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Đa dạng, độc đáo 
và thú vị
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Khan hàng, 
giá tăng u 10

DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 
TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

Linh hoạt 
thích ứng, 
đảm bảo an toàn
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KỶ NIỆM 75 NĂM BÁC HỒ RA “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN”:

Lời hiệu triệu thiêng liêng vẫn còn nguyên giá trị

AFF CUP 2020, VIỆT NAM - CAMPUCHIA:

Tìm lại cảm giác 
chiến thắng!
Tối nay (19.12), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối 
vòng bảng với đối thủ là đội tuyển Campuchia. Đây là 
cơ hội để các học trò của HLV Park Hang Seo “điều chỉnh 
thước ngắm” và hướng đến một trận thắng để tạo đà 
tâm lý thuận lợi trước vòng bán kết.

Đào tạo nâng cao 
tính chuyên nghiệp u 4

“Điểm tựa” tin cậy

u 5

của phụ nữ
5 năm qua, Hội LHPN tỉnh và các tổ chức hội cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động linh hoạt, sáng 

tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, làm tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của hội viên, tạo được niềm tin và xứng đáng là một “điểm tựa” tin cậy của chị em phụ nữ.  

u 11

Hội LHPN TX An Nhơn tặng quà hỗ trợ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.                                                                                                      Ảnh: Hội LHPN TX An Nhơn
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 18.12, tại Văn 
phòng công chứng Lê Văn Thông 
(số 4 Nguyễn Thái Học, TP Quy 
Nhơn) trong quá trình làm thủ 
tục công chứng mua bán đất 
cho khách hàng, công chứng 
viên nghi ngờ Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất giả. Cụ thể chủ sở 
hữu thửa đất số 9, tờ bản đồ 
số 27 thuộc tổ 1, KV 3, phường 
Nhơn Phú, TP Quy Nhơn mang 
tên Nguyễn Văn Nhiều (SN 1986, 
ở KV 9, phường Nhơn Bình TP 
Quy Nhơn) đồng ý sang nhượng 

diện tích 245 m2 cho khách hàng. 
Trong quá trình công chứng, 
công chứng viên phát hiện chữ 
ký của Phó Chủ tịch UBND TP 
Quy Nhơn Dương Hiệp Hòa 
ở trong giấy chứng nhận nét 
nguệch ngoạc, dấu hoa văn in 
nổi không rõ ràng. Công chứng 

viên nghi ngờ giả nên không 
công chứng và yêu cầu chủ sở 
hữu lẫn khách hàng ở lại để làm 
các thủ tục trình báo CA. Tuy 
nhiên, chủ sở hữu đã chối quanh 
với nhiều lý do, bỏ lại giấy tờ giả 
và rời khỏi phòng công chứng. 

      H.Y

BĐBP tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền 
vào bờ tránh bão số 9

Tính đến chiều 18.12, Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đã phối hợp các 
đơn vị liên quan khẩn trương 
thông báo, kêu gọi, hướng dẫn 
hơn 2.395 phương tiện/17.894 
lao động đã vào bờ tránh bão 
số 9. Hầu hết các chủ phương 
tiện và thuyền trưởng đã nắm 
thông tin và hướng di chuyển, 
thường xuyên liên lạc với gia 
đình và đài trực canh của 
BĐBP tỉnh.  

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
Chi cục Thủy sản, Đài Thông 
tin Duyên hải Quy Nhơn, các 
huyện, thị xã, thành phố ven 
biển tiếp tục phối hợp với 
gia đình chủ tàu thông báo, 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh kêu gọi tàu thuyền, ngư dân tránh 
trú bão số 9.                                   Ảnh: CÔNG CƯỜNG

(BĐ) - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh vừa phê duyệt quyết 
định đợt 8 năm 2021 các tàu 
cá được hỗ trợ chi phí nhiên 
liệu chuyến biển theo Quyết 
định số 48/2010/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Đợt 
này, toàn tỉnh có 1.140 tàu 
cá khai thác thủy sản xa bờ, 
trong đó TP Quy Nhơn có 26 
tàu, TX Hoài Nhơn 895 tàu, 
huyện Phù Cát 174 tàu và 
huyện Phù Mỹ 45 tàu được 

hỗ trợ chi phí nhiên l iệu 
chuyến biển với tổng số tiền 
97,775 tỷ đồng từ nguồn bổ 
sung có mục tiêu của ngân 
sách Trung ương cho ngân 
sách tỉnh. 

UBND tỉnh giao Sở Tài 
chính, Sở NN&PTNT và Kho 
bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, 
hướng dẫn, triển khai thực 
hiện trình tự, thủ tục cấp 
phát vốn hỗ trợ của Trung 
ương theo quy định.              

 TIẾN SỸ

Hỗ trợ gần 98 tỷ đồng cho 
1.140 tàu cá đánh bắt xa bờ

l Trường Chính trị tỉnh 
phối hợp với Huyện ủy Phù 
Mỹ tổ chức lễ khai giảng lớp 
Trung cấp Lý luận chính trị 
khóa 8, năm học (2021 - 2023), 
hệ không tập trung, sáng 
18.12. Tham gia khóa học có 80 
học viên là cán bộ, công chức, 
viên chức của các phòng, ban 
và các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện. VIỆT LỢI

l Sáng 18.12, Tỉnh đoàn 
phối hợp với Ban Dân tộc 
tỉnh tổ chức Diễn đàn truyền 
thông tuyên truyền đề án 
“Giảm thiểu tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống trong 
ĐVTN” năm 2021, tại làng Cam, 
xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn). 
Tại diễn đàn, các ĐVTN đã được 
cung cấp một số chuyên đề, 
như: Nguyên nhân, thực trạng, 
hậu quả của tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết thống; các giải 
pháp phòng ngừa, quy định 
xử phạt của pháp luật về các 
trường hợp này; quy định của 
pháp luật về hôn nhân và gia 
đình… TRIỀU CHÂU

l Sáng 18.12, Hội CTĐ 
tỉnh phối hợp cùng các 
Phòng PX01, PA02 và PA03 
(CA tỉnh) trao tặng 300 suất 
quà thực phẩm khô (gồm thịt 
hộp, cá hộp, mì, lương khô), 
mỗi suất trị giá hơn 200 nghìn 
đồng cho 300 hộ dân tộc thiểu 
số có hoàn cảnh khó khăn bị 
thiệt hại do mưa lũ thuộc làng 
Suối Đá (xã Canh Hiệp), làng Hà 
Văn Trên (xã Canh Thuận) và 
khu phố Hiệp Hà (thị trấn Vân 
Canh), huyện Vân Canh. Dịp 
này, Hội CTĐ huyện Vân Canh 
đến thăm và trao hỗ trợ ban 
đầu phần quà trị giá 500 nghìn 
đồng cho hộ bà Ra Lan Mcho 
(làng Kà Xiêm, xã Canh Thuận) 
có nhà bị sập do mưa, lũ. 

HỮU THÀNH

l Ngày 18.12, Mặt trận và 
các hội, đoàn thể xã Phước 
Sơn (huyện Tuy Phước) đã tổ 
chức trao tặng 268 suất quà 
nhu yếu phẩm cho các gia 
đình thuộc diện hộ nghèo, hộ 
gia đình có người bị F0 và hộ 
khó khăn ở thôn Lộc Trung và  
trong 2 khu phong tỏa thuộc 
thôn Dương Thiện và thôn Vinh 
Quang 2 của địa phương. Toàn 
bộ số quà trên có tổng trị giá 
40,2 triệu đồng trích từ nguồn 
quỹ phòng, chống Covid-19 
của địa phương. XUÂN VINH

l Ngày 18.12, lãnh đạo 
huyện Hoài Ân đã đi thăm 
và tặng 14 phần quà cho các 
trường hợp F0 đang được cách 
ly, điều trị tại nhà; mỗi phần trị 
giá 600 nghìn đồng, gồm thực 
phẩm và các loại thuốc vitamin 
để tăng cường sức đề kháng 
cho bệnh nhân. VĂN HÙNG

l Hướng đến Lễ Giáng 
Sinh năm 2021, ngày 18.12, 
Giáo xứ Chính Tòa Quy Nhơn 
đã trao tặng 200 suất quà cho 
các gia đình có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn và gia đình có 
người nhiễm Covid-19 thuộc 4 
giáo họ Mân Côi, Trinh Vương, 
Thánh Mẫu và Vô Nhiễm. Mỗi 
suất quà gồm các nhu yếu 
phẩm: Gạo, mì tôm, dầu ăn, trị 
giá 250 nghìn đồng/suất.

NGUYỄN MUỘI

để tiếp nhận thông tin, kiểm 
soát tàu thuyền, hướng dẫn 
các chủ phương tiện tránh trú 
hoặc không đi vào vùng nguy 
hiểm của bão. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng 
duy trì nghiêm chế độ sẵn 
sàng chiến đấu, triển khai kế 
hoạch ứng phó bão, sẵn sàng 
lực lượng, phương tiện tham 
gia phòng chống thiên tai - 
tìm kiếm cứu nạn và giúp 
dân khi có tình huống xảy 
ra, chủ động phân công cán 
bộ bám địa bàn và phối hợp 
với chính quyền địa phương 
trong phòng, chống bão...  

CÔNG CƯỜNG 
hướng dẫn cho thuyền trưởng 
các tàu cá di chuyển ra khỏi 

vùng nguy hiểm; yêu cầu các 
đơn vị mở đài canh 24/24 giờ 

Sáng 18.12 (ngày 15 tháng 11 
âm lịch), tại đền thờ Tây Sơn Tam 
kiệt, Bảo tàng Quang Trung tổ 
chức lễ hiệp kỵ Tây Sơn Tam kiệt. 

Lễ hiệp kỵ được tổ chức trang 
nghiêm theo nghi thức truyền 
thống của dân tộc gồm 3 phần: 
Khởi chinh cổ, khởi nhạc, đọc 
văn tế để tưởng nhớ và tri ân 
công tích ba anh em nhà Tây Sơn: 

Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và 
Nguyễn Lữ - những người con 
ưu tú được sinh ra trên mảnh 
đất địa linh nhân kiệt, những bậc 
hiền tài đã khởi xướng và lãnh 
đạo phong trào khởi nghĩa của 
nông dân Tây Sơn vào nửa cuối 
thế kỷ XVIII ở nước ta, lập nên 
những chiến công hiển hách, tiêu 
diệt thù trong, giặc ngoài, thống 

nhất giang sơn về một mối. Tiêu 
biểu là người anh hùng dân tộc 
Quang Trung - Nguyễn Huệ với 
những chiến công hiển hách đã 
xóa bỏ sự chia cắt, cát cứ của 
2 tập đoàn phong kiến Trịnh - 
Nguyễn, thống nhất giang sơn 
về một mối. Đồng thời đập tan 
hai cuộc chiến xâm lược của 5 
vạn quân Xiêm và 29 vạn quân 

Thanh bảo vệ vững chắc nền 
độc lập dân tộc, tạo nên mốc 
son sáng ngời trong lịch sử đấu 
tranh dựng nước và giữ nước của 
dân tộc.

Sau lễ hiệp kỵ, lãnh đạo Sở 
VHTT, huyện Tây Sơn và bà con 
nhân dân đã dâng hương tưởng 
nhớ công đức, tri ân ba anh em 
nhà Tây Sơn.            ĐINH NGỌC

Tổ chức lễ hiệp kỵ Tây Sơn Tam kiệt

(BĐ) - UBND tỉnh đã ban 
hành quyết định công nhận 5 
làng nghề trồng mai cảnh ở xã 
Nhơn An (TX An Nhơn), gồm: 
Háo Đức, Thanh Liêm, Tân 
Dương, Thuận Thái và Trung 
Định đạt tiêu chí làng nghề.

Các làng nghề trồng mai 
cảnh được hưởng các chính 
sách hỗ trợ theo Quyết định 
số 40/2019/QĐ-UBND ngày 
19.7.2019 của UBND tỉnh ban 
hành quy định chính sách hỗ 
trợ phát triển làng nghề, ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn 
t ỉnh Bình Định gia i  đoạn 
2019 -  2025.

5 làng nghề trồng mai cảnh 
kể trên hiện có hơn 1.500 hộ 
trồng mai. Năm 2013, mai Nhơn 
An được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cấp chứng nhận nhãn 
hiệu tập thể “Mai vàng Nhơn 
An”. TX An Nhơn đang xúc tiến 
quy hoạch xây dựng vùng trồng 
mai tập trung, khu trưng bày 
quảng bá sản phẩm mai vàng 
tại Nhơn An.                AN NHIÊN

Sáng 18.12, Đoàn Thanh niên 
BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên 
phòng Tam Quan Nam, Thị đoàn 
Hoài Nhơn và Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX Hoài Nhơn tổ chức 
lễ bàn giao “Nhà 100 đồng - Nhà 
Khăn quàng đỏ” cho trẻ mồ côi 
tại khu phố Ca Công, phường 
Hoài Hương.

Gia đình có 4 chị em mồ côi 
cha mẹ từ nhỏ hiện đang ở cùng 
với bà ngoại và dì tại khu phố 
Ca Công, phường Hoài Hương, 
trong căn nhà dột nát, xuống cấp, 
cuộc sống của các em chủ yếu 
nhờ vào sự đùm bọc cưu mang 

của bà ngoại và bà con xóm làng. 
Ngôi nhà được xây dựng có diện 
tích 70 m2, với tổng kinh phí hỗ 
trợ 70 triệu đồng, trong đó Ủy 
ban MTTQ Việt Nam TX Hoài 
Nhơn  hỗ trợ 20 triệu đồng, 
ĐVTN của BĐBP tỉnh hỗ trợ 
25 triệu đồng và Thị đoàn Hoài 
Nhơn hỗ trợ 25 triệu. Ngoài 
ra, Chi đoàn Đồn Biên phòng 
Tam Quan Nam cũng cử  cán 
bộ, chiến sĩ, ĐVTN hỗ trợ 50 
ngày công trong quá trình xây 
dựng nhà.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh cũng nhận đỡ đầu 2 em 

Công nhận 5 làng nghề trồng mai 
cảnh ở xã Nhơn An

Bàn giao “Nhà 100 đồng - Nhà Khăn quàng đỏ” cho trẻ mồ côi

Đại diện các đơn vị bàn giao “Nhà 100 đồng - Nhà Khăn quàng đỏ” cho các trẻ 
mồ côi.                                   Ảnh: THANH BÌNH

trong số 4 em mồ côi theo chương 
trình “Nâng bước em tới trường” 

do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động.
THANH BÌNH 

Phát hiện “sổ đỏ” giả khi công chứng mua bán nhà đất

TIN VẮN
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KỶ NIỆM 75 NĂM BÁC HỒ RA “LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN”:

Lời hiệu triệu thiêng liêng 
vẫn còn nguyên giá trị

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ngày 19.12.1946.               Ảnh Tư liệu

1.   Sau  cách  mạng 
Tháng  Tám  năm 
1945  thành  công 

chưa được bao  lâu,  thực dân 
Pháp  được  sự  tiếp  tay  của 
các nước đế quốc đồng minh 
quay  trở  lại  xâm  lược  nước 
ta  một  lần  nữa.  Chúng  đơn 
phương xóa bỏ mọi cam kết, 
không thi hành Hiệp định Sơ 
bộ ngày 6.3.1946 và Tạm ước 
ngày  14.9.1946,  tăng  cường 
các hoạt động quân sự, ra sức 
phá hoại  nền độc  lập,  tự do 
của nhân dân ta mới giành lại 
được. Trước thời khắc Tổ quốc 
lâm nguy, tình thế “ngàn cân 
treo sợi tóc”, đêm 19.12.1946, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 
Lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến. Người viết: “Hỡi đồng 
bào toàn quốc! Chúng ta muốn 
hòa bình, chúng ta phải nhân 
nhượng. Nhưng chúng ta càng 
nhân nhượng, thực dân Pháp 
càng  lấn  tới,  vì  chúng quyết 
tâm  cướp  nước  ta  lần  nữa! 
Không! Chúng ta thà hy sinh 
tất  cả,  chứ nhất định không 
chịu  mất  nước,  nhất  định 
không chịu làm nô lệ!”.

Đáp lại Lời kêu gọi thiêng 
liêng của Bác, quân và dân 
Thủ đô Hà Nội đã vùng lên 
bằng những loạt đại bác đầu 
tiên, từ Pháo đài Láng bắn vào 
các mục tiêu của địch; chính 
thức mở đầu cuộc kháng chiến 
chống Pháp với tinh thần 
“Quyết tử để Tổ quốc quyết 
sinh”. Sáng hôm sau, tại Hang 
Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội), 
Đài Tiếng nói Việt Nam lại 
phát đi Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Thủ đô Hà Nội 
ngày ấy “Mỗi ngôi nhà là một 
pháo đài, mỗi đường phố là 
một chiến tuyến, mỗi người 
dân là một chiến sĩ”. Quân và 
dân Thủ đô Hà Nội đã anh 
dũng, không sợ hy sinh, gian 
khổ ngày đêm lập những 
chiến lũy trên đường phố Hà 
Nội để ngăn cản bước tiến 
quân thù. Cùng với Hà Nội, 
quân và dân các địa phương 
khắp mọi miền cả nước cũng 
đồng loạt đứng lên chống 

thực dân Pháp xâm lược. Cả 
dân tộc muôn người như một, 
chung sức đồng lòng, nhất tề 
đứng lên cầm vũ khí chống 
giặc ngoại xâm với ý chí sục 
sôi, quyết hy sinh bảo vệ quê 
hương, đất nước với niềm tin 
tất thắng!

2. Lời  kêu  gọi  toàn quốc  kháng  chiến 
của  Bác  như  một 

bài hịch cứu nước, như tiếng 
gọi của non sông,  là một  tác 
phẩm  mang  tầm  vóc  chiến 
lược đã hoạch đường chỉ  lối 
cho  cuộc  kháng  chiến  toàn 
dân,  toàn diện ở nước  ta  sau 
này. Lời  kêu gọi  của Bác đã 
làm lay động hàng triệu triệu 
người  Việt  Nam,  cùng  đoàn 
kết  đứng  lên,  vì  độc  lập,  tự 
do thiêng liêng của Tổ quốc. 
Người  nói:  “Hỡi  đồng  bào! 
Chúng ta phải đứng  lên! Bất 
kỳ  đàn  ông,  đàn  bà,  bất  kỳ 
người  già,  người  trẻ,  không 
chia tôn giáo, đảng phái, dân 
tộc. Hễ là người Việt Nam thì 
phải đứng lên đánh thực dân 
Pháp để  cứu Tổ quốc. Ai  có 

súng dùng súng, ai có gươm 
dùng gươm, không có gươm 
thì  dùng  cuốc,  thuổng,  gậy 
gộc. Ai cũng phải ra sức chống 
thực  dân  Pháp  cứu  nước”. 
Lời  kêu gọi  còn  thể hiện  rõ 
tư  tưởng  của Bác  về  “chiến 
tranh toàn dân” một cách giản 
dị và hào hùng. Tạo ra nét độc 
đáo, đặc sắc nhất trong đường 
lối  quân  sự  của Đảng  và  tư 
tưởng quân  sự Chủ  tịch Hồ 
Chí Minh là ở hai chữ “Toàn 
dân”. Bác còn kêu gọi bộ đội, 
tự vệ, dân quân: “Hỡi anh em 
binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ 
cứu nước đã đến. Ta phải hy 
sinh đến giọt máu cuối cùng, 
để giữ gìn đất nước”. Do vậy, 
Lời kêu gọi của Bác được coi 
như một văn kiện mang tính 
cương  lĩnh quân  sự  về khởi 
nghĩa toàn dân, kháng chiến 
toàn diện. Người khẳng định 
niềm tin  tất  thắng:  “Dù phải 
gian lao kháng chiến, nhưng 
với một  lòng  kiên  quyết  hy 
sinh,  thắng  lợi nhất định về 
dân tộc ta. Việt Nam độc lập và 
thống nhất muôn năm! Kháng 
chiến thắng lợi muôn năm!”.

Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đường lối kháng chiến 
của dân tộc ta xác định từ đầu 
là chiến tranh toàn dân, toàn 
diện, trường kỳ, dựa vào sức 
mình là chính, phát huy sức 
mạnh tổng hợp toàn dân tộc. 
Sau chín năm chiến đấu vô 
cùng oanh liệt, quân và dân 
ta đã trường kỳ kháng chiến 
chống Pháp và kết thúc thắng 
lợi bằng Chiến dịch Điện Biên 
Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu”; 21 
năm sau tiếp tục kháng chiến 
gian khổ, quân và dân ta đã 
làm nên toàn thắng bằng 
Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 
1975 lịch sử, đem lại hòa bình, 
độc lập, tự do, thống nhất toàn 
vẹn đất nước. Sau ngày giải 
phóng, thực hiện tâm nguyện 
của Bác, dân tộc Việt Nam đã 
vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức, quyết tâm giữ vững nền 
hòa bình, độc lập của dân tộc; 
nỗ lực xây dựng và phát triển 
đất nước để có được cơ đồ, 
tiềm lực, vị thế và uy tín quốc 
tế như ngày nay.

3. 75 năm trôi qua, nhưng 
khí thế hào hùng của 
Lời  kêu  gọi  toàn 

quốc kháng chiến đã trở thành 
ngày  lịch sử,  là dấu son chói 
lọi trong cuộc đấu tranh bảo vệ 
độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ. Thời gian 
đã  lùi  xa,  nhưng Lời  kêu gọi 
thiêng liêng ngày đó vẫn khắc 
sâu trong tâm khảm mỗi người 
Việt Nam hôm nay, ý nghĩa lịch 
sử và tầm vóc thời đại của nó 
vẫn còn nguyên giá trị, luôn cổ 
vũ, hiệu triệu nhân dân ta kề vai 
sát cánh, chung sức đồng lòng, 
đoàn kết giữ nước, giữ gìn độc 
lập, thống nhất cho Tổ quốc. Lời 
kêu gọi ngày đó còn vang vọng, 
thôi thúc và tiếp thêm sức mạnh 
cho toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta vững bước, vững tin vào 
thắng lợi trên con đường đổi mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam; nó là bài học về khơi dậy, 
tập hợp và phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, đến nay vẫn còn 
nguyên tính thời sự, nhất là bài 
học đoàn kết, đồng lòng phòng, 
chống dịch Covid-19 hôm nay.

NGUYỄN HUỲNH HUYỆN

2.663 đảng viên đang công tác 
sinh hoạt ở 101 chi bộ thôn, khu phố

(BĐ) - Thực hiện Quy định 
213-QĐ/TW ngày 2.1.2020 của 
Bộ Chính trị “về trách nhiệm 
của đảng viên đang công tác 
thường xuyên giữ mối liên hệ 
với tổ chức đảng và nhân dân 
nơi cư trú”, tính đến nay, Đảng 
ủy các xã, thị trấn trong huyện 
Tuy Phước đã tiếp nhận 2.663 
đảng viên đang công tác và giới 
thiệu về sinh hoạt ở 101 chi bộ 
thôn, khu phố.

Công tác giới thiệu và tiếp 
nhận đảng viên về sinh hoạt nơi 
cư trú được thực hiện nghiêm 
túc; nơi giới thiệu cũng như 
nơi tiếp nhận đều lập sổ theo 
dõi và tạo điều kiện, giúp đỡ, 
quản lý đảng viên tham gia 
sinh hoạt chấp hành đường lối 
của Đảng, pháp luật của nhà 
nước và nghĩa vụ công dân ở 
địa phương. 

M.LÂM

An Nhơn ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả 
cải cách hành chính của UBND các xã, phường

UBND TX An Nhơn đã 
ban hành Bộ Chỉ số đánh giá 
kết quả cải cách hành chính 
(CCHC) của UBND các xã, 
phường trên địa bàn thị xã.

Mục tiêu của việc ban hành 
nhằm theo dõi, đánh giá thực 
chất, khách quan và công 
bằng kết quả thực hiện CCHC 
hằng năm của UBND cấp xã, 
phường theo đặc điểm, tính 
chất quản lý nhà nước của địa 

phương. Đồng thời, hằng năm 
tổ chức triển khai xác định, 
công bố Chỉ số CCHC của các 
địa phương. Bộ tiêu chí đánh 
giá, xác định Chỉ số CCHC cấp 
xã, phường gồm 8 nội dung 
với 34 tiêu chí.

Việc xếp hạng Chỉ số 
CCHC của UBND cấp xã, 
phường được tính trên cơ sở 
tổng điểm của các tiêu chí theo 
nhóm thứ tự từ đơn vị có điểm 

cao đến đơn vị có điểm thấp 
so với số điểm tối đa và được 
xếp hạng như sau: Đạt từ 85% 
đến 100%: Xếp loại hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ. Đạt từ 70% 
đến dưới 85%: Xếp loại hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Đạt từ 
55% đến dưới 70%: Xếp loại 
hoàn thành nhiệm vụ. Đạt 
dưới 55%: Xếp loại không 
hoàn thành nhiệm vụ.   

THANH MINH

Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12.1946.         Ảnh: Tư liệu/TTXVN

TUY PHƯỚC:

Cách đây 75 năm, ngày 19.12.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là bài hịch đã cổ vũ 
tinh thần yêu nước của cả dân tộc, nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, không chịu làm nô lệ!”. Lời kêu gọi của Bác nay đã trở thành “bảo vật quốc gia”.
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Bình Định

Theo Giám đốc Sở Du lịch 
Trần Văn Thanh, cùng với việc 
triển khai nhiều giải pháp hỗ 
trợ các DN nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đáp ứng phục 
hồi du lịch trong bình thường 
mới, ngành Du lịch tỉnh còn 
phối hợp với Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn 
đào tạo các nhóm nghề du lịch, 
như: Quản trị khách sạn, nhà 
hàng, lữ hành, hướng dẫn du 
lịch, điều hành du lịch… ở các 
trình độ cao đẳng, trung cấp, 
sơ cấp. Đồng thời tập huấn các 
lớp ngắn hạn về nghiệp vụ lễ 
tân, kỹ năng giao tiếp, vận hành 
homestay, bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho đội ngũ lái ca nô, xe chở 
khách du lịch…

Bà Lê Thị Thanh Trà, Phó 
trưởng khoa Khoa Du lịch và 

Dịch vụ (Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn), cho 
rằng: “Du lịch Bình Định đang 
trên đà phát triển nhanh, nhưng 
để trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn thì ngành Du lịch cần 
nâng cao chất lượng nhân lực 
nhiều hơn nữa. Song song với 
việc chú trọng đào tạo nâng 
cao chất lượng đội ngũ nhân 
lực làm du lịch, ngành Du 
lịch tỉnh cần đẩy mạnh tuyên 
truyền về các quy tắc ứng xử 
văn minh du lịch, nhằm góp 
phần tạo dựng môi trường du 
lịch ngày càng thân thiện, an 
toàn và văn minh”.

Gần đây Sở Du lịch cũng 
phối hợp với UBND huyện Tây 
Sơn triển khai kế hoạch phát 
triển du lịch nông nghiệp gắn 
với cộng đồng tại khối Thuận 

Nghĩa, thị trấn Phú Phong; đặc 
biệt tổ chức nhiều lớp tập huấn 
nhằm nâng cao nhận thức cho 
cộng đồng dân cư ở địa phương 
tầm quan trọng của phát triển 
du lịch. Bà Nguyễn Thị Dung, 
ở khối Thuận Nghĩa, bộc bạch: 
“Du lịch phát triển người dân có 
thêm việc làm, tăng thu nhập, 
nên mình phải biết cách giao 
tiếp, phục vụ để làm sao mang 
lại sự hài lòng cho du khách khi 
đến đây. Tham gia các lớp tập 
huấn du lịch được tổ chức tại 
địa phương giúp tôi nắm được 
những kỹ năng bổ ích về làm du 
lịch cộng đồng”.

Để nâng cao chất lượng 
phục vụ, mỗi năm khách sạn 
Hoàng Yến (TP Quy Nhơn) đều 
tổ chức các lớp tập huấn nội bộ, 
cử cán bộ quản lý tham gia các 

Nhằm phục hồi hoạt động du lịch sau dịch, bên cạnh việc liên kết phát triển du 
lịch, tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ngành Du lịch tỉnh đã và đang chú trọng đào 
tạo nguồn nhân lực, nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng này.

sản phẩm mới nhằm nâng chất 
lượng dịch vụ, Công ty đặc biệt 
chú trọng nâng cao tính chuyên 
nghiệp của đội ngũ quản lý, 
phục vụ thông qua các đợt đào 
tạo, tập huấn, tham quan thực 
tế nhằm đảm bảo nguồn nhân 
lực của Công ty ngày càng có 
đủ kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm đáp ứng yêu cầu.

Để hướng tới nâng tính 
chuyên nghiệp phục vụ du 
lịch, ngành Du lịch tỉnh đã 
tham mưu UBND tỉnh triển 
khai Đề án đào tạo nguồn nhân 
lực ngành du lịch theo chương 
trình hành động của Tỉnh ủy về 
phát triển ngành du lịch Bình 
Định trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn giai đoạn 2020 - 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030. “Việc 
đào tạo nguồn nhân lực ngành 
Du lịch không chỉ tập trung vào 
hướng dẫn viên du lịch, mà chú 
trọng đào tạo cá nhân, tổ chức 
làm du lịch tại các địa phương 
nhằm thúc đầy tính chuyên 
nghiệp trong phục vụ để xứng 
danh Bình Định là điểm đến 
an toàn, trải nghiệm hấp dẫn”, 
Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn 
Thanh, chia sẻ.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

lớp đào tạo về nghiệp vụ du 
lịch để nâng cao trình độ. Ông 
Nguyễn Hoàng Vũ - Giám đốc 
Công ty CP Khách sạn Hoàng 
Yến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Bình Định - cho biết: “Không 
riêng gì khách sạn Hoàng 
Yến, các DN du lịch trong tỉnh 
rất chú trọng đến chất lượng 
nguồn nhân lực du lịch. Về phía 
Hiệp hội, chúng tôi thường 
xuyên phối hợp Sở Du lịch, các 
đơn vị đào tạo nghiệp vụ du 
lịch trong và ngoài tỉnh tổ chức 
các lớp đào tạo, tập huấn nâng 
cao tay nghề cho đội ngũ làm 
du lịch; nhất là những năm gần 
đây tổ chức nhiều lớp đào tạo 
hướng dẫn viên du lịch để bổ 
sung thêm nguồn nhân lực du 
lịch có chuyên môn, đáp ứng 
yêu cầu phát triển”.

Còn theo ông Trần Minh 
Trị, Phó Giám đốc Công ty CP 
Du lịch Hầm Hô Rosa Alba 
(huyện Tây Sơn), cùng với việc 
đầu tư cở sở hạ tầng, tạo thêm 

Đầm Bàu ở thôn An Giang Tây, xã Mỹ 
Đức, huyện Phù Mỹ (ảnh) là một điểm đến 
thu hút nhiều người dân địa phương và 
vùng lân cận đến bởi vẻ đẹp nguyên sơ 
của nó. 

Đứng trên đường làng xóm Bàu nhìn 
về đầm sẽ thấy mặt nước trong xanh một 
màu như nối với trời mây và liền một dải 
với rặng dừa xanh, với rừng cây trên núi 
Chóp Chài. Trên đầm quanh năm đầy 
những đám hoa súng trắng tinh nhấp 
nhô theo những con sóng, ở cuối đầm là 
những đám năng tự nhiên non xanh mơn 
mởn... Đầm Bàu hơi hẹp nhưng dài, diện 
tích đủ rộng để thành nơi mưu sinh cho 
những người dân ven đầm sống bằng 
nghề chài lưới. Rừng dừa ở xóm làng 
ven đầm khá dày và tốt. Từ dưới đầm 
nhìn lên, những ngôi nhà be bé lấp ló sau 
những hàng dừa được trồng ngay ngắn, 
khiến cảnh trí đẹp như tranh vẽ. Đi dọc 
quanh đầm, chúng ta có thể dễ dàng trông 
thấy vài chiếc ghe đậu ven bờ. Mọi thứ ở 
đây đều đầy vẻ giản dị thuần khiết, như 

hoa súng là hoa súng tự nhiên, như rặng 
dừa là loại dừa ta cao vút đã vài chục 
năm tuổi, thuyền câu thả lưới cũng là kiểu 
thuyền xưa cũ… mọi thứ nơi đây khiến ta 
như lạc vào một chốn xa xưa nào đó, êm 
đềm và thanh bình.

Nếu có dịp, mời bạn về thăm đầm Bàu 
để trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng, thư 
giãn, tận hưởng những làn gió mát lành 
lất phất lên mặt cũng như cơ hội ngồi ghe 
seo phì cùng những đám hoa súng và 
năng của Phù Mỹ ở đây bạn nhé!

BẢO NGÂN

Người dân khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú 
Phong (huyện Tây Sơn) tham gia tập huấn làm 
du lịch nông nghiệp tại địa phương. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nhân viên lễ tân khách sạn Hoàng Yến 
đón tiếp khách. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đầm Bàu trong vẻ giản dị nguyên sơ
Bánh hỏi cháo lòng thì 

người Bình Định không 
lạ đã đành mà cả những 
người yêu mến xứ Nẫu 
cũng “rành sáu câu”. 
Nhưng đây là bánh hỏi 
cháo lòng xào nhé! Mà cái 
chỗ ngon không chỉ hơn 
nhau ở một chữ “xào” đâu! 

Sáng sớm, đoàn công 
tác chúng tôi ghé thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn. Người bạn 
dẫn tôi đi cứ tấm tắc khoe chiêu đãi món 
ăn sáng vừa lạ vừa quen. Khi xe vừa đến 
số nhà 52 Phan Đình Phùng, tôi thấy quán 
nhỏ cũ bài trí khá gọn gàng vài bàn nhỏ 
kê trong sân nhà; biển hiệu ghi “Bánh hỏi 
cháo lòng Nhật Tân”. 

Bánh hỏi quán dùng vẫn là loại bánh 
thuần thủ công, tức là hoàn toàn làm bằng 
tay, sợi nhỏ li ti, bánh khô hơn những 
loại bánh làm từ máy. Dĩa bánh hỏi, tô 
cháo, dĩa lòng, gan, cật, tim thập cẩm chén 
mắm. Cũng chẳng có gì lạ nhỉ? Cho đến 

Bánh hỏi cháo lòng xào

Đào tạo 
nâng cao tính chuyên nghiệp

khi cô chủ đem ra dĩa lòng 
thập cẩm xào cùng ít hành 
tây, hành lá thơm phức, 
nóng hổi để trước mặt 
các thực khách kèm chén 
nước lòng xào sệt sệt. Cô 
trình bày nho nhỏ: Biết 
đoàn có khách, tôi muốn 
giới thiệu thêm một nét lạ 
của quê hương Tây Sơn - 
nước lòng xào sết sết để 

chấm bánh hỏi! 
Có chén cháo nóng ăn kèm trong tiết 

trời mùa đông là một cái thích, lại có thêm 
miếng lòng xào nóng hổi thơm dịu dàng 
là thêm một cái thích nữa, miếng bánh 
hỏi thuần thủ công cùng với cung cách 
đón khách nhẹ nhàng của cô chủ khiến 
bữa sáng cứ ấm áp chan hòa. Quán đã 
có thâm niên 50 năm nay ở thị trấn Phú 
Phong và giữ đúng hương vị như ban 
sơ, chỉ nghĩ đến đó thôi là đã muốn tìm 
cớ quay lại Tây Sơn để được ăn bánh hỏi 
cháo lòng xào.                                HẢI YẾN 
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Bình Định

Tiếp sức hiệu quả 
Bà Lê Thị Thanh (SN 1962, 

ở thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, 
TX Hoài Nhơn) kinh tế gia 
đình rất khó khăn. Trước đây, 
vợ chồng bà mở dịch vụ nấu 
đám tiệc nhưng hoạt động rất 
cầm chừng. Năm 2008, bà tham 
gia lớp Nữ công gia chánh do 
Hội LHPN xã Hoài Sơn mở, từ 
đó tay nghề được nâng lên. Bà 
Thanh kể: Năm 2014, tôi như 
được tiếp thêm sức mạnh khi 
Hội LHPN xã thành lập tổ liên 
kết dịch vụ đám tiệc và bầu tôi 
làm tổ trưởng. Hội LHPN tỉnh 
sau đó hỗ trợ tổ 50 triệu đồng 
bằng hiện vật gồm bộ bàn, ghế, 
chén, đĩa, quạt đứng… Có kiến 
thức và phương tiện hoạt động, 
tôi mở rộng thị trường, vận 
động hội viên, phụ nữ trong 
thôn tham gia vào tổ. Đến nay, 
tổ đã có 20 thành viên ở nhiều 
độ tuổi, chị em đều vững kiến 
thức về vệ sinh an toàn thực 
phẩm, thành thạo cách chế biến 
nhiều món ăn, có thể phục vụ 
cả nghìn lượt khách mỗi ngày. 

Ở các huyện miền núi, tỷ lệ 
hộ nghèo chiếm hơn 50% nên 
ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội 
LHPN các huyện tập trung tổ 
chức các hoạt động “Giúp phụ 
nữ nghèo làm chủ hộ thoát 
nghèo”. Bên cạnh việc phối hợp 
với các ngành chức năng tạo 
điều kiện cho hội viên vay vốn, 
các cấp hội tổ chức tập huấn 
chuyển giao tiến bộ KHKT, xây 
dựng các mô hình phát triển 
kinh tế. Ở huyện Vĩnh Thạnh, 
mô hình “Trồng bí đỏ” do Hội 
LHPN tỉnh triển khai tại xã 
Vĩnh Thuận cho 3 hộ phụ nữ 

Hoạt động chào mừng 
Đại hội đại biểu phụ nữ 
tỉnh lần thứ XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

(BĐ) - Ngày 16.12, các cơ sở hội thuộc 
Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh đã tặng 15 suất 
quà (300 nghìn đồng/suất) cho hội viên, trẻ 
em là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, 
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và con 
em cán bộ hội là F0. Trước đó, ngày 11.12, 
Hội LHPN huyện đã phối hợp với UBND xã 
Vĩnh Hảo ra quân trồng khoảng 300 cây hoa 
trang và 50 cây hoa giấy dọc các trục đường 
chính thôn Định Tam, Định Trị, Tà Điệk.
l Từ ngày 2 - 17.12, Hội LHPN xã Nhơn 

Khánh (TX An Nhơn) đã tặng 80 suất quà với 
tổng trị giá 30 triệu đồng cho các hộ dân, 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt 
hại do mưa lũ và dịch bệnh. Trước đó, ngày 
13.12, Hội LHPN xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn) 
cũng đã trao 22 suất quà (310 nghìn đồng/
suất) cho phụ nữ đơn thân và trẻ mồ côi, có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
l Ngày 13.12, Hội LHPN TX Hoài Nhơn 

đã trao 1 chiếc máy may trị giá hơn 6,1 triệu 
đồng để hỗ trợ sinh kế cho chị Nguyễn Thị 
Tâm (hội viên thuộc hộ cận nghèo ở thôn 
Liễu An, xã Hoài Châu Bắc).              NGỌC LINH

Chương trình “Triệu phần quà san 
sẻ yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam 
phát động đang được hội viên, phụ nữ 
các cấp hưởng ứng tích cực với mong 
muốn động viên, chia sẻ khó khăn 
với người dân đang lao đao do dịch 
Covid-19. 

