văn hóa, đạo đức xã 
hội lại bị đánh giá là xuống cấp? 

Chính vì vậy chúng tôi mong 
muốn từ Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc lần này, Đảng và Nhà nước 
sẽ có nhìn nhận thấu đáo, đánh 
giá và đưa ra giải pháp cụ thể 
đối với lĩnh vực văn hóa nói 
chung và văn học nghệ thuật 
nói riêng. Quan trọng nhất là 
phải có hành động cụ thể, thiết 
thực khắc phục cách làm chung 
chung, thiên về bề nổi. Chúng tôi 
cũng mong mỏi đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo văn hóa, văn học nghệ 
thuật được lựa chọn đào tạo bài 
bản, có kiến thức chuyên sâu về 
lĩnh vực phụ trách; đồng thời, 
mong muốn Đảng và Nhà nước 
có chính sách để văn học nghệ 
thuật có được tiếng nói thiết thực 
hơn với những công trình nghệ 
thuật phục vụ đời sống xã hội. 

● Xin cảm ơn ông!
TRỌNG LỢI (Thực hiện)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt tuyển tập 
300 bài hát thiếu nhi l Ngày 18.11, UBND huyện Tuy 

Phước ban hành Quyết định số 8338/
QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án “Nhà biểu diễn tuồng tại Đền thờ 
Danh nhân Văn hóa Đào Tấn” ở thôn Vinh 
Thạnh 1, xã Phước Lộc, quê hương của 
Hậu tổ tuồng Đào Tấn, với tổng mức đầu 
tư dự kiến là 1,19 tỷ đồng từ nguồn ngân 
sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp 
khác. Thời gian thực hiện dự án trong 2 
năm (2021 - 2022). LAI XUÂN

l Siêu sao Hollywood Jennifer 
Lopez (J.Lo) đã chính thức trở lại sau 
hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, 
cô sánh vai cùng nam diễn viên Owen 
Wilson trong tựa phim hài lãng mạn 
Marry me. Mới đây, bộ phim đã tung ra 
trailer đầu tiên hé lộ những thước phim 
lung linh, hứa hẹn sẽ đem đến khán giả 
những phút giây ngọt ngào, vui vẻ cùng 
trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc tại rạp 
vào mùa Valentine 2022 tới. (Theo VOV)

TIN VẮN

Hai năm qua, trong diễn biến rất phức tạp của 
dịch Covid-19, nhiều hoạt động văn học nghệ thuật bị 
đình trệ song văn nghệ sĩ tỉnh nhà vẫn không ngừng 
nỗ lực sáng tạo tác phẩm. Các nhà thơ, nhà văn là 
phóng viên của tạp chí Văn nghệ Bình Định đã xông 
pha, phản ảnh kịp thời các hoạt động phòng chống 
dịch của các lực lượng tuyến đầu trên địa bàn của tỉnh, 
kể các câu chuyện về những tấm lòng nhân ái cưu 
mang, chia sẻ cùng đồng bào khó khăn trong dịch 
bệnh... Nhiều bài thơ về phòng chống dịch của các 
nhà thơ Bình Định được đăng tải trên các tờ báo, tạp 

chí trong cả nước. Nhà thơ Ngô Văn Cư đã cho xuất 
bản tập trường ca Thời cách ly chống dịch. 

Ở lĩnh vực âm nhạc, các nhạc sĩ Bình Định cũng 
đã cho ra đời hơn 40 ca khúc về chủ đề phòng chống 
dịch Covid-19; Chi hội Âm nhạc đã lựa chọn thực hiện 
tuyển tập ca khúc Giữ trọn niềm tin với 30 tác phẩm 
của 22 tác giả. Một số tác giả và ca khúc viết về phòng 
chống Covid-19 được Đài PT-TH Bình Định mời dàn 
dựng 3 chương trình giới thiệu. Có khá nhiều tranh, 
ảnh về chủ đề này được các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh 
đầu tư tâm huyết… 

Hoạt động sáng tạo luôn bám sát thực tiễn đời sống 
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Bình Định

Theo khảo sát của Phòng Quản lý 
TDTT (Sở VH&TT), hiện trên địa bàn 
tỉnh có 16 SVĐ, trong đó có 1 SVĐ có 
khán đài; 33 nhà tập luyện, thi đấu 
TDTT; 15 sân bóng đá 11 người; 60 sân 
bóng đá mini; 568 sân bóng chuyền; 
19 sân quần vợt; 61 bể bơi các loại… 
Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng 
tiếp tục được phát triển sâu rộng và 
lan tỏa đến mọi đối tượng, lứa tuổi, địa 
bàn khác nhau với nhiều hình thức đa 
dạng, chất lượng từ cấp cơ sở đến tỉnh, 
thu hút đông đảo quần chúng nhân 
dân tham gia tập luyện, rèn luyện nâng 
cao sức khỏe, thể chất, tinh thần. Điều 
này thể hiện qua số người tham gia 
tập luyện TDTT thường xuyên chiếm 
33,2% dân số; số hộ gia đình tham gia 
tập luyện TDTT thường xuyên 21,5%; 
có hơn 625 CLB TDTT ở xã, phường, 
thị trấn, trong các cơ quan, đơn vị được 
thành lập.

Bên cạnh đó, hệ thống nhà văn 
hóa xã được xây mới, sửa chữa cải tạo 
khang trang tại rất nhiều địa phương 
để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới những năm qua cũng đang 
phát huy hiệu quả tích cực. 

Sau khi có nhà văn hóa xã, UBND 
xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã vận 
động thành lập 5 CLB thể thao gồm: 
Bóng chuyền, võ cổ truyền, bóng bàn, 
cờ tướng, nhảy hiện đại. Xã đã mua 
sắm một số trang thiết bị ban đầu để 
người dân trong xã có thể tham gia. 
Nhờ đó, các CLB hoạt động ngày càng 
hiệu quả hơn, sôi động hơn. 

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, công 
chức văn hóa xã hội xã Phước Sơn, cho 
biết: “Có thể nói, hệ thống nhà văn 
hóa xã được xây dựng theo những tiêu 
chí cụ thể mở ra cơ hội rất lớn để các 
địa phương có điều kiện tổ chức các 
hoạt động văn hóa, thể thao cho người 
dân. Tuy nhiên, để phát huy hết công 
năng của những cơ sở này cần sự năng 
động của đội ngũ cán bộ cơ sở, làm 
sao khuyến khích được các mô hình, 
CLB tổ chức hoạt động bài bản, thu 
hút được đông đảo người dân tham 
gia. Nói chung là phải biết nuôi dưỡng 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC 
QUỐC GIA NĂM 2021:

Thúy Triên đoạt 
HCĐ nội dung 
cờ tiêu chuẩn

(BĐ) - Sáng 20.11, các kỳ thủ tham 
dự Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc 
gia năm 2021 thi đấu ván cuối nội dung 
cờ tiêu chuẩn. Ở bảng nữ, kết thúc  
9 ván đấu, kỳ thủ Nguyễn Thị Thúy 
Triên (Bình Định) được 6 điểm, đoạt 
HCĐ (đồng hạng 3 với kỳ thủ Nguyễn 
Thanh Thủy Tiên (TP Hồ Chí Minh). 
Với 7 điểm giành được, kỳ thủ Nguyễn 
Thị Mai Hưng (Bắc Giang) xuất sắc 
đoạt HCV; HCB thuộc về kỳ thủ Lương 
Phương Hạnh (Bình Dương).

Ngày 21.11, các kỳ thủ bước vào thi 
đấu nội dung cờ chớp.

Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc 
gia năm 2021 khởi tranh từ ngày 14.11 
tại Quảng Ninh. Tham gia giải có 57 
VĐV đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên 
toàn quốc; đoàn Bình Định có 4 kỳ thủ 
(3 nữ, 1 nam). Các VĐV tranh 6 bộ huy 
chương tại các nội dung cá nhân nam, 
nữ, cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. 

LÊ NA

Chiều 20.11, thầy trò HLV  
Park Hang Seo bước vào đợt tập huấn 
trong vòng 10 ngày tại TP Vũng Tàu 
(Bà Rịa - Vũng Tàu). Ban đầu, kế hoạch 
của đội sẽ có trận đấu tập với CLB  
TP Hồ Chí Minh, nhưng sau đó HLV 
Park Hang Seo hủy kế hoạch này. Sở dĩ 
HLV Park Hang Seo làm vậy là vì thời 
gian qua đội tuyển đã có quá nhiều trận 
đấu với các đối thủ mạnh ở vòng loại 
cuối của World Cup 2022, nên đá tập 
với một đội trong nước nhằm chuẩn bị 
cho AFF Cup là không cần thiết. 

Thêm vào đó, ông thầy người Hàn 
Quốc cũng muốn dưỡng chân cho các 
tuyển thủ, vì nhiều người vẫn còn đau 
trong thời gian qua và đang tập luyện 
hồi phục để trở lại như Minh Vương, 
Đình Trọng… Tuyển Việt Nam tập huấn 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến ngày 
30.11 sẽ quay lại TP Hồ Chí Minh, ngày 
1.12 cả đội sẽ di chuyển sang Singapore 
chuẩn bị cho AFF Cup 2020 sẽ diễn ra 

HLV Shin Tae-yong 
muốn Indonesia 
nhập tịch 4 cầu 
thủ châu Âu 

Để tăng cường sức mạnh cho tuyển 
Indonesia tại AFF Cup 2020, HLV  
Shin Tae-yong đề xuất Liên đoàn 
Bóng đá Indonesia (PSSI) nhập tịch 4 
cầu thủ từ châu Âu. Bốn người được 
HLV Shin Tae-yong đề xuất đều có 
gốc gác Indonesia gồm: Kevin Diks 
Bakarbessy, Sandy Walsh, Mees 
Hilgers (hiện đang có quốc tịch Hà 
Lan) và Jordi Amat Maas (hiện đang 
có quốc tịch Tây Ban Nha).

