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u 2

Đứng trước ngưỡng cửa lập nghiệp, 
nhiều phụ nữ trẻ chấp nhận vất vả, 
đối mặt với thất bại, nỗ lực từng 
ngày để vươn lên, tìm cơ hội thỏa 
mãn đam mê, sống có ích.

ĐẠI VÕ SƯ BÙI TRUNG HIẾU:

Trưởng đoàn kickboxing Việt Nam tại SEA Games 31 - đại võ sư Bùi Trung Hiếu (thứ hai từ phải sang) thăm, động viên các HLV, VĐV đội tuyển ngay trước 
ngày thi đấu.                                                                                                                                        Ảnh: NGUYỄN HẰNG
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Trao yêu thương đến học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn

Hội nghị quán triệt Quy định 65-QĐ/TW 
của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long thăm, 
chúc thọ người cao tuổi ở huyện Tây Sơn

Xã Cát Minh đón nhận 
Bằng công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới 
nâng cao và Cờ Thi đua 
của Chính phủ

u 2
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Khó khăn không nản

Thông điệp 
xuyên thời gian 
của Quỳnh Phủ 
Nguyễn Diêu

KỶ NIỆM 142 NĂM NGÀY MẤT 
NHÀ SOẠN TUỒNG NGUYỄN DIÊU:
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TRỌNG TÀI BÌNH ĐỊNH Ở SEA GAMES 31:

u4

Đồng bộ các giải pháp 
giảm tai nạn trên quốc lộ

l

l

l

Nao lòng 
ngày mưa Sa Pa 

đều có máu
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Góp phần vào thành công của Đại hội

võ
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Trong mỗi người Bình Định
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 28.5, Ban Tổ 
chức Trung ương tổ chức Hội 
nghị quán triệt Quy định 65-
QĐ/TW ngày 28.4.2022 của Bộ 
Chính trị về luân chuyển cán 
bộ, theo hình thức trực tuyến. 
Các đồng chí: Trương Thị Mai - 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tổ chức Trung ương, Mai Văn 
Chính - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Thường 
trực Ban Tổ chức Trung ương, 
chủ trì hội nghị. Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu trực 
tuyến tại tỉnh do đồng chí Hồ 
Quốc Dũng - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì 
tham dự.  

Tại Hội nghị, đồng chí 
Mai Văn Chính nêu rõ các nội 
dung trong Quy định 65-QĐ/
TW thay thế cho Quy định 98-
QĐ/TW ngày 7.10.2017 của Bộ 
Chính trị về luân chuyển cán 
bộ, trong đó, có những điểm 
mới, vấn đề cần lưu ý về: Phạm 
vi, đối tượng, chức danh luân 
chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện 

của cán bộ luân chuyển; thẩm 
quyền, trách nhiệm của cơ 
quan có cán bộ được đề xuất 
đi luân chuyển và cơ quan 
nơi cán bộ luân chuyển đến, 
cùng các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm tham gia 
thẩm định, thẩm tra về công 
tác này; nguyên tắc bố trí cán 
bộ sau luân chuyển; chế độ, 
chính sách đối với cán bộ luân 
chuyển…  

Lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành, đoàn thể Trung ương 
và các tỉnh, thành phố phát 
biểu tại Hội nghị, cùng quán 
triệt, thống nhất nhận thức 
Quy định 65-QĐ/TW với 
những nội dung cụ thể sẽ tạo 
thuận lợi để thực hiện công tác 
luân chuyển cán bộ mang lại 
hiệu quả cao hơn, đồng thời 
đề nghị Ban Tổ chức Trung 
ương có hướng dẫn giải quyết 
kịp thời đối với các vướng mắc 
trong quá trình thực hiện. 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng cho biết: Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng 
kế hoạch triển khai trên địa 

Hội nghị quán triệt Quy định 65-QĐ/TW 
của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị.                                     Ảnh: H.THU 

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 81 
năm Ngày truyền thống Người 
cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 
6.6.2022), sáng 28.5, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
đi thăm, chúc thọ, tặng quà các 
cụ ông, cụ bà tròn 90 tuổi trên 
địa bàn huyện Tây Sơn. Đó là 
các cụ: Phạm Hảo (SN 1932), ở 
thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường; 
Nguyễn Văn An (SN 1932), ở 
khối 3, thị trấn Phú Phong; 
Phan Thị Ẩm (SN 1932), ở khối 
3, thị trấn Phú Phong. 

Tại các gia đình đến thăm, 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long thăm hỏi tình hình 

sức khỏe, đời sống và chúc các 
cụ sống vui, sống khỏe, là điểm 
tựa tinh thần, tấm gương sáng 
về đạo đức mẫu mực cho con 
cháu noi theo. Đồng chí đã trao 
thiếp mừng thọ, tặng quà của 
tỉnh cho từng cụ; đồng thời đề 
nghị gia đình, chính quyền địa 
phương quan tâm, chăm sóc tốt 
sức khỏe, đời sống tinh thần, 
vật chất cho các cụ.

Đại diện gia đình và các cụ 
cao tuổi đều bày tỏ lòng biết 
ơn, xúc động trước sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo 
tỉnh dành cho người cao tuổi. 

NGUYỄN HÂN

Chủ tịch UBND tỉnh  
Nguyễn Phi Long thăm, chúc thọ 
người cao tuổi ở huyện Tây Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long trao thiếp mừng thọ cho cụ ông Nguyễn 
Văn An, ở khối 3, thị trấn Phú Phong.                                                                   Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Sáng 28.5, UBND 
huyện Phù Cát tổ chức Lễ 
đón nhận Bằng công nhận 
xã Cát Minh đạt chuẩn nông 
thôn mới (NTM) nâng cao 
năm 2021 và Cờ Thi đua của 
Chính phủ tặng cho nhân dân 
và cán bộ xã Cát Minh đã có 
thành tích trong phong trào 
thi đua yêu nước năm 2021. 
Tham dự buổi lễ có đồng 
chí Nguyễn Tuấn Thanh - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
đơn vị trong tỉnh; lãnh đạo 
huyện Phù Cát, xã Cát Minh 
và đông đảo người dân địa 
phương.

Năm 2021, Cát Minh triển 
khai xây dựng xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao với nhiều khó 
khăn, thách thức. Tuy vậy, 
được sự quan tâm chỉ đạo của 
UBND tỉnh và sự giúp đỡ của 
các sở, ngành, sự lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát của Huyện 

ủy, UBND huyện, Đảng ủy, 
UBND xã Cát Minh đã phát 
huy truyền thống đoàn kết, 
phát động trong toàn Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân, 
huy động tối đa các nguồn lực 
để đầu tư hoàn thiện kết cấu 
hạ tầng kinh tế kỹ thuật thiết 
yếu; đẩy mạnh phát triển sản 
xuất, nâng cao thu nhập; xây 
dựng hệ thống chính trị. Các 
chỉ tiêu, tiêu chí NTM tiếp tục 
được duy trì, nâng cao. Đến 
cuối năm 2021, xã Cát Minh 
đã hoàn thành 13/13 tiêu chí 
NTM nâng cao, diện mạo nông 
thôn xã Cát Minh có nhiều đổi 
mới, đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân ngày càng 
được cải thiện; hệ thống chính 
trị cơ sở được củng cố và kiện 
toàn đúng quy định; an ninh 
trật tự đảm bảo. Thu nhập 
bình quân của người dân địa 
phương đạt 52,2 triệu đồng/
người/năm, tăng hơn 1,2 lần 
so năm 2019 (năm đạt chuẩn 
NTM); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 
ở mức 1,11%, giảm gần 2% so 

năm 2019; 100% hộ dân trên 
địa bàn được sử dụng nước 
sạch, trong đó hộ sử dụng 
nước sạch từ công trình cấp 
nước tập trung đạt 86%. 

Năm 2021,  dịch bệnh 
Covid-19 tác động đến nhiều 
mặt của đời sống và sự phát 
triển kinh tế của địa phương. 
Trước tình hình đó, nhân dân 
và cán bộ xã Cát Minh đã quyết 
tâm, đồng lòng, thực tốt các 
biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19, thi đua phát triển 
KT-XH, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, xây dựng NTM 
nâng cao; dẫn đầu phong trào 
thi đua khối xã, thị trấn của 
huyện Phù Cát.

Từ những kết quả này, 
ngày 27.3.2022, UBND tỉnh 
công nhận xã Cát Minh đạt 
chuẩn NTM nâng cao năm 
2021. Đồng thời, Cát Minh là 1 
trong 10 tập thể của tỉnh được 
Chính phủ tặng Cờ Thi đua về 
thành tích dẫn đầu phong trào 
thi đua yêu nước năm 2021.                            

                                 THU DỊU

Xã Cát Minh đón nhận Bằng công nhận  
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  
và Cờ Thi đua của Chính phủ

(BĐ) - Chiều 28.5, nguyên 
Chủ tịch nước Trương Tấn 
Sang cùng đại diện lãnh đạo 
Trung ương Hội CTĐ Việt 
Nam và lãnh đạo tỉnh đã đến 
xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) 
thăm, tặng bộ áo phao cứu sinh 
đa năng (có thể giúp người gặp 
nạn sống sót trên biển 8 ngày) 
cùng túi sơ cấp cứu và cờ Tổ 
quốc cho ngư dân thuộc diện 
hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn.  

Đây là hoạt động nằm trong 
chương trình tặng 7.000 bộ áo 
phao cứu sinh đa năng cùng 
840 túi sơ cấp cứu và 840 cờ Tổ 
quốc cho ngư dân khó khăn của 
6 tỉnh miền Trung trong năm 
2022, do nguyên Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang cùng Trung 
ương Hội CTĐ Việt Nam vận 
động một số DN, nhà hảo tâm 
ủng hộ. Trong đó, Bình Định 
được tặng 1.250 bộ áo phao, 140 
túi sơ cấp cứu và 140 cờ Tổ quốc, 
có tổng trị giá hơn 1,9 tỷ đồng. 
Số quà tặng trên đã được phân 

bổ về 5 huyện, thị xã, thành phố 
ven biển của tỉnh. Tại buổi lễ, 
nguyên Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang và đoàn công tác đã 
trao trực tiếp một số bộ áo phao 
cho đại diện ngư dân có hoàn 
cảnh khó khăn của xã Nhơn Lý.

Nguyên Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang khẳng định, 
hoạt động hỗ trợ bộ áo phao 
đa năng cho ngư dân khó khăn 
sẽ còn tiếp tục trong những 
năm tới với mong muốn hỗ trợ 
ngư dân đảm bảo an toàn tính 
mạng, yên tâm bám biển, góp 
phần bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đã 
tặng hoa cảm ơn và tri ân nỗ lực 
cùng tình cảm mà nguyên Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang và 
Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam 
Bùi Thị Hòa đã dành cho ngư 
dân khó khăn của tỉnh. Dịp này, 
lãnh đạo tỉnh cũng tặng bảng 
tri ân tấm lòng vàng cho 6 nhà 
tài trợ có mặt tại buổi lễ. 

NGỌC TÚ

Tặng bộ áo phao cứu sinh  
đa năng cho ngư dân khó khăn

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng bộ áo phao cho ngư dân khó khăn 
xã Nhơn Lý.                                                                                                                               Ảnh: N.T

bàn tỉnh; yêu cầu các cấp ủy, tổ 
chức đảng, lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị căn cứ theo đúng Quy 
định 65-QĐ/TW để phát huy 
tinh thần trách nhiệm trong 
việc cụ thể hóa thành quy định 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ 
và tình hình thực tiễn của tổ 
chức, cơ quan, đơn vị mình.

Kết luận Hội nghị, đồng chí 
Trương Thị Mai nhấn mạnh, 
việc thực hiện Quy định 65-
QĐ/TW cần theo đúng quan 
điểm, nguyên tắc, mục đích, 
yêu cầu đặt ra. Qua đó, tiếp 
tục nâng cao hiệu quả thực 
hiện chủ trương của Đảng về 
công tác cán bộ; tạo điều kiện 
cho cán bộ trong quy hoạch có 
môi trường để rèn luyện, am 
hiểu thực tiễn, phát triển toàn 
diện; xây dựng đội ngũ cán bộ 
ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục 
đổi mới công tác luân chuyển 
cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân 
chủ, khách quan, công khai, 
minh bạch, công bằng; không 
để xảy ra tiêu cực trong công 
tác cán bộ. Thực hiện luân 
chuyển phải bảo đảm tổng thể, 
đồng bộ, liên thông giữa các 
cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ 
thống chính trị; gắn kết chặt 
chẽ giữa luân chuyển với quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và 
các nội dung khác trong công 
tác cán bộ… Sau Hội nghị quán 
triệt, Ban Tổ chức Trung ương 
sẽ chủ trì, phối hợp với Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương tiếp tục 
hướng dẫn cụ thể hơn, nhất 
là việc giải quyết các vấn đề 
vướng mắc trong thực tiễn, 
đồng thời sẽ kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ việc thực hiện Quy 
định 65-QĐ/TW.

HOÀI THU
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Trao yêu thương đến học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn
Những ngày đầu tháng 5, cựu học sinh nhiều trường phổ thông và nhà hảo tâm trong tỉnh về quê hoặc thông qua 

một số cầu nối tại địa phương gửi tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của trường cũ. Qua đó, tạo thêm điều 
kiện thuận lợi để các em yên tâm đến trường, học tập tốt hơn trong năm học mới. 

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Liên tục trong nhiều ngày 
trước, cô Nguyễn Thị Hoài 
Thu, nguyên giáo viên Trường 
THPT số 1 Phù Mỹ (huyện Phù 
Mỹ) nhận được tiền hỗ trợ học 
sinh khó khăn từ các cựu học 
sinh lớp chủ nhiệm cũ gởi về. 
Cộng hết được 11 triệu đồng, cô 
thêm cho tròn 12 triệu đồng, rồi 
thống nhất với các học trò cũ 
trao 4 suất học bổng (mỗi suất 
3 triệu đồng) cho những học 
trò khó khăn năm học này. Tin 
tưởng thầy Hiệu trưởng Trần 
Ngọc Anh, cô nhờ thầy xét chọn 
4 em có hoàn cảnh đặc biệt và 
trực tiếp trao hỗ trợ các em tại 
lễ tổng kết năm học vào ngày 
24.5. 

Cầm trên tay số tiền lớn như 
vậy, Lê Trúc Ly (học sinh lớp 
12A7, mồ côi cha, mẹ không có 
việc làm, nhà thuộc hộ nghèo, 
đạt học lực giỏi) xúc động cho 
biết, sự quan tâm của các anh 
chị khóa trước là sự động viên 
rất lớn với mình. “Em sẽ cố 
gắng hết sức, hoàn thành tốt 
nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 
sắp tới, để không phụ tình yêu 
thương các anh chị, thầy cô đã 
dành cho mình”, Ly chia sẻ. 

Tại TX Hoài Nhơn, dịp 
tổng kết năm học 2021 - 2022 
cách đây vài ngày cũng là lúc 
Trường THPT Lý Tự Trọng 
khởi động Quỹ học bổng của 
cựu học sinh Nguyễn Văn Linh 
(niên khóa 2006 - 2009) dành 
cho học sinh lớp 12. Cụ thể, 
Quỹ sẽ thưởng 5 triệu đồng 
cho mỗi điểm 10 trong kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2022; 10 
triệu đồng cho mỗi thủ khoa 
cấp tỉnh trong kỳ thi (có thể 
là thủ khoa của tổ hợp môn 

Gọi điện tới đường dây 
nóng Báo Bình Định, người 
dân ở xã Mỹ Lộc (huyện Phù 
Mỹ), phản ảnh: Cuối năm 2021, 
UBND xã Mỹ Lộc đầu tư kinh 
phí nâng cấp, mở rộng 4 tuyến 
đường bê tông xi măng liên 
thôn. Đến nay, các tuyến đường 
cơ bản hoàn thành, người dân 
và các phương tiện giao thông 
đã có thể đi lại trên đường. 

Việc nâng cấp, mở rộng 
các tuyến đường tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc đi lại, vận 
chuyển hàng hóa, nông sản 
nên bà con rất phấn khởi. Tuy 
nhiên, điều khiến người dân 
chưa hài lòng là khi đường 
được mở rộng ra 5,5 m thì 
nhiều trụ điện đứng “chình 
ình” trên mặt đường, gây cản 
trở, mất ATGT.

Sớm di dời trụ điện khỏi mặt đường

Nhiều trụ điện nằm trên mặt đường sau khi đường được mở rộng.             Ảnh: C.L

Sẽ đầu tư  
xây dựng  
cầu Hóc Công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng vừa 
ký văn bản số 2721/UBND-
KT đồng ý cho UBND huyện 
Tuy Phước thực hiện các thủ 
tục chuẩn bị đầu tư đối với 
dự án cầu Hóc Công (thuộc 
xóm Hóc Công, thôn Cảnh 
An 1, xã Phước Thành, huyện  
Tuy Phước).

Theo đó, cầu Hóc Công 
sẽ được xây dựng mới với 
hình thức cầu dân sinh vượt 
lũ, dầm nhịp giản đơn; tổng 
chiều dài cầu và đường dẫn 
khoảng 400 m, mặt cầu rộng  
4 m. Tổng mức đầu tư xây 
dựng cầu khoảng 26 tỷ đồng, 
trong đó chi phí xây dựng 
khoảng 22 tỷ đồng. Nguồn vốn 
gồm vốn đầu tư công của tỉnh, 
huyện Tuy Phước, xã Phước 
Thành và các nguồn vốn hợp 
pháp khác; thời gian thực hiện 
năm 2022 - 2024.