Hội LHPN TX Hoài Nhơn là một 
trong những đơn vị đầu tiên triển khai 
chương trình này. Đến nay, Hội đã trao 
tổng cộng 1.052 suất quà với trị giá gần 
177 triệu đồng. Đối tượng nhận quà khá 
đa dạng, bao gồm người già neo đơn, 
bệnh tật, không nơi nương tựa, trẻ em 
mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 
hay hộ dân nằm trong vùng phong tỏa 
do dịch Covid-19… Chị Trần Thị Hồng 
Hạnh ở khu phố 5 (phường Bồng Sơn) 
quyết định về quê kiếm việc làm nuôi  
4 con nhỏ sau khi chồng qua đời vì mắc 
Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. “Từ ngày 
tôi rời TP Hồ Chí Minh về đây, các chị 
phụ nữ của phường thường xuyên ghé 
thăm, biết gia cảnh mẹ con tôi, họ hỗ trợ 
bữa ăn và tặng quà, làm tôi thấy ấm lòng 
và thêm động lực vượt qua giai đoạn khó 
khăn này”, chị Hạnh xúc động chia sẻ.

Ở huyện Phù Mỹ, ngày 10.12 vừa 
qua, Hội LHPN xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài 
đã đến thăm, trao quà hỗ trợ một số hộ 

“Điểm tựa” tin cậy của phụ nữ
5 năm qua, Hội LHPN tỉnh và các tổ chức hội cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động linh hoạt, 

sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, làm tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của hội viên, tạo được niềm tin và xứng đáng là một “điểm tựa” tin cậy của 
chị em phụ nữ.  

Triệu phần quà san sẻ yêu thương

nghèo đem lại hiệu quả kinh tế 
cao; đến nay đã nhân rộng mô 
hình ra 7/7 chi hội với 23 hội 
viên tham gia và kết hợp trồng 
thêm đậu đỗ, ngô lai, dưa hấu, 
đem lại thu nhập hằng năm từ 
20 - 50 triệu đồng/năm… cho 
hội viên.

Những hoạt động hỗ trợ 
thiết thực suốt 5 năm qua đã 
tiếp sức 1.053 phụ nữ khởi 
nghiệp, khởi sự kinh doanh. 
Hội LHPN tỉnh thành lập Bộ 
phận hỗ trợ khởi nghiệp của 
Hội LHPN tỉnh tại 52 Mai Xuân 
Thưởng (TP Quy Nhơn), giới 
thiệu trên 30 mặt hàng, sản 
phẩm OCOP, sản phẩm của 
các HTX, DN do các nữ tham 
gia lãnh đạo, quản lý sản xuất, 
góp phần kết nối, giới thiệu, 
tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ 
toàn tỉnh. Các cấp hội cơ sở 
tăng cường sự liên kết với các 

cấp, ngành, đa dạng nguồn 
lực, hoạt động tiếp sức, nhờ 
vậy đã hỗ trợ 46.851 phụ nữ 
nghèo làm chủ hộ phát triển 
kinh tế, trong đó có 8.538 hộ 
đã thoát nghèo, ổn định cuộc 
sống, vươn lên làm giàu. 

Tin vào hội
Theo bà Nguyễn Thị Thu 

Thủy, Chủ tịch Hội LHPN 
tỉnh, đa số hoạt động trong 
nhiệm kỳ qua đều đặt trọng 
tâm hướng về cơ sở với mong 
muốn mọi chủ trương, chính 
sách được hiện thực hóa một 
cách thực chất, hiệu quả nhất. 
Trên tinh thần đó, Tỉnh hội và 
các cấp hội cơ sở không ngừng 
đổi mới, linh hoạt, sáng tạo 
cách nghĩ, cách làm cho thật 
phù hợp với từng đối tượng 
chị em. Một trong những đổi 
mới mạnh mẽ và đạt kết quả rõ 

nét nhất là công tác thông tin, 
tuyên truyền. Bên cạnh hình 
thức sân khấu hóa, hội thi, hội 
thảo, đặc biệt trong tình hình 
dịch Covid-19, hầu hết hội 
viên, phụ nữ đã tham gia vào 
các nhóm zalo, facebook… để 
cập nhật và chia sẻ thông tin, 
hình ảnh hằng ngày, hằng giờ. 
Trong nhiệm kỳ, Hội cơ sở đã 
tổ chức 3.369 hoạt động và  
157 mô hình với quy mô và 
chất lượng được nâng cao, bám 
sát thực tế và đi vào cuộc sống. 
Công tác an sinh xã hội, hậu 
phương quân đội, chăm lo hội 
viên vùng sâu, vùng xa, khu 
vực biên giới biển thông qua 
chương trình “Đồng hành cùng 
phụ nữ biên cương, biển đảo”, 
“90 hành động thiết thực vì 
phụ nữ và trẻ em” được khơi 
dậy mạnh mẽ. Các cấp Hội đã 
kịp thời thăm hỏi, động viên 

Mô hình trồng 
rau sạch của 

phụ nữ phường 
Bồng Sơn (TX 

Hoài Nhơn) 
đạt hiệu quả 
cao, cho thu 

nhập khá.                 
Ảnh: N.T 

Trao sinh kế cho hội viên khó khăn 
xã Cát Khánh (huyện Phù Cát).   

Ảnh: N.T

cán bộ, hội viên, phụ nữ bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, 
lũ lụt; trao 126 Mái ấm tình 
thương cho hội viên, phụ nữ 
nghèo; thăm và tặng hàng chục 
nghìn suất quà cho các cháu 
mồ côi do tác động của dịch 
Covid-19. 

Ghi nhận sự đóng góp quan 
trọng của Hội LHPN tỉnh và 
các cấp Hội trong việc triển 
khai thực hiện các mục tiêu, 
chỉ tiêu về bình đẳng giới và 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ông 
Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám 
đốc Sở LĐ-TB&XH, khẳng 
định: Nhiều hoạt động phối 
hợp thiết thực, hiệu quả giữa 
Sở và Hội đã góp phần nâng 
cao nhận thức của cán bộ, 
nhân dân về bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em, bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ phụ nữ; công tác tạo 
nguồn, giới thiệu, quy hoạch 
nhằm nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực nữ các cấp; hỗ 
trợ phụ nữ cải thiện đời sống 
vật chất, tinh thần, nâng cao 
năng lực, trình độ, xây dựng 
gia đình hạnh phúc…                

 NGỌC TÚ

có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. 
Chị Nguyễn Thị Lệ Thy (SN 1992, ở 
thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp) mới điều 
trị bệnh do TNGT, kinh tế gia đình vốn 
eo hẹp, nay càng thêm khó. Đã vậy, đợt 
mưa lớn đầu tháng còn làm mái ấm nhỏ 
của hai vợ chồng bị ngập nặng. “Nằm 
viện, tôi như ngồi trên đống lửa khi 
nghe con trai mới 6 tuổi nói qua điện 
thoại nước gần đến bụng con rồi. Cơn 
đau thể xác cùng nỗi lo cho con nhỏ, 
cha già đang gồng mình chống lũ tại 
nhà khiến tôi không thể yên tâm. Các 
chị đến thăm hỏi, động viên tinh thần, 

rồi tặng quà và mở 
hướng khởi nghiệp, 
làm tôi cảm thấy rất 
phấn khởi và tràn trề 
hy vọng”, chị  Thy  
tâm tình. 

Tại huyện miền 
núi Vĩnh Thạnh, năm 
hết Tết đến, việc triển 
khai các hoạt động an 
sinh xã hội mang lại 
sự náo nức. Với đặc 
thù hội viên người 
dân tộc thiểu số 
chiếm số lượng lớn, 
việc triển khai “Triệu 

phần quà san sẻ yêu thương” được tiến 
hành từ sớm để đảm bảo chị em ở các 
chi hội nắm rõ thông tin, không để sót 
trường hợp khó khăn nào. Vừa qua, Hội 
LHPN huyện cùng các hội cơ sở đã trao 
31 suất quà, trong đó 17 suất dành cho 
chị em người dân tộc thiểu số. Bà Trần 
Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Vĩnh Thạnh, cho biết: “Với phương 
châm góp gió thành bão, đẩy mạnh kết 
nối với nhà hảo tâm, Hội LHPN huyện 
hy vọng thời gian tới, sẽ có thêm nhiều 
chị em khó khăn được nhận quà cùng 
những hỗ trợ thiết thực”.    LINH DƯƠNG

Người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong chương trình “Triệu 
phần quà san sẻ yêu thương” tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.                Ảnh: L.D

u

u
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Học trò hào hứng
Cuộc thi “Mỗi tuần một câu 

chuyện đẹp, một cuốn sách hay, 
một tấm gương sáng” được 
tổ chức từ tháng 9 đến tháng 
12.2021. Cuộc thi được chia làm 
3 đợt tương ứng với 3 chủ đề 
nhỏ: “Mỗi tuần một câu chuyện 
đẹp”, “Mỗi tuần một cuốn sách 
hay”, “Mỗi tuần một tấm gương 
sáng”. Sau 3 tháng triển khai, 
cuộc thi đã nhận được 45 bài dự 
thi đến từ các lớp. 

Do tác động của đại dịch 
Covid-19, nhằm đảm bảo quy 
định giãn cách giữa các lớp, 
nhà trường đã chuyển từ hình 
thức học sinh thực hiện bài dự 
thi trên giấy sang hình thức 
làm video dự thi. Sinh sống và 
học tập ở miền núi, điều kiện 
tiếp cận khoa học công nghệ 
còn có phần hạn chế so với học 
trò đồng bằng, các học sinh đã 
được các thầy cô hướng dẫn, 
hỗ trợ về cách thức thu âm, 
dựng video. 

Vi Nguyễn Bảo Ngọc, học 
sinh lớp 10A3, đạt giải nhất 
khối THPT chủ đề “Mỗi tuần 
một câu chuyện đẹp” và giải 
ba chủ đề “Mỗi tuần một cuốn 
sách hay”, chia sẻ: “Đây là lần 
đầu tiên em và các bạn làm 
video nên còn rất nhiều thiếu 
sót. Nào là hình ảnh chưa thật 
sự rõ nét, chất lượng ghi âm 
không thật tốt. Tuy nhiên, nhờ 
vào sự giúp đỡ của cô giáo chủ 
nhiệm và người thân, chúng em 
đã hoàn chỉnh bài dự thi hơn. 
Từ lúc hình thành ý tưởng cho 
đến khi hoàn thiện video và nộp 
bài, chúng em mất hai ngày”. 

Dù nhỏ tuổi hơn, song các 
học sinh ở khối THCS cũng đã 
xây dựng được nhiều bài dự thi 

(BĐ) - Theo BHXH tỉnh, để hoàn 
thành chỉ tiêu về vận động, khuyến 
khích người nhận các chế độ BHXH, 
bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện 
thanh toán không dùng tiền mặt năm 
2021, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu vận 
động người nhận các chế độ BHXH, 
bảo hiểm thất nghiệp qua phương tiện 
thanh toán không dùng tiền mặt cho 

các đơn vị trong ngành. Đồng thời 
phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh, 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, 
hệ thống các ngân hàng để vận động, 
khuyến khích người nộp hồ sơ giải 
quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hồ 
sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần lựa 
chọn hình thức nhận trợ cấp qua tài 
khoản ATM. 

Ước tính, đến ngày 31.12.2021, tổng 
số người hưởng chế độ qua tài khoản 
cá nhân hơn 61.500/83.700 người, 
chiếm tỷ lệ 73,5% so với tổng số người 
đã chi trả. Số tiền chi trả qua tài khoản 
cá nhân là 1.294 tỷ đồng/2.338 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 55,35% so với tổng số tiền 
đã chi trả.       

 AN KHANG

l Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện 
Tuy Phước, năm 2021, đơn vị đã phối 
hợp với các đơn vị dạy nghề, UBND các 
xã, thị trấn và các hội, đoàn thể có liên 
quan tuyển sinh, đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn trên địa bàn. Kết quả, 
đã tổ chức 5 lớp với 134 lao động nông 
thôn, gồm 1 lớp nông nghiệp và 4 lớp 
phi nông nghiệp. Kinh phí thực hiện 
đào tạo trên 230 triệu đồng. 

l Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TX Hoài Nhơn vừa hỗ trợ 
TTYT thị xã 3.000 khẩu trang y tế N95 
để trang bị cho lực lượng bác sĩ, nhân 
viên y tế trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Đến nay, Mặt trận thị xã 
trích từ Quỹ Cứu trợ thị xã hỗ trợ TTYT 
thị xã trên 150 triệu đồng mua vật tư 
y tế, nhu yếu phẩm phục vụ lực lượng 
tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; 
hỗ trợ bệnh nhân và người nuôi bệnh 
nhân trong thời gian thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16/TTg-CP trên 
địa bàn.

N.M

TIN VẮN

Những câu chuyện đẹp 
ở một ngôi trường

Với cuộc thi “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, Trường Phổ thông DTNT 
THCS và THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) đã “gặt hái” nhiều tác phẩm chất lượng, giàu cảm xúc từ phía học trò, 
góp phần xây dựng nhân cách, thái độ sống tích cực cho các em. 

Học sinh khối THPT Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Vĩnh Thạnh đọc sách tại thư viện, chuẩn bị cho cuộc thi với chủ 
đề “Mỗi tuần một cuốn sách hay”.                                                                                    Ảnh: Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT Vĩnh Thạnh  

chất lượng. Học sinh Đinh Thị 
Thúy Nhiên, lớp 6A2, đã giành 
về hai giải nhất khối THCS ở 
cả hai chủ đề “Mỗi tuần một 
câu chuyện đẹp” và “Mỗi tuần 
một cuốn sách hay”. Bằng chất 
giọng trong trẻo, cô học trò 
nhỏ tâm sự: “Em đã chọn viết 
về cuốn sách “Thật ra tôi rất 
tài giỏi” để giới thiệu đến các 
bạn về một quyển sách hay, 
bổ ích cho học sinh đang tuổi 
thiếu niên như chúng em. Đây 
là cuốn sách đã giúp em tự tin 
hơn, vươn lên trong học tập, 
phấn đấu trở thành con ngoan 
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 
Ở chủ đề “Mỗi tuần một câu 
chuyện đẹp”, em đã viết về 
những người đồng bào Bana ở 
huyện Vĩnh Thạnh đang ngày 
ngày góp sức, chung tay đẩy 

lùi dịch bệnh Covid-19. Đó là 
chú công an viên Đinh Dinh 
(thôn M10, xã Vĩnh Hòa), các 
anh chị ĐVTN, các cô chú 
nông dân dù còn khó khăn 
nhưng tham gia đóng góp nhu 
yếu phẩm…”. 

Lan tỏa cái đẹp
Ông Từ Kim Lân, Hiệu 

trưởng Trường Phổ thông 
DTNT THCS và THPT Vĩnh 
Thạnh, cho biết: “Tôi đã rất 
bất ngờ với những kết quả 
đạt được của cuộc thi đến thời 
điểm hiện tại. Các bài dự thi 
của học sinh có thể chưa trau 
chuốt về câu chữ, song các nội 
dung, câu chuyện, nhân vật 
mà các em gửi gắm vào bài 
dự thi đã cho thấy những cảm 
xúc chân thật, sự phát triển 

nhận thức của các em sau khi 
nghiêm túc học tập, quan sát 
các tấm gương điển hình, đúc 
kết từ các quyển sách. Như vậy 
là cuộc thi đã đạt được những 
mục tiêu đề ra”. 

Điểm đặc biệt của các bài dự 
thi, đặc biệt các bài thuộc chủ 
đề “Mỗi tuần một câu chuyện 
đẹp”, “Mỗi tuần một tấm 
gương sáng” là sự xuất hiện của 
các điển hình, tấm gương ngay 
xung quanh các em. Chẳng hạn 
như bài dự thi của em Đinh Thị 
Trà Mi, lớp 9A1, viết về cô bạn 
lớp trưởng Đinh Thị Hải Hằng 
(ở làng K3, xã Vĩnh Sơn) với 
những nỗ lực trong học tập, sự 
thân thiện, giúp đỡ bạn bè. Em 
Đinh Thị Trâm, lớp 12A2, lại viết 
về cô bạn Đinh Thị Yến Như (ở 
xã Vĩnh Thịnh), gương mặt đã 

đạt học bổng Vừ A Dính, được 
tuyên dương tại lễ tuyên dương 
học sinh, sinh viên, thanh niên 
dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu 
biểu toàn quốc năm 2020 tại Hà 
Nội, đạt giải khuyến khích học 
sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử 
năm 2021.

Em Đinh Thị Kim Oanh, 
học sinh lớp 11 A1, đạt giải 
nhất khối THPT chủ đề “Mỗi 
tuần một tấm gương sáng” 
viết về cô giáo dạy Hóa học 
đầy nghị lực của mình. Đó là 
cô Võ Thị Mỹ, 2 năm liền chiến 
đấu với bệnh ung thư xương, 
mạnh mẽ trở về với bục giảng 
để làm tròn trách nhiệm của 
một người thầy, song song với 
đó là chăm lo cho 2 con nhỏ và 
người cha già. Còn có bài dự thi 
viết về chị Đinh Thị Thươn, Bí 
thư Huyện đoàn Vĩnh Thạnh, 
người đạt Giải thưởng Lý Tự 
Trọng năm 2021… Chính sự 
gần gũi, tận mắt chứng kiến, 
cảm nhận là chất liệu quý góp 
phần làm cho các bài dự thi trở 
nên sống động, giàu cảm xúc 
và có sức thuyết phục. 

“Trong các tiêu chí đánh giá 
bài dự thi, chúng tôi đặc biệt 
đánh giá cao các bài thi có câu 
chuyện, tấm gương sáng gần 
gũi với cuộc sống của các em, 
những đúc kết, bài học kinh 
nghiệm mà các em rút ra được 
từ các tấm gương. Các bài dự 
thi đều sẽ được đọc tại bản tin 
phát thanh, đăng tải trên trang 
web của trường, trên trang 
Facebook của Liên đội trường 
và Đoàn trường nhằm lan tỏa 
hơn nữa những câu chuyện 
đẹp, tấm gương sáng đến học 
trò, để góp phần nuôi dưỡng 
những giá trị tốt đẹp, thái độ 
sống tích cực cho các em”, cô 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 
Tổng phụ trách Đội, thành viên 
Ban giám khảo trao đổi. 

NGUYỄN MUỘI

73,5% người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua ATM

(BĐ) - Ngày 18.12, Đội chữa cháy và 
CNCH khu vực số 2, (Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH, CA tỉnh) phối hợp với 
Đội chữa cháy cơ sở Trạm biến áp 220 kV 
Phước An, thuộc Công ty Truyền tải 
điện 3 (xã Phước An, huyện Tuy Phước) 
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy. 

Tình huống giả định là do sự cố chập 
điện, dẫn đến cháy thiết bị điện ngay tại 
Trạm biến áp 220 kV. Thời điểm cháy lại 
có gió lớn nên nguy cơ cháy lan ra các 

thiết bị, hệ thống khác gần đó rất cao. 
Lực lượng tại chỗ phát tín hiệu báo động, 
ngắt điện đồng thời thông báo đến các 
lực lượng liên quan và tổ chức chữa cháy 
bằng các trang thiết bị tại chỗ. Nhận được 
tin báo, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 
số 2 huy động lực lượng, phương tiện 
nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối 
hợp với lực lượng PCCC tại chỗ triển khai 
các hoạt động dập tắt đám cháy.