Cả 4 cầu thủ trên đều là hậu vệ và 
đang đá chính cho các đội bóng châu 
Âu. Kevin hiện thi đấu cho Copenhagen 
ở giải vô địch quốc gia (VĐQG) Đan 
Mạch. Sandy và Jordi Amat đang chơi 
cho Mechelen và AS Eupen (giải VĐQG 
Bỉ), còn Mees thuộc biên chế Twente 
(giải VĐQG Hà Lan).

Theo truyền thông xứ vạn đảo, 
trong 4 cầu thủ châu Âu, Kevin Diks 
Bakarbessy được chú ý hơn cả. Anh 
sinh năm 1996 tại Hà Lan, có ông 
bà là người Indonesia. Cầu thủ này 
có thể thi đấu nhiều vị trí, từ hậu 
vệ cánh tới tiền vệ phòng ngự. Mùa 
giải 2017/2018, Kevin Diks dự UEFA 
Champions League trong màu áo 
Feyenoord Rotterdam. Trong trận gặp 
Manchester City ở vòng bảng, Kevin 
Diks đã được thi đấu với nhiều ngôi 
sao như Bernardo Silva, Kevin De 
Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesus 
cho đến Sergio Aguero. 

Tháng 7.2020, Kevin gia nhập 
Copenhagen và đóng góp 7 bàn cùng  
8 kiến tạo sau 26 trận trên mọi đấu 
trường. Chủ tịch PSSI Mochamad 
Iriawan cho biết sau vòng loại thứ hai 
World Cup 2022, HLV Shin Tae-yong 
cần bổ sung những cầu thủ cao to vào 
đội hình. Bốn cầu thủ ông Shin đề xuất 
đều cao trên 1,8 m. Sandy cao 1,85 m, 
Jordi Amat cao 1,84 m, Mees cao 1,83 m 
và Kevin cao 1,82 m.                                   

    (The ZING)

KHAI THÁC HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ:

Nhìn từ những điểm sáng
Những năm gần đây, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh được quan tâm 

đầu tư. Tuy vậy, để phát huy tốt, khai thác hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa cơ sở cần thực 
sự linh hoạt, đổi mới về hình thức và nội dung hoạt động.

HLV Park hủy trận đấu tập với CLB TP Hồ Chí Minh

Diện tích sân ngoài trời của Nhà Văn hóa xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước) khá rộng, giúp các CLB bóng chuyền, 
võ cổ truyền có nhiều không gian để tập luyện (ảnh chụp khi chưa có dịch Covid-19).                   Ảnh: HOÀNG QUÂN

phong trào để các hoạt động ngày càng 
được phát triển mạnh cả về chất lượng 
và số lượng”.

Nhiều năm qua, TX Hoài Nhơn là 
một trong vài địa phương ở tỉnh duy 
trì được phong trào văn hóa, thể thao 
đa dạng, sôi nổi ở các xã, phường. 
Để làm được điều đó, Trung tâm  
VH-TT&TT thị xã kết nối hoạt động 
thường xuyên với 17 trung tâm  
VH-TT&TT xã, phường, phục vụ tốt 
hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân 
dân; đa dạng hóa và đẩy mạnh các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần 
chúng; nhiều hoạt động bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản văn hóa, sinh hoạt 
cộng đồng đã được quan tâm thực hiện 
và từng bước đi vào nền nếp. 

Hằng năm, Trung tâm VH-TT&TT 
thị xã tổ chức 6 - 8 hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, 12 - 14 giải thi đấu thể thao 
cấp thị xã, các đợt tuyên truyền lưu 
động với sự tham gia sôi nổi của các 
tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng 
đời sống văn hóa tinh thần ngày càng 
thêm phong phú. Tất cả xã, phường 
trên địa bàn thị xã có trung tâm văn 
hóa - thể thao, được thành lập, nâng 

cấp trên cơ sở trung tâm học tập cộng 
đồng, với diện tích đất được bố trí 
bảo đảm theo quy định (diện tích hội 
trường từ 500 m2, khu văn hóa thể thao 
từ 2.000 m2 trở lên). Hằng năm, các 
hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT 
được tổ chức khá rầm rộ tại các trung 
tâm văn hóa - thể thao xã và nhà văn 
hóa - khu thể thao thôn, thu hút sự 
quan tâm và tham gia của đông đảo 
các tầng lớp nhân dân. Bình quân mỗi 
năm có khoảng 78 hội thi, hội diễn văn 
nghệ, diễn đàn, sân khấu hóa; 101 giải 
thể thao quy mô cấp xã.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin 
TX Hoài Nhơn Nguyễn Văn Dũng cho 
biết: “Hiện tất cả các trung tâm văn 
hóa - thể thao xã, phường thuộc thị xã 
đã thành lập ban chủ nhiệm, trong đó, 
hầu hết phân công công chức văn hóa -  
xã hội làm chủ nhiệm, riêng phường 
Tam Quan do phó chủ tịch UBND 
phường làm chủ nhiệm. Các trung tâm 
văn hóa - thể thao đã được xây dựng 
quy chế tổ chức và hoạt động; hằng 
năm đều có kế hoạch hoạt động văn 
hóa - văn nghệ, TDTT”.

HOÀNG QUÂN

từ ngày 5.12 đến 1.1.2022.
Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV 

Park Hang Seo gọi thêm một số nhân 
tố từ đội U23 như Lê Văn Đô, Trần 
Văn Đạt hay Hồ Thanh Minh, sau khi 
thể hiện tốt tại vòng loại U23 châu Á 

hồi tháng 10. Quan Văn 
Chuẩn được bổ sung 
để tập luyện cùng các 
thủ môn Nguyễn Văn 
Hoàng, Bùi Tấn Trường 
và Trần Nguyên Mạnh 
trong bối cảnh Đặng 
Văn Lâm và Nguyễn Văn 
Toản chấn thương. Chưa 
hết, thủ môn Phạm Văn 
Cường của CLB TP Hồ 
Chí Minh đã được gọi 
triệu tập bổ sung cho đợt 
tập trung tại Vũng Tàu. 
Văn Cường từng gây 
ấn tượng mạnh trong 
màu áo Quảng Nam với 

chức vô địch V-League 2017, sau đó 
được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam 
chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan 
tại lượt trận cuối cùng vòng loại Asian 
Cup 2019.

(Theo bongdaplus, VnE)

HLV Park Hang Seo được giao chỉ tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup. 
Ảnh: VFF
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Bình Định

Thị trường vật liệu xây dựng nhiều biến động 
Đầu tháng 11.2021, thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục lập kỷ lục giá. Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng 

báo giá mới tiếp tục tăng 10 - 20% so với tháng 9.2021. Các DN sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ 
đầu tư… càng khó khăn hơn. 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, chỉ số 
giá xây dựng tháng 10.2021 tăng trên 3% 
so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân 
chính là giá các loại vật liệu xây dựng 
(VLXD) tăng cao, như: Thép xây dựng 
tăng 30 - 40% (mức tăng này được xem 
là không theo quy luật thông thường), 
xi măng tăng 3 - 5%... 

Theo ông Nguyễn Tường Quang, đại 
diện Công ty CP Phát triển đầu tư xây 
dựng và du lịch An Phú Thịnh, trong 
một dự án bất động sản, chi phí sắt thép 
chiếm khoảng 15 - 20% (thuộc nhóm chi 
phí xây dựng). Do đó, khi giá sắt thép 
tăng tới 50%, chủ đầu tư buộc phải điều 
chỉnh tăng giá bán ra thêm 5 - 10%, thậm 
chí 15%. 

Đầu tháng 11, giá thép tiếp tục tăng 
cao. Cụ thể, giá thép cuộn CB240 của 
Tập đoàn Hòa Phát tăng 460 đồng/kg, 
hiện ở mức 16.770 đồng/kg. Thép cây 
D10 CB300 tăng 410 đồng/kg, lên mức 
16.820 đồng/kg. Tương tự, thép Thái 
Nguyên cũng tăng giá: Thép CB240 
thêm 860 đồng/kg, lên mức 17.200  
đồng/kg, thép D10CB300 tăng 260  
đồng/kg, lên mức 17.260 đồng/kg. 

Cùng với thép, giá xi măng cũng 
tăng khá nhiều, trung bình từ 80.000 - 
100 nghìn đồng/tấn. Các loại xi măng 
được chọn sử dụng nhiều trên thị trường 
như: Vicem, Nghi Sơn, Phúc Sơn, Sông 
Gianh, Cẩm Phả, Hoàng Thạch đều tăng 
với mức 5 - 10%, phổ biến  ở mức 1.150 - 
1.880 đồng/kg… 

Tôn màu các loại có giá từ 83.000 - 
115 nghìn đồng/m khổ 1,07 m; tôn sóng 
ngói giá từ 84.000 - 115 nghìn đồng/m 
khổ 1,07 m; tôn lạnh từ 52.000 - 79.000 
đồng/m khổ 1,07 m. 

Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc 
Công ty CP Gạch Tuy nen Bình Định, 
cho biết: “Vì chính sách kinh doanh bền 
vững, chia sẻ lợi ích với cộng đồng và 

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Sở chịu trách nhiệm 
tổng hợp thông tin về giá hàng hóa mà các tổ chức, DN đã thực hiện kê khai giá. 
Giá VLXD được thông tin kịp thời về Sở Xây dựng để xây dựng và công bố chỉ số 
giá xây dựng, đây là cơ sở quan trọng cho nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến lĩnh vực giá để thực hiện phù hợp quy định. Qua đó, Sở Tài chính 
phối hợp kiểm tra, khảo sát giá đối với các chủng loại sản phẩm VLXD có biến 
động mạnh trên thị trường địa bàn tỉnh hoặc xử lý vi phạm pháp luật về giá theo 
thẩm quyền quy định. 

Các công trình xây dựng tại tỉnh gặp khó khăn khi giá VLXD tăng liên tục.                               Ảnh: HẢI YẾN 

Thị trường có rất nhiều loại đèn bàn 
phục vụ nhu cầu học tập của trẻ em. Tuy 
nhiên, để chọn được chiếc đèn có màu 
sắc kiểu dáng phù hợp với mong muốn 
của trẻ, giúp bé thêm hào hứng trong 
học tập, lại đảm bảo các điều kiện kỹ 
thuật không dễ. 

Về mẫu mã, hiện đèn bàn phục vụ 
việc học có rất nhiều loại, kiểu dáng, 
hầu hết đều có gắn thêm đồng hồ, thiết 
kế có thêm nhiều vật trang trí như nhân 
vật phim hoạt hình… để các bé tha hồ 
lựa chọn. Thang giá loại đèn này cũng 
rất rộng, từ khoảng trăm nghìn đồng đã 
mua được đèn tốt, nhưng cũng không 
thiếu loại giá lên đến vài triệu đồng. Xác 
định kiểu dáng phù hợp, giá cả có thể 
không mất nhiều thời gian. Nhưng để 
chọn đúng loại đèn phù hợp với bản thân 
các bé, không gian nơi học tập, bố mẹ cần 

Đèn học phù hợp với trẻ 

Thị trường có rất nhiều loại đèn bàn phục vụ 
nhu cầu học tập của trẻ em. 

TƯ VẤN

Các trung tâm, siêu thị điện máy trong 
tỉnh đang giảm giá mạnh hàng trăm loại 
sản phẩm, nhiều mặt hàng có mức giảm 
lên đến trên 50%. Ví dụ, siêu thị Điện máy 
Chợ Lớn đang có chương trình “Lễ hội giải 
phóng hàng tồn, giảm giá lịch sử” mức 
giảm giá lớn nhất lên đến trên 60%/sản 
phẩm. Cụ thể, ti vi Samsung 4K 85 inch 
giảm tới 64% chỉ còn 36,3 triệu đồng; 
mẫu 55 inch giảm 47% còn 15,8 triệu 
đồng. Tủ lạnh, tủ đông giảm giá đến 35%; 
máy lạnh giảm giá hơn 40%... Gọi là hàng 
tồn nhưng tất cả đều mới chỉ sản xuất 
trong năm 2020, thậm chí nhiều mẫu mới 
ra đời vào đầu năm 2021. 

Tương tự, siêu thị Điện máy Xanh 
cũng giảm giá hàng loạt sản phẩm từ 
máy lạnh, ti vi, máy giặt đến các loại đồ 
điện gia dụng khác, với mức giảm giá từ 
5 - 60%. Ngay cả các cửa hàng bán lẻ cũng 
tìm cách bán thật nhanh những mẫu 
hàng đang có trong kho. 

Theo thông tin từ một số chuyên gia 
kỹ thuật, có điều này là bởi tại nhiều cuộc 
trưng bày, giới thiệu sản phẩm mới cho 
năm 2022, hầu hết các nhà sản xuất đều 
đưa ra nhiều mẫu mã mới với tính năng 
vượt trội. Các nhà bán lẻ buộc phải đẩy 
hàng càng sớm càng tốt để đón mẫu mã 
mới!

Hàng điện máy  
giảm giá mạnh,  
bán tháo hàng tồn 

Những ngày qua, rau củ quả các loại 
tiếp tục khan hiếm hàng, giá tăng cao. 
Cà chua ở mức 35.000 - 40.000 đồng/
kg (loại 16 - 20 trái/kg), giá cao kỷ lục 
nhưng không có hàng bán. Giá các loại 
rau xanh cũng tăng gấp 2 lần so tháng 
trước. Không chỉ vậy, theo những người 
buôn bán rau, bó rau cải, muống, lang, 
ngót, mùng tơi chỉ còn bằng một nửa so 
với trước nhưng giá lại đắt hơn trước khá 
nhiều, dao động 4.000 - 6.000 đồng/bó. 

Thông thường cận tết là thời điểm giá 
thịt (heo, gà, bò) hay tăng cao nhưng năm 
nay thì ngược lại, vẫn tiếp tục đà giảm. 
Giá thịt heo các loại giảm 10 - 20% so với 
tháng trước. Giá thịt heo dao động 80.000 - 
100 nghìn đồng/kg, riêng sườn non, ba 
chỉ rút xương dao động 110 - 120 nghìn 
đồng/kg. Tuy giá thịt heo hạ nhưng giá 
các món chế biến từ thịt heo như nem, 
chả, tré lại giữ nguyên do giá nhân công, 
vận chuyển, chi phí khác tăng. 

                                                               C.HIẾU

để tăng năng lực cạnh tranh, đến giờ 
chúng tôi vẫn giữ nguyên giá gạch tuy 
nen. Cụ thể như: Gạch 6 lỗ A kích thước 
110x135x100 giá 992 đồng/viên; gạch 2 
lỗ A kích thước 180x75x43 giá 799 đồng/
viên; gạch 4 lỗ A kích thước 90x90x90 
giá 712 đồng/viên”. Tuy nhiên trong 
bối cảnh giá xăng dầu tăng, chi phí vận 
chuyển tăng, khả năng DN này còn giữ 
giá lâu hơn không nhiều, hơn nữa các 
nhà cung cấp khác đã rục rịch tăng giá 
từ vài tháng trước.

Giá VLXD liên tục tăng khiến các DN, 
cửa hàng kinh doanh mặt hàng này gặp 
khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, chủ 
một cơ sở kinh doanh VLXD ở đường 
Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn), cho 
biết: Những tháng đầu năm 2021, VLXD 
được tiêu thụ khá mạnh thì ngay sau đó 
rơi vào trầm lắng do dịch Covid-19 khiến 
hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng 
hóa khó khăn. Từ tháng 5 đến nay, giá 
VLXD tăng lên khoảng 40 - 50% khiến 
nhiều người ngừng ý định xây sửa nhà 
cửa; những người đang làm thì cũng tìm 

cách làm xong phần thô để nghe ngóng 
diễn biến thị trường. Thường thì vào 
mùa mưa, giá VLXD sẽ giảm chút ít hoặc 
đứng giá, năm nay thì ngược lại. 

Không chỉ chủ đầu tư, người dân 
mà ngay các nhà thầu xây dựng nhận 
thầu trọn gói cũng đau đầu với bài toán 
VLXD tăng giá. Do đơn giá xây lắp đội 
lên quá cao so với khi ký hợp đồng, nên 
những nhà thầu đàm phán không thành 
công với chủ đầu tư đều phải chấp nhận 
lỗ. Bởi nếu thi công không đúng tiến độ 
theo hợp đồng, mức phạt nặng khiến 
mức lỗ còn đậm hơn.

Theo ông Trần Đình Duy, Phó trưởng 
Phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây 
dựng, Sở Xây dựng, hằng tháng, Phòng 
chịu trách nhiệm công bố sản phẩm, 
hàng hóa vật liệu gồm các loại VLXD và 
vật tư được sử dụng phổ biến theo quy 
định của Bộ Xây dựng. Giá VLXD công 
bố chưa có thuế giá trị gia tăng (VAT). 
Trong bối cảnh giá cả biến động lớn, 
động thái này góp phần giảm bớt khó 
khăn cho nhiều DN.

Ông Lê Thanh Quang, Giám đốc Công 
ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam 
Ngân, chia sẻ: Việc Sở Xây dựng công bố 
chỉ số giá xây dựng theo từng tháng và 
khá sát với thị trường giúp các tổ chức, 
cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác 
định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây 
dựng, dự toán xây dựng công trình, giá 
gói thầu, giá hợp đồng xây dựng, quy 
đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng kịp thời.      HẢI YẾN 

suy nghĩ thật kỹ trước khi đi mua đèn.
Nên chọn loại đèn có độ cao từ 40 - 

50 cm hoặc có thể tùy chỉnh độ cao để 
tạo ra vùng sáng phù hợp với trẻ, tỏa 
đều khắp bàn học. Nên chọn loại đèn 
sử dụng bóng led, có công suất dưới 
13W. Trong độ tuổi dưới 16, tầm công 
suất này được cho là phù hợp nhất. Để 

tránh làm mắt trẻ phải điều tiết nhiều, 
gây nhức, mỏi mắt, nên ưu tiên chọn loại 
có ánh sáng sắc vàng hơn là sắc trắng.

Đèn bàn học sẽ phải có chụp đèn. 
Chụp đèn tốt và phù hợp là loại tạo ra 
quầng sáng vừa đủ trên mặt bàn, không 
hắt quá rộng nhưng cũng không che 
khuất nhiều làm ảnh hưởng đến tầm 
nhìn bao quát. Bố mẹ nên ghi nhớ diện 
tích bàn học của trẻ, vị trí đặt đèn và yêu 
cầu người bán bật thử để đối chiếu với 
thực tế của mình.