Báo Bình Định số ra ngày 
13.9.2021 có bài “Xóm Hóc 
Công mong có cầu qua sông”, 
phản ảnh việc nhiều năm nay, 
cứ vào mùa mưa lũ, hàng trăm 
người dân ở xóm Hóc Công 
lại âu lo bởi việc đi lại gặp rất 
nhiều khó khăn, nguy hiểm. 
Nguyên nhân, từ xóm Hóc 
Công về trung tâm xã Phước 
Thành chỉ có con đường độc 
đạo, trên con đường này có cây 
cầu bắc qua sông Hà Thanh 
được làm bằng tre, gỗ tạm bợ 
nên người dân địa phương chỉ 
có thể đi lại vào mùa khô. 

VĂN LỰC

Cô Nguyễn Thị Hoài Thu trao học bổng cho 4 học sinh khó khăn của Trường THPT số 1 Phù Mỹ dịp tổng kết năm học  
2021 - 2022.                                                                                                                                                                                                                                     Ảnh: N.T

xét tuyển vào đại học, cao 
đẳng) và hỗ trợ nửa năm học 
phí cho học sinh khó khăn đậu 
vào trường đại học tốp đầu của  
cả nước. 

Ngoài quỹ học bổng này, tại 
lễ tổng kết, một số cựu học sinh 
còn trao 7 suất học bổng cho 
các học sinh giỏi môn Ngữ văn 
cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, 
10 suất học bổng cho học sinh 
có thành tích học tập cao nhất 
trong Bảng vàng danh dự của 
trường năm học 2021 - 2022, 68 
ram vở cho học sinh khó khăn 
năm học 2022 - 2023 và cam kết 
hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho 
sinh viên năm nhất gặp khó 
khăn học tại TP Hồ Chí Minh. 

Trong khi đó, theo cô 

Dương Thị Bích Liên, Hiệu 
trưởng Trường THPT Nguyễn 
Diêu (xã Phước Sơn, huyện Tuy 
Phước), các cựu học sinh cho 
biết sẽ về trao 10 suất hỗ trợ (1 
triệu đồng/suất) cho học sinh 
khó khăn. Tiếp đó, sẽ còn một 
vài đoàn cựu học sinh nữa về 
thăm trường, trao học bổng, 
chưa thể chốt được số lượng 
cuối. “Tôi nhận thấy sự yêu 
thương mà cựu học sinh vùng 
rốn lũ Tuy Phước dành cho thế 
hệ sau lan tỏa không ngừng. 
Ngoài đóng góp của bản thân, 
các em còn vận động bạn bè ở 
trường đại học, cao đẳng mình 
đang theo học hoặc người quen 
trong cộng đồng cùng về, cùng 
trao hỗ trợ, nối dài tình yêu 

thương…”, cô Liên chia sẻ.
Ở cấp tiểu học và THCS, học 

sinh khó khăn nhận những bộ 
sách giáo khoa mới, vở, bút mới 
từ ban đại diện cha mẹ học sinh, 
hội khuyến học các xã, phường 
và nhà hảo tâm trong và ngoài 
xã, huyện. Tại Trường Tiểu học 
số 2 Ngô Mây (huyện Phù Cát), 
một học sinh lớp 4 vừa mồ côi 
cha đã được nhà hảo tâm nhận 
hỗ trợ hằng tháng với mức 500 
nghìn đồng để trang trải chi phí 
học tập và sinh hoạt. Một số 
em mồ côi, có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, học giỏi của nhà 
trường đã nở nụ cười tươi khi 
nhận bộ sách giáo khoa mới 
cùng nhiều vở từ nhà hảo tâm. 

NGỌC TÚ  

Ông Lê Văn Thái (ở thôn 
Vạn Phú, xã Mỹ Lộc), nêu ý 
kiến: “Xã đầu tư tiền tỷ mở 
rộng đường thì cũng nên sớm 
di dời số trụ điện đứng lồi ra 

mặt đường, vì rất dễ xảy ra va 
quẹt và tai nạn vào ban đêm”.

Về việc này, ông Phan Văn 
Nhanh, Chủ tịch UBND xã Mỹ 
Lộc, cho biết: Xã đã và đang 

triển khai xây dựng nông thôn 
mới nâng cao, việc đầu tư nâng 
cấp, mở rộng các tuyến đường 
nằm trong chương trình này. 
Do ngân sách địa phương có 
hạn nên làm theo kiểu “cuốn 
chiếu” và phương châm “nhà 
nước và nhân dân cùng làm”. 

Sau khi đường mở rộng thì 
phát sinh việc nhiều trụ điện 
thắp sáng và trụ kéo đường dây 
viễn thông lồi ra mặt đường. 
UBND xã đã làm việc với các 
công ty, đơn vị trồng trụ kéo 
đường dây viễn thông và yêu 
cầu họ phải di dời số trụ này. 
Riêng số trụ điện thắp sáng, địa 
phương đang làm hồ sơ, bố trí 
kinh phí và phối hợp với ngành 
điện để có thể di dời trong thời 
gian sớm nhất.                                                         

                                                     C.LUẬN

Ghi nhận thêm 
82 ca sốt xuất 
huyết, 18 ca  
tay chân miệng

(BĐ) - Theo báo cáo của 
Sở Y tế, tuần 21 (từ ngày 19 - 
25.5) toàn tỉnh ghi nhận 82 ca 
bệnh sốt xuất huyết Dengue 
mắc mới, tăng 48 ca mắc với 
tuần trước đó (34 ca). Lũy 
kế đến ngày 25.5 toàn tỉnh 
ghi nhận 263 ca bệnh sốt  
xuất huyết. 

Trong tuần, phát hiện 5 ổ 
dịch sốt xuất huyết tại phường 
Nhơn Hòa, xã Nhơn Phong  
(TX An Nhơn), phường Tam 
Quan Nam (TX Hoài Nhơn), 
xã Cát Lâm (huyện Phù Cát), xã 
Ân Tín (huyện Hoài Ân). 

Bên cạnh đó, trong tuần 21, 
toàn tỉnh phát hiện 18 ca bệnh 
tay chân miệng (ở TP Quy 
Nhơn, TX Hoài Nhơn, huyện 
Tuy Phước, huyện Phù Cát), 
tăng 8 ca so với tuần trước đó. 
Lũy kế đến ngày 25.5, toàn 
tỉnh phát hiện 38 ca bệnh tay  
chân miệng.                ĐỖ THẢO
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Bình Định

ĐIỂM ĐẾN

Sa Pa cách trung tâm TP Lào 
Cai (tỉnh Lào Cai) khoảng 37 km. 
Nằm ở độ cao 1.500 - 1.800 m so 
với mực nước biển, Sa Pa mang 
khí hậu ôn đới với nhiệt độ 
trung bình 15 - 18°C, không khí 
trong lành, mát mẻ quanh năm.

Nơi đây có nhiều dân tộc 
thiểu số: Mông, Dao, Kinh, Tày, 
Giáy, Phù Lá, Thái, Hoa… sinh 
sống, vẫn còn giữ được nét 
phong tục, tập quán đặc trưng, 
tạo nên sắc màu di sản văn hóa 
của địa danh du lịch nổi tiếng 
miền Tây Bắc Tổ quốc. 

Lên Sa Pa, có lẽ nơi đầu tiên 
bạn nên đến là Bảo tàng Sa Pa 
(thuộc Trung tâm Thông tin xúc 
tiến du lịch, Sở Du lịch Lào Cai - 
hoạt động từ năm 2007), nơi lưu 
giữ, trưng bày rất nhiều hiện 
vật về các dân tộc thiểu số ở Sa 
Pa. Không mất quá nhiều thời 
gian di chuyển, tại đây bạn có 
thể tìm hiểu về những kiến 
trúc nhà đặc trưng của các dân 
tộc thiểu số ở Sa Pa qua mô 
hình về nhà sàn của người Tày, 
người Giáy, nhà trình tường 
đất của người Mông; những 
nghi lễ, phong tục, tập quán, 
như: Lễ cấp sắc, lễ cưới của 
người Dao đỏ…

Nếu muốn mua quà lưu 
niệm, bạn nên rảo qua khu chợ 
thổ cẩm, quà tặng, quà lưu 
niệm và đặc sản Lào Cai nằm 
cạnh Bảo tàng Sa Pa, ở đây có 
mọi thứ bạn muốn ghi dấu 
Sa Pa để làm quà cho người 
thân. Dạo qua khu vực này, 
bạn sẽ ngắm… đã đời bức 

Ngày 28.5, Trung tâm Xúc 
tiến du lịch TP Đà Nẵng cho 
hay, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã 
có buổi làm việc với ban tổ chức 
Diễn đàn Phát triển đường bay 
châu Á - Routes Asia 2022 và các 
sở, ngành về công tác chuẩn bị 
cho sự kiện. 

Chỉ còn hơn một tuần nữa 
Diễn đàn Phát triển đường bay 
châu Á - Routes Asia 2022 sẽ 
diễn ra tại Đà Nẵng. Đây được 
coi là sự kiện kết nối, xúc tiến và 
phát triển mạng lưới đường bay 
lớn nhất khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. Dự kiến Diễn đàn 

sẽ đón khoảng 450 đại biểu từ 
hơn 200 đơn vị, tổ chức quốc tế 
về hàng không khu vực châu Á, 
châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ 
và khách mời các bộ, ngành.

Được biết diễn đàn sẽ có 
một số hoạt động quan trọng, 
bao gồm: Chương trình khảo 
sát hạ tầng hàng không, du lịch 
của đoàn đại biểu quốc tế; giới 
thiệu Đà Nẵng - điểm đến tiềm 
năng châu Á; triển lãm hàng 
không, du lịch châu Á; các buổi 
tọa đàm kết nối hàng không, du 
lịch; gặp gỡ kết nối kinh doanh.

(Theo TTO)

450 đại biểu ngành hàng không, 
du lịch quốc tế đến Đà Nẵng 
tìm cơ hội hợp tácLỗ Sổ là dòng suối từ núi cao 

chảy về len qua những tảng 
đá lớn nhỏ trước khi đổ vào 
hồ thủy lợi Chòi Hiền ở xã Mỹ 
Chánh Tây, huyện Phù Mỹ. 
Suối Lỗ Sổ không lớn nhưng 
đẹp và đặc biệt còn giữ trọn 
vẻ nguyên sơ.

Ấn tượng đầu tiên khi đến 
suối Lỗ Sổ là từ đầu nguồn đến 
cuối nguồn đều là đá với các 
khối to nhỏ khác nhau, sắp xếp 
theo một trật tự sinh động, hình 
thù kỳ thú, thích hợp cho những 
người ưa khám phá. Đi dọc theo 
con suối vào sâu trong rừng có 
những đoạn đá nhô ra làm cho 
dòng chảy hẹp lại nên nước 

Nguyên sơ suối Lỗ Sổ

chảy nhẹ nghe róc rách. Cũng 
có những đoạn, nhiều tảng đá 
to chắn ngang giữa suối, nước 
từ trên cao đổ xuống trắng xóa 
như những ngọn thác, trông rất 
đẹp và vui tai. Tại đây, bạn có 

thể ngâm mình 
trong dòng nước 
mát và tận hưởng 
không khí trong 
lành của núi rừng 
yên ả.

Tại hồ Chòi 
Hiền giáp với 
nơi cuối dòng Lỗ 
Sổ còn ghi dấu 
tích của người 
Champa trên một 

tảng đá lớn. Khi nước hồ đầy, 
tảng đá này chìm sâu nhưng 
những ngày nước cạn, hồ sẽ bày 
tảng đá ra với những dòng văn 
tự Champa khắc chìm.  

HẰNG NGA

tranh sống động của đời sống 
bà con ở đây. 

Sa Pa không lớn lắm, chỉ 
cần đi bộ hoặc xe điện là có 
thể khám phá rất nhiều điểm 
đến. Ngày nắng ráo tất nhiên 
không kể, nhưng nếu gặp lúc 
trời mưa phùn bay bay như khi 
tôi đến, Sa Pa vẫn có vẻ đẹp rất 
riêng, thậm chí chừng mực nào 
đó còn là may mắn bởi lẽ ngày 
mưa bay vốn dĩ ít hơn ngày 
nắng ráo. 

Tôi chọn cách đi bộ xuyên 
qua màn sương phủ khắp lối. 
Cuộc rong chơi lần lượt qua 
các điểm Nhà thờ Đức mẹ Mân 
Côi, công viên Sa Pa, chợ Sa Pa, 
thỏa thích ngắm nhìn những 
quán cà phê, nhà cửa ẩn hiện 
trên những con dốc uốn lượn 
quanh co.

Đến Sa Pa gần như ai cũng 
lên đỉnh Fansipan - một ngọn 
núi nằm trong dãy Hoàng 

Liên Sơn được mệnh danh là 
“Nóc nhà Đông Dương” cao 
3.143 m so với mực nước biển. 
Chuyến tàu hỏa đưa chúng tôi 
băng màn sương dày để đến 
trạm cáp treo rồi di chuyển lên 
Fansipan. Check-in Fansipan 

là một trải nghiệm đặc biệt. 
Trong tiết trời se lạnh, bạn có 
thể chạm vào những đám mây 
bồng bềnh trước mắt, đó là ấn 
tượng không bao giờ quên. Và 
nó chỉ có ở Fansipan!

Sa Pa trong ngày mưa 

mang nét đẹp đến nao lòng, 
từ khu trung tâm cho đến các 
bản làng lân cận ở vùng ven. 
Nhưng trong một ngày sương 
mù giăng mắc mịt mù, thấp 
thoáng sau triền núi những 
ngôi nhà mái chảy lợp ngói 
nung hoặc gỗ ván men theo 
sườn núi, những thửa ruộng 
bậc thang đang xanh màu mạ 
non, tất cả cảnh vật ảo diệu đẹp 
tựa tranh thủy mặc. 

Không chỉ đẹp, Sa Pa dịu 
dàng thu hút ta bằng ẩm thực 
đậm đà bản sắc riêng đầy chất 
dân dã, chân tình, ai đã từng 
thưởng thức sẽ chẳng thể quên. 
Thậm chí đến cả một trái bắp 
nướng chín vàng cũng thoang 
thoảng mùi thơm rất riêng. Và 
tôi gọi đó là sắc - hương Sa Pa. 

Vậy nên, nếu có thể bạn hãy 
đến ngay với Sa Pa, bởi Sapa 
mùa nào cũng đẹp.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Nao lòng
Lên Sa Pa vào mùa hè, nhưng chẳng may 
gặp lúc trời mưa trong chuyến đi thì bạn đừng 
vội thất vọng, bởi Sa Pa ngày mưa vẫn đẹp 
nao lòng, say đắm lòng người.

Sa Pa ngày mưa vẫn 
đẹp huyền ảo. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Du khách check-in đỉnh Fansipan.       Ảnh: NGỌC NHUẬN
Đồng bào dân tộc thiểu số ở Sa Pa trong trang phục truyền thống. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN

Những quán cà phê, khách sạn, nhà hàng, resort ở Sa Pa mang kiến trúc 
độc đáo.                          Ảnh: NGỌC NHUẬN

ngày mưa Sa Pa
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Bình Định

TIN VẮN

l Từ ngày 23.5 - 10.6, Hội 
LHPN TX An Nhơn phối hợp 
cùng BHXH thị xã, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý tỉnh - chi nhánh  
số 2 tổ chức các buổi tuyên 
truyền nghị quyết đại hội phụ nữ 
các cấp; chính sách BHYT, BHXH 
tự nguyện; Luật Đất đai, Luật Hôn 
nhân gia đình, Luật Bình đẳng 
giới... Hoạt động tuyên truyền 
bằng hình thức trao đổi, tư vấn 
trực tiếp, trả lời câu hỏi...

l Hưởng ứng Ngày Môi 
trường Thế giới 5.6.2022 với 
chủ đề “Chỉ một Trái đất”, Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam phát 
động chuỗi hành động vì môi 
trường và tổ chức sự kiện “Tử tế vì 
môi trường” năm 2022. Các hoạt 
động chính như: Trao giải Cuộc 
thi Sáng tác thông điệp truyền 
thông về bình đẳng giới trong 
phòng, chống thiên tai trước bối 
cảnh Covid-19; đề cử các gương 
mặt phụ nữ, sáng kiến về bình 
đẳng giới trong phòng, chống 
thiên tai... Sự kiện diễn ra ngày 
31.5, tại Trung tâm Phụ nữ và 
phát triển (TP Hà Nội), đồng thời 
được phát sóng trực tuyến trên 
trang Facebook Hội LHPN Việt 
Nam. T.HẰNG

1.
 Nhìn nhân viên cặm cụi 

đóng gói kiện hàng chuyển đi, 
chị Đặng Thị Cẩm Lai (SN 1993, 
ở xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài 
Ân) như thấy lại hình ảnh mình 
những ngày đầu theo đuổi đam 
mê. Ngày đó, chị Lai vẫn là cô 
sinh viên ngành Dược (ĐH Y 
Dược TP Hồ Chí Minh), hy 
vọng tạo ra dòng sản phẩm độc 
quyền từ các loại nguyên vật 
liệu tốt cho sức khỏe. Sau nhiều 
lần tìm kiếm, thử nghiệm, 
chị quyết định làm trà từ nụ  
hoa hòe.

Vậy là cô sinh viên nhỏ nhắn 
tự mình sao trà rồi đem từng gói 
đến chợ, tiệm trà, quầy thuốc 
Tây, lân la khắp nơi ở xứ người 
để giới thiệu sản phẩm. Chuỗi 
những khó khăn bắt đầu: Chị bị 
khách hàng từ chối bởi ngờ vực 
người chưa có kinh nghiệm lại 
kinh doanh dòng sản phẩm phổ 
biến dành cho người cao tuổi. 
Nhiều lần chị bị TNGT trong 
quá trình vận chuyển trà, bởi 
đường xa mà chỉ một mình đảm 
đương hết mọi khâu. 

“Đến giờ, tôi vẫn không 
quên những ngày mang sản 
phẩm từ trung tâm thành phố 
đi phà ra ngoại thành, phải ở 
lại qua đêm. Mang vác hàng 
mệt đã đành, lại còn nỗi lo 

Khó khăn không nản
Đứng trước ngưỡng cửa lập 
nghiệp, nhiều phụ nữ trẻ 
chấp nhận vất vả, đối mặt 
với thất bại, nỗ lực từng ngày 
để vươn lên, tìm cơ hội thỏa 
mãn đam mê, sống có ích.