Trước khi diễn tập phương án, Đội 

cũng đã tiến hành tuyên truyền và 
hướng dẫn các kỹ năng sử dụng hệ 
thống chữa cháy mi ni và cách thoát 
hiểm cho cán bộ, nhân viên của Trạm 
điện nhằm giúp cho lực lượng PCCC 
cơ sở tập luyện, sử dụng thành thạo các 
phương tiện chữa cháy, xử lý kịp thời, 
có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, 
đồng thời nâng cao kỹ năng, khả năng 
phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH 
chuyên nghiệp.                           KIỀU ANH

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại trạm biến áp 220 kV
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Nguy cơ cao
Theo số liệu thống kê, trên 

địa bàn toàn tỉnh có 12 siêu 
thị, trung tâm thương mại và  
180 chợ lớn, nhỏ. Đây cũng 
chính là một trong những loại 
hình cơ sở được xếp loại đặc 
biệt nguy hiểm về cháy, nổ. 
Thực tế trong những năm gần 
đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 
nhiều vụ cháy lớn tại các chợ, 
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm 
trọng về tài sản, ảnh hưởng 
đến ANTT, an toàn xã hội.

Theo Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH CA tỉnh, trong 
các năm từ 2017 đến 2020, trên 
địa bàn tỉnh đã xảy ra một số 
vụ cháy lớn tại chợ Mộc Bài 
(huyện Hoài Ân); chợ Cây 
Xăng, chợ Nhơn Lý (TP Quy 
Nhơn)… gây thiệt hại hàng 
chục tỷ đồng. Còn năm 2021 
đã xảy ra vụ cháy ki ốt bán 
hàng tại chợ Phú An (huyện 
Tây Sơn), gây thiệt hại khoảng 
170 triệu đồng. 

Phần lớn các vụ cháy tại các 
chợ có nguyên nhân do chập 
dây dẫn điện. Việc sử dụng 
nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp 
hương tại các chợ, siêu thị, 
trung tâm thương mại diễn ra 
phổ biến… cũng là nguy cơ 
dẫn đến cháy, nổ rất cao.  

Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần gần kề là thời điểm 
nhu cầu mua sắm của người 
dân tăng cao, đặc biệt là tại 
các chợ, siêu thị, trung tâm 
thương mại. Để phục vụ nhu 
cầu mua sắm của người tiêu 
dùng, các chợ, siêu thị đều 
nhập và dự trữ khá lớn lượng 
hàng hóa. Điều này làm gia 
tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ. 
Do đó, việc tăng cường kiểm 
tra, tuyên truyền nâng cao 
ý thức PCCC là những biện 
pháp cần được thắt chặt và 
thường xuyên.

(BĐ) - CA xã Nhơn Phong (TX An 
Nhơn) vừa tiến hành bắt giữ đối tượng 
Hàng Liêm Định (SN 2003) ở thôn Liêm 
Định, xã Nhơn Phong đang bị truy nã 
về hành vi đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 3.3.2021, Tổ công 
tác CA thị xã kiểm tra tại thôn Liêm 
Định 2, xã Nhơn Phong phát hiện bắt 
quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc 

bằng hình thức xóc bầu cua, trong đó 
có Hàng Liêm Định. Tang vật thu giữ 
tại hiện trường gồm số tiền 5,5 triệu 
đồng và một số tang vật khác có liên 
quan. Ngày 11.3.2021, Cơ quan CSĐT 
CA TX An Nhơn đã ra quyết định khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can Hàng Liêm Định 
về hành vi đánh bạc và ra lệnh cấm đi 
khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau nhiều 

lần gửi giấy triệu tập nhưng đối tượng 
Định không đến trình diện, trốn khỏi 
địa phương, cơ quan CSĐT CA thị xã 
đã ra quyết định truy nã đối tượng này. 

Sau thời gian dài lẩn trốn, mới đây 
khi trở về địa phương, đối tượng Hàng 
Liêm Định đã bị cơ quan chức năng 
bắt giữ để xử lý theo quy định của 
pháp luật.                                  GIA NGUYỄN

Bắt đối tượng truy nã về hành vi đánh bạc

(BĐ) - Ngày 17.12, CA tỉnh cho biết, 
trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp 
tội phạm đảm bảo ANTT tết Nhâm 
Dần 2022, CA tỉnh đã chỉ đạo CA các 
đơn vị, địa phương tập trung triển 
khai đồng bộ các biện pháp nắm 
chắc, phân tích, dự báo tình hình, đối 
tượng và những vấn đề liên quan đến 
ANTT để không bị động và kịp thời 
triển khai các biện pháp đấu tranh, 

phòng ngừa hiệu quả. Trong đó, lực 
lượng sẽ tấn công mạnh vào các loại 
tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, 
tội phạm giết người, cố ý gây thương 
tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, 
chống người thi hành công vụ, mua 
bán người, xâm hại tình dục trẻ em, 
cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm 
cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; 
hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma túy; tội 
phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 
gian lận thương mại, hàng giả, hàng 
cấm, tội phạm sử dụng công nghệ 
cao, tội phạm và vi phạm pháp luật 
về môi trường, tài nguyên, an toàn 
thực phẩm. Công tác đảm bảo ANTT 
sẽ gắn với công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trong điều kiện thích ứng 
an toàn theo tình hình mới.           K.A

CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI PHẠM DỊP TẾT NHÂM DẦN: 

Tấn công mạnh tội phạm có tổ chức, giết người 
và tín dụng đen Ngày 17.12, CA phường Quang 

Trung, TP Quy Nhơn đã bàn giao đối 
tượng Trần Anh Vinh (41 tuổi, ở KV 7,  
phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cho 
CA TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra 
làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại Cơ quan CA, Vinh khai nhận 
do từng chơi chim cảnh, biết các mối 
quen nên lợi dụng người dân treo 
các lồng chim ở ngoài thì lấy trộm. 
Cụ thể, ngày 9.12, Vinh đã lấy của 
anh P.T.L. (phường Quang Trung, 
TP Quy Nhơn) 1 lồng chim và 1 
con chim họa mi. Sau khi bị bắt, cơ 
quan chức năng tiến hành khám xét 
nơi ở của Vinh, thu giữ 7 lồng chim 
và nhiều chim cảnh các loại. Vinh 
thừa nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ 
trộm chim cảnh khác trên địa bàn TP  
Quy Nhơn.

Được biết, Vinh từng có 1 tiền án về 
tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong 
án phạt tù vào tháng 11.2021 thì nay lại 
tiếp tục tái phạm.                          

T.LONG

Bắt đối tượng 
trộm chim cảnh

Sáng 17.12,  CA TP Quy Nhơn phối hợp với UBND phường 
Hải Cảng, TP Quy Nhơn tổ chức tuyên truyền cho gần 100 người 
dân, hộ kinh doanh trên địa bàn về công tác PCCC&CNCH. Tại 
buổi tuyên truyền, Ban tổ chức đã hướng dẫn các biện pháp, kỹ 
năng chữa cháy, thoát nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn cho người 
dân, đặc biệt cảnh báo các nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ nhất 
là trong sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt, sử dụng gas, các vật 
liệu dễ cháy như hóa chất, xăng dầu, việc đốt nhang, đèn thờ 
cúng tại cảng cá, các khu nhà có hẻm sâu như KV 2, KV 4 của 
phường Hải Cảng, là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy cao trong 
khi ý thức PCCC của người dân chưa cao.                            N.GIANG

Cảnh sát PCCC&CNCH CA tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại một siêu thị trên địa bàn TP Quy Nhơn. 
Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

PHÒNG CHÁY TẠI CÁC CHỢ, SIÊU THỊ:

Chủ động phòng ngừa

Quan tâm kiểm tra, 
chấn chỉnh

Đại tá Nguyễn Văn Long, 
Trưởng Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH CA tỉnh, cho 
biết: Phòng đang tích cực phối 
hợp với các đơn vị chức năng, 
chính quyền địa phương tập 
trung kiểm tra công tác PCCC 
tại các chợ, trung tâm thương 
mại, siêu thị thời điểm trước, 

trong và sau tết Nguyên đán 
Nhâm Dần. Tại các điểm kiểm 
tra, lực lượng cảnh sát PCCC 
hướng dẫn chủ các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, DN, tiểu 
thương thực hiện đầy đủ các 
điều kiện để bảo đảm an toàn 
PCCC, kịp thời phát hiện và 
yêu cầu khắc phục ngay các vi 
phạm, thiếu sót về PCCC. 

Bên cạnh đó, cơ quan chức 

năng lồng ghép tuyên truyền 
đến người dân, nhất là các hộ 
kinh doanh tại các chợ biện 
pháp bảo đảm an toàn trong sử 
dụng nguồn điện, nguồn nhiệt, 
hướng dẫn cách sử dụng, bảo 
trì bình chữa cháy và kỹ năng 
thoát hiểm an toàn khi có sự 
cố cháy nổ xảy ra. Bố trí đảm 
bảo quân số thường trực, sẵn 
sàng chiến đấu cả về lực lượng, 
phương tiện PCCC&CNCH để 
xử lý kịp thời có hiệu quả các 
vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị 
động, bất ngờ. Chủ động xây 
dựng phương án và phối hợp 
thực tập các tình huống cháy, 
nổ tại các chợ, siêu thị, trung 
tâm thương mại và các cơ sở 
có nguy cơ cháy, nổ cao trên 
địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Danh Nhân, 
Giám đốc Siêu thị Co.opmart 
Quy Nhơn, cho hay: Siêu thị đã 
trang bị đầy đủ cơ sở vật chất 
và các điều kiện cần thiết bảo 

đảm an toàn PCCC&CNCH. 
Đơn vị đã thành lập Đội PCCC 
được cơ quan chức năng huấn 
luyện, đào tạo các nghiệp vụ 
chữa cháy cơ bản, hoạt động 
theo phương châm “4 tại chỗ”, 
sẵn sàng ứng phó khi có tình 
huống cháy, nổ xảy ra.

Tại chợ Khu 6 thuộc phường 
Ngô Mây (TP Quy Nhơn), để 
đảm bảo công tác PCCC an 
toàn, thời gian qua, UBND 
TP Quy Nhơn đã đầu tư nâng 
cấp hệ thống PCCC và thường 
xuyên tổ chức huấn luyện 
nghiệp vụ chữa cháy cho tổ 
PCCC của chợ. Phó Ban quản 
lý chợ Khu 6 Trương Quốc Bảo 
cho hay: Chợ hiện có trên 380 
hộ đăng ký kinh doanh buôn 
bán. Với đặc thù kinh doanh 
nhiều mặt hàng dễ xảy ra cháy, 
nổ, Ban quản lý chợ thường 
xuyên kiểm tra, tuyên truyền, 
nhắc nhở bà con tiểu thương 
cẩn trọng trong việc sử dụng 
điện, sắp xếp hàng hóa ngăn 
nắp, không tự ý đốt nhang tại 
các gian hàng... Nhìn chung, bà 
con tiểu thương đã ý thức cao 
và chấp hành tốt các quy định 
về PCCC.

Theo Đại tá Nguyễn Văn 
Long, từ nay tới tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022, Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp 
tục phối hợp với các đơn vị 
chức năng thường xuyên kiểm 
tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về PCCC 
tại các chợ, trung tâm thương 
mại, siêu thị, kịp thời phát 
hiện những tồn tại, vi phạm 
và kiên quyết xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm. Tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, tập huấn nghiệp 
vụ PCCC, xây dựng phong trào 
toàn dân PCCC, đảm bảo an 
toàn ở mức cao nhất.

NGUYỄN HÂN
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

Hình tượng Makara được phát hiện 
nhiều nhất, với nhiều kích thước khác 
nhau trong trang trí kiến trúc tháp 
Dương Long, huyện Tây Sơn. Ở tiêu 
bản lớn, Makara được chạm khắc theo 
tư thế chúc đầu xuống; từ nhiều tảng 
đá lớn sau đó lắp lên tháp thành một 
con Makara hoàn chỉnh. Với tiêu bản 
lớn này hình tượng Makara thường 
được trang trí ở phần mi cửa chính và 
cửa tháp giả trên các tầng tháp; thường 
được chạm khắc hoa văn khá cầu kỳ, tỉ 
mỉ, sắc sảo. 

Ở tiêu bản nhỏ, hình tượng Makara 
cũng được tạc trong tư thế chúc đầu 
xuống nhưng toàn bộ được tạc ngay trên 
một tảng đá nguyên khối, đường nét cũng 
đơn giản và không đi vào chi tiết như tiêu 
bản lớn. Tuy nhiên ở cả hai tiêu bản, con 
Makara đều chạm khắc một mặt, miệng 
há rộng khá dữ tợn, hoành tráng và đẹp.

Tại phế tích Tháp Mẫm, qua khai quật 
các nhà khoa học đã phát hiện được một 
số điêu khắc đá trang trí góc hình đầu 
Makara bằng đá sa thạch. Chúng cũng 
mang những nét trang trí khá cầu kỳ như 
tại tháp Dương Long nhưng lộ vẻ dữ tợn 
rõ ràng hơn - mắt mở to, lồi, nhiều lớp mí 
và đuôi chân mày vuốt cong nhọn; răng 
nanh dài cong nhọn ở cuối mép miệng 
thì cả hàm trên và hàm dưới đều có hàng 
răng gồm nhiều chiếc xếp liên tiếp; đầu 
hàm trên còn nhô ra một cái sừng cong 
nhọn như ngà voi và một cái vòi như 
vòi của một con voi. Theo G. Maspero, 
đây chính là nét sáng tạo của nghệ nhân 
Champa khi đưa vào đây một phần con 
vật gần gũi với văn hóa Chăm - cá sấu 
và voi. 

Cùng với đá sa thạch chất liệu đất 
nung cũng được sử dụng khá phổ biến ở 
phế tích tháp Lai Nghi và gần đây là phế 
tích tháp Xuân Mỹ. Makara đất nung ở 
phế tích tháp Xuân Mỹ có nhiều nét tương 
đồng với các tiêu bản Makara bằng đá sa 
thạch tại tháp Dương Long, tháp Mẫm. 
Tuy nhiên, đi vào chi tiết sẽ phát hiện 
một số nét khác biệt rất độc đáo. Makara 
Xuân Mỹ chạm trổ một mặt, tạo dáng đầu 
nghiêng một bên, không có phần thân. 
Đầu Makara đang trong tư thế miệng há 
rộng, để lộ hai hàm răng lởm chởm, sắc 

Đôi khi, bắt gặp dáng ngồi trầm tư 
của một cụ bà ở góc phố nào đó, tâm trí 
tôi lại nghĩ về ngoại nơi quê nhà. Ký ức 
dắt tôi trở về gian nhà thân thuộc, nghe 
tiếng ngoại tỉ tê những câu chuyện bao 
giờ cũng bắt đầu bằng hai từ “hồi xưa”. 
Ngỡ như mới đây thôi, tôi còn bé nhỏ 
trong gian bếp của ngoại, đắm mình 
giữa hơi ấm yêu thương, vỗ về…

Gian bếp của ngoại có một chiếc 
phản gỗ, tôi hay ngồi thả chân xuống 
đung đưa. Mắt dõi theo tấm lưng ngoại 
mồ hôi rịn ướt áo, lom khom giữa 
những cuộn khói mơ màng. Cái chạn gỗ 
có tuổi đời còn lớn hơn tuổi tôi, ngoại 
xếp vào đó lỉnh kỉnh nồi niêu, chén bát, 

tất cả đều bàng bạc màu thời gian xưa 
cũ. Cửa sau của gian bếp thông ra vườn 
chuối, ngoại nuôi một đàn gà quanh 
quẩn kiếm ăn. Khói nắng xiên qua 
những vạt lá chuối, rọi vào gian bếp 
giữa lúc trong lò tí tách lửa reo, ngoại 
ngồi trên phản, lụi cụi với mớ rau củ 
vườn nhà. Khung cảnh ấy bình yên đến 
nao lòng, mọi sóng gió ngoài kia dường 
như đã khép lại, tất cả đều đẹp tựa một 
giấc mơ…

Tôi đã lớn lên từ những bình dị như 
thế. Có gì ngoại cũng để dành, khi 
bánh khoai, bánh đúc, lúc trái chuối, 
trái xoài, chia đều cho đàn cháu nhỏ. 
Đã bao mùa nắng mưa, ngoại cặm cụi 

muối những thạp dưa môn đậm đà quê 
kiểng, ăn chua chua, sừn sựt. Để rồi 
sau này lớn lên, ngược xuôi xứ người, 
tôi cứ nhớ mãi vị cá kho với dưa muối 
của ngoại.

Có phải càng trưởng thành, người 
ta càng nhớ đậm sâu bao điều cũ kỹ 
đơn sơ? Dường như khi gặp lại ký ức 
về những người thân yêu, dù con tim 
mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc run 
rẩy thổn thức. Tôi rong ruổi nhiều nơi 
nhưng không ở đâu tôi tìm thấy một làn 
gió mát, một vạt nắng chiều, tiếng lửa 
réo rắt, mùi khói nao nao, hòa quyện 
thành nơi mà tâm hồn mãi thuộc về - 
chính là gian bếp của ngoại. Thì ra dẫu 

có qua bao đổi dời, tôi vẫn là tôi của 
những ngày còn quấn quýt bên ngoại. 
Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có ngoại là già đi 
như ánh đèn lay lắt, còn tôi cứ mê mải 
cùng những xa vời mông lung. 

Những ngày đại dịch, tôi nghĩ nhiều 
hơn về những người thân yêu. Từng 
thước phim sống động trong tâm tưởng 
từ những kỷ niệm xưa cũ cứ ùa về dào 
dạt. Nhớ những người luôn vì ta mà hy 
sinh vô điều kiện, cũng là một cách xoa 
dịu tâm hồn. Chợt thắt lòng, chợt xót 
xa khi nghĩ về bóng hình khắc khổ của 
những người già, vốn mong manh như 
khói như sương.          

 TRẦN VĂN THIÊN

l Ma trận hồi sinh (The Matrix 
Resurrections -2021), có lẽ không cần 

nói gì thêm nhiều 
về Ma trận bởi 
từ phần 1 ra mắt 
năm 1999 đến 
nay, Ma trận luôn 
thu hút rất nhiều 
khán giả. Ở Ma 
trận hồi sinh Neo 
tin rằng Morpheus 
sẽ giúp anh tìm 
được câu trả 
lời cho câu hỏi: 

Ma Trận rốt cuộc là gì? Có thật sự có 
Ma trận hay không? Với sự hỗ trợ của 
Trinity, Neo bước vào một thế giới khác 
và bị cuốn vào cuộc chiến hung tàn 
nhằm chống lại những đặc vụ áo đen 
nguy hiểm. Neo biết được sự thật với cái 
giá rất đắt.

l Sông có khúc, người có lúc (new 
version), sáng tác và trình diễn Mr Siro. 

Sông có khúc, 
người có lúc 
là một bản 
pop-ballad rất 
buồn! Không 
trách móc 
dù rất buồn, 
rất đau đớn  
nhưng chàng 

trai trong ca khúc không thôi dằn vặt vì 
không tìm được câu trả lời thỏa đáng… 
Dòng sông có khúc chảy xiết không ai 
hay/ Lòng người có lúc thay đổi không 
ai ngờ/ Mỗi người một số phận riêng/ 
Không chung đường/ Lời chia tay ấy/ 
Không nao núng không xót xa/ Vì bao lâu 
nay/ Môi hôn đã không mặn mà…

l Nguồn Cội - Chuyện về những 
người hai quê hương, tác giả: Nguyễn 

Đan Thy, người 
dịch: Trang. 
Những trăn đi 
trở lại, những 
giằng xé nội 
tâm, những 
cảm xúc đi từ 
lạc lõng đến 
phẫn nộ, đến 
kiêu hãnh, đến 
bình yên. Ấy là 
tâm tư của một 
cô gái trẻ người 
Việt định cư 

trên đất Mỹ, nhưng đồng thời cũng là 
tâm sự của biết bao người có hai chốn 
quê hương trên hành tinh này. Liệu họ 
có tìm được chốn trú ẩn nơi tâm hồn đa 
bản dạng của mình hay mãi mãi mắc 
kẹt trên hành lang giữa hai cánh cửa, 
khao khát được thuộc về?