Lưu ý khi sử dụng đèn học, nên bật 
thêm các đèn khác trong phòng để đảm 
bảo mắt trẻ không điều tiết quá nhiều 
gây mỏi mắt khi nhìn từ sáng qua tối 
và ngược lại. Khi học hay đọc sách thời 
gian dài, nên để không gian ánh sáng 
đồng nhất, mắt trẻ không phải điều tiết 
quá nhiều.                                 BÙI NGHĨA 

Giá rau tiếp tục tăng, 
thịt heo lại hạ 
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Bình Định

Hướng tới việc giúp các bạn 
trẻ nâng cao nhận thức, ra sức 
phấn đấu học tập, rèn luyện, 
đóng góp xây dựng quê hương, 
hằng năm, CLB sinh viên Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh (CLB 
SVBĐ) thường lên kế hoạch tổ 
chức một số hoạt động để các 
thành viên có cơ hội được giao 
lưu, kết nối với đồng hương. Kế 
hoạch này được thảo luận, xây 
dựng từ quãng cuối năm này 
để ngay từ đầu năm sau có thể 
triển khai ngay. 

Bạn Hồ Thị Kim Oanh, Chủ 
nhiệm CLB SVBĐ, tâm tình: 
“CLB là “ngôi nhà chung” gắn 
kết nhiều thế hệ sinh viên Bình 
Định. Sau mỗi chương trình, 
CLB luôn nhận được những 
tình cảm, sự chia sẻ và những 
lời góp ý từ các bạn tham gia, 
đó chính là động lực để CLB 
ngày càng phát triển hơn”.

Những chương trình ý 
nghĩa, như: Mùa hè xanh, 
Xuân quê hương, Giải bóng đá 
truyền thống sinh viên Bình 
Định, Hội trại truyền thống 
sinh viên Bình Định... cùng các 
chương trình thiện nguyện do 

Phát huy tinh thần đoàn kết  
của tuổi trẻ đất Võ

Qua hơn 10 năm hoạt động, CLB sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí Minh (thuộc Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh) đã trở thành sân chơi lành mạnh, góp phần kết nối, phát huy tinh thần đoàn kết của sinh viên Bình Định 
đang học tập tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình “Mùa hè xanh” do CLB tổ chức năm 2019 tại xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn.                                      Ảnh: CLB cung cấp

CLB tổ chức đã thu hút đông 
đảo sinh viên người Bình Định 
tham gia. 

Bạn Nguyễn Thành Nhân, 
vừa tốt nghiệp Trường ĐH 
Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về 
nhân lực, điều kiện vật chất, nhưng Hội 
đồng hương Hoài Ân cũng đã đóng góp 
nhiều trong hoạt động của Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
trong việc hỗ trợ đồng hương Hoài Ân, 
chia sẻ giúp quê nhà Hoài Ân vượt khó 
trong lúc dịch giã.

Mỗi lần nhắc tới hành trình được 
thoát khỏi tâm dịch tại TP Hồ Chí Minh 
vào thời điểm tháng 9.2021, chị Nguyễn 
Thị Anh, ở xã Ân Tường Tây, huyện 
Hoài Ân bồi hồi: “Vợ chồng tôi vào TP 
Hồ Chí Minh mưu sinh. Rồi dịch bệnh 
ập tới, gia đình rơi vào cảnh bế tắc khi 
chồng thất nghiệp, tôi vừa mang thai, lại 
vừa chăm con gái đầu 3 tuổi, chỉ mong 
ngày được về quê. May nhờ Hội đồng 
hương Hoài Ân hỗ trợ xét vào diện ưu 
tiên được về quê bằng xe miễn phí. Nhớ 
lại những ngày ấy, thật sự vợ chồng tôi 
rất xúc động và cảm ơn mọi người”.

Góp sức cùng đồng hương Hoài Ân vượt khó

CLB SINH VIÊN BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH: 

Người dân Hoài Ân ở TP Hồ Chí Minh được đưa về quê vào tháng 9.2021.  
                                                                                                       Ảnh: Hội đồng hương Hoài Ân

Ban tổ chức cuộc thi “Dấu ấn tuổi trẻ” lần thứ 
III - năm 2021 đã tổng kết và trao giải cho các cá 
nhân đạt giải. Theo đó, giải nhất được trao cho bạn 
Huỳnh Thị Gia Linh, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất 
Thành TP Hồ Chí Minh. Giải nhì thuộc về bạn Nguyễn 
Ngọc Bích Loan, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 
Giải ba thuộc về bạn Võ Thị Bích Tuyền, sinh viên 
Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. 2 
bạn Đỗ Thị Lan Anh, sinh viên Trường CĐ Công 
Thương TP Hồ Chí Minh và Bùi Thị Minh Nguyệt, sinh 
viên Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh cùng đạt giải 

 khuyến khích.
Cuộc thi  “Dấu ấn tuổi trẻ” lần thứ III - năm 

2021 do CLB Sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh tổ chức trong tháng 10.2021 và nhận được 
20 bài dự thi của các bạn sinh viên. Ban tổ chức 
đã chọn ra 5 bài dự thi có chất lượng tốt để trao 
giải, phần thưởng chỉ mang tính khích lệ nhưng 
tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn sinh viên Bình 
Định đang học tập tại TP Hồ Chí Minh có cơ hội 
giao lưu, chia sẻ về những khoảnh khắc kỷ niệm 
thời sinh viên.

Trao giải cuộc thi “Dấu ấn tuổi trẻ” lần thứ III - năm 2021

Minh, chia sẻ: “Từng tham gia 
làm tình nguyện viên chương 
trình Xuân quê hương, Hội trại 
truyền thống do CLB tổ chức 
năm 2020, em thấy CLB có 
nhiều hoạt động thật sự rất bổ 

ích, giúp sinh viên Bình Định 
xa nhà đoàn kết cùng nhau 
vượt khó học tốt, thêm yêu  
quê hương”.

Chia sẻ tình cảm của tuổi 
trẻ “đất Võ” với quê nhà thông 
qua các hoạt động thiện nguyện 
do CLB tổ chức, bạn Lâm Khả 
Mi, sinh viên năm 2, Trường 
ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí 
Minh, thành viên CLB, bộc 
bạch: “Giữa lúc dịch Covid-19 
bùng phát tại TP Hồ Chí Minh, 
mặc dù tụi em không được 
trực tiếp tham gia giúp bà con 
cùng với các anh chị Hội đồng 
hương, nhưng được giao phụ 
trách việc tổng hợp đơn đề nghị 
hỗ trợ về quê, đóng gói thực 
phẩm, trả lời thắc mắc của bà 
con… tuy có phần áp lực, mệt 
mỏi nhưng mọi người thấy rất 
vui vì đóng góp sức trẻ hỗ trợ 
đồng bào Bình Định”. 

Cùng với đó, CLB gắn kết 
chặt chẽ với Quỹ học bổng 
Quang Trung (thuộc Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh) trong việc hỗ trợ, giúp 
đỡ sinh viên nghèo có điều 
kiện tiếp tục học tập, mang 
lại hiệu quả tích cực. Ông Lê 
Minh Tổng, Phó Chủ tịch Hội 
đồng hương Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh - Giám đốc Quỹ 
học bổng Quang Trung, cho 
biết: Thời gian qua, chúng tôi 
phối hợp chặt chẽ với Ban chủ 
nhiệm CLB SVBĐ tổ chức nhiều 
hoạt động hỗ trợ sinh viên Bình 
Định đang học tập tại TP Hồ 
Chí Minh, như các buổi hội 
thảo, lớp học về kinh nghiệm 
khởi nghiệp; kỹ năng tư duy, 
làm việc nhóm. Đặc biệt hoạt 
động tặng quà, trao học bổng 
cho sinh viên nghèo, sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn, sinh 
viên có thành tích học tập tốt 
được chúng tôi phối hợp tổ 
chức hằng năm. Các hoạt động 
trên góp phần giúp các em có 
thêm động lực trong học tập, 
khơi dậy sự tự tin sau khi ra 
trường và đi làm.

Năm nay do ảnh hưởng 
của dịch nên có nhiều chương 
trình của CLB không thể diễn 
ra như kế hoạch, bạn Hồ Thị 
Kim Oanh, Chủ nhiệm CLB 
chia sẻ: Hiện tại, CLB đang 
tập trung phát triển các kênh 
truyền thông với những nội 
dung gần gũi với các bạn sinh 
viên phù hợp với tiêu chí của 
CLB; đồng thời thường xuyên 
cập nhật trên trang Facebook 
CLB sinh viên Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh về những thông 
tin chương trình, mời gọi các 
bạn tham gia hoạt động của 
CLB. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm 
CLB đang lên ý tưởng và kế 
hoạch cho những cuộc thi, hội 
thảo trên nền tảng online để tạo 
sân chơi bổ ích cho sinh viên  
Bình Định.            ĐOAN NGỌC 

Bên cạnh hỗ trợ người dân Hoài Ân 
giữa lúc dịch giã, Hội còn vận động các 
nhà hảo tâm đóng góp hơn 100 triệu 
đồng hỗ trợ 61 người dân có hoàn cảnh 
khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; trao 

tặng nhiều phần quà 
lương thực, thực phẩm 
cho bà con cùng vượt 
dịch; đặc biệt, Hội vận 
động quỹ để mua 1.400 
bộ đồ bảo hộ gửi về hỗ 
trợ quê nhà Hoài Ân 
chống dịch…

Anh Vũ Khánh 
Vương (quê xã Ân Đức, 
huyện Hoài Ân), một 
tình nguyện viên của 
Hội đồng hương Hoài 
Ân, tâm tình: “Các 
hoạt động do Hội đồng 
hương Hoài Ân tổ chức 
thực sự ý nghĩa, giúp 

người dân Hoài Ân thêm gắn kết tình 
cảm, đóng góp xây dựng quê hương. 
Cùng với các hoạt động từ thiện, Hội 
cũng tổ chức nhiều hoạt động TDTT để 
anh em đồng hương có cơ hội gặp gỡ, 

giao lưu thắt chặt tình đoàn kết”.
Từ năm 2019 đến nay, thông qua 

việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, TDTT, như: Hội thao Hoài Ân 
năm 2019; tham gia giải bóng đá đồng 
hương Bình Định… Hội đồng hương 
Hoài Ân đã gây quỹ gần 150 triệu đồng 
và hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà tình 
nghĩa cho chị Lê Thị Phượng (ở thị trấn 
Tăng Bạt Hổ) và anh Nguyễn Tùng Lâm 
(ở xã Ân Tín). 