Chị Lai giới thiệu sản phẩm tại một hội chợ.                                                       Ảnh: NVCC Chị Thùy (bên phải) hướng dẫn kỹ thuật thắt, đan dây cho nhân viên.       Ảnh: D.L

“thân gái dặm trường”. Nhưng 
tôi luôn cố gắng, bởi nếu sợ 
thất bại mà không làm thì 
mình chẳng học được gì”, chị 
Lai hồi tưởng.

Từ năm 2017 - 2020, chị 
Lai dần tích lũy nhiều kinh 
nghiệm, bài học thực tế từ việc 
bán hàng, tâm lý và nhu cầu 
của từng đối tượng khách. Nhờ 
đó, khi chuyển về quê hương, 
việc kinh doanh của chị cũng 
thuận lợi hơn. Năm 2022, cơ sở 
Dulah của chị là 1 trong 4 DN 
của tỉnh được tham dự Festival 
Trái cây & OCOP Việt Nam, 
đánh dấu “quả ngọt” sau bao 
nỗ lực không ngừng.

2. 
Khác với chị Lai, chị Hoàng 

Minh Thùy (SN 1994, ở TP 
Quy Nhơn) lại quyết định rẽ 
hướng, từ bỏ công việc trong 
ngành xây dựng để chuyển 
sang lĩnh vực hoàn toàn mới 

mẻ. Yêu thích việc đan lát, 
thắt dây, làm những món đồ 
handmade, phụ kiện xinh 
xắn, chị Thùy đã biến sở thích 
thành công việc.

Chật vật học nghề, tìm kiếm 
nguồn nguyên liệu, chị Thùy 
còn đối mặt với cái nhìn ái ngại 
khi từ bỏ công việc ổn định. “Áp 
lực tinh thần là điều khó tránh 
khỏi. Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm 
theo đuổi công việc vì tin vào 
sức sống của nó, nhất là khi TP 
Quy Nhơn ngày càng phát triển 
về du lịch, nhu cầu về hàng lưu 
niệm của du khách ngày một 
lớn”, chị Thùy chia sẻ.

Vượt qua mọi sự nghi ngờ, 
chị đã khẳng định được năng 
lực bản thân khi mở cửa hàng 
riêng, các sản phẩm được 
nhiều khách hàng trong và 
ngoài tỉnh biết đến, tin dùng.

Khởi nghiệp thành công 
không đồng nghĩa với ngừng 
cố gắng. Sau khi gầy dựng 
được cửa hàng kinh doanh, chị 

Thùy tiếp tục mày mò nhiều 
kỹ thuật mới để đa dạng mẫu 
mã, phù hợp với nhiều đối 
tượng khách hàng, đồng thời 
phát triển hình thức mua bán  
qua mạng. 

Chị Thùy tâm sự: “Tôi từng 
chạnh lòng khi nghĩ đến giai 
đoạn vì kinh tế khó khăn, 
muốn mua món quà cho người 
thân cũng phải đắn đo. Do đó, 
việc đa dạng hóa sản phẩm sẽ 
giúp khách hàng có nhiều lựa 
chọn phù hợp với điều kiện, sở 
thích cá nhân”. 

Song song với đó, chị Thùy 
còn tổ chức các buổi workshop 
để hướng dẫn kỹ thuật thắt, 
đan dây, giúp các bạn học 
sinh, sinh viên phát triển năng 
khiếu, có thể tự tay làm nên 
những món quà ý nghĩa dành 
tặng người thân.

3. 
Không chỉ xây dựng sự 

nghiệp cá nhân, chị em còn 

tích cực tham gia hoạt động 
xã hội. Về lập nghiệp tại quê 
nhà được một năm, chị Lai 
luôn có mặt trong các chương 
trình, hoạt động thiện nguyện 
ở địa phương. Chị cùng các 
nhân viên tổ chức “Đêm trăng 
cho em”, vui hội trăng rằm 
cho trẻ em Trường Mầm non 
Ân Hảo Tây, tặng 30 suất quà 
tết cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn ở xã Ân Hảo 
Đông. Ngoài ra, xuyên suốt 
mùa dịch vừa qua, chị Lai tích 
cực hỗ trợ lực lượng tuyến 
đầu và hộ nghèo, cận nghèo 
trong xã. 

“Bài  học lớn nhất  tôi 
học được là mở lòng mình, 
chia sẻ với người khó khăn. 
Suy nghĩ tích cực thì mọi 
khó khăn đều trở thành trải 
nghiệm, từ đó rèn luyện bản 
thân phát triển theo hướng 
ngày một tốt hơn”, chị Lai 
tâm sự.

DƯƠNG LINH

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu 
nhi (1.6), sáng 28.5, Hội Nữ 
doanh nhân tỉnh tổ chức thăm, 
tặng 200 suất quà cho trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh 
Thuận (huyện Vĩnh Thạnh). 
Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn 
đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

Dịp này, bà Đồng Thị Ánh - 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ 
doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch 
Hội Nữ doanh nhân tỉnh - tặng 
2 triệu đồng cho em Đinh Văn 
Hy (ở làng 8, xã Vĩnh Thuận, 
huyện Vĩnh Thạnh) có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, giúp 
em có thêm điều kiện tiếp tục 
đến trường.
l Cùng ngày, tại huyện Phù 

Mỹ, anh Phan Văn Định (Công 
ty Bất động sản Gia Định, ở thị 
trấn Bình Dương) trao tặng 10 
chiếc xe đạp cho các em học 
sinh Trường Tiểu học Mỹ Lợi 
có hoàn cảnh khó khăn, vượt 
khó học tốt. Tổng trị giá quà 
tặng là 15 triệu đồng.
l Hưởng ứng Tháng Nhân 

đạo năm 2022 và nhân Ngày 
Quốc tế thiếu nhi 1.6, chiều 
28.5, Hội CTĐ huyện Tây Sơn 
tặng 5 suất quà cho các em thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã 
Bình Thuận. Mỗi suất quà trị 
giá 600 nghìn đồng, gồm cặp 
đi học và 1 thùng sữa.

DƯƠNG LINH -  
VĂN TỐ - NGỌC TÚ

Tặng quà cho trẻ em  
nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.                                                                             Ảnh: Hội LHPN tỉnh

(BĐ) - Nhân dịp Trường 
THPT Quang Trung (thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn) 
tổng kết năm học 2021 - 2022, 
sáng 28.5, Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Bình Nghi tổ chức 
lễ trao tặng học bổng khuyến 

học Tân Đại Minh Phát cho học 
sinh nghèo vượt khó học tập, 
do Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại & Dịch vụ xuất 
nhập khẩu Tân Đại Minh Phát 
(TP Hồ Chí Minh) tài trợ.

Tại buổi lễ, đơn vị đã trao 

tặng 15 suất học bổng cho 15 
học sinh khối lớp 12 vượt khó 
học tập, tổng trị giá 36 triệu 
đồng. Trong đó, 11 suất học 
bổng (2 triệu đồng/suất) cho 
các em thuộc diện hộ nghèo, 
cận nghèo và 4 suất (3,5 triệu 

đồng/suất) cho các em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đây là lần thứ 2 Quỹ khuyến 
học Tân Đại Minh Phát trao 
học bổng cho các em học sinh 
Trường THPT Quang Trung.

Đ.PHƯƠNG

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó



Ngày 20.5 vừa qua, các nhà 
giáo, cán bộ thuộc Trung tâm 
Tư vấn tuyển sinh và Quan 
hệ DN (Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn) đã có 
mặt tại Trường THCS Nhơn 
Lộc và Trường THCS Nhơn 
Phúc (TX An Nhơn). Được 
lãnh đạo nhà trường tạo điều 
kiện, các nhà giáo, cán bộ đã 
trực tiếp thông tin, tư vấn 
hướng nghiệp, tuyển sinh đến 
từng lớp học sinh thuộc khối 9 
của 2 trường. 

Bằng cách dẫn dắt gần gũi, 
gợi mở vấn đề một cách duyên 
dáng, trẻ trung, các nhà giáo, 
cán bộ đã đưa đến những 
thông tin hữu ích, giúp học 
trò biết thêm nhiều thông tin, 
sự lựa chọn. Em Nguyễn Thị 
Thùy Dương, học sinh lớp 9 
Trường THCS Nhơn Lộc, bày 
tỏ: “Từ trước giờ, em chưa 
biết thông tin là sẽ được miễn 
phí học nghề sau khi vừa tốt 
nghiệp THCS. Đây là thông 
tin rất đáng lưu tâm đối với 
những bạn có hoàn cảnh khó 

(BĐ) - Ngày 28.5, Huyện 
đoàn Vân Canh phối hợp với 
các Đoàn cơ sở gồm: Công ty 
CP BVĐK Bình Định, Công ty 
CP Dược - Trang thiết bị y tế 
(Bidiphar), Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) chi nhánh Bình Định tổ 
chức chương trình khám bệnh, 
cấp phát thuốc miễn phí và tặng 
máy vi tính tại xã Canh Hiển.

Tại chương trình, các y, bác 
sĩ đến từ Công ty CP BVĐK 
Bình Định đã khám bệnh 
chuyên sâu, cấp phát thuốc 

miễn phí cho hơn 300 người 
nghèo, gia đình chính sách 
và trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn ở xã Canh Hiển. Đồng 
thời, hướng dẫn cách phòng 
ngừa bệnh tật, tư vấn, giáo 
dục sức khỏe để người dân có 
thể tự phòng tránh các bệnh  
thường gặp.

Cũng trong dịp này, các 
đơn vị đã trao tặng 5 bộ máy 
vi tính và 50 suất quà cho các 
trẻ em nghèo học giỏi. Tổng 
trị giá hỗ trợ là 40 triệu đồng.

CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Theo báo cáo của 
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, 
qua khảo sát việc thực hiện Nghị 
quyết 17/2022/UBTVQH15 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
“về số giờ làm thêm trong 1 
năm, trong 1 tháng của người 
lao động trong bối cảnh phòng, 
chống đại dịch Covid-19 và 
phục hồi, phát triển KT-XH”, 
một số DN trên địa bàn các 
khu công nghiệp, khu kinh tế 
tỉnh đã thực hiện tăng giờ làm 

thêm đảm bảo theo quy định 
của pháp luật. 

Cụ thể, tại Công ty TNHH 
MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình 
Định, số giờ làm thêm là 156 
giờ/năm (1 ngày làm thêm 30 
phút, mỗi tháng 13 giờ). Tiền 
lương làm thêm giờ được trả 
bằng 150% tiền lương giờ thực 
trả của công việc đang làm vào 
ngày làm việc bình thường.

Chi nhánh Công ty TNHH 
OLAM Việt Nam tại Quy Nhơn 

tăng giờ làm thêm bình quân 
230 - 240 giờ/năm, riêng tháng 
cao điểm hàng nhiều thì giờ 
làm thêm là 36 giờ/tháng. Tiền 
lương làm thêm giờ được trả 
bằng 150% tiền lương giờ thực 
trả của công việc đang làm vào 
ngày làm việc bình thường.

Các công ty còn lại quy mô 
nhỏ, hàng ít nên không có làm 
thêm giờ hoặc số giờ làm thêm 
rất ít.                        

AN KHANG

(BĐ) - Thực hiện phong trào 
thi đua “Bình Định chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị 
bỏ lại phía sau”, Ban Thi đua - 
Khen thưởng (cơ quan Thường 
trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh) đã phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố rà soát, lập danh sách hộ 
nghèo của các địa phương để 
giới thiệu cho các cụm, khối thi 
đua khảo sát, đề xuất hỗ trợ, sửa 
chữa nhà ở. 

Đến nay, một số khối thi 

đua tích cực hưởng ứng, sớm 
đăng ký hỗ trợ nhà ở các địa 
phương như: Khối thi đua Tài 
chính, Khối thi đua các trường 
ĐH - CĐ và trung tâm giáo dục 
thường xuyên tỉnh, Khối thi đua 
Kinh tế… Các cụm, khối phấn 
đấu hoàn thành xây dựng nhà ở 
cho hộ nghèo vào các dịp lễ lớn 
của đất nước như: Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27.7), Cách mạng 
tháng Tám (19.8), Quốc khánh 
(2.9). Mục tiêu đến hết năm 2022, 
mỗi cụm, khối thi đua hỗ trợ từ 

1 - 3 nhà ở cho hộ nghèo. Tổng số 
nhà được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 
năm 2022 dự kiến là 27 nhà, với 
mức 50 - 70 triệu đồng/nhà. 

Hoạt động hỗ trợ xây dựng 
nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 
tỉnh Bình Định trong những năm 
qua được Cụm thi đua các tỉnh 
Tây Nguyên và Duyên hải miền 
Trung đánh giá cao, là một trong 
những tỉnh thực hiện tốt phong 
trào thi đua “Cả nước chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị 
bỏ lại phía sau”.    AN PHƯƠNG 

Đa dạng hình thức hướng nghiệp 
cho học sinh lớp 9

Góp phần vào công tác phân 
luồng, hỗ trợ thông tin 
hướng nghiệp cho học sinh 
năm cuối bậc THCS, Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn và Trường CĐ Cơ điện, 
Xây dựng và Nông lâm Trung 
bộ đã tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực.

khăn, học lực trung bình. 
Ngoài ra, em cũng được biết 
về các cơ hội việc làm khi học 
nghề, nhu cầu của các công ty 
đối với lao động học nghề”. 

Khi dịch bệnh Covid-19 
được kiểm soát, hoạt động tư 
vấn hướng nghiệp, tuyển sinh 
của các trường nghề có thêm 
nhiều điểm mới so với năm 
2021. Ông Nguyễn Quốc Vỹ, 
Giám đốc Trung tâm Tư vấn 
tuyển sinh và Quan hệ DN 
(Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn) cho biết: 
Trường đã gửi thư ngỏ đến 
các trường THCS, đến từng 
lớp 9 của các trường mà học 
sinh có sức học vừa phải để 
thông tin cho các em và phụ 

huynh về chương trình học 
nghề kết hợp học văn hóa sau 
bậc THCS, phát hồ sơ tuyển 
sinh miễn phí đối với các 
em có nguyện vọng. Trường 
cũng gửi thư ngỏ đến các xã, 
phường, thị trấn. Cán bộ ở các 
xã, phường, thị trấn không có 
trách nhiệm hỗ trợ tuyển sinh 
nhưng họ sẽ có thêm thông tin 
để tư vấn, trợ giúp cho các học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn, góp phần lan tỏa  
chương trình.   

Ngoài công tác thông tin 
đến từng lớp, trường, từng địa 
phương, lan tỏa trên mạng xã 
hội, trang web của trường, 
Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn còn lập các 

nhóm trên mạng xã hội để 
thông tin, tư vấn sâu hơn cho 
từng trường hợp nếu họ có 
nhu cầu. 

“Hoạt động tư vấn hướng 
nghiệp, tuyển sinh ở bậc THCS 
của trường năm nay kết hợp cả 
phương thức truyền thống và 
hiện đại. Chúng tôi cũng xác 
định hoạt động tư vấn hướng 
nghiệp, tuyển sinh sẽ linh 
hoạt, liên tục đổi mới, năm sau 
phải khác năm trước”, ông Vỹ 
cho hay.  

Theo thông tin từ Trường 
CĐ Cơ điện, Xây dựng và 
Nông lâm Trung bộ, từ tháng 
3.2022, nhà trường đã triển 
khai các hoạt động tư vấn, 
hướng nghiệp cho học sinh lớp 

9 trên địa bàn tỉnh. Tổ truyền 
thông, Tổ tư vấn tuyển sinh 
của Trường đã lập kế hoạch, 
phối hợp với Đoàn trường tổ 
chức các hoạt động tư vấn trực 
tiếp cho các em học sinh, phụ 
huynh tại các điểm trường; 
tuyên truyền, giới thiệu nghề 
nghiệp, cơ hội việc làm, chế 
độ chính sách với người học… 
trên website và các trang 
Fanpage của trường. 

Đến nay, Trường đã tổ chức 
được 19 lượt tư vấn, hướng 
nghiệp trực tiếp tại các điểm 
trường THCS với hàng trăm 
lượt học sinh và phụ huynh 
tham gia. Đặc biệt, Trường CĐ 
Cơ điện, Xây dựng và Nông 
lâm Trung Bộ đã tổ chức đợt 
tham quan, hướng nghiệp tại 
trường cho 90 học sinh lớp 9 
của Trường Phổ thông DTNT 
THCS & THPT An Lão, giúp 
các em bước đầu có những 
hình dung về học nghề, có 
thêm sự lựa chọn sau khi kết 
thúc bậc THCS. 

“Qua các hoạt động tuyên 
truyền, tư vấn, hướng nghiệp, 
nhiều học sinh và phụ huynh 
quan tâm đến mô hình đào tạo 
“9 cộng”, vừa học nghề, vừa 
học văn hóa. Sau 3 năm, các em 
vừa tốt nghiệp, có bằng trung 
cấp; vừa có điều kiện tham dự 
kỳ thi THPT quốc gia để theo 
học lên các trình độ đào tạo 
cao hơn”, ông Vũ Xuân Phong, 
Phó Hiệu trưởng Trường CĐ 
Cơ điện, Xây dựng và Nông 
lâm Trung bộ, cho biết thêm. 

