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Nỗ lực vượt khó!Nâng cao nhận thức
về an toàn lao động
Hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 
2022 (diễn ra trong tháng 5.2022), từ ngày 24.5 - 
15.6, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra việc 
thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, 
việc chấp hành pháp luật lao động, Luật BHXH… 
tại một số DN trên địa bàn tỉnh.

l

Thành công chỉ đến 
khi mình tâm huyết, đam mê

TH.S ĐẶNG MINH TẤN:
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u6

Hẹn hò 
Vĩnh Thạnh

lNhững 
thiết kế xanh . . .u5

. . . . . . .u4

lKhông để 
tội phạm 
hoành hành . . . . .u7

Th.S Đặng Minh Tấn tại Lễ 
tôn vinh danh hiệu trí thức 
tiêu biểu về KH&CN tỉnh Bình Định 
năm 2022.  Ảnh: TRỌNG LỢI
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Bình Định

(BĐ) - Sáng 4.6, tại Trường 
ĐH Quy Nhơn đã diễn ra Hội 
thảo khoa học quốc tế về Giải 
tích ma trận và ứng dụng. Hội 
thảo do Trường ĐH Quy Nhơn, 
Trường ĐH Ritsumeikan (Nhật 
Bản), Trường ĐH Troy (Mỹ) 
phối hợp tổ chức theo hình thức 
trực tiếp kết hợp với trực tuyến, 
thu hút 45 đại biểu trong nước 
và quốc tế tham dự. 

Hội thảo có 2 báo cáo toàn 
thể do GS. Rajarama Bhat - Viện 
Thống kê Ấn Độ (Ấn Độ) và GS. 
Takeaki Yamazaki - Trường ĐH 

Tokyo (Nhật Bản), cùng với 13 
báo cáo ngắn của các chuyên 
gia, nhà Toán học trình bày.

Hội thảo nhằm thúc đẩy 
nghiên cứu và tương tác của các 
nhà Toán học trong tất cả khía 
cạnh của Đại số tuyến tính và 
đa tuyến tính, Giải tích ma trận 
và các ứng dụng của chúng, đặc 
biệt là trong lý thuyết thông tin 
lượng tử. Hội thảo lần này tại 
Trường ĐH Quy Nhơn là sự 
tiếp tục của các hội thảo quốc tế 
trước đây về Giải tích ma trận 
và ứng dụng đã được tổ chức 

tại Việt Nam (năm 2013, 2015, 
2017) và Nhật Bản (năm 2014, 
2016, 2018).  

Đây là hoạt động nằm trong 
khuôn khổ đề tài nghiên cứu 
khoa học: “Một số định lý 
biểu diễn dương đối với đa 
thức ma trận và ứng dụng cho 
bài toán mômen ma trận”, do 
Bộ GD&ĐT đặt hàng Trường 
ĐH Quy Nhơn chủ trì, thực 
hiện từ tháng 1.2021 - 12.2022, 
thuộc Chương trình phát triển 
Toán học. 

MAI HOÀNG

Xã Bình Tân đón nhận 
Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới 
và Cờ thi đua của Chính phủ 

Sáng 4.6, xã Bình Tân (huyện 
Tây Sơn) tổ chức Lễ đón nhận 
Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới 
(NTM) và Cờ thi đua của Chính 
phủ về thành tích đơn vị xuất 
sắc trong phong trào thi đua 
năm 2021.

Năm 2013, Bình Tân bước 
vào xây dựng xã NTM với 
nhiều khó khăn, thử thách khi 
mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí. Đảng 
bộ xã đã huy động sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị cùng 
vào cuộc, vừa tranh thủ sự hỗ 

trợ của cấp trên, vừa vận động 
các tổ chức, nhà hảo tâm, đồng 
thời thực hiện phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng 
làm” để xây dựng NTM. Tổng 
kinh phí để xã xây dựng đạt 
chuẩn NTM trên 185 tỷ đồng, 
trong đó, nhân dân và DN đóng 
góp gần 24 tỷ đồng. Từ nguồn 
vốn này, xã đã đầu tư xây dựng, 
nâng cấp nhiều công trình 
giao thông nông thôn, thủy lợi 
và  văn hóa, xã hội. Hiện xã 
có 120/151 tuyến đường giao 