ĐÔNG A

nhọn; sát bên trong khóe miệng chìa ra 
một chiếc răng nanh lớn cong nhọn, trông 
rất dữ tợn. Tai lớn, vểnh lên; mắt to, lồi 
tròn; lông mi xếp nhiều lớp; đuôi lông 
mày xếch ngược và uốn nhọn. Phần đầu 
cùng của hàm trên uốn cong như cái vòi 
của một con voi, còn hàm dưới dài nhọn 
chìa thẳng ra phía trước và lởm chởm 
đầy răng nhọn. Miệng Makara nhả ra dải 
băng hoa tượng trưng cho nước mưa thần 
thánh tưới cho cuộc sống sinh sôi (vốn là 
thứ nước bất tử mà con vật láu cá này đã 
đánh cắp, cố nuốt trôi hết cho bản thân 
nó mà không được, buộc phải nhả bớt ra 
theo lệnh của thần Varuna trong truyền 
thuyết Ấn Độ giáo). 

Nếu các tiêu bản Makara ở trên được 
tạo hình một mặt thì Makara cũng phát 
hiện tại Bình Định nhưng đang lưu giữ, 
trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm 
Đà lại có dạng tượng tròn, đó là cặp thủy 

quái Makara (ký hiệu 42.48 và 42.49) tại 
phòng Tháp Mẫm với những nét đặc tả 
dữ dội, nằm trong tư thế chầu hầu, đầu 
ngẩng cao, tai dựng đứng, cặp mắt lồi tròn 
to, miệng há ra với hai hàm răng nhọn, hai 
chân trước giơ cao như muốn vồ muốn 
chộp kẻ thù, thân thể đẫy đà với sống 
lưng gai góc nổi dọc phía trên. Cổ của 
chúng được đeo vòng chuông lục lạc to 
trông thật bề thế, chắc chắn chúng được 
sử dụng ở vị trí canh giữ tháp thờ. 

Cũng là Makara nhưng được tạo dáng 
ở hình tượng rồng (ký hiệu 42.50, niên 
đại thế kỷ XIII), hiện vật này cũng đang 
được trưng bày tại phòng Tháp Mẫm. 
Hiện vật có kích thước khá lớn được khắc 
chạm trong tư thế ngộ nghĩnh ít gặp ở 
nghệ thuật điêu khắc ở các nước chịu ảnh 
hưởng của Ấn Độ giáo, hơn nữa con vật 
còn kết hợp từ nhiều chi tiết của một số loài 
vật, điển hình là hình tượng con rắn ở cái 
đuôi có chót nhọn. Dường như các nghệ 
nhân Champa đang muốn tạo tác ra một 
con Makara của riêng mình, thoát ra khỏi 
ảnh hưởng của truyền thuyết Ấn Độ giáo 
với biến thể gần hơn với văn hóa Champa.

Nhìn chung các phù điêu, tượng tròn 
Makara phát hiện được tại các di tích, phế 
tích Champa Bình Định đều thể hiện khá 
sinh động với nhiều đường nét khác nhau. 
Chúng bộc lộ sức sáng tạo độc lập của 
nghệ nhân Champa, càng lúc càng thêm 
sinh động, gần gũi hơn với văn hóa Chăm.         

NGUYỄN VIẾT TUẤN

PHÙ ĐIÊU MAKARA PHÁT HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đa dạng, độc đáo và thú vị

TẢN VĂN

Bếp của ngoại

Trong truyền thuyết Ấn Độ giáo, Makara là thủy quái, vật cưỡi của thần cai quản đại dương Varuna, đồng 
thời cũng là vật cưỡi của nữ thần sông Hằng Ganga. Trong điêu khắc Champa Makara được thể hiện ở nhiều 
hình dạng quái dị khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tính đáng sợ. Từ sự biến động trong đường nét 
điêu khắc, tạo dáng ta còn nhận ra hiện tượng dịch chuyển sức ảnh hưởng của văn hóa; đường nét điêu khắc 
Chăm - phong cách Bình Định biểu đạt qua nét đa dạng của Makara. 

Điêu khắc đá trang 
trí điểm góc hình đầu 
Makara phát hiện tại 

Tháp Mẫm năm 2011.

Phù điêu Makara phát 
hiện tại phế tích tháp Lai 

Nghi năm 2013.

Phù điêu Makara phát hiện tại tháp Dương 
Long năm 2006.
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Bình Định

Trong 3 trận đấu đã qua, đội 
tuyển Việt Nam đều thể hiện sự 
vượt trội về khả năng kiểm soát 
bóng so với các đối thủ. Việc áp 
đặt thế trận, với đội hình dâng 
cao giúp Quang Hải cùng các 
đồng đội tạo nên sức ép lớn về 
phía khung thành đối phương. 
Nhờ đó, hàng phòng ngự cùng 
thủ môn Nguyên Mạnh khá 
nhàn nhã trong 270 phút đã 
qua và chưa để thủng lưới bàn 
nào. Tuy nhiên, trận hòa trước 
Indonesia ở lượt trận thứ 3 vòng 
bảng cho thấy những điểm yếu 
cần khắc phục của đội tuyển 
Việt Nam. Đó là khả năng dứt 
điểm cùng phương án xuyên 
phá hàng phòng ngự số đông 
của đối phương. 

Trong buổi  họp báo 
trước trận đấu với đội tuyển 
Campuchia, HLV Park Hang 
Seo tuyên bố sẽ chơi tấn công 
tổng lực để giành chiến thắng 
và vào bán kết. Chiến lược gia 
người Hàn Quốc cũng đánh giá 
cao khả năng phản công của đội 
bóng của HLV Keisuke Honda, 
nhưng ông không chắc đối thủ 
sắp tới sẽ chọn lối chơi tấn công 
hay tập trung số đông phòng 
ngự như cách mà Indonesia 
đã làm. Dù bị đánh giá thấp 
hơn rất nhiều so với đội tuyển 
Việt Nam, nhưng với tâm lý 
thoải mái khi không còn gì để 
mất, cộng với sự tiến bộ đáng 
kể trong giai đoạn gần đây, 
Campuchia vẫn có thể tạo ra 
những khó khăn nhất định cho 
đối phương.

Việc HLV Park Hang Seo bố 
trí đội hình xuất phát như thế 
nào cũng là điều khiến người ta 
quan tâm. Trong khoảng 30 năm 
trở lại đây, bóng đá Campuchia 
chưa bao giờ là đối thủ xứng 
tầm của Việt Nam, nên đây có 
thể là cơ hội để các cầu thủ trẻ 
thử sức. Nhưng với sự cẩn trọng 
thường thấy, khả năng thầy Park 

AFF CUP 2020, VIỆT NAM - CAMPUCHIA:

Tìm lại cảm giác chiến thắng!
Tối nay (19.12), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng với đối thủ là đội tuyển Campuchia. 

Đây là cơ hội để các học trò của HLV Park Hang Seo “điều chỉnh thước ngắm” và hướng đến một trận thắng 
để tạo đà tâm lý thuận lợi trước vòng bán kết.

cho những chân sút dự bị vào 
sân từ đầu không cao. Ở trường 
hợp đó, tiền đạo Tiến Linh nên 
được tạo điều kiện nhiều hơn 
để tìm lại bản năng săn bàn, 
sau 3 trận đấu dưới phong độ. 
Bên cạnh đó, Văn Toàn, Quang 
Hải cũng cần được dành nhiều 
“đất diễn” hơn để cởi bỏ áp 
lực tâm lý.

Ngoài việc tính toán các 
phương án tấn công để hướng 
đến chiến thắng, ban huấn 
luyện đội tuyển Việt Nam cũng 
cần cân nhắc nhân sự ở khâu 
phòng ngự. Bởi cả 3 trụ cột ở 
tuyến dưới gồm Quế Ngọc Hải, 
Nguyễn Thành Chung và Bùi 
Tiến Dũng đều đã nhận 1 thẻ 
vàng. Nếu họ dính thêm thẻ ở 
trận đấu với Campuchia thì sẽ 
chắc chắn vắng mặt ở trận bán 
kết lượt đi.

Trận đấu diễn ra cùng giờ 

giữa đội tuyển Malaysia và đội 
tuyển Indonesia cũng được dự 
báo diễn ra hấp dẫn. Trong khi 
đội bóng xứ Vạn đảo chỉ cần 
một kết quả hòa là giành quyền 
đi tiếp, “Những chú hổ” buộc 
phải thắng mới có mặt ở bán kết. 
Trận hòa trước Việt Nam giúp 
các cầu thủ Indonesia rất hưng 
phấn và tự tin. Tuy nhiên, đối 
thủ của họ không phải dễ chơi, 
nhất là khi có sự trở lại của các 
trụ cột.

Theo đó, tiền vệ cánh Akhyar 
Rashid đã âm tính trong lần xét 
nghiệm Covid-19 gần nhất và 
sẵn sàng xung trận. Hậu vệ 
Junior Eldstal cũng đã bình 
phục chấn thương và trở lại 
tập luyện cùng đồng đội. Đặc 
biệt, đội tuyển Malaysia sẽ có 
sự phục vụ của trung vệ Dion 
Cools, khi cầu thủ này vừa rời 
Đan Mạch để sang Singapore 

hội quân cùng đồng đội.
Cùng có 7 điểm sau 3 lượt 

trận, cơ hội đi tiếp của đội tuyển 
Indonesia và đội tuyển Việt 
Nam cao hơn so với Malaysia 
(hiện có 6 điểm). Đội tuyển Việt 
Nam chỉ bị loại trong trường 
hợp thua Campuchia, đồng 
thời Malaysia thắng Indonesia. 
Trong khi đó, nếu không thắng 
đội bóng xứ Vạn đảo, “Những 
chú hổ” sẽ phải dừng bước, bất 
chấp kết quả của cặp đấu còn 
lại. Ngoài việc cạnh tranh vé đi 
tiếp, các đội bóng ở bảng B còn 
có lợi thế trong việc chọn đối 
thủ ở bán kết. Trên thực tế, cả 
2 đội bảng A đã vào bán kết là 
Thái Lan và Singapore đều rất 
đáng gờm, nhưng với góc nhìn 
của mỗi HLV sẽ có những tính 
toán phù hợp để hy vọng tiến 
đến trận đấu cuối cùng.

HOÀNG QUÂN

Tiến Linh (áo đỏ) cần tận dụng trận đấu với Campuchia để lấy lại cảm giác ghi bàn và sự tự tin.                    Ảnh: GETTY IMAGE

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO 
QUỐC GIA 2021:

Bình Định 
giành thêm
2 HCB đối kháng

(BĐ) - Ngày 18.12, các VĐV 
Bình Định tiếp tục tham gia thi 
đấu nội dung đối kháng các 
hạng cân nữ tại Giải vô địch 
taekwondo quốc gia 2021. 

Ở hạng cân 67 kg, Huỳnh 
Thị Dung đã lọt vào chung kết, 
nhưng ở trận đấu cuối cùng 
cô không thể tạo nên bất ngờ 
trước nhà đương kim vô địch 
SEA Games Bạc Thị Khiêm (Sơn 
La). Tương tự như người đồng 
đội ở đội tuyển taekwondo Bình 
Định, Huỳnh Thị Ái Nhi thất 
thủ trong trận chung kết trước 
võ sĩ từng dự Olympic Tokyo 
2020 Trương Thị Kim Tuyền 
(Vĩnh Long) ở hạng cân 53 kg.

Như vậy,  đội  tuyển 
taekwondo Bình Định đã đoạt 
được 2 HCB, 1 HCĐ (do công của 
Trần Li Na ở hạng cân 49 kg nữ).

Ngày 19.12, các VĐV Bình 
Định tiếp tục tranh tài ở nội 
dung đối kháng đồng đội nữ 
và quyền cá nhân nam.     LÊ NA

GIẢI BÓNG ĐÁ TRANH CÚP 
HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG 
NĂM 2022:

Chưa xác định 
giá vé vào sân

(BĐ) - Ngày 18.12, một lãnh 
đạo Công ty CP Sport Bình Định 
cho biết, đơn vị này sẽ phát 
hành vé xem các trận đấu tại 
Giải bóng đá tranh cúp Hoàng 
đế Quang Trung năm 2022, tuy 
nhiên, mức giá ở từng khán đài 
chưa được xác định. 

Được biết, nằm trong kế 
hoạch chuẩn bị cho giải đấu này, 
CLB Topenland Bình Định sẽ có 
1 - 2 trận giao hữu với CLB SHB 
Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. 
Ngoài ra, trong thời gian diễn ra 
Giải bóng đá tranh cúp Hoàng 
đế Quang Trung năm 2022, 
trong điều kiện cho phép sẽ có 
các trận giao hữu giữa hội cựu 
tuyển thủ Bình Định - Hoàng 
Anh Gia Lai - TP Hồ Chí Minh.

ĐỨC MẠNH

Ban tổ chức giải bóng đá 
Ngoại hạng Anh sẽ họp vào 
ngày 20.12 để tính khả năng 
hoãn loạt trận dịp Boxing Day 
và năm mới 2022, vì làn sóng 
lây nhiễm Covid-19.

5 trong số 10 trận cuối 
tuần này đã bị hoãn, gồm 
M.U - Brighton, Southampton 
- Brentford, Watford - Crystal 
Palace, West Ham - Norwich và 
Everton - Leicester. Trước đó là 
bốn trận đấu khác, bắt đầu từ 
trận Tottenham - Brighton hôm 
12.12 do một loạt cầu thủ của 
đội bóng thành London mắc 
Covid-19. 

HLV Brentford, Thomas 
Frank là người đầu tiên kêu gọi 
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh 
dừng thi đấu giai đoạn cuối 
năm để các đội bị ảnh hưởng 

có thể hồi phục. Tuy nhiên, 
HLV Liverpool Jurgen Klopp 
hay Chủ tịch Steve Parish của 
Crystal Palace cho rằng các đội 
bóng cần tập sống chung với 
Covid-19, linh hoạt lịch thi đấu 
khi có ca nhiễm.

Theo Sportsmail ,  một 
chuyên gia trong lĩnh vực sức 
khỏe cộng đồng khẳng định 
việc Ngoại hạng Anh hoãn 
thi đấu cũng vô ích khi các ca 
lây nhiễm tăng nhanh vì biến 
chủng Omicron, và các đội nên 
chuẩn bị các phương án ứng 
phó với 6 tuần hứa hẹn hỗn 
loạn từ giờ đến đầu năm mới. 
Trong bối cảnh đó, Ngoại hạng 
Anh sẽ nhóm họp vào đầu tuần 
tới để thảo luận về tình hình 
dịch, cũng như xem xét khả 
năng tạm dừng giải. 

Theo Paul Hunter, Giáo sư 
Y khoa tại Đại học East Anglia, 
việc Ngoại hạng Anh tạm 
dừng trong thời gian ngắn sẽ 
không đạt hiệu quả. Ông nói 

với Sportsmail: “Câu hỏi đặt 
ra là việc hoãn giải ngắn hạn 
có giúp CLB trở lại và mọi thứ 
ổn định hay không? Câu trả 
lời là không. Dịch bệnh bùng 

phát không phải do bóng đá, 
mà là trong cộng đồng. Các 
cầu thủ vẫn gặp gia đình, 
người thân. Rủi ro sẽ tăng 
cao hơn nếu Ngoại hạng Anh 
hoãn một tuần, bởi làn sóng 
lây nhiễm Covid-19 nghiêm 
trọng trong cộng đồng. Vì 
vậy, ngay cả khi Ngoại hạng 
Anh tạm hoãn thời gian ngắn, 
giải đấu vẫn có nguy cơ tạm 
dừng khi trở lại. Nếu tôi có 
thẩm quyền, tôi sẽ để giải đấu 
tiếp tục diễn ra, và chấp nhận 
thực tế là phải hoãn nhiều 
trận trong sáu tuần tới hoặc 
lâu hơn. Nếu muốn có hiệu 
quả, tôi nghĩ Ngoại hạng Anh 
phải hoãn hết tháng 1, thời 
điểm làn sóng lây nhiễm tại 
Anh lắng xuống”.

(Theo VnExpress.net)

Ngoại hạng Anh có thể dừng đấu dịp cuối năm 2021

Trận M.U - Brighton đã không thể diễn ra trên sân Old Trafford hôm 18.12. 
Ảnh: manutd.com



THÔNG TIN

10 MUA SẮM - TIÊU DÙNG CHỦ NHẬT, 19.12.2021
ktvhxhbbd@gmail.com

Bình Định

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, các trường học vẫn tổ 
chức học trực tuyến; nhiều cơ quan, DN 
cho phép làm việc tại nhà, nhu cầu mua 
sắm máy tính xách tay, máy tính bảng, 
điện thoại thông minh không giảm như 
nhiều người dự báo mà ngược lại vẫn 
giữ đà tăng, đồng thời giá nhiều sản 
phẩm cũng tăng theo. 

Tại các cửa hàng chuyên bán đồ 
điện tử, điện máy như: Thế giới di 
động, FPT, Điện máy xanh, Điện máy 
Chợ Lớn, Viettel Store… các loại máy 
tính xách tay, máy tính bảng… ở 
phân khúc có giá từ 17 - 25 triệu đồng 
không nhiều, sản phẩm ở các phân 
khúc còn lại cũng rất hạn chế, mẫu mã 
nghèo nàn dù nhiều khách hàng muốn  
mua máy. 

Điện thoại thông minh, máy tính 
bảng phân khúc bình dân có khá hơn, 
người mua có nhiều lựa chọn, hàng lại 
sẵn chứ không phải chờ đặt hàng, ví 
dụ: Mẫu điện thoại di động Samsung 
Galaxy A52s 5G giá 10,9 triệu đồng, 
máy tính bảng Galaxy Tab S7 FE giá 
13,9 triệu đồng; Xiaomi 11 Lite 5G 
NE giá 9,5 triệu đồng, Ipad mini 8.3 
2021 gần 15 triệu đồng, máy tính bảng 
Lenovo M8 - Gen 2 giá 3,8 triệu đồng, 
máy tính bảng Masstel Tab 10M 4G giá 
3,7 triệu đồng… 

Trước thời điểm trở lại bình thường 
mới, thị trường máy tính xách tay rất 
yên ắng, nhu cầu gần như bão hòa. 
Nhưng từ khi có việc học trực tuyến, 
người làm việc tại nhà ngày càng 
nhiều, ngành hàng tăng cao đột biến và 
giữ đà tăng liên tục đến nay. Điều này 
làm nảy sinh hiện tượng cung không 

THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CẦM TAY :

Khan hàng, giá tăng
Sức mua các sản phẩm máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh liên tục tăng cao do nhu 

cầu học tập trực tuyến, làm việc tại nhà vẫn không ngừng tăng. Điều này dẫn đến hiện tượng khan hàng, ít 
mẫu mã để lựa chọn. 

Khách hàng chọn mua điện thoại di động tại cửa hàng.                                                                      Ảnh: HẢI YẾN

theo kịp cầu, đặc biệt ở phân khúc sản 
phẩm bình dân thường xuyên diễn ra 
tình trạng không có sẵn hàng. Nhiều 
cửa hàng chuyên kinh doanh máy tính 
như: Quy Nhơn Computer, Hoàng Sơn, 
Ngọc Phúc, Minh Châu, Tài Thịnh…
phải đề nghị người mua đặt hàng trước 
để giữ chỗ, thường sẽ phải chờ khoảng 
1 tuần mới có hàng. Ở các cửa hàng lớn 
như Thế giới di động, FPT, Viettel Store 
cũng diễn ra hiện tượng tương tự với 
mức độ thấp hơn.