Anh Nguyễn Ý Nhạc, Chủ tịch Hội 
đồng hương Hoài Ân, cho biết: Hiện 
cuộc sống đã trở lại bình thường mới, 
Hội đồng hương Hoài Ân vẫn tiếp tục 
triển khai các hoạt động kết nối bà con 
xa quê. Hội vận động gây quỹ để hỗ trợ 
những hoàn cảnh khó khăn; tùy theo tình 
hình dịch bệnh mà chúng tôi sẽ tổ chức 
những chương trình hỗ trợ thiết thực cho 
bà con Hoài Ân nhân dịp tết Nguyên đán  
Nhâm Dần 2022.                       BẢO MINH
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TRONG NƯỚC

Tưởng niệm người ra đi, 
nhắc nhở người ở lại

Thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. 
Ảnh: Nhân Dân

Tối 19.11, lễ tưởng niệm đồng bào 
mất trong đại dịch Covid-19 diễn ra tại 
điểm cầu chính là Hội trường Thống 
Nhất, TP HCM và Công viên Thống 
Nhất, TP Hà Nội.

Tại điểm cầu chính ở Hội trường 
Thống Nhất, TP HCM, các lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước có mặt trong buổi lễ 
thực hiện nghi thức dâng hương, hoa 
tưởng niệm thân nhân, đồng bào, kiều 
bào, chiến sĩ cả nước qua đời vì Covid-19. 
Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Đỗ 
Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam bày tỏ 

niềm tiếc thương vô hạn, chia buồn sâu 
sắc với các gia đình có người hy sinh và 
tử vong trong đại dịch Covid-19.  

Cùng lúc, các cơ sở tôn giáo trên 
địa bàn TP HCM đổ chuông sầu trong 
5 phút; các tàu, thuyền, sà lan... kéo còi 
tưởng niệm… Người dân tắt đèn, thắp 
nến tại các nơi công cộng, phố đi bộ, 
nhà dân, cầu nguyện cho các nạn nhân. 
Hàng nghìn hoa đăng cũng được thả 
trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu 
Hủ - Bến Nghé của TP HCM lúc 20 giờ 
35 phút. Những mẩu giấy nhỏ ghi tên, 
tuổi người mất được đặt cẩn thận trên 

những chiếc đèn để cầu siêu cho những 
người không may mắn trong đại dịch 
vừa qua và ước nguyện cho người ở lại 
bình an, hạnh phúc. 

Cách Hội trường Thống Nhất chừng 
500 m, xung quanh tượng đài Đức mẹ 
Maria trước Nhà thờ Đức Bà, quận 1, 
TP HCM nhiều người dân mang theo 
nến, hoa cúc đến đặt tại chân tượng, 
cầu nguyện cho người thân qua đời vì 
Covid-19. Nhiều người dân vô tình đi 
qua cũng nán lại trong khoảnh khắc 
thiêng liêng đó, chắp tay nguyện cầu, 
tưởng nhớ.

Đến ngày 19.11, cả nước ghi nhận 
hơn 23.000 người tử vong vì Covid-19, 
trong đó TP HCM chiếm hơn 74% với 
hơn 17.000 người mất. Đại dịch cũng 
đã khiến hơn 2.600 trẻ mồ côi cha, mẹ. 

 Đại dịch Covid-19 đã cướp đi quá 
nhiều thứ, gây ra bao nỗi mất mát đau 
thương. Tưởng nhớ những người ra đi 
cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về 
sự khốc liệt của dịch bệnh. Giờ đây, 
cuộc chiến với Covid-19 vẫn còn tiếp 
diễn, chúng ta phải mạnh mẽ hơn trước, 
không được lơ là chủ quan. Mỗi người 
may mắn được sống hôm nay hãy ý 
thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho 
chính bản thân và cộng đồng, có trách 
nhiệm góp sức cùng TP HCM nói riêng 
và cả nước nói chung sớm đẩy lùi dịch 
bệnh, để sự hy sinh mất mát của đồng 
bào và cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống 
trong đại dịch Covid-19 vừa qua không 
trở nên vô ích.

(Theo VOV.VN)

Phú Quốc, Hội An 
đón khách quốc tế 
đầu tiên sau 2 năm

Đúng 12 giờ ngày 20.11, chuyến bay 
VJ3749 của Hãng hàng không Vietjet, đã 
đưa 204 du khách Hàn Quốc đến nghỉ 
dưỡng và du lịch tại siêu quần thể Phú 
Quốc United Center (Tập đoàn Vingroup), 
chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không 
quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang). Đây là 
đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến 
đảo ngọc Phú Quốc trong giai đoạn bình 
thường mới, sau gần 2 năm “đóng băng” 
do dịch Covid-19.

Toàn bộ hành trình của đoàn do 
Vinpearl phối hợp chặt chẽ cùng đối tác 
chiến lược tại thị trường Hàn Quốc, và 
các đơn vị liên quan tổ chức. Toàn bộ 
du khách có “hộ chiếu vắc xin” đầu tiên 
đến nghỉ dưỡng và du lịch tại Phú Quốc 
United Center, theo quy trình hướng dẫn 
đón khách quốc tế của Bộ VH-TT&DL và 
tỉnh Kiên Giang.

Cùng ngày, đoàn khách quốc tế đầu 
tiên theo chương trình hộ chiếu vắc xin 
đã bắt đầu lịch trình tham quan khu phố 
cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đây là 50 vị khách nằm trong số 129 
du khách quốc tế đầu tiên trở lại Quảng 
Nam sau 2 năm tạm ngừng các chuyến 
bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19. Sau khi tham dự chương 
trình tiếp đón tại vòng cung Chùa Cầu, 
đoàn khách chia thành 2 nhóm, 25 khách/
nhóm, theo các lộ trình như: Tham quan 
phố cổ, xem chương trình biểu diễn nghệ 
thuật cổ truyền, tham quan Bảo tàng Văn 
hóa dân gian, nhà cổ Tấn Ký, di tích Chùa 
Cầu, Bảo tàng gốm sứ mậu dịch, Hội quán 
Phúc Kiến….

(Theo SGGP, daidoanket.vn)

ĐH Quốc gia TP HCM thành lập Trung tâm 
nghiên cứu dịch bệnh

Các nghiên cứu viên làm việc tại Trung tâm 
nghiên cứu dịch bệnh ở Trường ĐH Quốc tế.

Sáng 20.11, ĐH Quốc gia TP HCM 
đã chính thức trao quyết định thành lập 
Trung tâm nghiên cứu dịch bệnh, trực 
thuộc Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia 
TP HCM). ĐH Quốc gia TP HCM mong 
muốn trong giai đoạn 2021 - 2030 trung 
tâm sẽ phát triển trở thành đơn vị nghiên 
cứu xuất sắc về các bệnh truyền nhiễm ở 
người và động vật trong khu vực Đông 
Nam Á với đội ngũ nhân lực chuyên môn 
trên 60 người, trong đó ít nhất 10 giáo sư/
phó giáo sư, 15 cán bộ có trình độ tiến sĩ, 
và cơ sở vật chất hiện đại đủ chuẩn an toàn 
sinh học đáp ứng các nhu cầu về nghiên 
cứu bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Trung tâm nghiên cứu dịch bệnh đưa 
ra mục tiêu dài hạn: Thực hiện các công 

trình nghiên cứu lớn, có chiều sâu trong 
lĩnh vực bệnh truyền nhiễm với các công 
bố quốc tế thứ hạng cao thuộc top 10% 

các tạp chí chuyên ngành. Ứng dụng các 
công nghệ tiên tiến của thế giới và chủ 
động nghiên cứu các công nghệ mới nhằm 
tạo ra các sản phẩm ứng dụng có ý nghĩa 
thực tiễn trong việc đối phó dịch bệnh 
tại thành phố và cả nước như: Bộ dữ liệu 
quản lý các bệnh dịch phổ biến ở Việt 
Nam, bộ kit chẩn đoán bệnh tại chỗ kết 
hợp các nền tảng công nghệ đa lĩnh vực, 
vắc xin hiệu quả trên người và động vật…

Trung tâm cũng sẽ thúc đẩy việc thành 
lập các startup (khởi nghiệp) công nghệ 
trong lĩnh vực khoa học sự sống nói chung 
và ứng phó với bệnh truyền nhiễm nói 
riêng dựa trên việc chia sẻ công nghệ và 
hình thành các pilot sản xuất, dịch vụ theo 
công nghệ mới…                    (Theo TTO)

Địa phương được 
chủ động rút ngắn 
thời gian tiêm mũi 2 
vắc xin AstraZeneca

Ngày 20.11, trước đề nghị của một số 
địa phương về việc về rút ngắn khoảng 
thời gian tiêm mũi 2 đối với người đã 
tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca, 
Bộ Y tế đã có công văn gửi sở y tế các 
tỉnh, thành trong cả nước làm rõ vấn 
đề này.