NGUYỄN MUỘI

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tư vấn hướng nghiệp, thông tin tuyển sinh cho học sinh lớp 9 TX An Nhơn.        Ảnh: N.M

Một số DN thực hiện tăng giờ làm thêm 
theo quy định pháp luật

Năm 2022, các cụm, khối thi đua dự kiến 
hỗ trợ 27 hộ nghèo xây nhà

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 
tại huyện Vân Canh

Các y, bác sĩ khám bệnh cho người dân tại xã Canh Hiển (huyện Vân Canh).
 Ảnh: Công ty CP BVĐK Bình Định
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Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long - Trưởng 
Ban ATGT tỉnh nêu rõ mục 
tiêu giảm ít nhất 10% số vụ, 
số người chết và bị thương 
vì TNGT trong năm 2022. Để 
đạt mục tiêu này, các đơn 
vị, cấp, ngành khẩn trương 
kiểm tra, rà soát việc bảo 
đảm ATGT đối với các công 
trình đường bộ đang khai 
thác, nhất là tại các điểm kết 
nối. Chủ động xử lý các điểm 
đen, tiềm ẩn về TNGT; rà soát 
bổ sung hệ thống camera 
dọc các tuyến. Các đơn vị 
quản lý các tuyến quốc lộ 
phải đảm bảo sửa chữa mặt 
đường êm thuận, vệ sinh 
môi trường trên tuyến và 
kịp thời khắc phục các bất 
cập về hạ tầng. CSGT, Thanh 
tra giao thông tỉnh tiếp tục 
thực hiện các biện pháp tuần 
tra, xử lý khép kín tuyến, địa 
bàn trọng điểm.

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

Theo thống kê của Ban 
ATGT tỉnh, từ đầu năm đến 
nay, trong 62 vụ TNGT, có 30 
vụ xảy ra trên các tuyến quốc 
lộ, chiếm gần 50% tổng số 
vụ. Đáng chú ý, các vụ TNGT 
trên quốc lộ xảy ra nhiều vào 
khung giờ từ 18 - 22 giờ hằng 
ngày, trong đó QL 1 chiếm đa 
số với 17 vụ, làm chết 17 người 
và bị thương 7 người.

Theo phân tích của các cơ 
quan chức năng, một trong 
những nguyên nhân chủ yếu 
dẫn tới tai nạn vẫn là ý thức 
của người tham gia giao thông 
còn kém (chiếm đến 93,4% số 
vụ). Thói quen “đi ngang về 
tắt”, nhất là tình trạng lái ô tô, 
mô tô chạy quá tốc độ quy 
định, thiếu chú ý quan sát, đi 
không đúng phần đường, làn 
đường và có sử dụng rượu bia 
là các nguyên nhân chính dẫn 
đến TNGT. 

Đơn cử, vụ TNGT xảy ra 
tại TX Hoài Nhơn ngày 2.5 
khiến 3 người tử vong, nguyên 
nhân được xác định là cả 2 tài 
xế điều khiển mô tô và ô tô 
khách đều không tuân thủ 
quy tắc lái xe an toàn. Cụ thể, 
tài xế ô tô khách không chú 
ý quan sát, đi không đúng 
phần đường quy định. Tài 
xế mô tô chuyển hướng qua 
đường không chú ý quan sát, 
không nhường đường cho xe 

Đồng bộ các giải pháp 
giảm tai nạn trên quốc lộ

Từ đầu năm đến nay, tình 
hình trật tự ATGT trên địa 
bàn tỉnh diễn biến phức 
tạp. Đáng chú ý, tai nạn 
trên các tuyến quốc lộ qua 
địa bàn tỉnh chiếm gần nửa 
tổng số vụ TNGT.

đi trên đường ưu tiên, điều 
khiển xe trong tình trạng 
có cồn. 

Tại hội nghị trực tuyến sơ 
kết công tác bảo đảm ATGT 
5 tháng đầu năm vừa được 
UBND tỉnh tổ chức, các đại 
biểu đã thẳng thắn chỉ ra các 
nguyên nhân, nêu giải pháp 
đảm bảo trật tự ATGT nói 
chung và trên các tuyến quốc 
lộ nói riêng. 

Theo Phó Chủ tịch UBND 
TX Hoài Nhơn Phạm Văn 
Chung, từ đầu năm 2022 đến 
nay, địa phương xảy ra 13 vụ 
TNGT, trong đó có 9 vụ xảy ra 
trên quốc lộ. Bên cạnh ý thức 
của một bộ phận người tham 
gia giao thông còn thấp, một 
phần nguyên nhân do hạ tầng 
giao thông chưa đồng bộ. Ví 
dụ, trên tuyến QL 1 đoạn qua 
cầu Thạnh Mỹ (phường Tam 

Ngày 28.5, CA TX Hoài Nhơn cho 
biết đã làm thủ tục trao trả 3 cây mai 
cảnh trị giá khoảng 190 triệu đồng 
cho ông Nguyễn Đức Thuận (SN 
1979, ở phường Tam Quan Nam, TX 
Hoài Nhơn).

Trước đó, CA thị xã đã điều tra, 
làm rõ thủ phạm thực hiện vụ trộm 
trên là Mai Thanh Thuận (SN 2003, ở 
phường Hoài Thanh Tây) và Huỳnh 
Thanh Phong (SN 2001, ở phường Tam 
Quan Nam). Đây là 2 đối tượng trộm 
cắp chuyên nghiệp, từng có tiền án, tiền 
sự về tội trộm cắp tài sản. 

Cuối tháng 2 vừa qua, khi đi dạo 
qua một số nhà dân tìm sơ hở để trộm 
cắp, Mai Thanh Thuận và Huỳnh Thanh 
Phong phát hiện nhà ông Nguyễn Đức 
Thuận có vườn mai giá trị. Sau khi quan 
sát, hai đối tượng để ý 3 cây mai có 
dáng đẹp nhất vườn rồi về nhà thống 
nhất kế hoạch, phân công nhau kẻ đột 
nhập vào vườn mai lấy trộm, kẻ cảnh 
giới. Sau khi lấy 3 cây mai, hai đối 
tượng chở đi bán với giá 17 triệu đồng 
rồi chia nhau tiêu xài, bỏ trốn khỏi địa 
phương. Cuối tháng 4 vừa qua, CA TX 

vi là nguyên nhân chính dẫn 
đến TNGT. 

“Trên các tuyến, chúng tôi 
bố trí lực lượng tuần tra công 
khai từ 12 - 24 giờ, nhất là từ 
18 - 24 giờ, vì đây là khung 
giờ xảy ra TNGT nhiều nhất 
trong thời gian qua. Đồng 
thời, kết hợp ghi hình qua 
hệ thống camera di  động 
và trên đường”, thượng tá 
Võ Văn Chín, Trưởng Phòng 
CSGT, thông tin.    

KIỀU ANH

(BĐ) - Ngày 28.5, Phòng CSĐT tội 
phạm về ma túy (CA tỉnh) cho biết, 
đơn vị đã khởi tố vụ án, ra quyết 
định tạm giữ đối với Lê Bảo Tuấn (SN 
2002), Ngô Vũ Hiền (SN 1996, ở xã 
Phước Thành, huyện Tuy Phước) và 
Nguyễn Duy Anh (SN 2001, ở TX An 
Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi “tàng 
trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn 
Thành Trung (SN 1995, ở thị trấn 
Diêu Trì, huyện Tuy Phước) và Trần 
Thị Quyền Nhi (SN 2000, ở huyện 
Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về hành vi 
“mua bán trái phép chất ma túy”. 
Riêng đối với đối tượng Nhi đang 
nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên 
được tại ngoại.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 phút ngày 
26.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma 
túy (CA tỉnh) phối hợp với CA phường 
Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) tiến hành 
kiểm tra hành chính tại một căn hộ 
thuộc chung cư Ecolife Riverside trên 
địa bàn phường. Qua đó, phát hiện 
quả tang Hiền, Tuấn đang cất giấu 

4,86 g ketamine; 6 đối tượng khác 
có biểu hiện sử dụng trái phép chất 
ma túy. 

Tiếp tục điều tra mở rộng, lúc 2 giờ 
cùng ngày, lực lượng bắt quả tang 
Trung, Nhi đang cất giấu 181 viên 
nén MDMA khối lượng 60,87 g và 
nhiều gói ni-lon bên trong có chứa 
ketamine, khối lượng 65,56 g. Thực 
hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại căn 
hộ do Duy thuê và ở cùng Lê Thị Ngân 
(SN 2000, TP Quy Nhơn), CA thu giữ 
8,15 g ketamine và 0,32 g MDMA. 

Qua kiểm tra, có 5/12 đối tượng 
dương tính với ma túy. 

Liên quan đến vụ việc này, lúc 
3 giờ 30 phút cùng ngày, tổ trinh sát 
của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA tỉnh) phối hợp với CA huyện Tuy 
Phước tiến hành kiểm tra hành chính 
nhà bà Võ Thị Hằng (SN 1987, ở thị 
trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước), 
phát hiện 7 đối tượng có hành vi sử 
dụng trái phép chất ma túy. 

Q.THÀNH

Triệt xóa đường dây mua bán và tàng trữ 
trái phép chất ma túy

Liên tiếp đi trộm

Hoài Nhơn điều tra, làm rõ.
Trước khi thực hiện vụ trộm mai 

cảnh có giá trị này, Mai Thanh Thuận 
và Huỳnh Thanh Phong đã thực hiện 
vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân vào cuối 
tháng 12.2021 tại phường Tam Quan 
Nam. CA TX Hoài Nhơn đã khởi tố, 
cho tại ngoại chờ ngày xét xử; hai đối 
tượng lại tiếp tục đi trộm cắp. Riêng 
Huỳnh Thanh Phong từng là thủ phạm 
của hàng loạt vụ trộm xe máy, vừa ra 
tù cuối năm 2020.

CA TX Hoài Nhơn đang nhanh 
chóng hoàn tất các thủ tục để xử lý 2 đối 
tượng nói trên.                N.GIANG

Đối tượng Huỳnh Thanh Phong (trái) và Mai 
Thanh Thuận.                        Ảnh: N.G

Kiểm tra, khắc phục các bất cập về hạ tầng trên QL 1 qua huyện Phù Cát để đảm bảo ATGT.       Ảnh: K.A

bổ sung quy định các tuyến 
đường đậu xe theo ngày 
chẵn, lẻ, tránh ùn tắc giao 
thông, ổn định tình hình”, ông 
Nam cho biết.

Với chức năng nòng cốt 
trong công tác đảm bảo trật 
tự ATGT, lực lượng CSGT 
toàn tỉnh thực hiện đồng bộ 
các giải pháp đảm bảo ATGT, 
nhất là ở các tuyến quốc lộ 
được nâng cấp từ tỉnh lộ. 
Phòng CSGT (CA tỉnh) đã 
xây dựng phương án, bố 
trí lực lượng tuần tra, kiểm 
soát trên toàn tuyến theo địa 
bàn đã phân cấp, đảm bảo 
khép kín tuyến. Tăng cường 
sử dụng các thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ để kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm các hành 

Quan Bắc), đường rộng, cầu 
lại hẹp mà thiếu ánh sáng về 
ban đêm. Hay tại km 1132+800 
(phường Hoài Hảo), nơi đấu 
nối giữa QL 1 với đường bê 
tông nông thôn đi phường 
Tam Quan Nam, lượng người 
tham gia giao thông khá đông 
nhưng dải phân cách giữa mở 
chưa hợp lý.

Trong khi đó, theo Chủ 
tịch UBND TP Quy Nhơn 
Ngô Hoàng Nam, tuy số vụ 
TNGT trên địa bàn thành phố 
giảm, nhưng số người chết lại 
tăng và tập trung nhiều trên 
các tuyến quốc lộ qua địa 
bàn. “Hiện nay, thành phố xử 
lý các vi phạm về lấn chiếm 
hành lang ATGT đường bộ, 
lấn chiếm lòng lề đường, khắc 
phục những vị trí bất cập về 
giao thông (như sơn gờ giảm 
tốc). Ngoài ra, địa phương còn 
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

ĐẠI VÕ SƯ BÙI TRUNG HIẾU:

Trong mỗi người Bình Định  
đều có máu võ

Gắn bó với thể thao trong hơn 30 năm qua ở nhiều vai trò khác nhau, đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VH&TT, 
đã có những đóng góp đáng kể cho ngành trong phát triển thể thao thành tích cao và xây dựng phong trào. 

Cơ hội tốt để phát triển 
thể thao!

Tại SEA Games 31, đại 
võ sư Bùi Trung Hiếu được 
phân công làm trưởng đoàn 
kickboxing Việt Nam. Đội 
tuyển kickboxing đã đoạt 5 
HCV, 6 HCĐ, đứng nhất toàn 
đoàn, góp phần vào thành 
công chung của Đoàn thể thao 
Việt Nam ở kỳ SEA Games đáng 
nhớ trên sân nhà.

 Chúc mừng ông với 
thành tích ấn tượng trong lần 
đầu tiên nắm giữ trọng trách 
ở một kỳ SEA Games!

- Cám ơn anh! Thực ra 
thì trước ngày khai mạc SEA 
Games chừng 2 tuần, tôi 
mới nhận được quyết định 
của Tổng cục TDTT cử làm 
trưởng đoàn kickboxing. 
Trước đó, đội tuyển đã có 
khoảng 2 năm tập trung tập 
luyện để chuẩn bị cho SEA 
Games lần này. Vì vậy, vinh 
dự này xin dành cho những 
người trực tiếp “chiến đấu” 
để giành những tấm huy 
chương quý giá về cho thể 
thao Việt Nam, tôi chỉ đóng 
vai trò động viên, cổ vũ tinh 
thần anh em trước và sau các 
trận đấu thôi.

  Nhưng hẳn ông rất tự 
hào khi có những thế hệ tiếp 
nối trong số những người 
“trực tiếp chiến đấu” ở đó?

- Ở góc độ là một người 
Bình Định, tôi luôn tự hào khi 
thấy đồng hương của mình 
thành công ở bất kỳ lĩnh vực 
nào. Còn ở kỳ SEA Games 
này, tôi càng có nhiều cảm 
xúc khi chứng kiến 2 người 
con đất Võ là HLV Trần Đình 
Đô và võ sĩ Nguyễn Thị Hằng 
Nga bảo vệ thành công tấm 
HCV SEA Games - điều mà từ 
trước đến nay chưa có VĐV 
nào của Bình Định làm được. 
Tôi cũng rất mừng với thành 
tích chung của kickboxing 
Việt Nam, không chỉ vì hơn kỳ 
SEA Games trước 1 tấm HCV, 
mà qua đây cho thấy chúng 
ta luôn nỗ lực chứ không 
ngủ quên trên chiến thắng. 
Bởi những gì các võ sĩ Thái 
Lan, Indonesia, Philippines, 
Campuchia… thể hiện cho 
thấy họ tiến bộ vượt bậc về 
chuyên môn so với cách đây 
3 năm.

  Ở góc độ là lãnh đạo 
ngành Thể thao Bình Định, 
ông còn được chứng kiến các 
VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, Võ 
Bé Tư giành những tấm huy 
chương quý giá ở môn điền 
kinh và bóng ném trong nhà…

- Đây đúng là kỳ SEA 

Trưởng đoàn kickboxing Việt Nam tại SEA Games 31 - đại võ sư Bùi Trung Hiếu (thứ hai từ phải sang) thăm, động viên các 
HLV, VĐV đội tuyển ngay trước ngày thi đấu.                                                                                                                              Ảnh: NGUYỄN HẰNG

Đại võ sư Bùi Trung Hiếu phát biểu tại Lễ giỗ tổ võ đường Phi Long Vinh (Phước 
Nghĩa, Tuy Phước).                                                                                            Ảnh: HOÀNG QUÂN

Games thành công nhất trong 
lịch sử của các VĐV Bình 
Định, khi tất cả đều tỏa sáng 
trong màu áo đội tuyển quốc 
gia. Hiệu ứng từ SEA Games 
31 đang lan tỏa tới nhiều cấp 
ngành và người dân, vì vậy, 
đây là cơ hội tốt để chúng ta 
đầu tư phát triển những môn 
thể thao mũi nhọn, phù hợp 
với điều kiện của mình.

Trăn trở với thể thao 
thành tích cao

Là VĐV nhiều năm thi đấu 
đối kháng võ cổ truyền và 
wushu, năm 2003, võ sư Bùi 
Trung Hiếu trở thành HLV đội 
tuyển võ cổ truyền Bình Định. 
Năm 2013, khi Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định 
thành lập, ông được giao phụ 
trách đơn vị này. Gần 20 năm, 
võ cổ truyền Bình Định luôn 
giữ được vị thế dẫn đầu ở các 
giải vô địch quốc gia và đại hội 
TDTT toàn quốc.

 Nhìn lại cơ sở vật chất 
của ngành Thể thao Bình 
Định, dễ dàng nhận ra là có 
nhiều thứ đã quá lạc hậu…

-  Trong điều kiện còn 
“nhiều thứ đã quá lạc hậu…” 
vẫn có nhiều HLV, VĐV xuất 
sắc thành công ở đấu trường 
quốc gia, khu vực, châu lục 
và thế giới. Bình Định chưa 
phải là một tỉnh giàu, nên 
nguồn lực đầu tư cho thể 
thao chưa lớn như một số 
tỉnh, thành khác cũng là điều 
dễ hiểu. Nên dù trong hoàn 
cảnh thế nào thì chúng ta 
vẫn phải nỗ lực, khắc phục 
khó khăn để khẳng định khả 

năng của mình. Trước mắt 
để phát triển, ta phải làm 
rất nhiều việc, nhưng dù vậy 
vẫn phải đi từng bước, giải 
quyết từng khó khăn chứ 
không thể đòi hỏi có ngay 
tất cả cùng một lúc. Trước 
hết cần phải rà soát, đánh 
giá lại hiệu quả của các bộ 
môn, từ đó xác định những 
nội dung trọng điểm để đầu 
tư sâu.