thông được cứng hóa (đạt 80%), 
đảm bảo nhu cầu đi lại, chuyên 
chở hàng hóa cho nhân dân; có 
25/38 tuyến kênh mương nội 
đồng được bê tông hóa (đạt 
63,3%), đảm bảo tưới tiêu chủ 
động cho sản xuất nông nghiệp; 
100% hộ dân được sử dụng 
nước hợp vệ sinh; 100% hộ 
dân được sử dụng điện thường 
xuyên, an toàn; xã có 3/3 trường 
học đảm bảo cơ sở vật chất và 
trang thiết bị dạy học. Tỷ lệ hộ 
nghèo hằng năm giảm 3%, hiện 
chỉ còn 2,89%. Bình quân thu 
nhập đầu người đạt 43,2 triệu 
đồng/năm, tăng 26,2 triệu đồng 
so với năm 2013. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện 
Tây Sơn đã trao Bằng công 
nhận xã đạt chuẩn NTM và Cờ 
thi đua của Chính phủ cho cán 
bộ và nhân dân xã Bình Tân. 
Ngoài ra, UBND huyện Tây 
Sơn, xã Bình Tân cũng đã tuyên 
dương, khen thưởng 6 tập thể, 
11 cá nhân có thành tích đóng 
góp tích cực trong phong trào 
xây dựng NTM của xã. 

Dịp này, xã Bình Tân đã 
phát động thi đua nâng cao các 
tiêu chí NTM và xây dựng NTM 
nâng cao.

ĐINH NGỌC

Lãnh đạo huyện Tây Sơn trao Bằng công nhận xã Bình Tân đạt chuẩn NTM. 
Ảnh: MINH NGỌC

(BĐ) - Hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới (5.6), sáng 
4.6, tại Trung tâm thương mại 
Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), 
Quỹ Bảo vệ môi trường phối 
hợp với Chi cục Bảo vệ môi 
trường (Sở TN&MT) tổ chức 
Ngày hội Thu gom chất thải 
nguy hại hộ gia đình và nhận 
quà tặng. 

Ngày hội nhằm mục đích 
tuyên truyền, góp phần nâng 
cao nhận thức của cộng đồng 
về tác hại của chất thải nguy 
hại đối với môi trường. Đồng 
thời từng bước giúp người dân 
hình thành thói quen phân loại 
chất thải tại nguồn trong đời 
sống hằng ngày, tích cực thực 
hành 3T (Tiết giảm - Tái sử 
dụng - Tái chế chất thải) trong 

sử dụng và thải bỏ chất thải 
nguy hại tại hộ gia đình.

Tại ngày hội, Ban tổ chức 
đã ký biên bản ghi nhớ về việc 
thu gom, xử lý pin thải trên địa 
bàn TP Quy Nhơn với 5 đơn vị 
đồng hành, hỗ trợ tuyên tuyền: 
Công ty TNHH Thương mại và 
Môi trường Hậu Sanh, Công ty 
TNHH MTV Sài Gòn Co.op Bình 
Định, Công ty CP Quản lý Bất 
động sản Ecolife, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn, Ban Quản 
lý Chung cư Hoàng Văn Thụ 
(phần mở rộng). Các thùng thu 
hồi pin thải đặt tại 5 điểm, gồm: 
Chi cục Bảo vệ môi trường (387 
Trần Hưng Đạo), Co.op Mart 
Quy Nhơn (07 Lê Duẩn), Ký 
túc xá Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn (72 Trần Hưng Đạo), 

Chung cư Ecohome Nhơn Bình 
(đường Nguyễn Diêu), Chung 
cư Hoàng Văn Thụ - phần mở 
rộng để duy trì hoạt động phân 
loại, thu gom và xử lý riêng chất 
thải nguy hại tại hộ gia đình. 

Ngày hội diễn ra từ 7 giờ 
đến 16 giờ ngày 4.6 với 1.000 
phần quà tặng là các sản phẩm 
OCOP Bình Định, túi môi 
trường xanh tích điểm thưởng 
của Co.op Mart Quy Nhơn và 
các sản phẩm gia dụng được 
làm từ vật liệu thân thiện với 
môi trường, được quy đổi từ 
các loại chất thải nguy hại như 
pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh 
quang, nhiệt kế thủy ngân thải 
bỏ, vỏ chai đựng hóa chất nguy 
hại, thiết bị điện tử hỏng...             