Theo đó, để kịp thời triển khai tiêm 
chủng, Bộ Y tế đề nghị giám đốc Sở Y 
tế các tỉnh, thành phố căn cứ theo nội 
dung Công văn số 7820/BYT-DP ngày 
20.9.2021 của Bộ Y tế khẩn trương báo 
cáo UBND tỉnh, thành xem xét, phê 
duyệt về thời gian tiêm vắc xin mũi 2 
cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin 
AstraZeneca.

Tại Công văn số 7820, Bộ Y tế chỉ đạo 
các sở y tế các địa phương dựa trên căn 
cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), hướng dẫn của nhà sản xuất và 
hướng dẫn của Bộ Y tế để tiêm. 

Cụ thể, theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất vắc xin AstraZeneca thì mũi 
2 nên được tiêm trong khoảng từ 4 - 12 
tuần sau mũi 1. Còn WHO khuyến cáo 
khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin này từ 
8 - 12 tuần. Bộ Y tế hướng dẫn tiêm mũi 
2 vắc xin AstraZeneca hoặc vắc xin do 
hãng Pfizer sản xuất cho người đã tiêm 
mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca là sau 
8 - 12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1. 

Như vậy với hướng dẫn trên, các địa 
phương có thể rút ngắn thời gian tiêm 
mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vắc xin 
AstraZeneca xuống tối đa còn 4 tuần.

(Theo SGGP)

Người lao động được nghỉ 3 ngày dịp tết Dương lịch 2022

Màn pháo hoa chào mừng năm mới.     Ảnh: Dân Trí

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, lịch nghỉ tết 
Dương lịch năm 2022 không thay đổi, 

do luật đã quy định.
Theo Bộ luật Lao động 2019, người 

lao động được nghỉ làm 1 ngày và 
hưởng nguyên lương dịp tết Dương lịch  
hằng năm. 

Năm 2022, tết Dương lịch rơi vào 
Thứ Bảy cuối tuần nên người lao động 
sẽ được nghỉ bù thứ Hai tuần kế tiếp, 
thời gian liên tục từ ngày 1.1.2022 đến 
hết ngày 3.1.2022.

Từ năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 
11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức. 

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất 
Dự thảo lịch nghỉ tết Nguyên đán Nhâm 
Dần gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước 

Tết và 4 ngày sau Tết, căn cứ theo Luật 
Lao động năm 2019. Theo dự thảo, người 
lao động có thể nghỉ liền 9 ngày liên 
tục, từ thứ Bảy (29.1.2022) đến hết ngày 
Chủ nhật (6.2.2022), tức là từ 27 tháng 
Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày mùng 
6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. 9 ngày 
nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo 
Luật Lao động và 4 ngày nghỉ theo lịch 
hằng tuần.

Nếu được đa số các cơ quan, bộ 
ngành thống nhất, đề xuất này sẽ chính 
thức được gửi tới Chính phủ xem xét, 
quyết định.

(Theo laodong.vn)
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Bình Định

TIN VẮN 

Ông Kurt Campbell, điều phối viên 
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ở Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương, mô tả Việt 
Nam là nước quan trọng ở khu vực, tại 
sự kiện do Viện Hòa bình Mỹ tổ chức 
ngày 19.11. Ông nhấn mạnh “sự tăng 
trưởng đáng kể của Việt Nam trong 
công nghệ và các lĩnh vực tương tự”, 
khi chỉ ra nhiều công ty sản xuất và công 
nghệ cao ngày càng tìm tới Việt Nam để 
đa dạng hóa cổ phần, đầu tư và mô hình 
thương mại ở châu Á.

“Họ đang nâng tầm ngoại giao”, ông 
chia sẻ sau khi ghi nhận vai trò ngày 
càng tích cực của Việt Nam trong Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ông nhận định Việt Nam và Ấn Độ 
nằm trong top đầu danh sách quốc gia 
quan trọng sẽ định hình tương lai châu 
Á. “Tôi tin rằng bất kỳ ai nắm quyền ở 
Washington, thuộc đảng Dân chủ hay 
Cộng hòa, đều làm những gì cần thiết để 
xây dựng mối quan hệ”, ông nói.

Điều phối viên Mỹ nhận định lãnh 
đạo Việt Nam và Mỹ cần trở nên gần gũi 
hơn và hướng tới “chia sẻ mục tiêu chiến 
lược thực sự”. Dù có hệ thống chính trị 
khác nhau, ông tin khả năng hợp tác 
chặt chẽ với Việt Nam sẽ có tính quyết 
định với Mỹ trong tương lai.

Ông Campbell cũng đánh giá Ấn Độ 

Quan chức Mỹ nói Việt Nam  
sẽ định hình tương lai châu Á

sẽ là nhân tố chính trên vũ đài quốc tế 
thế kỷ 21 và các chính quyền Mỹ đều có 
chung quan điểm này.

“Tôi rất lạc quan về tương lai với Ấn 
Độ. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều nhận 
ra rằng Ấn Độ là thành viên rất quan 
trọng của Bộ Tứ”, ông Campbell nói, đề 
cập tới liên minh 4 nước Mỹ, Australia, 
Nhật Bản và Ấn Độ.

Bà Kamala Harris hồi tháng 7.2021 

thăm Việt Nam, đánh dấu chuyến thăm 
đầu tiên của một Phó Tổng thống Mỹ 
đương nhiệm. Bà nhấn mạnh chuyến 
đi “báo hiệu sự khởi đầu cho chương 
tiếp theo trong quan hệ Việt - Mỹ”. Bà 
nhấn mạnh Đông Nam Á là trung tâm 
của khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
và Việt Nam có tầm quan trọng, ý nghĩa 
đặc biệt đối với Mỹ.

(Theo VnExpress.net)

Ông Kurt Campbell tại sự kiện do Viện Hòa bình Mỹ tổ chức ngày 19.11.                              Ảnh: Nikkie Asia

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 
một tàu hải quân Trung Quốc hồi đầu 
tuần đã đi vào vùng biển ở ngoài khơi 
tỉnh Kagoshima, phía Tây Nam nước 
này, Japan Times đưa tin ngày 20.11.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 
7.2017, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác 
nhận và tiết lộ việc tàu hải quân Trung 
Quốc xâm nhập vùng biển nước này. 
Trước đó, tàu hải quân Trung Quốc đã 
ba lần có động thái tương tự.

Bộ Quốc phòng Nhật cho hay 
tàu khảo sát của Trung Quốc bị phát 
hiện ngoài khơi phía Tây Nam tỉnh 
Kagoshima vào hai ngày 17 - 18.11, 
trong khu vực được gọi là vùng tiếp 
giáp lãnh hải của Nhật Bản.

Bộ này thông tin thêm khi con tàu 
đang hướng về vùng biển Nhật Bản từ 
khu vực tiếp giáp lãnh hải phía Nam 
đảo Yakushima thì đã bị một máy bay 
tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Hàng 
hải phát hiện vào khoảng 20 giờ 40 phút 
tối 17.11 (theo giờ địa phương). Con 
tàu này sau đó bị phát hiện di chuyển 
về phía Tây của đảo Kuchinoerabu vào 
khoảng 1 giờ 20 phút sáng 18.11.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác định 
con tàu đã đi vào vùng biển của nước 
này, mặc dù không nói rõ thời điểm vụ 
việc xảy ra.

Một số quan chức cho biết chính phủ 
Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về hành 
động này của Trung Quốc thông qua các 
kênh ngoại giao.

(Theo zingnews.vn)

Nhật Bản tố tàu  
hải quân Trung Quốc 
xâm phạm lãnh hải

Một tàu khảo sát Type-636A của Trung Quốc.
                                                                                   Ảnh: Flickr

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki 
(ảnh) ngày 19.11 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục 
có các quan ngại sâu sắc về các hoạt động 
quân sự cũng như phát ngôn của Nga đối 
Ukraine đồng thời kêu gọi Nga xuống 
thang căng thẳng với Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin ngày 18.11 đã chỉ trích 
hành động quân sự của phương Tây ở 
Biển Đen, nhấn mạnh rằng việc này đã 
“vượt lằn ranh đỏ” của Moskva. Người 
đứng đầu Điện Kremlin nói rằng các 
hành động của các nước phương Tây, 
làm trầm trọng thêm tình hình, đang 
diễn ra không chỉ ở Biển Đen, mà còn 

Mỹ kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng với Ukraine

ở các khu vực khác gần biên giới Nga. 
Theo Tổng thống Putin, Nga đã nhiều 
lần bày tỏ mối lo lắng của mình về điều 
này, nói về các giới hạn đỏ, nhưng các 

đối tác phương Tây tiếp tục phớt lờ 
những cảnh báo của Nga. Ông Putin 
cũng nhắc nhở về việc NATO đã mở 
rộng sang phía Đông, đồng thời lưu ý 
rằng, cơ sở hạ tầng quân sự của NATO 
hiện giờ nằm cách không xa biên giới 
của Nga.

Mặc dù còn nhiều bất đồng, Nga 
vẫn duy trì liên lạc cấp cao với Mỹ và 
đã nhiều lần đề cập tới một cuộc gặp 
khác giữa Tổng thống hai nước sau hội 
nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ hồi tháng 6, 
sự kiện mà Tổng thống Putin cho rằng 
đã mở ra cơ hội cải thiện quan hệ giữa  
hai nước.                                  (Theo VOV.VN)

Các phương tiện truyền thông địa 
phương ngày 20.11 đưa tin Hải quân 
Iran đã bắt giữ một tàu nước ngoài ở 
Vùng Vịnh nghi buôn lậu dầu diesel.