Bà Đặng Thị Thảo, thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, huyện Hoài Ân, cho biết: Con gái 
tôi là sinh viên, học trực tuyến bằng 

điện thoại thông minh sau 2 tháng 
thấy rất bất tiện, nên tôi tìm mua 
máy tính xách tay giá chừng 10 triệu 
đồng. Nhưng khắp thị trấn Tăng Bạt 
Hổ, không chỗ nào nhận cung cấp với 
giá đó, mà nếu có cũng phải chờ 2 - 3 
tuần. Tôi vào TP Quy Nhơn tìm khắp 
nơi mới thấy có chiếc máy phù hợp, rẻ 
nhất ở thời điểm đó giá cũng lên tới 13  
triệu đồng.  

Giá máy tính xách tay tăng lên được 
giải thích là do dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp ở nhiều nước khiến hoạt động 
sản xuất chưa ổn định, nguồn cung linh 
kiện bị thiếu hụt.                         HẢI YẾN 

Nhu cầu sử dụng máy 
xông hơi mặt tăng cao

Thị trường đồ trang trí Giáng Sinh 
năm nay ghi nhận có nhiều mẫu mã, 
sản phẩm mới. Các sản phẩm trang 
trí như: Cây thông, đèn, dây, chuông, 
thiệp giáng sinh… khá đa dạng về 
chủng loại, mẫu mã, kích thước và 
có nhiều mức giá cho khách hàng  
lựa chọn.

Chị Nguyễn Thanh Tuyền, chủ cửa 
hàng đồ lưu niệm đường Phan Bội 
Châu, TP Quy Nhơn cho biết: Năm nay 
các sản phẩm trang trí Giáng Sinh về 
nhiều, mẫu mã đa dạng, thang giá cũng 
rộng. Ví dụ năm nay có cây thông Noel 
giá chỉ 100 nghìn đồng bên cạnh những 
mẫu có giá 1 - 2 triệu đồng như mọi 
năm. Các loại phụ kiện như: Quả cầu, 
quả thông, vòng nguyệt quế… cũng 
vậy, bán theo bộ với giá từ 60.000 đồng 

Đa dạng sản phẩm trang trí Giáng Sinh

Nhu cầu 
sử dụng máy 
xông hơi mặt 
đang tăng 
cao do nhiều 
người sử dụng 
để xông mũi, 
miệng bằng 
các loại lá cây, 
viên xông để 
phòng chống 
dịch. Mức giá 
cho một chiếc máy xông hơi này dao 
động từ 300 nghìn đến 2 triệu đồng, 
tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác 
nhau như tính năng đi kèm, thương 
hiệu… Do nhu cầu tăng cao gấp 5 - 6 
lần, các sản phẩm thương hiệu nổi 
tiếng không còn hàng bán. Nhiều cửa 
hàng đã nhập hàng Trung Quốc giá rẻ  
về bán.                                     BÙI NGHĨA

Khách hàng chọn mua đồ trang trí Giáng Sinh 
tại một cửa hàng trên đường Phan Bội Châu,  
TP Quy Nhơn.                                                 Ảnh: CÔNG HIẾU 

đến 250 nghìn đồng, tùy loại. 
Điểm mới nhất là một số cửa hàng 

đã nhập thông tươi Nobils từ Đan 

Những ngày gần đây nấm mối 
xuất hiện rộ ở nhiều địa phương tại 
huyện Tây Sơn, đặc biệt là ở xã miền 
núi Vĩnh An (ảnh), những người chịu 
khó có thể nhổ được khoảng 3 - 4 kg/
ngày. Nấm mối có hàm lượng dinh 
dưỡng cao, dai ngọt, hương vị thơm 
ngon. Có thể chế biến nhiều món như: 
Xào tỏi, nấu cháo, kho, luộc chấm 
mắm, nấu bánh canh, nấu súp, đúc 
bánh xèo… Giá phổ biến từ 130 nghìn 
đến 150 nghìn đồng/kg (tùy loại nấm 
còn búp hay đã bung ra). 

Trước đây người ta thường chỉ hái 
rau cải rừng - hay còn có tên là rau cải 
trời, rau tàu bay về dùng, nhưng gần 
đây do rau mọc dày, nhiều thương lái 
đặt hàng nên người dân ở các vùng bìa 
rừng, gò đồi đã đi hái loại rau này về 
bán, hiện giá rau đang ở mức 4.000 - 
5.000 đồng/bó 4 - 5 cây. Rau cải trời có 
mùi hăng hăng dễ chịu, có thể ăn sống 
hoặc luộc, xào, làm món trộn, một số 
hàng quán còn dùng nhúng lẩu để tạo 
hương vị riêng.                   

                                              VĂN PHONG

Nấm mối, rau cải trời xuất hiện nhiều ở Tây Sơn

Mạch về bán. Chị Bảo Trân, chủ tiệm 
hoa Tran Florist, ở 112 Hai Bà Trưng, 
TP Quy Nhơn cho biết: Lần đầu tiên 
nhập cành thông từ nước ngoài về bán 
nên chỉ dám thăm dò thị hiếu khách 
hàng. Nhưng rất vui là 5 chậu thông 
nhỏ đã bán hết ngay. Loại thông tươi 
này khá lạ, đẹp, có một số khách hỏi 
mua nhưng đã cận ngày nên không thể 
nhập kịp. 

Bên cạnh đó, các cửa hàng hoa còn 
bán các loại cây tùng thơm tươi từ Đà 
Lạt, cao từ 60 - 90 cm, có giá phổ biến 
từ 100 - 200 nghìn đồng/cây đối với cây 
chưa trang trí; một số loại đã trang trí 
sẵn có giá từ 140 - 550 nghìn đồng/cây. 
Ngoài ra, còn có cây hoa trạng nguyên 
trang trí có giá khoảng 60.000 - 80.000 
nghìn đồng/cây…                   CÔNG HIẾU

VỰA HOA VẠN THỌ TẾT PHÙ MỸ: 

Nhà vườn  
giảm số lượng 

Phù Mỹ là địa phương trồng hoa vạn 
thọ nhiều nhất tỉnh, vào dịp tết Nguyên 
đán hằng năm cung cấp cho thị trường 
trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như: 
Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum hàng trăm 
nghìn chậu hoa vạn thọ các loại. Những 
ngày này, các nhà vườn trồng hoa vạn 
thọ ở các xã Mỹ Hòa, Mỹ Trinh, thị trấn 
Phù Mỹ, Mỹ Phong, Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, 
Mỹ Quang và Mỹ Châu đang tất bật làm 
đất, đưa cây con vào chậu chăm bón để 
kịp cung ứng cho thị trường. Do lo ngại 
ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần như 
toàn bộ các nhà vườn đều giảm số lượng 
chậu hoa xuống còn một nửa so với  
năm trước.

Ông Đỗ Ngọc Phước, ở khu phố An 
Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ người có 
hơn 20 năm thâm niên trồng hoa, chia 
sẻ: Vụ hoa tết năm nay, tôi chỉ trồng 
800 chậu vạn thọ lỡ và một số ít vạn thọ 
lùn, tất cả chỉ còn chừng 1/3 so với năm 
ngoái. Cùng với nỗi lo không bán được 
hàng, còn có nguyên nhân giá hạt giống, 
phân bón, công thuê người trồng đều 
tăng, chi phí đầu vào tăng cao nhưng dự 
kiến giá bán không thể tăng tương ứng 
thậm chí không thể cao hơn năm ngoái, 
nên bà con làm ít, tạm coi như nghỉ 
một năm xem sao. Giá hoa năm nay tôi 
nghĩ sẽ từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/1 
chậu loại vạn thọ lùn, 130 nghìn đến 200 
nghìn đồng/1 chậu vạn thọ lỡ.

Thầy Thích Chiếu Liễu, trụ trì chùa 
Thường Lạc ở xã Mỹ Hòa, là người trồng 
hoa lâu năm và cũng là người trồng hoa 
vạn thọ nhiều nhất huyện Phù Mỹ giải 
thích: Mọi năm tôi vẫn trồng từ 20.000 đến 
30.000 chậu hoa vạn thọ các loại, nhưng 
năm nay giảm xuống chỉ còn 10.000 chậu. 
Cùng với chi phí tăng cao, lo ngại khó 
bán còn có nguyên nhân quan trọng là 
nếu vì dịch bệnh mà không vận chuyển 
hoa đến bán ở các địa phương khác, hoặc 
họ không tổ chức chợ hoa thì sẽ ứ lại  
rất nhiều.                                                VĂN TỐ

Ông Đỗ Ngọc Phước ở khu phố An Lạc Đông 2 
trồng hoa vạn thọ con vào chậu.         Ảnh: VĂN TỐ

Ảnh: VĂN PHONG
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Bình Định

DOANH NGHIỆP BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

Linh hoạt thích ứng, đảm bảo an toàn

Công ty CP Thương mại dịch vụ An Sương từng bước hoạt động ổn định trong bình thường mới.                    Ảnh: Công ty cung cấp

Trở lại sau  
bình thường mới

TP Hồ Chí Minh trở về trạng 
thái bình thường mới là niềm 
vui của cộng đồng DN trong đó 
có DN của doanh nhân người 
Bình Định. 

Ông Nguyễn Văn Ảnh, Tổng 
Giám đốc Công ty CP Thương 
mại dịch vụ An Sương (Ô tô An 
Sương, phường Trung Mỹ Tây, 
Quận 12) chuyên kinh doanh 
xe tải, xe chuyên dùng, máy 
công trình, chia sẻ: “Mặc dù 
gặp những khó khăn do dịch 
bệnh, nhưng khi trở lại bình 
thường mới, Công ty tôi đã mau 
hồi phục. Sau dịch nhu cầu của 
khách hàng về xe tải, xe chuyên 
dùng cũng trở lại, chúng tôi đã 
bán tương đối được khá nhiều 
hàng, công nhân trở lại làm việc, 
hoạt động sản xuất từng bước 
ổn định”.

Công ty TNHH MTV Nha 
khoa thẩm mỹ Đại Nam (Nha 
khoa Đại Nam - phường Phạm 
Ngũ Lão, Quận 1) hoạt động 
trên lĩnh vực nha khoa thẩm 
mỹ với 35 chi nhánh hoạt động 
tại nhiều tỉnh, thành trong 
nước, như: TP Hồ Chí Minh, 
Tiền Giang, Bình Dương, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Khánh 
Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng, Bình 
Định.... Trong thời điểm dịch 
bệnh diễn biến phức tạp, Công 
ty cũng buộc phải đóng cửa 
tạm ngừng hoạt động tại trụ 
sở chính và các chi nhánh khiến 
lượng khách hàng giảm nhiều. 
Bác sĩ Hồ Ngọc Tiên Trung, 
Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại 
Nam, tâm tình: “Mặc dù bị ảnh 
hưởng lớn do dịch bệnh, nhưng 

Ban Giám đốc Công ty quyết 
định không cắt giảm nhân sự. 
Trong thời gian tạm ngừng 
hoạt động, chúng tôi vẫn hỗ 
trợ lương cho người lao động. 
Nhờ đó, chúng tôi vẫn đảm bảo 
việc làm, giữ ổn định số lượng 
hơn 400 y, bác sĩ, nhân viên làm 
việc sau dịch mà không phải lo 
thiếu hụt lao động”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, 
Giám đốc Công ty TNHH Home 
Dream, phường 7, quận Bình 
Thạnh cho biết: “Chúng tôi 
chuyên về sản xuất sản phẩm 
nội thất nhà và ngành nghề 
đăng ký kinh doanh có lĩnh vực 
may mặc. Thời điểm dịch bệnh, 
Công ty đã xin giấy phép may 
quần áo bảo hộ y tế để cung cấp. 
Chính nhờ linh hoạt như thế nên 

hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của chúng tôi không bị gián 
đoạn hay gặp khó khăn nhiều 
lắm do dịch bệnh. Việc sản xuất 
thời điểm này tiếp tục phục hồi 
tốt hơn, Công ty cũng sẽ tăng 
cường sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm để phục vụ 
khách hàng”.

Nỗ lực sản xuất
Ông Nguyễn Văn Ảnh, Tổng 

Giám đốc Công ty CP Thương 
mại dịch vụ An Sương, cho hay: 
“Để có được nhiều đơn hàng tốt, 
cùng với việc linh hoạt tổ chức 
sản xuất, công ty tiếp tục đầu 
tư thiết bị dây chuyền sản xuất 
ứng dụng công nghệ hiện đại. 
Hiện tại anh em công nhân cũng 
luân phiên tăng ca để đảm bảo 

tiến độ đơn hàng dịp cuối năm. 
Chúng tôi cũng đã thông báo để 
tiếp tục tuyển thêm công nhân 
vào làm việc; đặc biệt ưu tiên 
công nhân là người Bình Định”.

Theo nhiều DN, việc nỗ lực 
phục hồi sản xuất trong bình 
thường mới giúp giải quyết 
lượng đơn hàng cho đối tác 
đã ký trước đó; đồng thời, có 
cơ hội nhận thêm đơn hàng 
mới để tăng tốc vào thời điểm 
cuối năm cũng như đầu năm 
mới. Tuy nhiên, yếu tố để giúp 
DN thành công trên hết là nội 
lực của chính mình. Chia sẻ 
về nỗ lực vượt khó trong đại 
dịch Covid-19 của chính DN 
mình, bà Nguyễn Thị Thanh 
Kiều, Giám đốc Công ty TNHH 
Home Dream, cho rằng: “Thời 

gian dịch bùng phát mạnh ở TP 
Hồ Chí Minh đã giúp Công ty 
tự tìm cách thích ứng để tồn tại, 
đó là chúng tôi nhận thấy thị 
trường cần đồ bảo hộ y tế nên 
đi vào sản xuất đáp ứng ngay. 
Như vậy đã giải quyết được 
“bài toán” đảm bảo sản xuất, 
ổn định việc làm cho người lao 
động, mà còn tìm được khách 
hàng mới. Hiện nay, khó khăn 
mà nhiều DN gặp phải là tình 
trạng thiếu lao động, phải vừa 
nỗ lực sản xuất, vừa thông báo 
tuyển thêm lao động để đảm 
bảo hoạt động”.

Cùng với đó, các DN phải 
thực hiện tốt biện pháp phòng, 
chống dịch để đảm bảo số 
lượng công nhân sản xuất tại 
DN nhằm không làm gián đoạn 
chuỗi sản xuất. Chính vì vậy, tất 
cả các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh được chú trọng thực 
hiện. Ông Trần Như, Giám đốc 
Công ty CP Thương mại xây 
dựng điện An Nhơn (phường 
Phước Bình, TP Thủ Đức), bộc 
bạch: “Với đặc thù hoạt động 
trên lĩnh vực thi công lắp đặt 
hệ thống lưới điện, Công ty 
không chịu tác động gì nhiều 
trong đợt dịch Covid-19, mà 
vẫn duy trì hoạt động bình 
thường. Song chúng tôi cũng 
gặp khó khăn về nhân công 
làm việc sau dịch, nhưng hiện 
giờ thì tình hình đỡ hơn rồi, 
tỷ lệ lao động của Công ty đã 
tăng lên. Do đó, cùng với việc 
bắt nhịp sản xuất, kinh doanh 
ổn định trong điều kiện mới, 
chúng tôi tiếp tục duy trì các 
phương án phòng, chống dịch  
an toàn”.     

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Tặng thẻ BHYT, 
quà tết cho người 
khó khăn

(BĐ) - Ông Phạm Khắc Toàn, Phó Chủ 
tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh, cho biết: “Nhằm giúp người 
dân tại quê nhà Bình Định bị ảnh hưởng 
do các đợt mưa lũ trong năm 2021 và các 
hoàn cảnh khó khăn khác có điều kiện vui 
xuân, đón Tết, Hội đồng hương Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch 
tặng hơn vài nghìn thẻ BHYT và hàng 
nghìn suất quà tết cho bà con. Đến khoảng 
đầu tháng 1.2022, Hội sẽ có kế hoạch cụ 
thể về số lượng quà tặng, địa điểm tặng 
quà và sẽ triển khai thực hiện dịp giáp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022”.

Được biết dù năm nay gặp rất nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, 
nhưng Hội đồng hương Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh đã kêu gọi, vận động các tổ 
chức, cá nhân hảo tâm quyên góp kinh phí 
lên đến vài chục tỷ đồng để tổ chức nhiều 
chương trình ý nghĩa. Đặc biệt, trong đợt 
dịch vừa qua, Hội đồng hương Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hơn 21.000 
suất quà, tặng 1 tỷ đồng tiền mặt cho hàng 
nghìn người dân Bình Định ở TP Hồ Chí 
Minh gặp khó khăn; phối hợp UBND tỉnh 
Bình Định đưa hơn 4.000 người dân về 
quê bằng 10 chuyến bay và 109 chuyến 
xe miễn phí…                            BẢO MINH

HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUY NHƠN: 

Gắn kết bằng việc làm thiết thực

Các hoạt động do Hội đồng hương Quy Nhơn tổ chức gắn kết tình 
đồng hương giữa những người con Quy Nhơn xa quê. 

Ảnh: Hội đồng hương Quy Nhơn

Qua 4 năm hoạt động, Hội đồng 
hương Quy Nhơn (thuộc Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh - 
Hội ĐHBĐ) đã trở thành “cầu nối” giữa 
lãnh đạo địa phương với những người 
con Quy Nhơn xa quê trong việc kêu 
gọi, kết nối doanh nhân, DN về đầu tư 
phát triển ở Quy Nhơn, giúp quê hương 
ngày càng giàu đẹp. Hội còn là nơi giao 
lưu, chia sẻ những khó khăn, gắn kết 
tình đồng hương Quy Nhơn - Bình Định.

Nhiều năm qua, Hội đồng hương 
Quy Nhơn vận động các nhà hảo tâm 
đóng góp để tổ chức nhiều chương trình 
từ thiện tại quê nhà, như: Tặng quà cho 
người dân có hoàn cảnh khó khăn, mắc 
bệnh hiểm nghèo; trao tặng nhiều phần 
quà lương thực, thực phẩm cho bà con 
dịp tết Nguyên đán; tổ chức các đợt 
khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 
tại xã Phước Mỹ và xã đảo Nhơn Châu…

Chị Lê Thị Hồng Nhiệm, Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội đồng hương Quy Nhơn, 
bày tỏ: “Những chuyến thiện nguyện 
tổ chức tại quê nhà luôn để lại dấu ấn 
khó quên đối với những người tham 
gia các hoạt động như tôi khiến chúng 
tôi cảm thấy tự hào và thêm yêu quê 
hương mình”.

Trong đại dịch Covid-19, cùng với 
Hội ĐHBĐ tổ chức nhiều chương trình 

thiện nguyện, hỗ trợ đưa bà con về quê, 
Hội đồng hương Quy Nhơn tích cực 
vận động được hơn 524 triệu đồng để 
hỗ trợ cho người dân Quy Nhơn cùng 
vượt qua đại dịch. Theo đó, Hội đã hỗ 
trợ quà, lương thực, thực phẩm cho bà 
con gặp khó; đặc biệt tặng nhiều phần 
quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, mỗi phần quà bằng tiền mặt từ 1 - 
2 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn gửi tặng 
BVĐK tỉnh Bình Định 1.000 khẩu trang 
N95, tặng cho lực lượng y tế trên tuyến 
đầu chống dịch tại Bệnh viện dã chiến 
Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) 100 thùng 
mì gói. Khi hay tin TP Quy Nhơn bùng 

phát dịch, Hội đồng 
hương Quy Nhơn cùng 
với một số anh, chị em 
đồng hương đóng góp 
mua chuyển về gửi 
tặng 2.000 khẩu trang 
N95, 400 bộ đồ bảo hộ 
y tế để góp sức cùng 
quê nhà phòng, chống 
dịch Covid-19…

Anh Đồng Trần 
Việt Ái, Phó Chủ tịch 
Hội ĐHBĐ, Chủ tịch 
Hội đồng hương Quy 
Nhơn, chia sẻ: “Chúng 
tôi đã chung tay cùng 

Hội ĐHBĐ tổ chức nhiều đợt tặng quà 
từ quê nhà gửi vào TP Hồ Chí Minh, hỗ 
trợ đưa bà con về quê bằng máy bay và 
các chuyến xe miễn phí. Không những 
thế, Hội đồng hương Quy Nhơn cũng 
có nhiều chương trình ý nghĩa để hỗ trợ 
người dân Quy Nhơn nhằm san sẻ khó 
khăn, thắt chặt thêm tình đoàn kết đồng 
hương. Năm nay do ảnh hưởng dịch 
Covid-19 nên chúng tôi không thể về 
quê tổ chức hoạt động như những năm 
trước, nhưng cũng sẽ có kế hoạch để duy 
trì tổ chức các chương trình từ thiện vào 
năm tới”.         