 
  Dường như ông vẫn 

muốn phát triển thêm những 
môn võ mới…

- Qua nhiều giải đấu võ 
thuật cấp quốc gia, quốc 
tế, các VĐV Bình Định đều 
thể hiện được tố chất để đạt 
những thành tích ấn tượng. 
Không chỉ wushu, kickboxing 
dù chỉ mới “bén rễ” 13 năm 
nhưng đã đem về không ít 
thành tích đáng kể. Hiện nay, 
chúng tôi thành lập thêm 2 

bộ môn vovinam và karatedo, 
định hướng phát triển theo 
hướng thể thao thành tích 
cao.

“Trong mỗi con người 
Bình Định đều có máu võ”

Đi trên con đường võ thuật 
gập ghềnh nhưng cũng đầy 
vinh quang, đại võ sư Bùi 
Trung Hiếu được coi là một 
trong những người có đóng 
góp lớn cho võ cổ truyền trong 
vài chục năm gần đây. Hiện 
ông là Phó Chủ tịch Liên đoàn 
Võ cổ truyền Việt Nam, Chủ 
tịch Liên đoàn Võ cổ truyền 
Bình Định. 

 Khi chập chững đến với 
võ cổ truyền, ông có hình 
dung con đường mình sẽ đi?

- (cười lớn) Khi học cấp 
II, tôi đã đi làm thuê để phụ 
giúp gia đình. Phần vì kinh 
tế không dư dả gì, phần vì 

sợ con ra đường gây gổ đánh 
nhau nên cha tôi không muốn 
cho tôi đi học võ. Thời đó 
muốn học võ không dễ, phải 
có phụ huynh dẫn đến nhà 
thầy, cam kết bài bản mới 
được thầy nhận. Tôi thấy bè 
bạn cùng lứa được học nên 
mê, cố gắng làm thuê để dành 
tiền nộp thầy, rồi nhờ người 
thế vai phụ huynh đến xin 
cho con tập. 

Võ thuật đem lại cho tôi 
nhiều điều tích cực, nhưng 
trên hết tôi nghĩ đó là ý chí. 
Không nhiều người biết rằng 
tôi từng có ý định bỏ cuộc ở 
những thời điểm thu nhập của 
một VĐV không đủ trang trải 
cho cuộc sống. Rồi có quãng 
thời gian 4 năm liền tôi vừa 
tập vừa học văn hóa, hầu như 
ngày nào cũng sáng sớm đi, 
tối mịt mới về nhà, cuối cùng 
cũng hoàn thành các mục tiêu 
đặt ra.

Tôi đã chứng kiến nhiều 
đàn anh rất chật vật với cuộc 
sống sau khi treo găng. Vì 
vậy, tôi đã trao đổi, vận động 
anh em đi học đại học để sau 
khi giải nghệ dễ kiếm đường 
mưu sinh. Cá nhân tôi càng 
phải nỗ lực tập luyện để đảm 
bảo phong độ tốt hơn trước, 
chứng minh với lãnh đạo 
ngành rằng việc học văn hóa 
không ảnh hưởng đến thành 
tích thi đấu.

  Ông nghĩ gì khi võ cổ 
truyền Bình Định đang xây 
dựng hồ sơ trình UNESCO 
ghi danh là di sản phi vật thể  
thế giới?

- Theo tôi, đó là điều kiện 
tốt để chúng ta phát huy giá 
trị của võ cổ truyền, chứ 
không phải là kết quả đạt 
được. Do đó, chúng ta vẫn 
phải luôn tiếp tục hành trình 
xây dựng chứ không thể dừng 
lại. Điều thuận lợi nhất là hầu 
như trong mỗi con người Bình 
Định đều có “máu võ”, chỉ 
cần biết cách khơi gợi sẽ nhận 
được sự cộng hưởng. 

Cần phải  làm tốt  hơn 
nữa, quan tâm đến các võ 
đường nhiều hơn nữa để tạo 
sức sống mạnh mẽ, sức lan 
tỏa của võ cổ truyền ở khắp 
các địa phương trong tỉnh. 
Làm được điều đó, chúng 
ta đồng thời đạt được nhiều 
mục đích: Nâng cao công tác 
bảo tồn, nuôi dưỡng phong 
trào và tạo nền móng vững 
chắc cho thể thao thành tích 
cao. Đây còn là sản phẩm du 
lịch đặc trưng của Bình Định, 
chắc chắn cuốn hút nhiều du 
khách đến tìm hiểu, khám 
phá…

 Xin cảm ơn ông về cuộc 
trò chuyện!

     HOÀNG QUÂN (Thực hiện)
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Bình Định

Sinh thời cụ Tú Nhơn Ân 
có thể soạn nhiều vở tuồng, 
nhưng đến nay các nhà nghiên 
cứu thống nhất cho rằng ông 
là tác giả của 3 vở tuồng nổi 
tiếng: Ngũ hổ bình Liêu, Liễu đố 
(Chữa bệnh ghen) và đặc biệt là 
Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (hay còn 
quen được gọi là Tiết Giao đoạt 
ngọc). Hồ Nguyệt Cô hóa cáo là 
vở tuồng có giá trị rất đặc biệt 
vì chính ở chủ đề mà nó đề 
cập đến cũng như thông điệp 
nhân văn, giàu tính nhân loại 
toát lên từ đó. 

Theo nhiều tài liệu, ban đầu 
vở tuồng mang tên Võ Tam Tư 
chém cáo hay Tiết Giao đoạt ngọc, 
Cổ miếu vãn ca, nhưng do Hồ 
Nguyệt Cô - nhân vật chính tạo 
ấn tượng quá lớn nên về sau 
người đời khi nhắc tên vở đều 
gọi đó là Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. 

Truyện tuồng kể rằng, có 
một con hồ tinh (tức cáo) nhờ 
tu luyện hàng nghìn năm công 
phu, trải qua nhiều kiếp mà 
thành người - Hồ Nguyệt Cô - 
trong bụng nàng có viên ngọc 
giúp nàng mang tính người. 
Hồ Nguyệt Cô được sư phụ 

báo trước nàng sẽ thành thân 
với một vị tướng mặt đỏ. 
Nàng xuống núi và gặp ngay 
vị tướng mặt đỏ - Võ Tam Tư. 
Cũng đúng như sư phụ báo 
trước, Hồ Nguyệt Cô thành vợ 
của Võ Tam Tư và giúp chàng 
đối đầu với Tiết Giao. 

Lần ra trận ấy, rung động 
trước vẻ đẹp trai của chàng 
dũng tướng Tiết Giao, Nguyệt 

Cô đã xiêu lòng mà tha chết 
cho họ Tiết. Rồi từ chút xiêu 
lòng ấy, nàng mê đắm và 
hiến thân cho Tiết Giao. Vốn 
chẳng yêu đương gì nhưng vì 
muốn giành chiến thắng trước 
Nguyệt Cô trên sa trường, lợi 
dụng tình cảm của nàng, Tiết 
Giao giả vờ đau bụng, bảo 
Nguyệt Cô cho mượn ngọc để 
chữa bệnh. Lấy được ngọc rồi, 

Tiết Giao dứt tình, không trả 
lại ngọc bất chấp Hồ Nguyệt 
Cô lạy lục, van xin. Mất ngọc 
tức là mất tính người, công 
sức tu luyện nghìn năm tan 
thành mây khói, nàng trở lại 
kiếp cáo, một loài thú sống 
bằng bản năng. 

Vở tuồng cảnh báo con 
người đừng bao giờ vì dục 
vọng bản năng mà đánh mất 
tính người và đặc biệt đừng 
để kẻ khác lợi dụng dục vọng, 
đam mê của mình để trục lợi. 
Bàn về vở tuồng này, trong bài 
viết “Triết lý một vở tuồng cổ” 

trong tác phẩm “Lãng du trong 
văn hóa Việt Nam”, nhà văn 
hóa nổi tiếng Hữu Ngọc kể 
lại một cuộc trao đổi giữa ông 
và kịch tác gia sân khấu Trần 
Vượng. Cuộc trao đổi xoay 
quanh vấn đề thú vị - trong 
hàng trăm vở tuồng cổ - nghệ 
thuật sân khấu vốn thu hút sự 

XEM - NGHE - ĐỌC

l Toscana. Chuyện phim xoay 
quanh câu chuyện về Theo, một đầu 

bếp tài năng 
nhưng khó 
tính trên 
hành trình 
từ Đan Mạch 
đến Ý để bán 
ngôi nhà cũ 
do cha để 
lại, nhưng 
cuộc gặp gỡ 
định mệnh 
với Sophia đã 

khiến anh nhận ra rằng còn rất nhiều 
điều để khám phá về cuộc sống và tình 
yêu. Không chỉ là một bộ phim về ẩm 
thực và du lịch, giữa cảnh đẹp vùng 
thôn quê Ý, người xem còn được chứng 
kiến câu chuyện tình yêu đẹp giữa 

anh đầu bếp chua ngoa khó chịu với 
người phụ nữ Ý nhẹ nhàng và đầy năng 
lượng. Chính những món ăn cầu kỳ, tỉ 
mỉ, nền văn hóa lâu đời và con người 
nơi đây đã khiến Theo thay đổi một 
cách tích cực. 

Phim đang chiếu trên Netflix.

l Gửi em. Sau một thời gian dài 
im hơi lặng tiếng, giọng ca Đừng quên 

tên anh 
- Hoa 
Vinh vừa 
chính 
thức trở 
lại với 
thế giới 

V-Pop với Gửi em - ca khúc do chính 
anh sáng tác, trình bày. Gửi em là một 
bản ballad nhẹ nhàng kể về tình yêu 

của anh chàng nhà nghèo với cô tiểu 
thư. Tình yêu của họ bị gia đình ngăn 
cản và người thứ ba xen vào… Hoa 
Vinh được biết đến là một hiện tượng 
mạng, nổi tiếng nhờ những video 
livestream; các sản phẩm âm nhạc của 
anh thu hút lượng người theo dõi rất 
lớn, chính nhờ điều này mà từ thế giới 
ảo anh đã nhanh chóng bước vào thế 
giới V-Pop. 

l Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã 
hành vi của tác giả Trần Lộ (Trần Cẩm 
Ninh dịch) là một cuốn sách cung cấp 
cho chúng ta những lý luận, quy tắc 
tinh tế của tâm lý học để có thể đọc 
suy nghĩ của người khác, cũng như 
nâng cao kỹ năng giao tiếp. Trên thực 
tế, một số lượng lớn hành vi và cử chỉ 
của con người được thực hiện một 

cách vô thức. Do 
sự vô thức đó tiệm 
cận với nơi sâu kín 
nhất trong tâm trí, 
nên những hành 
động bản năng này 
sẽ thể hiện nội tâm 
con người một cách 
rõ ràng nhất. Được 
viết một cách hài 
hước, dí dỏm với 

các ví dụ điển hình sinh động, cuốn 
sách cho độc giả thấy những hiện 
tượng tâm lý học có liên quan mật 
thiết với cuộc sống, đồng thời thông 
qua phân tích các kỹ xảo có thể giúp 
độc giả nắm bắt được ý nghĩa của các 
hành động, chạm tới tiềm thức, hiểu 
được những điều sâu kín nhất trong 
tâm trí người đối diện.          ĐÔNG A

KỶ NIỆM 142 NĂM NGÀY MẤT NHÀ SOẠN TUỒNG NGUYỄN DIÊU:

Thông điệp xuyên thời gian 
của Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu

Đã 142 năm kể từ ngày nhà soạn tuồng 
nổi tiếng Nguyễn Diêu (1822 - 1880) từ 
giã cõi đời, nhưng thông điệp từ những 
vở tuồng nổi tiếng của cụ Tú Nhơn Ân vẫn 
còn nguyên giá trị. Trong đó lấy nhiều 
giấy mực của hậu sinh phải kể đến vở 
Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.

chú ý của giới nghiên cứu quốc 
tế - vì sao nhiều người lại đánh 
giá cao Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. 

Theo Trần Vượng, trước 
tiên là vì vở tuồng này khác 
và lạ hơn hẳn so với hàng loạt 
vở có nét chung ca ngợi chữ 
“trung” tuyệt đối với vua. Vở 
tuồng giúp người xem chứng 
nghiệm rằng, ở con người, 
“nhân tính” qua rèn luyện 
sẽ tăng dần, cùng với đó nó 
sẽ đè nén, hạ thấp “thú tính” 
lại. Nhưng “thú tính” không 
bao giờ mất đi. Nếu “tu luyện 
kém”, nếu để dục vọng và bản 
năng lấn át, con người sẽ đối 
diện với nguy cơ trở lại thành 
thú, khi đó cái ác sẽ thắng cái 
thiện. Với tinh thần nhân văn, 
nhân loại và xuyên thời gian, 
dễ giải thích vì sao các nhà 
nghiên cứu quốc tế lại đặc biệt 
chú ý Hồ Nguyệt Cô hóa cáo.

Nét độc đáo, hiện đại ở vở 
tuồng này là tính cách nhân 
vật không đóng khung, cố định 
như thường thấy trong tuồng 
cổ. Ngược lại chúng biến đổi, 
phát triển biện chứng do nhiều 
tác động, mà các chi tiết như 
dã tâm của Tiết Cương, dục 
vọng bản năng, sự dễ dãi, cả 
tin của Nguyệt Cô, thói bạc 
tình, phản trắc của Tiết Giao, 
là minh chứng. Đây là yếu tố 
hết sức đặc sắc, mới lạ mà sau 
này đã được Đào Tấn kế thừa 
xuất sắc với nhân vật Hoàng 
Phi Hổ trong vở Hoàng Phi Hổ 
quá Giới Bài quan.

Theo giáo sư Hoàng Chương, 
vì giá trị nhân văn sâu sắc mà vở 
tuồng được đánh giá là một 
trong những vở tuồng lớn nhất 
trong lịch sử nghệ thuật tuồng, 
sánh ngang với những kiệt 
tác Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, 
Cổ thành, Diễn võ đình, Hộ sanh 
đàn, Trầm hương các…, đã tồn 
tại trên sân khấu tuồng hàng 
trăm năm qua và Nguyệt Cô 
trở thành nhân vật khó quên 
trong lòng triệu triệu người 
xem nhiều thế hệ.

NGÔ HỒNG SƠN

Nữ diễn 
viên Thu 
Thiện 
trong vai 
Hồ Nguyệt 
Cô ở trích 
đoạn tuồng 
Hồ Nguyệt 
Cô hóa cáo 
do Nhà hát 
nghệ thuật 
truyền 
thống tỉnh 
Bình Định 
dàn dựng. 
Ảnh: 
HOÀI THU

Nhà soạn tuồng Nguyễn Diêu (1822 - 1880) 
có tên hiệu là Quỳnh Phủ, người làng Nhơn Ân, 
xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Ông đậu tú 
tài năm Tự Đức thứ 13, tức năm Canh Thân 1860, 
sau đó dự thi vài khoa nữa nhưng không đậu cử 
nhân, ông bèn về quê nhà mở trường dạy học 
và soạn tuồng cho đến khi mất, vì thế người đời 
vẫn quen gọi ông là cụ Tú Nhơn Ân; ngày giỗ ông 
nhằm vào ngày 5.5 âm lịch. Đương thời, Nguyễn 
Diêu là thầy dạy chữ và truyền nghề viết tuồng 
nên Đào Tấn tôn ông là nghiệp sư của mình. 

Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu có nhiều đóng góp 
xuất sắc cho nghệ thuật tuồng. Năm 2012, Hội 
thảo khoa học về Nguyễn Diêu tại TP Quy Nhơn 
thu hút gần 100 nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ 
trong và ngoài nước dự. Hội thảo đã khẳng định 
Nguyễn Diêu là một soạn giả kiệt xuất của sân 
khấu tuồng và nghệ thuật truyền thống dân tộc, 
có tầm vóc của một danh nhân văn hóa của dân 
tộc và thế giới. Phần mộ ông tại thôn Kỳ Sơn, xã 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước) đã được công nhận 
di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2017.
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Bình Định

TRỌNG TÀI BÌNH ĐỊNH Ở SEA GAMES 31:

Góp phần vào thành công của Đại hội
Tại SEA Games 31, công tác trọng tài được đánh giá công tâm, khách quan, không có những ưu ái cho chủ nhà 

hoặc bất kỳ đoàn nào. Đáng mừng là trong thành công chung đó có sự đóng góp tích cực từ những trọng tài thuộc 
biên chế các đơn vị của tỉnh Bình Định.

Tại SEA Games 31, có 9 cán 
bộ đang công tác ở Bình Định 
được giao nhiệm vụ làm trọng 
tài gồm: Đặng Hiếu Hân (Trung 
tâm VH-TT&TT Tuy Phước, 
môn boxing), Phan Thị Diệu 
Hằng (Trung tâm Võ thuật cổ 
truyền Bình Định, kickboxing), 
Võ Đình Hùng (Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-  
HL&TĐTT, billiards), Nguyễn 
Thanh Vũ (Hội Võ thuật TP 
Quy Nhơn, billiards), Tôn Thất 
Lương Chính, Nguyễn Hoàng 
Chính (Trung tâm HL&TĐTT 
tỉnh, cờ), Nguyễn Văn Ty 
(HL&TĐTT tỉnh, bóng ném), 
Trương Sanh Tình (Trung tâm 
HL&TĐTT tỉnh, taekwondo), 
Huỳnh Minh Hiếu (Trung tâm 
HL&TĐTT tỉnh, điền kinh).