Hãng Sputnik (Nga) đưa tin con tàu 
có 11 thủy thủ đã bị bắt giữ để điều tra. 
Phía Iran không công bố quốc tịch của 
con tàu.

Đại tá Ahmad Hajian thuộc Lực 

lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran 
(IRGC) thông báo: “Một tàu nước ngoài 
chở lậu dầu đã bị bắt giữ. Sau khi kiểm 
tra, hơn 150 nghìn lít dầu diesel nhập 
lậu đã được phát hiện”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa 
tin ông Hajian không công bố chi tiết 
thời điểm bắt giữ con tàu nước ngoài.

Đại tá Hajian tuyên bố rằng để bảo 

vệ nền kinh tế Iran, đơn vị của ông sẽ 
“xử lý quyết liệt” với buôn lậu nhiên 
liệu trên biển.

Tình hình tại Vùng Vịnh vẫn căng 
thẳng với việc các lực lượng của Iran xác 
nhận họ luôn theo dõi sát sao khu vực 
để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố 
và cướp biển.

(Theo TTXVN)

Iran tạm giữ một tàu nước ngoài tại Vùng Vịnh

Các đội cứu hộ đã tìm thấy 12 thi thể 
sau khi 3 chiếc xe buýt của Tổng công 
ty vận tải đường bộ Andhra Pradesh bị 
nước lũ cuốn trôi ở quận Kadapa (Ấn 
Độ) ngày 19.11.

Truyền thông địa phương ước tính 
ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 
người mất tích trong các trận lũ quét 
ở 4 quận Chittoor, Kadapa, Kurnool 
và Anantapur, bang Andhra Pradesh, 
Đông Nam Ấn Độ.

Khoảng 7 đội cứu hộ của Lực lượng 

Cứu trợ Thiên tai Quốc gia (NDRF) đã 
được triển khai để tham gia hoạt động 
tìm kiếm và cứu nạn, cùng với các đội 
cảnh sát và cứu hỏa.

Hàng chục người đã chết ở Ấn Độ 
kể từ tháng 10 do mưa lớn dẫn tới lũ 
lụt và sạt lở đất. Cơ quan khí tượng 
của quốc gia này cho biết mưa lớn dự 
kiến xuất hiện nhiều hơn ở một số khu 
vực miền Nam đất nước trong ngày 
20.11.

Tháng trước, ít nhất 42 người chết 

l Nhật Bản vào ngày 19.11 đã 
công bố gói kích thích kỷ lục 490 
tỷ USD để “giảm xóc” cho nền kinh 
tế nước này trước tác động của dịch 
Covid-19. Gói kích thích kinh tế này 
đã phản ánh tập trung của Thủ tướng 
Fumio Kishida vào việc phân phối 
thêm của cải đến các hộ gia đình.
l Bộ Y tế Lào ngày 20.11 cho biết 

trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 
1.344 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng 
số ca nhiễm tại nước này lên 61.239 
trường hợp.
l Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 

Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul 
cho biết nước này sẽ có ít nhất 90 
triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 vào 
năm tới.
l Nhà chức trách Trung Quốc 

ngày 20.11 cho biết họ đã phạt một 
loạt các công ty trong đó có Alibaba, 
Tencent, Baidu và JD.com, tuyên bố 
các công ty này vi phạm luật chống 
độc quyền.
l Trang tin Elnashra của Liban 

cho biết cơ quan an ninh của nước 
này vừa bắt giữ 82 người cùng một 
kẻ chủ mưu lên kế hoạch đưa những 
người này di cư trái phép bằng đường 
biển tới châu Âu.

                                            (Theo TTXVN)

Lũ cuốn trôi 3 xe buýt ở Ấn Độ, 12 người chết

Sơ tán người dân bị ngập lụt ở Ấn Độ.      Ảnh: PTI
    
khi mưa lớn trút xuống bang Kerala. 

(Theo VnExpress.net)
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Bình Định

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

NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHAI 
GIẢNG GHI CHÚ

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

04.12.2021

Học vào 
thứ Bảy, Chủ 
nhật và kỳ 
hè

Kỹ thuật cấp thoát nước,  Kỹ thuật xây dựng

04.12.2021

- Học vào 
thứ Bảy và 
Chủ nhật

- Học 
E-learning

Quản trị kinh doanh,  Kế toán

Lưu trữ - Quản trị văn phòng

Ngôn ngữ Anh,  Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai,  Quản lý văn hóa

LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

Nghiệp vụ sư phạm

Liên tục 
khai giảng 
khi đủ 
số lượng 
đăng ký

- Học online

- Học trực 
tiếp

Quản lý giáo dục

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Nghiệp vụ đấu thầu

Hướng dẫn viên Du lịch nội địa

Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế

Công tác thủ quỹ;  Công tác văn thư

Kế toán viên,  Kế toán viên chính

Kế toán trưởng

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 25.12.2021

   

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, số 107A Thanh Niên, TP Quy Nhơn
   ĐT: (0256) 3892319 - 0914 031 999;  website: www.gdtxbinhdinh.edu.vn

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

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH 

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, Chi nhánh Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Định thông báo thay 
đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành 
(địa điểm cũ: 07 đường Lê Duẩn - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình 
Định) trực thuộc Chi nhánh Bình Định như sau:

Kể từ ngày 22.11.2021, Phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành 
thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình 
Định được chuyển về địa điểm mới tại số nhà 94 đường Tôn 
Đức Thắng, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình 
Định trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng trong 
thời gian qua và mong muốn được phục vụ Quý khách hàng 
ngày càng tốt hơn.

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Bình Định (Agribank chi nhánh Bình Định) thực hiện 
bán tài sản bảo đảm của khách hàng Hà Trọng Tuyến như sau:

Người có tài sản: AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
1. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất ở và Nhà ở theo 

Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở số 3701040821, hồ 
sơ gốc số 10.860 do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 24.02.2004, 
cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 27; Tờ bản đồ số: 32.
+ Diện tích đất: 141,4 m2 , trong đó: Đất ở: 141,4 m2 (Sử  

dụng riêng).
- Nhà ở:
+ Diện tích xây dựng: 137,8 m2; Diện tích sử dụng: 165,2 m2; 

Số tầng: 02.
+ Kết cấu nhà: Tường gạch, mái bê tông.
+ Địa điểm đặt tài sản: Tổ 35, khu phố 4, phường Quang 

Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Giá bán: Theo thỏa thuận.
3. Thời gian bán tài sản: Kể từ ngày 25.11.2021
4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài 

liệu về tài sản: Từ ngày 18.11.2021 đến 16 giờ ngày 25.11.2021 
tại Agribank chi nhánh tỉnh Bình Định; xem thực trạng tài sản 
tại tổ 35, khu phố 4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản vui lòng liên hệ:
Phòng Khách hàng Hộ sản xuất và Cá nhân - Agribank chi 

nhánh Bình Định.
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Số điện thoại: 0256.3525698, số Fax: 0256.3525635.

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Trong quá trình lưu trữ hồ sơ công ty đã làm thất lạc bản 

chính giấy chứng nhận QSD đất số T00304 do UBND tỉnh 
cấp năm 2005 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ địa chỉ: Phòng 
TCHC - Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định, hoặc số điện 
thoại: 02563.846500, Công ty xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận QSD đất, Công ty 
sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng để xin cấp lại 
giấy chứng nhận QSD đất. Nếu sau 7 ngày ra thông báo giấy 
chứng nhận QSD đất gốc trên không còn giá trị.

 

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

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có 

mưa rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C. 
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 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. 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 21.11.2021
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BẠN CẦN BIẾT

Xịt mũi, súc họng đúng cách như thế nào

Có thể dùng chai nước muối sinh lý y tế pha 
sẵn hoặc tự pha nước muối để súc họng.

Dùng nước muối sinh lý xịt 
vào một bên mũi sau đó bịt mũi 
bên kia để hỉ mũi đã xịt; súc họng 
là phải ngửa cổ, thè lưỡi trước khi 
“khò”, bạn sẽ tránh được nguy cơ 
mắc Covid-19.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Nam 
Hà, chuyên khoa Tai Mũi Họng, 
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch, cho biết vi rút trước khi 
xâm nhập xuống phổi và gây các 
hậu quả nguy hiểm hơn thì phải 
đi qua đường hô hấp trên. Vùng 
mũi, họng được xem là chốt chặn 
ngăn sự xâm nhập của vi rút. Vệ 
sinh đường hô hấp trên bằng 
cách xịt mũi, súc họng đúng cách 
giúp hạn chế tối đa vi rút từ mũi, 
họng xuống phổi, giảm khả năng 
nhiễm bệnh.

Dung dịch dùng để chăm sóc 
mũi hằng ngày là nước muối sinh 
lý. Dụng cụ để rửa mũi là bình xịt 
mũi nước muối sinh lý dạng phun 
sương pha sẵn (nasal spray).

Xịt mũi hằng ngày bằng cách 
xịt một bên mũi 3 nhát, lưu ý chúc 
đầu xịt hướng xuống đất, lau đầu 
xịt bằng khăn giấy sạch. Sau đó, 
bịt mũi bên còn lại để hỉ mũi bên 

đã xịt. Lặp lại tương tự 2 - 3 lần cho 
mỗi bên.

Lưu ý trường hợp nước muối dư 
chảy ngược lại, đọng vào chân đầu 
xịt, phải lấy đầu xịt ra lau khô bình 
xịt. Cất bình xịt nơi khô ráo sau khi 
dùng. Bình xịt là dụng cụ vệ sinh cá 
nhân, tránh dùng chung, nhất là trẻ 
em. Phải nhắc nhở trẻ đây là dụng 
cụ cá nhân.