ĐOAN NGỌC
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TRONG NƯỚC

Đề nghị dừng các hoạt động đông người 
vào dịp tết Nhâm Dần 2022

Ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Văn 
phòng Chính phủ báo cáo những nội 
dung về tăng cường phòng, chống dịch 
Covid-19 trong thời gian nghỉ tết Nhâm 
Dần 2022.

Theo đó, Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay 
nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca 
mắc Covid-19 hằng ngày trong cộng 
đồng ở mức cao, đặc biệt tại các địa 
phương có mật độ dân cư đông, giao 
thương, đi lại lớn. Cùng với đó, biến 
thể Omicron đang lan truyền nhanh, 
diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều 
quốc gia trên thế giới và trong khu vực.

Để đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét 
dừng các hoạt động tập trung đông 
người không cần thiết, các hoạt động vui 
chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương 
có nguy cơ bùng phát dịch trong thời 
gian nghỉ Tết.

Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương 
của người dân trong thời gian nghỉ 
tết Nhâm Dần 2022 cần tuyệt đối tuân 
thủ đúng và đầy đủ quy định 5K. Các 
địa phương căn cứ tình hình diễn biến 
của dịch bệnh để thực hiện đánh giá, 
cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông 
tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế 
nhằm có các biện pháp tăng cường ứng 
phó đối với công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn theo quy định tại 
Nghị quyết số 128 /NQ-CP của Chính 

phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.
Theo Bộ Y tế, trong 1 tuần trở lại 

đây, cả nước liên tục ghi nhận số ca mắc 
mới Covid-19 ở mức cao, khoảng 15.000 
ca/ngày, trong đó có 9.000 - 10.000 ca ở 
cộng đồng.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) cho biết, biến thể Omicron đã 
xuất hiện ở 4 châu lục và ít nhất 77 
quốc gia, vùng lãnh thổ. WHO đánh 

giá Omicron là biến thể đáng quan ngại 
do làm tăng nguy cơ tái nhiễm, có thể 
né tránh miễn dịch, khả năng lây lan 
nhanh hơn 3,2 lần so với biến thể Delta.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho 
thấy biến thể Omicron làm giảm hiệu 
quả của vắc xin phòng Covid-19, cũng 
như chưa có bằng chứng tăng tỷ lệ nặng 
và tử vong.                              

(Theo SGGP)

Hủy hàng loạt chuyến 
bay đến miền Trung

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, 
Vietnam Airlines vừa thông báo hủy 14 
chuyến bay đến, đi từ Quảng Nam, Quy 
Nhơn và Tuy Hòa trong ngày 19.12.

Cụ thể, trên đường bay Hà Nội - Quảng 
Nam, hãng sẽ hủy các chuyến VN1641, 
VN1640. Trên đường bay TP HCM  -  Quảng 
Nam, hủy các chuyến VN1462, VN1463.

Trên đường bay Hà Nội  -  Quy Nhơn, 
hủy các chuyến VN1623, VN1622. Trên 
đường bay TP HCM - Quy Nhơn, hủy 
các chuyến VN1394, VN1395, VN1396, 
VN1397.

Trên đường bay Hà Nội - Tuy Hòa, hủy 
các chuyến VN1651, VN1650. Trên đường 
bay TP HCM - Tuy Hòa, hủy các chuyến 
VN1660, VN1661.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành 
khách đang có kế hoạch đến, đi từ Quảng 
Nam, Tuy Hòa và Quy Nhơn trong thời 
gian này nên thường xuyên theo dõi, cập 
nhật tình hình thời tiết và lịch bay trên các 
kênh thông tin của hãng. 

Để đảm bảo quyền lợi hành khách, 
hãng sẽ triển khai lịch bay bù trong những 
ngày tới và thực hiện các công tác hỗ trợ 
liên quan.                                 (Theo SGGP)

Bộ Y tế đã phân bổ 
300 nghìn liều thuốc 
Molnupiravir cho 46 
tỉnh, thành phố

Ngày 18.12, tin từ Bộ Y tế cho 
biết đã phân bổ 300 nghìn liều thuốc 
Molnupiravir cho Chương trình thí điểm 
điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc 
Covid-19 thể nhẹ.

Trước đó, vào tháng 8.2021, Bộ Y tế 
đã cho phép triển khai Chương trình sử 
dụng thuốc có kiểm soát Molnupiravir 
cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ 
tại cộng đồng ở TP Hồ Chí Minh. Đến nay, 
chương trình đã mở rộng triển khai tại 46 
tỉnh, thành phố có dịch trên toàn quốc.

Các kết quả báo cáo giữa kỳ của 
chương trình tại 22 tỉnh, thành phố cho 
thấy, thuốc có tính an toàn cao, dung nạp 
tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng vi 
rút, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút 
ngắn thời gian điều trị…

(Theo hanoimoi.com.vn)

Đà Nẵng lần thứ 2 được vinh danh thành phố thông minh

Đại diện TP Đà Nẵng nhận giải thưởng Thành 
phố Thông minh Việt Nam.                      Ảnh: TTXVN

4 đô thị được vinh danh tại Giải 
thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 
2021 diễn ra sáng 18.12, gồm các thành 
phố Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lâm Đồng 
và Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Giải thưởng Thành phố Thông minh 
Việt Nam (Smart City Award Vietnam) là 
giải thưởng thường niên được Hiệp hội 
Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam 
(VINASA) tổ chức từ năm 2020 nhằm ghi 
nhận, tôn vinh, cổ vũ các đô thị, tổ chức, 
DN đã và đang có những đóng góp giúp 
các thành phố trở nên thông minh hơn, 
đáng sống hơn, có thương hiệu, có sức 
cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó Giải thưởng cũng khuyến 

khích các DN sáng tạo các sản phẩm giải 
pháp công nghệ tiên tiến, là kênh kết nối 
cung cầu, hợp tác trong xây dựng những 
mô hình kiểu mẫu phù hợp để đẩy nhanh 

xây dựng và phát triển thành phố thông 
minh tại Việt Nam.

Cụ thể, giải thưởng xuất sắc nhất được 
trao cho TP Đà Nẵng. Đây cũng là lần thứ 
2 Đà Nẵng được vinh danh trong hạng 
mục danh giá nhất cho các đô thị. 8 giải 
thưởng dành cho 4 đô thị theo từng lĩnh 
vực. Điều hành và quản lý thông minh 
dành cho Đà Nẵng, Thái Nguyên, Sầm 
Sơn; Dịch vụ công thông minh dành cho 
Thái Nguyên, Du lịch thông minh dành 
cho Lâm Đồng, Y tế thông minh dành cho 
Đà Nẵng, Môi trường thông minh dành 
cho Đà Nẵng, và Thành phố hấp dẫn khởi 
nghiệp dành cho Thái Nguyên.

(Theo VOV.VN)Bắt nhà báo lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản

Ngày 18.12, CA tỉnh Bắc Ninh cho 
biết Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh vừa 
phối hợp Phòng 2, Viện KSND tỉnh bắt 
tạm giam Ngô Văn Tới (40 tuổi, ở quận 
Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản.

Quá trình bắt, khám xét, cơ quan chức 
năng thu giữ trên xe ôtô của Tới một ví 
chứa CCCD, thẻ nhà báo, giấy phép lái 
xe cùng các giấy tờ liên quan đều mang 
tên Ngô Văn Tới và 55 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 
5.2021, bà Lê Thị H. (53 tuổi, ở huyện 
Yên Dũng, Bắc Giang) có một tàu cát bị 
lực lượng chức năng tạm giữ. Qua người 
quen giới thiệu, bà H. có biết Tới. Tới giới 
thiệu với bà H. là mình có nhiều mối quan 
hệ, có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ 
ra trước thời hạn.

Do tin tưởng, bà H. đã đưa cho Tới 1 tỷ 
đồng để lấy tàu về. Nhưng sau khi nhận 
tiền, Tới không thực hiện lời hứa mà sử 
dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

(Theo TTO)

Phá chuyên án thu thập, mua bán thông tin 
về tài khoản ngân hàng

Lực lượng CA Quảng Bình phá chuyên án thu 
thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về 
tài khoản ngân hàng.

Ngày 18.12, CA tỉnh Quảng Bình 
cho biết vừa phá thành công chuyên án 
về đường dây thu thập, tàng trữ, trao 
đổi, mua bán thông tin về tài khoản 
ngân hàng.

Bước đầu xác định 15 đối tượng 
có liên quan và tổng số tiền giao dịch 

trong các tài khoản ngân hàng, lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ 
đồng. Cụ thể, Nguyễn Cao Hoàng (SN 
1993, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã 
thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, 
ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) kêu 
gọi người khác mở các tài khoản ngân 
hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài 
khoản Thương nhận được từ Hoàng 
400 nghìn đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá 
nhân của người đăng ký mở tài khoản 
thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, 
ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi 
(sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, 
internet…) trị giá 700 nghìn đồng/tài 
khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán 
tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt 
động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 
đồng/tài khoản.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn 

Tiến Đức (SN 2000, ở xã Kỳ Văn, huyện 
Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 
2002, ở xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp 
thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam 
(SN 1995, ở quận Liên Chiểu, TP Đà 
Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân 
hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các 
đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định 
danh ví Momo liên kết với tài khoản 
ngân hàng. Sau đó, các đối tượng bán 
tài khoản cho các đối tượng hoạt động 
tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250 
nghìn - 350 nghìn đồng/tài khoản.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài 
khoản ngân hàng được các đối tượng 
thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán 
trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực 
tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 
1.000 tỷ đồng.

(Theo TTXVN/Vietnam+)
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Ngày 18.12, Cơ quan Xử lý thảm họa 
quốc gia Philippines cho biết ít nhất 21 
người thiệt mạng trong khi một số người 
vẫn đang mất tích và 2 người khác bị 
thương, sau khi bão Rai đổ bộ vào nước 
này và gây lũ lụt diện rộng.

Theo báo Guardian, con số trên được 
cập nhật từ 12 người thiệt mạng trong 
ngày trước đó, sau khi giới chức đảo 
Siargao ghi nhận thêm ít nhất 6 người 
chết và TP Surigao xác nhận thêm 3 ca 
tử vong do bão Rai.

Bão Rai - một trong những cơn bão 
mạnh nhất càn quét qua Philippines 
trong năm nay - đã làm gián đoạn hệ 
thống thông tin liên lạc ở nhiều nơi, làm 
bật gốc cây cối và cột điện, cũng như gây 
lũ lụt trên diện rộng.

Bão đã đổ bộ vào Philippines ngày 
16.12 với sức gió lên tới 195 km/giờ. 
Sức gió đã giảm xuống 150 km/giờ vào 
ngày 17.12, theo Cục Thời tiết quốc gia 
Philippines.

Hơn 300 nghìn người phải sơ tán 
khẩn cấp tới các nơi an toàn khi bão 
quét qua các khu vực ven biển ở miền 
Trung và Nam Philippines.

Ông Mark Timbal - phát ngôn viên 
Cơ quan Xử lý thảm họa quốc gia 
Philippines - cho biết hơn 18.000 binh 
sĩ, cảnh sát, bảo vệ bờ biển và lính cứu 
hỏa tham gia vào nỗ lực tìm kiếm và cứu 
hộ ở những vùng bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất.

Ông Timbal cho biết “đã có 

Ít nhất 21 người thiệt mạng  
vì bão Rai ở Philippines

thiệt hại rất lớn” ở các khu vực như  
TP Surigao và đảo Siargao. Ngoài ra, 
bão Rai cũng quét qua đảo Palawan - 
điểm dừng chân nổi tiếng với du khách 
của Philippines - sau khi tàn phá phía 
Nam đảo Mindanao.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã chia 
sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh 
cho thấy nhiều ngôi nhà bị tốc mái, các 
công trình bị đổ và cây cối ngổn ngang 
khắp Surigao. Những cảnh quay từ trên 

không cho thấy nhiều cánh đồng lúa 
chìm trong nước lũ.

Sáng 18.12, mọi người đã bắt tay thu 
dọn cây đổ và rác trên các con đường 
sau khi chính phủ triển khai hoạt động 
dọn dẹp và cứu trợ tại các khu vực trên 
đường đi của bão Rai.

Theo Guardian, dự kiến bão Rai sẽ 
tiến vào Biển Đông trong ngày 18.12 và 
hướng về phía Việt Nam.

(Theo TTO)

Cây cổ thụ bị bật gốc sau khi siêu bão Rai càn quét thị trấn Naga, tỉnh Cebu, Philippines hôm 17.12.        
                                                                                                                                                                                                       Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cấp 
phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa 
Covid-19 có tên gọi là Covovax do Ấn 
Độ sản xuất.

Trợ lý Tổng Giám đốc WHO,  
TS Mariangela Simao nhấn mạnh việc 
WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp  
vắc xin Covovax giúp mở rộng nguồn 
cung vắc xin ngừa Covid-19, qua đó sẽ 
có thêm nhiều người dân được tiếp cận 
vắc xin, đặc biệt là ở những nước có thu 
nhập thấp hơn. 

Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất 
vắc xin Covovax theo giấy phép của 
công ty dược Novavax có trụ sở tại Mỹ 
cấp và phân phối qua cơ chế chia sẻ  
vắc xin toàn cầu COVAX.

Covovax là vắc xin ngừa Covid-19 
thứ 8 được WHO cấp phép sử dụng 
khẩn cấp, sau vắc xin của các hãng 
Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson 
& Johnson, Moderna, Sinopharm/BBIP, 
Sinovac và Bharat Biotech.

(Theo TTXVN)

WHO cấp phép  
sử dụng khẩn cấp  
vắc xin Covovax do  
Ấn Độ sản xuất

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho 
người dân tại New Delhi, Ấn Độ. 
                                                    Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

l Bộ Ngoại giao Nga ngày 17.12 
tuyên bố Moskva đã ra lệnh cấm nhập 
cảnh đối với 7 công dân Anh nhằm đáp 
trả các biện pháp trừng phạt trước đó 
của London đối với 7 công dân Nga.

l Một nghiên cứu mới đây của 
các nhà khoa học Anh cho thấy, nguy 
cơ tái nhiễm đối với biến thể Omicron 
cao gấp 5 lần biến thể Delta và cũng 
không có dấu hiệu cho thấy Omicron 
gây ra các triệu chứng mắc Covid-19 
nhẹ hơn.

l Tổng công ty đóng tàu thống 
nhất (USC) của Nga cho biết một 
vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu hộ 
tống Provorny, thuộc Dự án 20385, 
đang được đóng tại xưởng đóng tàu 
Severnaya Verfi ở TP St.Petersburg 
tối 17.12. Theo nhiều nguồn tin khác 
nhau, vụ cháy khiến ít nhất 3 người bị 
thương.

l Theo các nguồn tin quân sự 
Thái Lan, quân đội nước này đã nổ 
súng sang lãnh thổ Myanmar hôm 
17.12 như một hành động cảnh cáo 
để đáp trả những quả đạn lạc từ phía 
Myanmar vào lãnh thổ Thái Lan. Nguồn 
tin cho hay, Thái Lan đã bắn hai quả 
đạn khói theo quy định quốc tế để 
cảnh báo Myanmar.

l Các nhà điều tra của Nhật Bản 
đang nghi ngờ người đàn ông 61 
tuổi là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn 
nghiêm trọng tại tòa nhà 8 tầng ở phía 
Tây TP Osaka ngày hôm 17.12, khiến 24 
người thiệt mạng.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Tại cuộc họp báo ngày 17.12, Chính 
phủ Lào công bố kế hoạch mở cửa 
đất nước theo 3 giai đoạn kể từ ngày 
1.1.2022, với mục tiêu thu hút khách du 
lịch, cải thiện đời sống cho người dân, 
phục hồi kinh tế đất nước.

Kế hoạch mở cửa đất nước sẽ được 
triển khai thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 
1 bắt đầu từ ngày 1.1.2022; giai đoạn 2 
từ ngày 1.4.2022 và giai đoạn 3 từ ngày 

1.6.2022 trở đi.
Trong giai đoạn 1, Lào sẽ đón du 

khách quốc tế từ 16 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Việt 
Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, 
Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, 
Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy, Mỹ, 
Canada và Australia.

Theo đó, du khách khi nhập cảnh 
vào Lào du lịch sẽ phải đáp ứng 

đủ một số điều kiện như sau: Đặt  
tour trọn gói tại vùng xanh du lịch 
thông qua một công ty lữ hành được 
Chính phủ Lào cấp phép; có chứng 
nhận tiêm vắc xin đủ liều ít nhất 
là 14 ngày trước khi khởi hành; có 
BHYT và giấy xét nghiệm âm tính với  
SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng 
trước khi nhập cảnh. 

                                       (Theo VOV.VN)

Lào mở cửa cho du khách Việt Nam và 15 quốc gia khác

Theo trang The Guardian (Anh), dự 
thảo hiệp ước 8 điểm được Bộ Ngoại 
giao Nga chuyển cho Mỹ trong tuần này. 
Đây là lần đầu tiên Nga nêu chi tiết các 
yêu cầu của mình sau nhiều tháng căng 
thẳng với Ukraine và phương Tây, đặc 
biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO). 

Moskva cho biết hành động phớt lờ 
lợi ích của nước này có thể sẽ dẫn đến 
“phản ứng quân sự” tương tự như cuộc 
khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Trong dự thảo, Tổng thống Vladimir 
Putin đã yêu cầu phương Tây đảm bảo 

Nga đưa ra hàng loạt điều kiện giảm căng thẳng với phương Tây

hợp pháp an ninh của nước này. Dự 
thảo bao gồm yêu cầu NATO rút toàn 

bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những quốc 
gia tham gia liên minh sau năm 1997, 
bao gồm phần lớn các quốc gia Đông 
Âu, như Ba Lan, các nước thuộc Liên Xô 
cũ như Estonia, Lithuania, Latvia và các 
nước Balkan.

Nga cũng yêu cầu NATO ngừng mở 
rộng về phía Đông, bao gồm cả việc yêu 
cầu NATO không chấp thuận Ukraine 
gia nhập liên minh và không tổ chức 
các cuộc tập trận tại Ukraine, Đông Âu, 
các nước Caucasus như Georgia, hoặc 
ở Trung Á, nếu không có sự đồng ý  
của Nga.                                (Theo Vietnam+)

Các bệ phóng tên lửa trên xe tải của Nga trong 
cuộc tập trận gần Orenburg.                         Ảnh: EPA

Hàng trăm tù nhân phóng hỏa trại 
giam tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái 
Lan, trong cuộc bạo động kéo dài hai 
ngày (16 và 17.12) do bức xúc cách xử 
lý Covid-19.

Cuộc bạo động bùng phát từ tối 
16.12, sau khi khoảng 400 tù nhân tại 
nhà tù tỉnh Krabi nổi cơn thịnh nộ yêu 
cầu những người nhiễm nCoV phải 
được đưa khỏi trại giam. Nhà tù này 
gồm hơn 2.100 người và khoảng 300 

người đã nhận kết quả dương tính với 
vi rút.