Môn kickboxing có 12 hạng 
cân thuộc 2 nội dung full contact 
và lowkick, được tổ chức tại 
Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc 
Ninh, với sự điều hành của gần 
50 trọng tài. Trong đó, ngoài 
lực lượng trọng tài chính, giám 
định, còn có các trọng tài thực 
hiện những công việc hậu cầu 
khác như: Đưa VĐV ra điểm 
thi đấu; đưa VĐV đi kiểm tra 
doping sau khi thi đấu; chuẩn 
bị găng, mũ, giáp cho VĐV… 

Là 1 trong 4 trọng tài Việt 
Nam được chọn tham gia điều 
hành chính ở các trận đấu, võ 
sư Phan Thị Diệu Hằng chia sẻ: 
“Ở SEA Games 31, tôi được phân 
công điều khiển 5 trận, trong đó 
có 2 trận chung kết. Ngoài ra, tôi 
còn được bố trí làm giám định ở 
nhiều trận đấu khác. Từng tham 
gia điều khiển các trận đấu tại 
Đại hội Thể thao bãi biển châu 
Á (ASIAN Beach Games), Đại 

Trọng tài Phan Thị Diệu Hằng điều khiển trận chung kết hạng cân dưới 56 kg nam full contact tại SEA Games 31. 
Ảnh: HOÀNG QUÂN

hội Thể thao trong nhà châu Á 
(ASIAN Indoor Games), Giải 
Thế giới võ cổ truyền Việt Nam 
tại Pháp… nên tôi không chịu 
nhiều áp lực khi làm nhiệm vụ 
ở SEA Games 31. Tuy nhiên, với 
tư cách là một trọng tài của nước 
chủ nhà, tôi luôn chuẩn bị chỉn 
chu trước mỗi buổi làm việc, để 
giữ hình ảnh chuyên nghiệp của 
trọng tài Việt Nam. Trong quá 
trình điều khiển một số trận đấu, 
có một vài võ sĩ không hiểu các 
khẩu lệnh bằng tiếng Anh, buộc 
tôi phải ra hiệu bằng động tác”. 

Trong đợt tập huấn trước khi 
SEA Games diễn ra, Chủ tịch 
Liên đoàn Kickboxing châu Á 

Nasser Nassari giữ vai trò tổng 
giám sát công tác tổ chức môn 
kickboxing tại SEA Games 31, 
nhấn mạnh các trọng tài điều 
hành giải không được có hành 
động cổ vũ, ăn mừng… khi VĐV 
quốc gia mình thi đấu. “Chứng 
kiến các VĐV Việt Nam, đặc biệt 
là Nguyễn Thị Hằng Nga của 
Bình Định thi đấu tôi cũng muốn 
cổ vũ, hò hét lắm chứ, nhưng 
trước đó đã được quán triệt kỹ 
nên phải kềm chế, đến khi ra 
khỏi nhà thi đấu mới dám thể 
hiện”, võ sư Diệu Hằng kể lại. 

Ở SEA Games 31, điền kinh 
là môn đem về nhiều HCV nhất 
cho đoàn Thể thao Việt Nam. 

Đây cũng là môn có lực lượng 
trọng tài hùng hậu nhất, với 
gần 300 người, phụ trách nhiều 
nhóm công việc như: Điều hành 
xuất phát, phát lệnh; bắt lỗi xuất 
phát; điểm danh; xác định kết 
quả; bấm giờ… Ngoại trừ nội 
dung marathon tổ chức trên các 
tuyến phố ở thủ đô Hà Nội, các 
nội dung còn lại diễn ra trong 
SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. HLV 
đội tuyển điền kinh Bình Định 
Huỳnh Minh Hiếu được phân 
công vào tổ trọng tài đường chạy, 
với nhiệm vụ hướng dẫn VĐV và 
giám sát, phát hiện lỗi khi VĐV 
phạm quy, ở tất cả các cự ly chạy 
từ 100 m đến 10.000 m.

Ở cùng khách sạn với nhiều 
trọng tài điền kinh, nhiều lần 
ra sân xem các VĐV tranh tài, 
chúng tôi nhận thấy lực lượng 
trọng tài điền kinh khá vất vả, 
khi hầu hết đều làm việc ngoài 
trời trong cả buổi sáng lẫn buổi 
chiều, có hôm gần 20 giờ mới 
về đến khách sạn. Tuy vậy, ông 
Huỳnh Minh Hiếu cho hay: 
“Trước khi làm nhiệm vụ tại 
SEA Games 31, chúng tôi đã 
được Liên đoàn Điền kinh châu 
Á tập huấn; sau đó tham gia 
điều hành ở Giải điền kinh tiền 
SEA Games. Thông qua lớp tập 
huấn, chúng tôi nắm bắt được 
rất nhiều thông tin bổ ích, điều 
này giúp việc điều hành các giải 
đấu tại địa phương khoa học, 
hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tôi 
cũng có thể thông tin thêm về 
các lỗi mà VĐV hay mắc phải 
trên đường chạy cho các học 
trò để không phạm phải khi thi 
đấu”.

Làm nhiệm vụ, HLV Huỳnh 
Minh Hiếu còn có điều kiện trực 
tiếp theo dõi cô học trò Phạm 
Thị Hồng Lệ thi đấu nội dung 
5.000 m và 10.000 m. Tuy không 
thể cổ vũ cho học trò vì quy định 
và phải tập trung vào nhiệm 
vụ, nhưng HLV trẻ này tự nhủ 
“VĐV khi nhìn thấy thầy trên 
sân thì tự tin hơn hẳn, như vậy 
cũng tốt rồi”.

Trong khi đó, ấn tượng 
trong lần đầu tiên làm trọng 
tài billiards của võ sư Nguyễn 
Thanh Vũ ở một kỳ SEA Games 
là sự tổ chức chuyên nghiệp, bài 
bản. Bên cạnh đó, khán giả đến 
Nhà thi đấu Hà Đông rất đông 
để cổ vũ cho những tay cơ xuất 
sắc tầm cỡ thế giới như huyền 
thoại Efren Reyes (Philippines), 
Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đức 
Anh Chiến (Việt Nam)…

HOÀNG QUÂN

l Chiều 28.5, tại sân bóng đá Bộ 
CHQS tỉnh đã diễn ra các trận đấu cuối 
cùng vòng bảng Giải bóng đá Doanh 
nhân trẻ Bình Định lần thứ V - năm 2022 
tranh cúp Takumino. Qua đó, xác định 
4 đội bóng góp mặt ở bán kết gồm: 
Doanh nhân trẻ Bình Định, Doanh nhân 
trẻ Hải Phòng (bảng A); Doanh nhân 
trẻ Bình Dương, Hiệp hội Du lịch Bình 
Định (bảng B). Các trận bán kết sẽ diễn 
ra sáng 29.5; trận tranh giải ba và trận 
chung kết diễn ra vào chiều cùng ngày.

 Đ. MẠNH

l Chiều 28.5, tại Trung tâm Hoạt 
động Thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra lễ 
khai mạc Giải bóng rổ khối THCS TP Quy 
Nhơn mở rộng năm 2022, do Trung tâm 
Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối 
hợp với Đoàn Sở VH&TT tổ chức. Tham 
gia giải có 10 đội bóng, với thành phần 
là học sinh của 9 trường THCS trên địa 
bàn TP Quy Nhơn, 1 đội đến từ TX Hoài 
Nhơn. Các đội được chia thành 2 bảng, 
thi đấu vòng tròn một lượt theo luật 
bóng rổ 3 x 3; chọn 2 đội đứng đầu mỗi 
bảng vào bán kết. Giải dự kiến giải sẽ 
kết thúc ngày 29.5. 

LÊ NA

Phù Mỹ sôi nổi đại hội TDTT cấp cơ sở

Thi đấu môn kéo co ở Đại hội TDTT xã Mỹ Châu.

Đến nay, đã có 14/19 xã, thị trấn của 
huyện Phù Mỹ tổ chức xong đại hội 
TDTT cấp cơ sở năm 2022. 

Tại xã Mỹ Trinh, lễ khai mạc đại hội 
TDTT lần thứ VII được diễn ra trang 
trọng và hoành tráng, thu hút hơn 1.000 
vận động viên và người dân các thôn 
tham gia. Ông Nguyễn Hữu Khương, 
cán bộ văn hóa - xã hội xã này, cho biết: 
Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 21.5, với sự 
tham gia của gần 300 VĐV nam nữ, đến 
từ 8 thôn, tranh tài ở 3 bộ môn: Bóng 
chuyền, kéo co và cờ tướng. Nhờ làm 
tốt công tác chuẩn bị về nội dung, kế 
hoạch, xây dựng chương trình, có hỗ 
trợ kinh phí cho các xã nên Đại hội thu 
hút đông đảo nhân dân đến xem, cổ vũ 
nhiệt tình và trở thành ngày hội của xã.

Bà Trần Thị Hương, một người dân 
thôn Trung Hội, hào hứng chia sẻ: 
“Hơn 2 năm nay do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, các hoạt động thể thao, 
văn hóa, văn nghệ bị ngừng hết. Lần 
này, xã tổ chức đại hội, bà con chờ đợi 
để cổ vũ rất đông và ai cũng vui”.  

Tại xã Mỹ Thắng, Đại hội TDTT xã 
cũng diễn ra sôi động không kém. Để 
chuẩn bị cho đại hội, Ban nhân dân các 

thôn đã thành lập đội tuyển, huy động 
kinh phí tổ chức tập luyện và thi đấu 
giao hữu. Ông Hồ Xuân Ái, Trưởng 
thôn 9 cho biết: Để chuẩn bị cho Đại 
hội, chúng tôi đã thành lập ban tổ chức, 
huy động các xóm thành lập đội tuyển 
và thi đấu với nhau để vừa tạo không 
khí vui tươi, phấn khởi trong thôn, 
trong xóm, vừa tạo điều kiện để VĐV 
cọ xát để thi đấu ở xã.

Bám sát hướng dẫn của cấp trên và 
thực tế địa phương, đại hội TDTT cấp 
xã ở huyện Phù Mỹ được tổ chức từ 3 - 5 

môn thi đấu. Theo kế 
hoạch, 5 xã còn lại sẽ 
tổ chức đại hội trong 
vài ngày tới. 

Ông Phạm Văn 
Hiến, Phó Giám đốc 
Trung tâm VH-TT&TT 
huyện, cho biết: Điểm 
đáng ghi nhận là các 
địa phương nỗ lực 
khắc phục khó khăn 
về cơ sở vật chất, địa 
điểm tổ chức thi đấu, 
đẩy mạnh thực hiện 
xã hội hóa hoạt động 

TDTT. Nhờ đó chất lượng và thành 
tích chuyên môn của các giải được 
nâng lên đáng kể. Qua đại hội, các 
địa phương đã tuyển chọn được nhiều 
VĐV vào đội tuyển để tranh tài tại Đại 
hội TDTT huyện lần thứ IX. Sau 2 năm 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bà con 
đến cổ vũ rất đông, thi đấu cũng rất 
hào hứng!

Đại hội TDTT huyện Phù Mỹ lần thứ 
IX đã tổ chức xong 5 môn thi đấu, còn 
lại 3 môn là điền kinh, bóng đá nam và 
võ cổ truyền.                       THANH TRỌN

TIN VẮN
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Bình Định

Viết dưới 
ánh đèn dầu 

r TRẦN BĂNG KHUÊ

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG 

Chợp mắt dăm ba phút dưới thứ 
ánh sáng trắng của chiếc đèn bàn, 
bỗng mơ mơ màng màng về những 
hình ảnh nào đó, ngỡ chừng như là 
xa xôi lắm. Chiếc đèn dầu với ánh 
sáng đỏ từ những ngọn lửa đầy khói 
thắp lên trong đêm tối trời. Tưởng 
chỉ là một giấc mơ thoáng qua, nhưng 
không hẳn, có thể một ai đó đang nhớ 
mấy khoảng sáng lấp lánh, lung linh 
như chiếc đèn ông sao thời thơ ấu. Ký 
ức, đôi khi nó là một thời đoạn cuộc 
sống đã đi qua, nhưng có thể vẫn còn 
sống động đến tận bây giờ dù chỉ là 
một ngọn đèn dầu đầy muội khói.

Đồ chừng đâu đó vào khoảng thập 
niên tám mươi, chín mươi, núi rừng 
phố huyện nghèo khuất sau những 
phố thị, khi đường điện chưa được 
kéo về, ánh sáng mỗi lần đêm xuống 
hẳn chỉ có mỗi ngọn đèn dầu hiu hắt. 
Còn nhớ, những lần trời bắt đầu tối 
cũng là khi nghe tiếng mẹ nhắc nhỏm 
từ dưới bếp vọng lên, “thắp đèn đi 
con”. Chị em gái đứa nhỏ thì thu lu 
chờ ánh sáng trong góc nhà, đứa lớn 
lui cui tìm diêm quẹt, bật lửa. Ánh 
sáng của một ngọn đèn dầu có khi 
làm rạng rỡ cả căn nhà, có khi chỉ vừa 
đủ soi vào một khuôn mặt, hay một 
mâm cơm đạm bạc. 

Trong nhà ít nhất phải có một 
chiếc đèn lớn, vài chiếc đèn nhỏ. Nhớ 
đèn lớn đèn nhỏ rồi bỗng dưng ký 
ức sống động tua lại đúng hoạt cảnh 
ngày cũ, như thấy mình đang đứng 
giữa thời điểm đó vậy. Rồi, còn nhớ, 
mỗi lần mấy chiếc tim đèn cháy gần 
hết, trẻ con nhìn ngắm tim đèn nở ra, 
tự thắc mắc tại sao lửa lại nở hoa nhỉ? 
Đến khi mẹ nhắc phải dùng kim để 
khêu tim đèn, thay tim đèn khác, thì 
nghịch ngợm vừa khêu vừa hất mấy 
bông lửa đó lên như pháo hoa.

 Đèn dầu đi liền với bếp củi, cũng 
là cả một thời để nhớ. Vài bận tự đẩy 
đưa về với kho ký ức ấy, lại muốn 

kể lể, tái hiện những 
hình ảnh của chính 
mình, một đứa con 
gái độ chừng mười, 
mười hai tuổi có thể 
cầm chiếc búa sắt 
nặng trĩu lên rồi bổ 
xuống những thanh 
củi lớn, rồi sau đó 
chẻ nhỏ nó ra để giúp 
mẹ có củi nhóm lửa 
nấu cơm, nấu nước 
hàng ngày. Ai nói chỉ 
mười bảy mới bẻ gãy 
sừng trâu? Bây giờ, 
bảo cầm chiếc búa 
ấy mà giơ lên cao rồi 
bổ phập xuống chắc 
chắn mấy đứa con gái 
của mẹ không tài nào 
làm được. 

Tiếp tục hoài niệm 
những thứ nhập 
nhằng trong bóng tối 
và ánh sáng đó, đôi 
khi là những hồi ức 
rất đẹp, về một cái 
bếp lửa trệt dưới đất, 
phải dùng cái đòn để 
ngồi nấu nướng đỡ 
mỏi, hoặc nhà nào 
khá hơn thì dựng 

đắp bếp đứng cho sang chảnh, phía 
dưới gầm bếp có thể chất củi vào đó. 
Kho củi là thứ không thể thiếu trong 
bếp, vì cần cho mùa mưa. Mùa khô, 
trẻ con lội bộ quanh xóm thôi cũng đã 
có đủ cả bao hoặc thúng củi lẻ mang 
về cho mẹ nấu cơm. Mẹ thì tích lũy 
củi theo kiểu chắc chắn hơn. Những 
ngày nghỉ, không phải đi làm công 
sở, mẹ cầm thúng sang hẳn các xưởng 
mộc gần nhà để xin những thẻo gỗ 
thừa, họ không dùng đến. Mẹ nói, 
“loại gỗ này nấu sẽ lâu hơn, chứ lượm 
mấy thanh củi lẻ từ cây cành khô gãy 
nhanh cháy hết lắm”. 

Mường tượng lại những ký ức 
này, nhiều bận không kiềm chế được 
xót thương nhọc nhằn cả đời của mẹ. 
Đèn dầu, bếp củi đâu chỉ đơn giản là 
thứ dấu vết về một thời đoạn nào đó 
trong quá khứ xa lơ xa lắc. Trẻ con 
còn nhớ, đèn dầu thắp sáng căn nhà 
nhỏ, trẻ con còn nhớ, đèn dầu thắp 
sáng chiếc bàn học dài bằng gỗ cho cả 
mấy chị em, trừ đứa bé nhất. Và trẻ 
con bây giờ còn nhớ ra rằng, đâu phải 
bếp lửa lúc nào cũng mộng như thơ 
Bằng Việt. 

Bếp củi của mẹ những ngày mưa, 
mái nhà thủng, mưa lọt xuống làm 
ướt cả kho củi nhỏ. Mẹ hí hoáy vừa 
nhóm bếp vừa thổi phù phù, hong 
khô củi, khói ra cả mang tai mà chỉ 
mong sao nồi cơm không bị sống, 
mấy đứa con với bầy heo trong 
chuồng không bị đói vì quá bữa 
trưa, tối. 

Trẻ con những tháng năm ấy có 
thể chưa thấu tỏ được gánh nặng cuộc 
sống. Nhưng trưởng thành rồi, hẳn 
là sẽ khác. Đèn dầu hay bếp củi, một 
khoảng vừa lấp lánh vừa mong manh 
chập choạng ranh giới giữa ánh sáng 
và bóng tối. Hoặc có thể đơn giản 
chúng chỉ là một giấc mơ vẫn còn 
quanh quẩn đâu đó giữa hai chiều 
thời gian đầy mộng tưởng. 

TRẦN VĂN THIÊN

Đêm mưa…
Vẽ một đêm mưa vào chiêm bao
Rả rích giọt trầm ký ức
Đóa hoa không tên vừa nở vừa tàn
Kịp đánh thức một miền hương xa thẳm

Có cơn gió cuối mùa ly biệt
Mãi đi tìm hình hài của giấc mơ
Có tiếng chân lẻ loi về muộn 
Từng bậc thềm chầm chậm những suy tư

Ai thắp vào mắt đêm những ánh buồn
Vệt rêu xanh phủ áo thời gian
Mưa dài hơn thế kỷ
Từ độ người quay đi…

Đôi khi du mục qua cánh đồng tiền kiếp
Đôi khi chìm sâu dưới đáy đêm thầm
Về nằm nghe nhè nhẹ lá thở 
Mưa thả điệu jazz trên ngói
Gọi tên lời hẹn cũ càng…

                          Tranh của họa sĩ HOA THI 

ĐOÀN GIAO HƯỞNG

lục bát thiền
ta
buông 
lời kệ theo kinh
ruổi rong 
là tiễn ân tình phôi pha
còn trong ngày, tháng xót xa
tịnh
một câu
hát khóc òa
bão giăng...

em
phiêu du tận thiên đàng
ngõ về quên lối
vội vàng nắng, mưa...
thiền đâu hương khói cổng chùa
áo nâu cũng rách tàn mùa
gió
sương...

tịnh
nhiều câu
kinh vô thường
vốc tay gom
những chán chường
bỏ đi...