Người đang mắc Covid-19 chỉ 
thực hiện xịt mũi ở phòng vệ sinh 
riêng, tránh làm phát tán giọt bắn 
khi hỉ mũi.

Chăm sóc mũi đúng cách ngoài 
việc giúp hạn chế lây nhiễm Covid-19 
còn hỗ trợ điều trị, phòng ngừa viêm 
mũi cấp và mạn tính, viêm mũi xoang 
cấp và mạn tính, sau phẫu thuật mũi 

xoang... Đặc biệt, với nhân viên y tế 
thì hốc mũi chứa nhiều tác nhân gây 
bệnh nên rất cần chăm sóc mũi, tránh 
lây nhiễm bệnh cho người khác.

Dung dịch dùng để súc họng hằng 
ngày dùng cho người bình thường 
và không tiếp xúc gần bệnh nhân 
Covid-19 là nước muối sinh lý, có thể 
dùng được cho trẻ em, thậm chí là trẻ 
nhỏ. Các nghiên cứu cho thấy nước 
muối sinh lý hầu như không làm 
thay đổi hệ vi sinh thường trú trong 
họng. Trong khi đó, các dung dịch có 
chứa chất khử khuẩn làm thay đổi số 
lượng các loại vi sinh thường trú ở 
vùng họng. Chưa kể, khi sử dụng lâu 
dài nước súc miệng có tinh dầu, chất 
khử khuẩn có thể kích thích họng 
gây bệnh “viêm họng mạn do nước 
súc miệng”.

Có thể sử dụng là chai nước muối 
sinh lý y tế pha sẵn (tiện dụng nhưng 
tốn tiền) hoặc nước muối sinh lý tự 
pha tại nhà với công thức một muỗng 
cà phê muối đầy trong một lít nước 
sôi để nguội. Dung dịch muối loãng 
tự pha này chỉ nên sử dụng trong 
ngày, để tránh nhiễm khuẩn do để 
qua đêm.

Đối với bệnh nhân Covid-19 và 

người tiếp xúc gần, các bác sĩ sẽ 
chỉ định súc họng dung dịch có 
các chất khử khuẩn như povidone 
iodine, chlorhexidine.

Trước khi súc họng cần súc 
miệng bằng cách cho nước vào 
miệng súc rồi nhổ bỏ, không cần 
ngửa cổ, tư thế đầu thẳng.

Sau đó, súc họng bằng cách 
cho ra ly (cốc) một lượng nước 
vừa đủ khoảng 5 - 10 ml rồi đưa 
vào miệng. Để súc họng có hiệu 
quả, ngoài tư thế ngửa cổ, cần 
lưu ý thè lưỡi ra trước khi kêu 
“khò... khò... khò...”. Đây là động 
tác quan trọng, giúp nước len qua 
khe hở xuống được họng miệng. 
Khi không thè lưỡi ra trước, dù 
có ngửa cổ tối đa cũng chỉ là súc 
miệng chứ chưa súc họng. Sau khi 
súc họng xong, cần nhổ bỏ nước.

Nên súc họng ít nhất 5 lần vào 
sáng, tối, sau ba bữa ăn. Đây là các 
thời điểm họng đọng dịch nhầy 
từ mũi, họng mũi hoặc chất kích 
thích trong thức ăn. Nên súc họng 
ngay khi đi ra ngoài về nhà, sau 
khi nói chuyện hoặc tiếp xúc với 
người ngoài, ngay sau khi bơi lội...              

(Theo VnExpress.net)
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KHÁM PHÁ

Rạn san hô chết do biến đổi khí hậu tại khu vực 
đảo Giáng sinh, Australia.                                Ảnh: SGGP

Chỉnh sửa gene để cứu các rạn san hô

ĐẹpĐẹp CHUYỆN LẠ

Chỉ cần lựa chọn những kiểu áo khoác cơ bản như 
blazer, cardigan, jacket da, bạn sẽ chẳng lo mùa đông 
này phải mặc gì để vừa đẹp vừa sành điệu. Và để chinh 
phục xuất sắc những chiếc áo khoác thì bạn có thể 
tham khảo những tips cực kỳ hữu ích dưới đây. 

(Theo emdep)

Theo bà Nikki Traylor-Knowles, 
người đứng đầu nhóm nghiên cứu về 
san hô của ĐH Miami (Florida), các rạn 
san hô đang chết ở mức báo động do 
lượng khí thải nhà kính mà đại dương 
hấp thu.

Nghiên cứu do tổ chức bảo tồn 
thiên nhiên Revive & Restore, có trụ 
sở gần San Francisco, hỗ trợ tài chính. 
Tổ chức này xem kỹ thuật di truyền là 
một công cụ có giá trị để cứu thực vật 
và động vật khỏi diệt vong trước tình 
trạng biến đổi khí hậu. Với san hô, 
tình hình đặc biệt cấp bách vì các đại 
dương hấp thụ hơn 90% nhiệt lượng từ 
khí thải nhà kính, giúp giảm nhiệt độ 

Các nhà khoa học ở bang Florida, Mỹ đang hướng tới việc cấy ghép tế bào 
gốc từ những giống san hô kháng bệnh cao và thích ứng tốt với môi trường cho 
các giống san hô dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. 

trên bề mặt Trái đất nhưng lại tạo ra 
những đợt sóng nhiệt khổng lồ kéo dài 
trong lòng đại dương. Điều này đang 

đẩy nhiều loài san hô - thường được 
mệnh danh là “rừng nhiệt đới của đại 
dương” - vượt qua giới hạn chịu đựng 
của chúng.

Theo một cuộc khảo sát của Mạng 
lưới giám sát rạn san hô toàn cầu, cùng 
với ô nhiễm và đánh bắt cá bằng chất 
nổ, sự nóng lên toàn cầu đã xóa sổ 14% 
rạn san hô trên thế giới từ năm 2009 
đến 2018.

Theo các nhà khoa học, sử dụng 
kỹ thuật gene cũng có thể gây quan 
ngại vì khả năng gây dị dạng một loài 
thực vật hoặc động vật. Tuy nhiên, việc 
cứu các loài sinh vật, trong đó có san 
hô, khỏi sự hủy diệt của biến đổi khí 
hậu cấp bách hơn vì không còn cách 
nào khác. Hơn nữa, yếu tố rủi ro này 
rất thấp.

(Theo SGGP)

Thay vì có răng cửa, răng hàm và răng 
nanh, cá mú bông Thái Bình Dương có 
hàng trăm chiếc răng sắc nhọn siêu nhỏ.

Một loài cá có tên là cá mú bông 
Thái Bình Dương có tổng cộng 555 chiếc 
răng xếp kín trong 2 bộ hàm.

Một nghiên cứu mới phát hiện ra 
rằng những con cá này có tốc độ rụng 
răng đáng kinh ngạc, với khoảng 20 
chiếc mỗi ngày. “Mọi bề mặt xương 
trong miệng của chúng đều được bao 
phủ bởi răng”, tác giả Karly Cohen, 
nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh học tại ĐH 
Washington cho biết.

Kỳ lạ loài cá có 
555 chiếc răng và rụng
20 chiếc mỗi ngày

Cá mú bông Thái Bình Dương 
(Ophiodon elongatus) là loài cá săn mồi 
được tìm thấy ở Bắc Thái Bình Dương. 
Loài cá này có thể dài tới 50 cm khi 
trưởng thành, một số loại có thể đạt tới 
chiều dài 1,5 m. Thay vì có răng cửa, 
răng hàm và răng nanh, những con cá 
này có hàng trăm chiếc răng sắc nhọn 
và siêu nhỏ. Vòm miệng của chúng 
cũng được bao phủ bởi hàng trăm chiếc 
răng. Đằng sau hàm chính còn có một 
hàm phụ khác, gọi là hàm yết hầu mà 
loài cá này sử dụng như cách con người 
dùng răng hàm.

Răng của một động vật có thể tiết lộ 
cách thức và loại thực phẩm mà chúng 
ăn. Răng chính là “hiện vật phong phú 
nhất trong hồ sơ hóa thạch với nhiều 
loài”, Cohen nói.

Cá vốn rụng rất nhiều răng, nhưng 
vấn đề mà Cohen đặt ra là không biết 
chính xác loài cá này rụng bao nhiêu 
cái răng. Cohen và Emily Carr, sinh 
viên sinh học tại ĐH Nam Florida đã 
nuôi 20 con cá mú bông Thái Bình 
Dương tại phòng thí nghiệm của ĐH 
Washington. Vì răng của cá mú bông 
rất nhỏ nên việc tìm hiểu xem những 
con cá này rụng răng nhanh như thế 
nào không hề đơn giản. Do đó, họ đặt 
cá mú bông vào một bể chứa màu đỏ 
để nhuộm răng cá.

Sau đó họ chuyển các con cá này 
sang một bể chứa màu xanh để nhuộm 
răng thêm một lần nữa. Sau đó, Carr 
đặt xương răng dưới kính hiển vi và 
tính toán tỷ lệ giữa răng màu đỏ với 
răng xanh trên tổng số răng có trong 
miệng cá mú bông. Cô đếm được hơn 
10.000 chiếc răng rụng của 20 con cá. Từ 
đó, họ kết luận loài cá này mất trung 
bình khoảng 20 chiếc răng mỗi ngày. 
Răng mọc ở hàm yết hầu rụng nhanh 
hơn nhiều so với răng mọc ở các bộ 
phận khác.

(Theo Vietnam+)

Miệng cá mú bông Thái Bình Dương chứa đầy răng.
Nguồn: Getty

Những kiểu áo khoác được “lăng xê”
nhiều nhất trong mùa lạnh