Các tù nhân phóng hỏa nơi ngủ 
của họ vào tối 17.12 khiến đám cháy 
lớn bùng phát, sau vụ hỏa hoạn khác 
xảy ra một ngày trước đó. Kissana 
Phathanacharoen, Phó phát ngôn viên 
cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho biết 31 
người đã bị bắt và đưa đến một nhà tù 
mức độ an ninh cao.

(Theo VnExpress.net)

Tù nhân Thái Lan nổi loạn, đốt trại giam

Đám cháy bùng lên tại nhà tù tỉnh Krabi, miền 
Nam Thái Lan, hôm 17.12.                              Ảnh: AFP
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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

THÔNG BÁO 
Kéo dài thời gian vận động, ủng hộ công tác phòng,

chống dịch Covid-19 và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021
Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

về việc vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ 
“Vì người nghèo” năm 2021, theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có 
thư kêu gọi vận động, ủng hộ từ ngày 27.9.2021 đến ngày 30.11.2021. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, 
để có thêm nguồn lực hỗ trợ, phục vụ cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 và hỗ trợ người nghèo, nhất là trong dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022 sắp đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh (Ban Cứu trợ tỉnh) thông báo kéo dài thời gian vận động, ủng 
hộ các nguồn lực để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
người nghèo của tỉnh. Thời gian tiếp tục vận động từ ngày 1.12.2021 
đến hết ngày 31.12.2021. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo đến các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp thực hiện và quan tâm 
ủng hộ.                      

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 19.12.2021
Dự báo 
THỜI TIẾT

 

       

      

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi 
mưa rất to. Gió mạnh cấp 6 - 7, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 9.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Gió 

mạnh cấp 6 - 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 260C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa bão. Tầm nhìn 

xa 1 - 2 km. Gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão 
đi qua cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6 - 8 m; biển động dữ dội. 
Ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, 
vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4 -7 m; 
biển động dữ dội.                                                     (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

THƯ NGỎ
  Vận động ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và  

nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - năm 2022
Kính gửi:  - Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp;
          - Các tổ chức, cá nhân.
Hằng năm, mỗi khi Tết đến xuân về, các cấp, các ngành từ Trung ương đến 

địa phương luôn quan tâm tổ chức nhiều phong trào với những hoạt động 
thiết thực để chăm lo cho các gia đình chính sách, cho người nghèo, người 
gia cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn,... Trong đó, Phong trào “Tết 
vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam khởi xướng và thực hiện trong những năm qua đã thu được nhiều 
kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội và là hoạt động 
truyền thống của Hội Chữ thập đỏ trong cả nước, được Đảng, Nhà nước, các 
tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai mưa lũ cuối năm 2021 
đã gây nhiều tổn thất lớn đến mọi mặt trong đời sống xã hội; trong bối cảnh 
đó, đã có nhiều tấm lòng nhân ái đồng hành cùng người dân vượt qua khó 
khăn bằng những nghĩa cử cao đẹp. Xuân Nhâm Dần - năm 2022 đang đến 
gần, hưởng ứng Phong trào trên và thực hiện Công văn số 7688/UBND-VX, 
ngày 2.12.2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc tổ chức triển khai thực hiện 
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần - 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh với mong muốn người nghèo giảm bớt khó khăn, 
đón xuân tươi vui, đầm ấm, và để Phong trào thực sự là ngày hội toàn dân 
chăm lo cho người nghèo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kêu gọi các cấp, các 
ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài 
tỉnh bằng trách nhiệm với cộng đồng và xã hội hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ 
cho những người nghèo, cận nghèo, khó khăn... bị ảnh hưởng do dịch bệnh 
Covid-19 và mưa lũ trong tỉnh, với tinh thần xem niềm vui của người được 
giúp đỡ là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta.

Phương thức tài trợ, hỗ trợ: Tổ chức, đơn vị, cá nhân có thể trực tiếp 
đến trao quà cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh, hoặc gửi trực tiếp sự tài trợ, hỗ trợ đến Văn phòng Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh, số 374 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821.664, 
3812.665, Email: rcbinhdinh@gmail.com hoặc chuyển khoản:

Số tài khoản: 55810000013049; Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình 
Định; Tại ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được 
sự quan tâm, ủng hộ tích cực của cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.



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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 51/2021 từ ngày 21.12.2021 đến 27.12.2021
THỨ BA, NGÀY 21.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h-14h30: TBA Tôn Hoa Sen, Điện Mặt 

Trời Long Vạn Phát, Bê Tông Hưng Thịnh, Khí hóa lỏng Miền Nam, Chiếu sáng Nhơn 
Hội 1, Công ty Dược Bình Định, Thiên Phúc. 7h-14h30: TBA An Hải 1, 2, Bê tông Nhơn 
Hội, Bê tông Hải Minh, Sinh học Rapil, Bảo phát Gas, Sao việt, Công ty Vĩnh Khang 1, 2, 
Hòa Phát, B&D, Dpack, Tingco1, 2, Q&N, Bình Anh, Bidiphar Công nghệ cao. 7h-9h30: 
Các TBA Đức Hải 2, 3, 4 - Công ty TNHH Đức Hải, TBA Nhật Quang, Phước Hưng - Công 
ty TNHH Phước Hưng. 10h-12h: UBND phường Nhơn Phú. 13h15-14h45: Công ty 
CP Giày Bình Định, thôn Bình An 1 - xã Phước Thành. 15h15-16h45: Công ty TNHH 
Nghĩa Phát - CCN Phước An - xã Phước An. TX An Nhơn: 7h-9h30: TBA Nam Tượng 
5, Gò Sơn 3, Đá Việt, Việt Phúc, Sinh Thành, Tuy nen Nhơn Tân 1, 2 - xã Nhơn Tân, các 
TBA Nhơn Thọ 6, Ngọc Thạnh, Ngọc Thạnh 2 - xã Nhơn Thọ. 7h-10h30: TBA Mỹ Hòa. 
13h30-16h30: TBA Nhơn Hậu 2, Nhơn Hậu 4. 7h40-9h: TBA Ánh Sinh 2. H. Phù Mỹ: 
7h45-9h: TBA Xuân Thạnh 3. 9h15-11h30: TBA NT thôn 7-2, NT thôn 7-3 xã Mỹ An. 
13h30-16h30: TBA Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù Mỹ. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h15: Khu 
phố Tấn Thạnh 1 - phường Hoài Hảo. 8h15-9h45: Khu phố Thiết Đính Bắc - phường 
Bồng Sơn. H. Hoài Ân: 7h40-9h20: TBA Hội Yên - xã Ân Thạnh. 9h40-11h20: TBA 
Vạn Hội 3 - xã Ân Tín. 13h30-15h10: TBA Gia Trị - xã Ân Đức. 15h30-17h: TBA Phân 
Trại 2 - xã Ân Nghĩa. H. Tây Sơn: 7h30-10h30: TBA TBA Hòa Bình - xã Bình Tường, xã 
Vĩnh An. 7h30-10h30: Khu vực TBA Hòa Bình - xã Bình Tường và khu vực xã Vĩnh An.  
H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h45: TBA Hà Rơn - thôn Định Trị - xã Vĩnh Hảo.

THỨ TƯ, NGÀY 22.12.2021: TP Quy Nhơn: 7h-15h30: TBA Chiếu sáng Nhơn Hội 
5, Khu quần thể FLC, Hoàng Đạt, Thủy liệu pháp Kỳ Co, KDC Lý Hưng, Lý Hưng 1, 2, 
Lý Chánh, Chợ Nhơn Lý 1, 2, UB Nhơn Lý, Tiểu học Nhơn Lý, Dốc cá Nhơn Lý, Lý Hòa, 
Cảng cá Nhơn Lý. 7h-14h30: TBA Minh Dương, Viettel Nhơn hội, Vtstone, Bê tông Mê 
Kông, Đức Toàn, Marubeni Lumber, CS Nhơn Hội 2, 3, 4, Austfeed 1, 2, Đại Dương 1, Thi 
công phong điện Nhơn Hội, TC hạ tầng FLC, Fujiwara, Nước giải khát FLC, Vườn Thanh 
Long, Thi công Phân khu 9, Phân khu 9-2, TC Phân Khu 9-3. TX An Nhơn: 7h-9h30: 
xã Nhơn Lộc. 7h-10h30: Các TBA Kim Châu 1, Kim Châu 2, Trung Tâm dạy nghề, Nhà 
máy nước Bình Định, Nhơn Hòa 2. H. Phù Cát: 8h20-9h40: TBA Nguyễn Văn Thanh 1. 
9h40-11h10: TBA Nuôi tôm Công nghiệp Cát Hải. 13h50-15h10: TBA Titan Cát Thành 
7. H. Phù Mỹ: 11h30-13h: TBA Bình Dương 1 - thị trấn Bình Dương. 7h45-9h15: TBA 
Lương Thái - xã Mỹ Chánh. 9h30-10h30: TBA Xuân Sơn - xã Mỹ Thành. 11h15-12h45: 
TBA Chánh Thiện 3 - xã Mỹ Chánh. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Cửu Lợi - 
phường Tam Quan Nam. H. Tây Sơn: 13h30-15h45: TBA Bơm Đồng Lẫm, Hòa lạc  
3 - thị trấn Phú Phong. 7h-9h50: Các TBA Phú Hiệp và Tây Phú 1 - xã Tây Phú. 13h30-
15h45: TBA Phú Hòa và Phú Hòa 2 - xã Tây Xuân. H. Vĩnh Thạnh: 7h30-9h30: TBA Vĩnh 
Bình và Đồng Binh - xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hòa. 

THỨ NĂM, NGÀY 23.12.2021: TP Quy Nhơn: 6h30-8h: KDC Đèo Son 2, 3, 4, Nước 
đá Phương Nam, Đô thị Phú Hòa, Cục Thuế Bình Định, Kho đạn Đèo Son, Chung cư 
Ecolife 1, 2. H. Tuy Phước: 7h-12h: Thôn Cảnh An - xã Phước Thành. TX An Nhơn: 7h-
9h15: Thôn Vân Sơn, Thiết Trụ, Đại Hòa, Nam Tân - xã Nhơn Hậu, Điện Mặt Trời Phước 
Lộc. 7h-10h45: xã Nhơn Phúc. H. Phù Mỹ: 7h15-10h45: TBA Võ Thị Sáu 2 - thị trấn Phù 
Mỹ. TX Hoài Nhơn: 8h45-10h: Khu phố Cửu Lợi Bắc - phường Tam Quan Nam. 8h15-
9h45: Khu phố Thạnh Xuân Đông phường Hoài Hương. H. An Lão: 9h30-10h50: 
TBA An Hưng 1 - xã An Hưng. 7h40-9h: TBA An Hưng 1 - xã An Hòa. 11h-12h20: TBA 
Trung Tâm Hành Chính thị trấn An Lão. H. Tây Sơn: 7h30-8h45: Đường Mai Xuân  
Thưởng - thị trấn Phú Phong. 9h15-10h30: Đường Trần Quang Diệu (đoạn UB thị trấn 
Phú Phong) đường Nguyễn Huệ - thị trấn Phú Phong. 

THỨ BẢY, NGÀY 25.12.2021: H. Phù Mỹ: 11h30-13h15: Các TBA Diêm Tiêu, CCN 
Diêm Tiêu, Hào Hưng Phát, Liên Gia Bảo thị trấn Phù Mỹ. 

CHỦ NHẬT, NGÀY 26.12.2021: TP Quy Nhơn: 6h45-15h45: TBA Phan Đăng 
Lưu. 8h-14h30: TBA Hai Bà Trưng 1, 3, Hoàng Diệu, PCCC, BVĐK tỉnh 2, 3, 4, Phạm 
Ngọc Thạch 1, 2, Chiếu sáng TT Thương Mại Quy Nhơn Plaza Quy Nhơn, Phạm Hùng, 
BVĐK tỉnh Phần mở rộng 1, 2. H. Vân Canh: 5h30-7h30: huyện Vân Canh. 5h30-
12h: Thôn Bình Long, Tăng Hòa, xã canh Vinh. H. Tuy Phước: 5h30-7h30: Một phần 
khu vực xã Phước Thành. TX An Nhơn: 7h-16h30: TBA Xưởng sửa chữa máy bay 2.  
7h30-8h40: TBA K1. 9h-10h10: TBA nhà che Máy Bay. 10h10-11h20: TBA Xưởng sửa 
chữa Máy Bay 1. H. Hoài Ân: 8h-10h30: Các TBA Tổ Dừa, Phú Văn 1, 2, 3, Công ty Quốc 
Khải, Đội 7 xã Ân Hữu và các TBA thuộc xã Đăk Mang. TX Hoài Nhơn: 7h-17h: Khu 
phố Hòa Trung - phường Hoài Xuân. 7h-17h: Khu phố Thái Lai - phường Hoài Xuân. 
7h-17h: Khu phố Song Khánh - phường Hoài Xuân. 

 THỨ HAI, NGÀY 27.12.2021: TP Quy Nhơn: 4h-17h: TBA Nguyễn Thái Học 1, 3, 
5, 6, Mộc Ngô Mây, Chung cư Phú Mỹ 1, 2, Khu nhà Simona, Võ Văn Dũng, Võ Mười, 
Minh Khai 1, 4, KS Thanh Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu 
Cau, Hội trường Quang Trung, Đài phát thanh truyền hình Bình Định. H. Tuy Phước: 
7h15-9h45: TBA Quang Hy - xã Phước Lộc. TX An Nhơn: 7h-10h45: TBA Bưu điện 
An Nhơn, Trần Phú 1, Ngô Gia Tự 6. 7h15-10h45: KV Trung Ái, Nhơn Hòa. TX Hoài 
Nhơn: 7h-16h30: Khu phố Song Khánh - phường Hoài Xuân. 7h-17h: Khu phố Vĩnh 
Phụng - phường Hoài Xuân. H. Tây Sơn: 7h30-9h30: TBA Tây Thuận 4 - xã Tây Thuận. 
10h-11h30: TBA Tây Thuận 2 - xã Tây Thuận. 

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

Các mẫu suit, chân váy và áo jacket hợp mốt thu đông cho các nàng 
công sở, với những điểm nhấn chủ đạo là trang phục vải Tweed hợp 
trend đã truyền tải cho phái đẹp vẻ đẹp hiện đại xen lẫn cổ điển làm 
tăng nét đẹp tự nhiên của các quý cô phù hợp với môi trường công sở, 
những buổi hội họp hay tiệc cuối năm. (Theo ngoisao.net)

cũng như nằm lộn ngược trên giường.
Ông cũng công khai một danh sách 

những việc muốn làm trên ISS, bao 
gồm tổ chức giải cầu lông giao hữu, 
làm video phim tài liệu đăng lên kênh 
Youtube cá nhân có hàng trăm nghìn 
người theo dõi.

Ngoài chuyến đi lên ISS, ông Maezawa 
đã mua vé du lịch vũ trụ của SpaceX - 
hãng do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon 
Musk sáng lập. Ông Maezawa dự kiến 
sẽ bay vòng quanh mặt trăng vào năm 
2023 trên tàu vũ trụ của SpaceX.

Ông Maezawa nổi tiếng là người sưu 
tập tác phẩm nghệ thuật. Hồi năm 2019, 
ông Maezawa đã bán công ty kinh doanh 
thời trang trực tuyến Zozo do ông sáng 
lập với giá 900 triệu USD.

(Theo dantri.com.vn)

Trang phục vải Tweed  
cho nàng công sở

Cây cầu nằm trên một cánh đồng ở TP Akron 
trước khi bị đánh cắp tháng trước. 
                                                               Ảnh: Sở cảnh sát Akron

Cảnh sát bang Ohio đang truy tìm một 
băng trộm đã lấy cắp cây cầu dài gần 18 m, 
có thể để mang đi bán.

Truyền thông Mỹ đưa tin cây cầu bắc 
qua sông Little Cuyahoga ở Công viên 
Middlebury Run được chuyển tới bãi đất 
trống dọc theo Phố Seiberling hồi tháng 
trước để phục vụ một dự án khôi phục 
vùng đất ngập nước. TP Akron, bang 
Ohio đã lên kế hoạch lắp lại cây cầu 
trị giá 40.000 USD sau khi hoàn thành  
dự án.

Tuy nhiên, cây cầu sau đó bỗng nhiên 
biến mất và cảnh sát TP Akron không thể 
tìm ra cách những tên trộm đã di chuyển 
nó đi nơi khác.

Các nhà điều tra cho biết những tên 
trộm đánh cắp cây cầu theo từng giai 
đoạn. Ban đầu, nhóm này lấy tất cả ván 
lót mặt cầu, sau đó quay lại đánh cắp toàn 
bộ khung kim loại. Trung úy Mike Miller, 
phát ngôn viên cảnh sát Akron, cho biết 
cây cầu tương đối dễ tháo dỡ.

“Cây cầu thực sự chỉ được gắn kết 
bằng một số bu lông, nên không quá khó 
khăn để tháo dỡ”, Miller cho hay.

Cảnh sát cho biết họ không chắc 
nhóm trộm định làm gì với cây cầu vốn 
có ít giá trị tái sử dụng. “Nó có thể được 
dùng cho nhiều việc khác nhau, đơn giản 
như làm vật trang trí hoặc phục vụ một 
dự án kỹ thuật nào đó”, Miller nói thêm.

Tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ khả 
năng kẻ gian thực sự muốn bán cây cầu 
để thu lời và kêu gọi người dân cung cấp 
thông tin hỗ trợ điều tra.

                                             (Theo VnExpress)
 

Tỷ phú ngành thời trang Nhật Bản 
Yusaku Maezawa đã giao đồ ăn cho Trạm 
Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong chuyến du 
lịch vũ trụ trị giá khoảng 80 triệu USD.

Theo Business Insider, đây là chuyến 
giao hàng đầu tiên vào không gian của 
hãng đặt và giao đồ ăn trực tuyến Uber 
Eats. Tỷ phú Maezawa, người đang trải 
qua chuyến du lịch 12 ngày trên ISS, đã 
mang lên cho các nhà du hành vũ trụ 
thịt bò đóng hộp và các món hàng khác.

Tuần trước, ông Maezawa đã bay lên 
trạm Vũ trụ quốc tế từ sân bay Baikonur 
Cosmodrome ở Kazakhstan. Chuyến bay 
đánh dấu sự trở lại của Nga trong ngành 
công nghiệp du lịch vũ trụ.

Hồi đầu tuần, từ trên vũ trụ, ông 
Maezawa - người đang sở hữu tài sản 
3,4 tỷ USD - chia sẻ với hãng tin AP 

Tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa (trái) và nhà 
du hành vũ trụ Nga Alexander Misurkin trên ISS.
                                                                                 Ảnh: Uber Eats

rằng, các thông tin về việc ông đã chi 
80 triệu USD cho chuyến đi lên ISS là 
“khá chính xác”.

Trước những chỉ trích rằng ông 
Maezawa chi tiền quá nhiều để lên vũ 
trụ trong khi nhiều người ở Trái Đất còn 
khó khăn, ông đáp: “Một khi bạn đã lên 
vũ trụ, bạn sẽ nhận ra trải nghiệm này 
đáng giá như thế nào”.

Ông cho rằng, những người chỉ trích 
ông có thể là những người chưa bao giờ 
từng lên vũ trụ. “Đúng là chuyến đi khá 
đắt đỏ, nhưng nó không chỉ là vấn đề 
tiền bạc. Cơ thể bạn cần có thời gian để 
thích nghi trong môi trường này và quá 
trình luyện tập cho các trường hợp khẩn 
cấp mất ít nhất vài tháng”, tỷ phú Nhật 
cho biết.

Trước khi khởi hành, ông Maezawa 
đã chia sẻ các đoạn video ghi lại cảnh tập 
luyện lên mạng xã hội, bao gồm hình ảnh 
ông bị đưa lên một chiếc ghế và quay tròn, 