đong hoài chẳng hết sân si
tham ta độ giới
để
suy
thịnh
buồn

này,
đây
chén đắng cô hồn
dốc đi em
cạn héo hon chuyện mình

ta buông lời kệ theo kinh
mai kia mốt nọ có hình bóng nhau...

VĨNH TUY 

Xóm biển ta về
Chiều ven 
xóm biển ta về
mát lòng, một ngụm giếng quê 
                                                               trong ngần

Lũ gà ríu rít ngoài sân
người quê mãi vậy
tảo tần
thảo thơm!

Giọt mưa ra biển về nguồn
một ngày đau lắm nỗi buồn chim di!

Ngày nào 
xóm nhỏ ta đi
lòng nghe vọng tiếng thầm thì, quê ơi!

Chẳng còn trẻ để mải chơi
chẳng còn người cũ, để khơi 
                                                          chuyện buồn!

Ầu ơi...
trái thị thơm rơi
chiều quê ngồi lại, ta mời mọc nhau!

Tranh của họa sĩ HOA THI

ĐẶNG QUỐC HOÀNG

Đôi quang gánh  
và bàn tay mẹ
Bình minh đánh thức lũ chim
Hong khô giọt sương
Bất chợt tiếng rao
Chuỗi âm thanh xao động
Chở tôi về miền ký ức xa xăm
Đôi quang gánh và bàn tay mẹ

Những ngày mưa
Những ngày nắng
Quãng đường xa
Quãng đường gần 
Tuổi thơ tôi trôi trên đôi quang gánh 
chòng chành của mẹ
Giấc mơ chở đầy cổ tích
Có đàn cò trắng bay cao...

Ngày tôi lên đường nhập ngũ
Bến sông xào xạc lá vàng
Đẫm nhòa mắt mẹ rưng rưng
Bàn tay rung rung gầy guộc ...

Sáng nay
Bất chợt tiếng rao
Ký ức hiện về đôi quang gánh và bàn tay mẹ
Đẫm hạt sương mai.

 Tra
nh

 củ
a h

ọa
 sĩ

 CH
U 

HẢ
I N

AM
 



12 CHỦ NHẬT, 29.5.2022 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

TRONG NƯỚC

Mưa giông trên cả nước, nguy cơ rất cao 
lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng 
Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 30.5, 
cả nước có mưa giông diện rộng; riêng 
vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa 
rất to (hơn 120 mm/đợt, tập trung vào 
chiều tối và đêm), nguy cơ rất cao xảy ra 
lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Từ đêm 29 đến đêm 30.5, khu vực 
vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, 
mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực đồng 
bằng Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ 
có mưa to. Chiều và đêm 30.5, khu vực 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa 
rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy 
cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 
các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ 
và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngày 29.5, ở Tây Nguyên và Nam 
Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa 
to, khả năng kéo dài đến khoảng ngày 
2.6 (thời gian mưa giông tập trung vào 
chiều và tối). 

Trong ngày 29.5, ở khu vực giữa và 
Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển 
quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình 
Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên 

Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và 
giông. Trong mưa giông có khả năng xảy 
ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở vùng biển từ Bình Định đến Cà 
Mau, vịnh Thái Lan và vùng biển phía 
Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm 

cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường 
Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc 
cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động; sóng biển 
cao từ 2,0 - 3,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro 
thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

(Theo nhandan.vn)

Đại diện UNDP: 
“Việt Nam cần cuộc đổi 
mới về môi trường”

Sáng 28.5, tại Quảng Ninh, trong lễ 
phát động toàn quốc hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới, bà Caitlin Wiesen, 
Trưởng đại diện Chương trình phát triển 
của LHQ (UNDP) tại Việt Nam, nhắc 
lại cam kết “phát thải ròng bằng 0” vào 
năm 2050 mà Chính phủ Việt Nam đưa 
ra tại Hội nghị COP26 năm ngoái. 

Bà Caitlin Wiesen cho rằng, cuộc đổi 
mới về môi trường ngoài mục tiêu thực 
hiện cam kết cũng là hướng đi để đảm 
bảo phát triển kinh tế nhanh (mục tiêu 
nước có thu nhập cao năm 2045) mà vẫn 
giữ được nguồn tài nguyên, môi trường 
cho thế hệ tương lai.

Để thực hiện, bà Caitlin Wiesen đưa 
ra 4 khuyến cáo Việt Nam cần thực hiện. 
Đầu tiên là chuyển đổi năng lượng; Việt 
Nam có tiềm năng lớn về năng lượng 
tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, 
phát triển nguồn tài nguyên này sẽ giúp 
cung cấp năng lượng bền vững cho nền 
kinh tế.

Thứ hai là phát triển kinh tế đại 
dương bằng cách chuyển đổi sang nền 
kinh tế biển xanh, bảo tồn đa dạng sinh 
học, cảnh quan, xanh hóa hàng hải, cảng 
biển để phát triển du lịch gắn liền với 
quy hoạch không gian biển, khai thác 
các nguồn tài nguyên bền vững.

Thứ ba là tăng cường hợp tác toàn 
cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa và thúc 
đẩy tiến trình hướng tới có một công cụ 
ràng buộc pháp lý quốc tế, ngăn ngừa 
và giảm tác động môi trường của loại 
ô nhiễm này.

Thứ tư là đảm bảo nguồn tài chính 
dài hạn cho các chương trình giảm thiểu 
carbon.                     (Theo vnexpress.net)

Cầu kính Bạch Long 
được công nhận 
kỷ lục Guinness

Ngày 28.5, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ 
khánh thành cầu kính Bạch Long (tại 
xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) và 
nhận Chứng nhận kỷ lục Cầu đáy kính 
dài nhất thế giới của Hiệp hội Kỷ lục 
thế giới (WRA).

Cầu kính Bạch Long có chiều dài  
632 m, là công trình điểm nhấn trong 
dự án quần thể Khu du lịch Mộc Châu 
Island. Dự án được khởi công vào năm 
2021, đặt mục tiêu đón lượng khách 
lớn, với công suất thiết kế 700.000 lượt 
khách/năm và tạo việc làm cho khoảng 
500 lao động địa phương.   

(Theo TTXVN)

Khen thưởng lão nông điều tra sai phạm dự án cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ông Phạm Tấn Lực bên tập đơn tố cáo và hàng 
nghìn bức ảnh chứng cứ sai phạm.

Chiều 28.5, Văn phòng UBND tỉnh 
Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND 
tỉnh này đã ký Quyết định tặng Bằng 
khen cho ông Phạm Tấn Lực, công dân 
xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, đã có 
thành tích phản ánh thông tin liên quan 
đến tiêu cực trong thi công dự án đường 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tháng 7.2014, sau khi được nhà thầu 
thi công gói thầu A3 thuộc dự án đường 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhận vào 
làm bảo vệ cơ giới ngoài hiện trường, lão 
nông Phạm Tấn Lực phát hiện nhiều bất 
cập, cách làm dối của nhà thầu tại gói thầu 
này. Từ đó, suốt hơn 4 năm, ông Lực đã 
không quản ngại khó khăn, vất vả, thậm 
chí tính mạng bị đe dọa để kiên trì đi tìm 

chứng cứ gian dối, với hàng nghìn bức 
ảnh mà ông đã chụp được trong quá trình 
nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) thi công 
gói thầu A3.

Sau khi thu thập chứng cứ, lão nông 
Phạm Tấn Lực cùng với người dân địa 
phương nhiều lần gửi đơn tố cáo đến 
nhiều cơ quan hữu trách của tỉnh Quảng 
Ngãi và Trung ương.

Liên quan đến sai phạm tại dự án 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 
vào tháng 3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ 
CA đã khởi tố, bắt tạm giam ông Mai 
Tuấn Anh, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 
Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(VEC) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu 

quả nghiêm trọng; cùng 6 người khác về 
tội danh vi phạm quy định về đầu tư công 
trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

(Theo nhandan.vn)

Bộ GTVT cấm 2 DN 
gian lận dự thầu 
trong 3 năm

Được xác định gian lận trong đấu 
thầu nâng cấp quốc lộ các tỉnh phía 
Bắc, Công ty CP Đầu tư CIC và Công ty 
TNHH Xây dựng Thành An bị Bộ GTVT 
“cấm cửa” trong 3 năm.

Theo đó, 2 DN nêu trên bị cấm tham 
gia hoạt động đấu thầu đối với các dự 
án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ 
đầu tư và các dự án đầu tư xây dựng 
công trình giao thông đường bộ sử dụng 
vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong 
vòng 3 năm kể từ 11.5.2022.   

(Theo baophapluat.vn)

l Ngày 28.5, Bộ Y tế phối hợp với 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế 
giới không thuốc lá (31.5) và Tuần lễ Quốc 
gia không thuốc lá (từ ngày 25 - 31.5), với 
chủ đề do Tổ chức Y tế thế giới phát động:  
“Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của 
chúng ta”. (Theo laodong.vn)
l TP HCM hình thành các đô thị 

vệ tinh để phát triển bền vững. TP 
HCM đang khẩn trương triển khai xây dựng 
quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 
đến năm 2060. Ở lần quy hoạch này, ngoài 
TP Thủ Đức, TP HCM dự kiến xây dựng 4 
khu đô thị (KĐT) vệ tinh, gồm: KĐT Cảng 
Hiệp Phước, Tây Bắc, Bình Quới - Thanh Đa 
và du lịch biển Cần Giờ. (Theo laodong.vn)
l Giông sét, lốc xoáy dị thường ở 

Thừa Thiên Huế làm 2 người tử vong, 
nhiều nhà cửa hư hỏng. Chiều 28.5, thông 
tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, 
thời tiết diễn biến bất thường gây ra lốc 
xoáy, giông sét tại nhiều nơi đã gây thiệt 
hại nghiêm trọng, trong đó có 1 người ở TX 
Hương Trà và 1 người ở huyện Quảng Điền 
bị sét đánh, tử vong. (Theo TPO)

TIN VẮNĐề xuất kéo điện lưới ra Côn Đảo

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất phương án cấp 
điện cho huyện Côn Đảo bằng điện lưới quốc gia. 

Ảnh: baophapluat.vn

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi 
các bộ, ngành và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, UBND tỉnh Sóc Trăng để lấy ý kiến 
đối với chủ trương đầu tư dự án cấp điện 
từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo 
(tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tổng mức đầu 
tư cho dự án này là hơn 4.950 tỷ đồng, dự 
kiến hoàn thành vào năm 2025.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) về dự án cấp điện lưới cho Côn 

Đảo, hiện trên địa bàn huyện do hạn chế 
về nguồn cung cấp điện nên trong những 
năm qua chỉ đáp ứng được nhu cầu điện 
sinh hoạt và một phần điện cho nhu cầu 
dịch vụ, du lịch.

Dự báo nhu cầu điện cho huyện đảo 
đến năm 2025 tăng hơn 3 lần, việc đầu 
tư đường dây cấp điện từ lưới điện quốc 
gia cho huyện Côn Đảo là rất cần thiết để 
đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, 
lâu dài, góp phần cải thiện đời sống người 
dân, lực lượng bộ đội và cảnh sát biển 
trên đảo, phát triển tiềm năng du lịch 
và các ngành nghề sửa chữa tàu thuyền, 
hậu cần nghề cá.

Theo EVN, kết quả tính toán cho thấy 
dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho 
huyện Côn Đảo khả thi về mặt kinh tế, 
tài chính và đáp ứng được mục tiêu phát 
triển Côn Đảo.

Liên quan đến dự án này, Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành giao Bộ KH&ĐT chủ 
trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ 
quan liên quan thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn của dự án, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ. (Theo nld.com.vn)
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Ukraine và phương Tây thảo luận 
về xung đột, khủng hoảng lương thực

Cánh đồng lúa mì ở Mala Dyvitsya (Ukraine).                                      Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27.5, người phát ngôn Bộ 
Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết 
Ngoại trưởng nước này Antony Blinken 
và người đồng cấp Ukraine Dmytro 
Kuleba đã thảo luận về kế hoạch hỗ trợ 
an ninh cho Ukraine và chia sẻ những 
thông tin mới nhất liên quan đến nỗ lực 
giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh 
lương thực toàn cầu, cùng một số vấn 
đề khác.

Chia sẻ trên Twitter, Ngoại trưởng 
Kuleba cho biết ông đã thảo luận với 
người đồng cấp Mỹ về kế hoạch hỗ trợ 
quân sự cho Ukraine, trong đó các loại 
vũ khí hạng nặng là chủ đề chính. Hai 
bên cũng thảo luận về hoạt động xuất 
khẩu lương thực của Ukraine.

Trong khi đó, tại Rome, ngày 27.5, 
Thủ tướng Italy Mario Draghi và Tổng 
thống Ukraine Volodymyr Zelensky 
đã điện đàm và thảo luận về nỗ lực 
giải quyết tình trạng phong tỏa xuất 
khẩu lúa mì từ Ukraine để khắc phục 
cuộc khủng hoảng lương thực đang đe 
dọa các nước nghèo nhất thế giới.

Theo Văn phòng Thủ tướng Italy, 

ông Draghi đã đảm bảo sự hỗ trợ của 
Rome, cùng với các quốc gia thành viên 
khác trong Liên minh châu Âu (EU), 
dành cho Ukraine.

Cùng ngày 27.5, Thủ tướng Ukraine 
Denys Shmyhal cho biết ông đã thảo 

luận về chủ đề tái thiết sau xung đột với 
Bộ trưởng Hợp tác kinh tế và phát triển 
Đức Svenja Schulze tại Kiev. Bộ trưởng 
Schulze khẳng định Đức sẽ vẫn là đối tác 
giúp tái thiết Ukraine trong vài năm tới.

(Theo TTXVN)

Mỹ - Hàn - Nhật 
cam kết tiếp tục 
nỗ lực giải quyết 
vấn đề Triều Tiên

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tại địa điểm 
không xác định ở Triều Tiên, ngày 24.3.2022.

Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27.5, các quan chức ngoại giao 
hàng đầu của Hàn Quốc, Nhật Bản và 
Mỹ cam kết tiếp tục thực hiện các nỗ 
lực giải quyết vấn đề Triều Tiên và đưa 
Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Trong tuyên bố chung được Bộ 
Ngoại giao Mỹ công bố, Ngoại trưởng 
Mỹ Antony Blinken cùng những người 
đồng cấp Park Jin của Hàn Quốc và 
Yoshimasa Hayashi của Nhật Bản bày tỏ 
lấy làm tiếc khi Hội đồng Bảo an LHQ 
không nhất trí được về một nghị quyết 
mới đối với Triều Tiên.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, 
từ đầu năm 2022 đến nay Triều Tiên đã 
thực hiện 17 lần thử tên lửa. Lần thử 
gần nhất diễn ra ngày 24.5 với ba tên 
lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa 
đạn đạo liên lục địa (ICBM). Trong khi 
đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Triều 
Tiên đã thử ít nhất sáu ICBM từ đầu 
năm đến nay.

Trong tuyên bố chung, các ngoại 
trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản 
chỉ trích các vụ phóng của Triều Tiên 
gần đây, đồng thời cam kết tăng cường 
phối hợp ba bên để tiến tới phi hạt nhân 
hóa Bán đảo Triều Tiên và triển khai đầy 
đủ các nghị quyết liên quan của Hội 
đồng Bảo an.                (Theo Vietnam+)

EU cố gắng nhất trí gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga

Ấn Độ: Lũ lụt tại bang Assam khiến 30 người tử vong

Indonesia: Lật tàu chở 43 người, 26 người mất tích
Ngày 28.5, các đội cứu hộ Indonesia 

đang tìm kiếm 26 người mất tích trên 
vùng biển ở ngoài khơi đảo Sulawesi. Cơ 
quan tìm kiếm và cứu hộ cho biết chiếc 
tàu chở 43 người và 17 người đã được cứu.

Theo Hãng tin Reuters, báo chí địa 
phương đưa tin, chiếc tàu rời cảng 
Paotere ở Makassar, thủ phủ của tỉnh 
Nam Sulawesi vào nửa đêm 26.5 và 
được thông báo là mất tích vào hôm sau.

Giám đốc Cơ quan tìm kiếm và cứu 
nạn Nam Sulawesi, ông Djunaidi ngày 
28.5 cho biết: “Chúng tôi xác nhận có 
một chiếc tàu chìm trong khu vực tìm 

kiếm. Chúng tôi nhận được thông tin 
cho biết 17 người đã được các tàu đi 
ngang qua phát hiện và cứu sống”.

Theo ông Djunaidi, những hành 
khách được cứu đã được đưa đến các 
địa phương lân cận để hỗ trợ. Nguyên 
nhân thảm kịch có thể là do tàu bị hết 
nhiên liệu và thời tiết xấu.

Cơ quan dự báo thời tiết Indonesia 
cảnh báo sóng biển cao 2,5 m ở khu vực 
eo biển Makassar trong ngày 26.5, ngày 
con tàu xuất phát. Điều kiện sóng to có 
thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

       (Theo TTO)

TIN VẮN

l Hội đồng Bảo an LHQ ngày 
27.5 đã không đạt được sự nhất trí về 
một tuyên bố nhằm thúc đẩy chính 
quyền quân sự ở Myanmar thực hiện 
các bước hướng tới một giải pháp 
hòa bình cho cuộc khủng hoảng đang 
diễn ra ở đất nước này.

l Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.5 
thông báo nước này đã thử thành 
công tên lửa hành trình siêu vượt 
âm Zircon, với tầm bắn khoảng 
1.000 km.

l Lực lượng Vệ binh Cách mạng 
Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27.5 thông 
báo đã giữ 2 tàu chở dầu của Hy Lạp 
tại Vùng Vịnh.

l Ngày 27.5, lực lượng Phong 
trào Giải phóng quốc gia Azawad 
(MSA) của người Tuareg ở Mali cho 
biết đã tiêu diệt khoảng 30 phần tử 
khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi 
giáo (IS) tự xưng ở Đại sa mạc Sahara 
(EIGS) trong các cuộc đụng độ ở 
vùng Menaka.

l Ngày 27.5, một sĩ quan cảnh 
sát cấp cao ở vùng Ladakh của Ấn 
Độ cho biết ít nhất 7 binh sĩ nước này 
đã thiệt mạng và 19 người khác bị 
thương khi chiếc xe chở họ gặp nạn ở 
gần khu vực giáp giới với Trung Quốc.

(Theo TTXVN)

Sự phản đối của Hungary đối với 
các lệnh trừng phạt dầu mỏ và sự miễn 

EU cố gắng nhất trí gói trừng phạt thứ 6 chống 
lại Nga.                        Ảnh: BBC

Các nước Liên minh châu Âu (EU) 
đang đàm phán một thỏa thuận về 
các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm 
vào Nga, theo đó sẽ cấm vận chuyển 
hàng nhưng miễn trừng phạt dầu vận 
chuyển qua đường ống nhằm giành 
được sự ủng hộ của Hungary và khai 
thông cho gói trừng phạt thứ 6 chống 
lại Nga.

Theo các nguồn tin, Đại sứ của các 
nước thành viên EU tại Brussels có thể 
đạt được thỏa thuận vào ngày 29.5, kịp 
thời để các nguyên thủ EU nhất trí tại 
hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 
30 - 31.5.

cưỡng của một số nước khác đã làm trì 
hoãn việc thực hiện gói trừng phạt thứ 
6 của EU chống lại Nga. Các biện pháp 
trừng phạt do Ủy ban châu Âu đề xuất 
cần có sự ủng hộ của tất cả các quốc 
gia thành viên nhưng Hungary, quốc 
gia không tiếp giáp biển và phụ thuộc 
nhiều vào nhập khẩu dầu của Nga qua 
đường ống, đã tìm cách chặn lại.

Trong Hội nghị thượng đỉnh, các 
nhà lãnh đạo EU cũng sẽ thảo luận về 
các chính sách quốc phòng và năng 
lượng trong bối cảnh nguy cơ thiếu 
lương thực do cuộc chiến ở Ukraine.

(Theo VOV.VN)

Lật tàu chở 43 người ở Indonesia, 26 người 
mất tích.    Ảnh minh họa: AFP

Ngày 28.5, theo báo cáo tình hình lũ 
lụt hằng ngày của Cơ quan quản lý thảm 
họa bang Assam (ASDMA), Kampur và 
Raha thuộc huyện Nagaon (Ấn Độ) mỗi 
nơi ghi nhận thêm 1 người tử vong do 
lũ lụt. Như vậy, tổng số nạn nhân thiệt 
mạng trong trận lũ lụt và sạt lở đất này 
đã lên tới 30 người.

ASDMA cho biết, hơn 561.100 người 
đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở các huyện 
Cachar, Dima Hasao, Hailakandi, 
Hojai, Karbi Anglong West, Morigaon 
và Nagaon.

Huyện Nagaon bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất với hơn 368 nghìn người bị 

thiệt hại, tiếp theo là huyện Cachar với 
gần 15.000 người và huyện Morigaon 
với trên 41.000 người bị ảnh hưởng.

Cho đến ngày 28.5 hơn 575 nghìn 
người đã bị ảnh hưởng trong trận 
đại hồng thủy trên khắp 9 huyện của 
bang Assam.

Một nhóm công tác liên Bộ (IMCT) 
đã đến Guwahati, thành phố lớn nhất 
của bang Assam và tiếp xúc với Cục 
Quản lý doanh thu và thảm họa và 
các quan chức ASDMA để đánh giá 
thiệt hại do trận lũ lụt và sạt lở đất ở 
bang này.

Hiện tại, 956 ngôi làng đang bị ngập 

Lũ lụt ở bang Assam gây thiệt hại nghiêm 
trọng cả về người và tài sản.                           Ảnh: AP

nước và 47.139 ha cây trồng đã bị thiệt 
hại trên khắp bang Assam, theo ASDMA.

               (Theo VTV.VN)



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Công ty CP Xây lắp Điện Tuy Phước Bình Định, số 02 

Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, 
cần tuyển  2 vị trí sau: 
« Vị trí 1: KỸ SƯ ĐIỆN VÀ KỸ SƯ XÂY DỰNG
Tuổi đời không quá 40 tuổi, có thời gian kinh nghiệm công 

tác 3 năm trở lên.
Mức lương: Theo thỏa thuận.
« Vị trí 2: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 
Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, có nguyện 

vọng công tác lâu dài. 
Ưu tiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuy Phước.   
Mức lương: Theo thỏa thuận.
Liên hệ: Gặp anh Hiến, điện thoại: 0985178126.

Dự báo 
THỜI TIẾT
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Bình Định

Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn, Bình Định đang thụ lý xác minh vụ: “Cướp giật 
tài sản” và “Trộm cắp tài sản” xảy ra vào tháng 4.2022 trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Quá trình xác minh xác định: Vào khoảng 19 giờ - 21 giờ ngày 9.4.2022, 2 đối 
tượng nam trong vụ việc nêu trên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision 
(màu đen, biển số 77L2-058.58) thực hiện 1 vụ cướp giật tài sản tại đoạn đường 
gần ngã tư Lê Hồng Phong - Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn. Đặc điểm tài sản: 
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A7. Đặc điểm người bị giật tài sản: Giới 
tính nữ khoảng 30 - 40 tuổi, điều khiển xe mô tô màu xanh, đi trên đường Lê 
Hồng Phong hướng từ ngã 4 Lê Hồng Phong - Hai Bà Trưng đến vòng xuyến 
Quang Trung, TP Quy Nhơn.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn, Bình Định 
thông báo đến người bị cướp giật tài sản trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ 
với Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn, địa chỉ: 144 Cần Vương, phường Nguyễn 
Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định. Số điện thoại liên hệ: 0908203429 (Điều tra 
viên Trần Quang Huy) để được giải quyết.

THÔNG BÁO TÌM BỊ HẠI

THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định đang thụ lý xác minh nguồn tin về 

tội phạm vụ: Nguyễn Duy Khánh bị tố giác có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản” xảy ra vào tháng 3.2022 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, theo Quyết định 
phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số 
38 ngày 29.4.2022 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra, xác minh xác định: Trong tháng 3.2022, Nguyễn Duy Khánh 
(Sinh năm: 1991; Thường trú tại: 298B Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đưa ra thông tin cần tiền làm đáo hạn ngân hàng để 
vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định rồi bỏ 
đi khỏi địa phương nơi cư trú, không trả nợ.

Để công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đảm bảo theo đúng quy 
định pháp luật, Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định thông báo: Ai là người bị 
thiệt hại có liên quan đến việc bị Nguyễn Duy Khánh (Sinh năm: 1991; Thường trú 
tại: 298B Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vay 
mượn tiền rồi bỏ đi khỏi địa phương nơi cư trú, không trả nợ, mà chưa viết đơn tố 
cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định để được giải quyết 
(theo địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 
069.434.9334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Duy- SĐT: 0935.974.682). 

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà người bị thiệt hại không gửi 
đơn yêu cầu, thì mọi khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định không 
chịu trách nhiệm giải quyết.

I- Khu vực tỉnh Bình Định:
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có 

mưa rào và giông vài nơi; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét 
và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao 
nhất từ 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn:
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Nam đến Tây 

Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C; nhiệt độ thấp nhất 
từ 26 - 280C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình Định:
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Nam đến 
Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0 m.

                                                                                                 (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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« Kỹ sư Cơ khí  :  01 người
« Công nhân Gò Hàn : 10 người
* Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30.6.2022.
* Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty
Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang 

Diệu, TP Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3841005 - 0949.540.518 (gặp anh Việt).

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG

THÔNG BÁO
TUYỂN CÁN BỘ VÀ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Tài sản đấu giá: 
- Đối tượng khai thác: Rừng trồng sản xuất; Năm trồng: 2015; 
- Loài cây khai thác: Cây keo lai; Diện tích khai thác: 28,25 ha;  
- Sản lượng khai thác: 3.454,6m3;  Trong đó: 
+ Gỗ gia dụng: 432,5m3; 
+ Gỗ nguyên liệu giấy: 3.022,1m3; 
- Phương thức khai thác: Khai thác trắng; 
- Phương thức bán: Bán đấu giá cây đứng tại rừng; 
- Thời gian khai thác: 12 tháng kể từ ngày phê duyệt phương 

án khai thác;
- Địa điểm khai thác: Tiểu khu 128, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.936.249.000 đồng (Nộp khoản 

tiền đặt trước 380.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 
500.000 đồng; Bước giá 100.000.000 đồng). 

Người có tài sản đấu giá: UBND xã Vĩnh Kim
Địa chỉ: Thôn Đăk Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định. 
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: 
- Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương: Liên tục 

kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 17.6.2022; 
- Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Kim: Từ 08 giờ đến 16 giờ 30 phút 

ngày 17.6.2022.  
Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Đến 16 giờ 

30 phút ngày 17.6.2022, tài khoản các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.  

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục trong các ngày 
13, 14, 15, 16.6.2022 (liên hệ UBND xã Vĩnh Kim trong giờ 
hành chính).  

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: 
Bắt đầu lúc 15 giờ ngày 20.6.2022 tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Kim. 

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu 
gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người 
tham gia đấu giá là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành 
nghề khai thác gỗ theo quy định của pháp luật, trừ các trường 
hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá, 
phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá.  

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tại: 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Lô DC1a -13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 091.4024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

MỜI THAM GIA 
CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 

TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN IX (NĂM 2022)
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh 

thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các em trao dồi 
kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành 
nhà sáng chế trong tương lai, UBND tỉnh Bình Định đã phát động 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 
IX (năm 2022) (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
 Đối tượng dự thi
Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 18 

tuổi (có ngày sinh từ 31.8.2004 đến 31.8.2016), có hộ khẩu tại Bình 
Định đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở 
miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.
 Lĩnh vực dự thi
- Đồ dùng dành cho học tập.
- Phần mềm tin học.
- Sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.
- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo 

vệ môi trường và phát triển kinh tế.
 Hồ sơ tham dự Cuộc thi
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (01 bản);
- Mô hình, sản phẩm dự thi (01 mô hình); 
- Bản thuyết minh sản phẩm dự thi (02 bản);
- Ảnh tác giả (mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6cm, ghi rõ họ, tên ở 

mặt sau);
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (mỗi tác giả 01 bản).
 Thời gian nhận hồ sơ
- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30.5.2022 (tính 

theo dấu bưu điện).
- Thời gian tổ chức lễ trao giải: Dự kiến đầu tháng 9.2022.
 Địa điểm nhận hồ sơ dự thi
- Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 472 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3828598, Email: lhhbdinh@gmail.com
Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
- Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256-3820163, Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
- Tỉnh Đoàn Bình Định
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, KV 5, phường Quang Trung, TP Quy 

Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256-6250277, Email: banphongtraobinhdinh@gmail.com
 Giải thưởng
- 01 Giải đặc biệt, trị giá: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
- 05 giải nhất, mỗi giải trị giá: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng). 
- 10 giải nhì, mỗi giải trị giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).
- 15 giải ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
- 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng 

(Ba triệu đồng).
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi xin vui lòng truy cập:

Website: http://bidiusta.binhdinh.gov.vn
Email: lhhbdinh@gmail.com - Điện thoại: (0256) 3828598
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Tại sao con người thấy ngọn núi ở phía xa lại có màu xanh?

Bộ sưu tập thời trang Hè 2022 “Fleurs Brodées” của KB FASHION thuộc 
dòng sản phẩm “Choose to shine” với những thiết kế mềm mại, nữ 
tính được thể hiện tinh xảo bằng kỹ thuật thêu hoa nổi thủ công và 
trang trí 3D trên nền chất liệu lụa Tussah cao cấp.
Những gam màu cho Bộ sưu tập chào hè cũng được thương hiệu này 
lựa chọn rất tinh ý khi sử dụng tone đơn giản như hồng, trắng, đen để 
xua tan cái nắng chói chang và tôn lên làn da, làm đẹp cho các cô gái 
mọi lúc, mọi nơi. (Theo eva.vn)

CHUYỆN LẠHóa nàng thơ yêu kiều với 
“Fleurs Brodées” của KB FASHION

Cú nhảy dù 
hợp pháp đầu tiên 
trên đỉnh Everest
Ông Pierre Carter, 55 tuổi, quốc tịch 
Nam Phi đã trở thành người chơi dù 
lượn đầu tiên trên thế giới có cú nhảy 
dù hợp pháp từ đỉnh Everest thuộc 
Nepal.

Ông Pierre Carter thực hiện cú nhảy với dù lượn từ 
đỉnh núi Everest, ngày 15.5.2022.    Ảnh: AFP/TTXVN

Sự kiện này mở ra cơ hội cho 
nhiều người ưa thích mạo hiểm có 
thể tham gia hành trình “leo và bay” 
trên đỉnh núi cao nhất thế giới. 

Theo một nhà tổ chức, sự kiện 
này diễn ra tuần trước và ông Carter 
đã thả mình ở độ cao gần 8.000 m, 
cùng với chiếc dù lượn, ông đã có 
một trải nghiệm đáng nhớ khi bay 
trên dãy núi Himalaya. Với tốc độ 
chao lượn 80 km/giờ, ông Carter 
chỉ mất 20 phút để chạm đất tại 
một khu dân cư nhỏ ở Gorakshep 
nằm ở độ cao 5.164 m so với mực  
nước biển. 

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, 
ông Carter nói: “Đây là một chuyến 
bay tuyệt đẹp, lúc thì tôi được trên 
mây, lúc thì xuyên qua mây và sau 
đó ở dưới mây”. Điều nuối tiếc 
duy nhất với ông Carter là điều 
kiện thời tiết không mấy thuận lợi 
đã khiến ông không thể thực hiện 
cú nhảy dù từ điểm cao nhất của  
đỉnh núi. 

Với ông Carter, leo núi là niềm 
đam mê khi ông còn ở độ tuổi thanh 
thiếu niên rồi sau đó, ông dần làm 
quen và yêu thích môn dù lượn. 
Từ năm 2005, ông đã nhảy dù lượn 
được 5 trong 7 đỉnh núi được cho là 
cao nhất của từng lục địa, bắt đầu 
là đỉnh Elbrus của Nga. 

Trên thực tế, trước ông Carter, 
từng có 3 cuộc lượn dù từ đỉnh 
Everest từng được ghi nhận, nhưng 
không được Chính phủ Nepal cấp 
phép. Phi công Jean-Marc Boivin là 
người đầu tiên thực hiện cú nhảy 
từ đỉnh Everest vào năm 1988. Một 
cặp đôi người Pháp cũng từng có 
chuyến lượn dù từ đỉnh này vào 
năm 2001 và sau đó 10 năm, một 
cặp đôi leo núi người Nepal cũng 
thực hiện chuyến nhảy dù tương tự. 

Cho đến thời điểm hiện tại, ông 
Pierre Carter là người đầu tiên 
được cơ quan chức năng Nepal cấp 
phép nhảy dù lượn của đỉnh núi 
của nước này. 

Nepal bắt đầu mở cửa đón các 
nhà leo núi vào năm ngoái sau khi 
đại dịch Covid-19 khiến nước này 
phong tỏa hoàn toàn vào năm 2020.

(Theo T T XVN)

Tuy ánh sáng tím là ánh sáng có bước sóng 
ngắn nhất nhưng ánh sáng xanh mới là 
ánh sáng con người nhìn thấy nhiều nhất 
khi nhìn ra xa các ngọn núi.

Bầu trời thường có màu xanh lam vào 
ban ngày nhờ sự biến dạng của bầu khí 
quyển và giới hạn thị lực của con người. Đó 
là một hiện tượng gọi là tán xạ Rayleigh.

Cụ thể, mặt trời phát ra ánh sáng trắng 
vì chúng pha trộn tất cả các màu của cầu 
vồng bao gồm màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, 
chàm và tím.

Tất cả các màu đó truyền đi theo các 
bước sóng riêng biệt của chúng. Ánh sáng 
đỏ có bước sóng dài nhất và ánh sáng tím 
là ngắn nhất.

Ánh sáng mặt trời cần trung bình 8 phút 
20 giây để chiếu tới Trái đất. Ánh sáng có 
bước sóng ngắn hơn có nhiều khả năng đập 

vào các phân tử không khí và tán xạ ra xung 
quanh, va chạm từ phân tử này sang phân 
tử khác cho đến khi ánh sáng di chuyển đến 
mắt chúng ta từ bất kỳ hướng nào có thể.

Kết quả là bước sóng màu tím sẽ di 
chuyển đến mắt người nhanh hơn. Tuy 

nhiên, ánh sáng 
xanh lam lại là 
một trong những 
bước sóng ngắn 
nhất trong toàn 
bộ quang phổ ánh 
sáng nhìn thấy do 
ban đầu mặt trời 
phát ra ít ánh sáng 
tím hơn ánh sáng 
xanh, và vì thế mắt 
người phát hiện ra 
màu xanh lam dễ 
dàng hơn.

Tóm lại, sự tán xạ của rất nhiều ánh sáng 
xanh trong bầu khí quyển, kết hợp với số 
lượng ánh sáng xanh không đồng đều từ 
mặt trời và giới hạn tầm nhìn của chúng ta 
là nguyên nhân con người thấy ngọn núi ở 
xa có màu xanh.                          (Theo Dân trí)