ĐÌNH PHƯƠNG

Ngày hội Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình

Hội thảo khoa học quốc tế về Giải tích ma trận 
và ứng dụng

TIN VẮN

(BĐ) - Sáng 4.6, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội thi 
thanh niên với bảo vệ môi 
trường, nói không với rác thải 
nhựa năm 2022.

Tham dự hội thi có 6 đội, 
gồm: Đoàn Trường ĐH Quy 
Nhơn, Đoàn Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ Quy Nhơn, 
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, 
Đoàn Trường CĐ Y tế Bình 
Định và Đoàn Thanh niên Bộ 
CHQS tỉnh, Đoàn Trường CĐ 
Cơ điện - Xây dựng và Nông 

lâm Trung bộ và Đoàn Thanh 
niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 
Đoàn Khối DN tỉnh và Đoàn 
Thanh niên CA tỉnh.

Hội thi diễn ra với 3 phần 
thi: Chào hỏi (thi hình thức 
sân khấu hóa), tìm hiểu kiến 
thức, tiểu phẩm (tuyên truyền, 
truyền tải thông điệp hoặc mô 
hình của đơn vị trong công tác 
bảo vệ môi trường).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất cho Đoàn Khối các cơ 
quan tỉnh.            CHƯƠNG HIẾU

l Chiều 3.6, Trường Chính 
trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp 
Trung cấp lý luận chính trị - hành 
chính khóa 101 (2020 - 2022), 
hệ không tập trung cho 88 
học viên là cán bộ các sở, ban, 
ngành và các trường THPT trên 
địa bàn tỉnh. Kết thúc khóa 
học, có 100% học viên đã hoàn 
thành tốt nghiệp. Trong đó, 60 
học viên đạt loại giỏi (chiếm tỷ 
lệ 68%), 28 học viên đạt loại khá 
(chiếm tỷ lệ 32%).  

DƯƠNG LINH
l Chiều 2.6, tại UBND 

phường Hoài Hương (TX Hoài 
Nhơn), Hội CTĐ tỉnh phối hợp 
với Hội anh em xe SUBARU tổ 
chức tặng 400 suất quà cho hộ 
nghèo, cận nghèo, gia đình khó 
khăn, 200 suất quà cho học sinh 
nghèo vượt khó học giỏi và 13 

xe đạp cho học sinh nghèo ở 4 
xã, phường gồm: Hoài Hương, 
Hoài Thanh, Hoài Hải và Hoài 
Mỹ. Tổng trị giá quà tặng 337 
triệu đồng.            ÁNH NGUYỆT
l Xã miền núi Vĩnh An 

(huyện Tây Sơn) tổ chức ngày 
hội VH-TT xã mở rộng năm 
2022, ngày 3.6. Tham gia ngày 
hội có gần 100 nghệ nhân, VĐV, 
diễn viên đến từ 5 làng của xã 
Vĩnh An và 2 đội khách mời của 
xã Bình Tân và xã Tây Xuân. Các 
VĐV tham gia tranh tài ở các 
môn bắn nỏ (nam - nữ), đẩy gậy 
(nam - nữ), kéo co (nam - nữ); 
các trò chơi dân gian như giã 
gạo, nấu cơm lam; biểu diễn 
giao lưu cồng chiêng. Kết quả, 
Ban tổ chức đã trao giải nhất 
toàn đoàn cho làng Kon Giọt 1, 
xã Vĩnh An.                 TÍN TRỌNG

HỘI THI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA:

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
đoạt giải nhất

(BĐ) - Ngày 4.6, tại sân 
bóng đá Bộ CHQS tỉnh, đã diễn 
ra các trận đấu của Giải bóng 
đá Báo chí Nam Trung bộ - Tây 
Nguyên lần thứ II - năm 2022. 
Tham gia giải có 4 đội bóng 
gồm: CLB bóng đá báo chí 
Phú Yên, CLB bóng đá báo 
chí Khánh Hòa, CLB bóng đá 
báo chí Gia Lai và CLB bóng 
đá báo chí Bình Định. Các đội 
được bốc thăm, chia cặp, thi 
đấu loại trực tiếp, chọn 2 đội 
thắng vào chung kết. Sau 2 
trận đấu vòng loại vào buổi 
sáng, các trận đấu phân hạng 
vào chiều cùng ngày có các 
kết quả: CLB bóng đá báo chí 
Gia Lai vượt qua CLB bóng đá 
báo chí Phú Yên với tỷ số 8 - 2 
ở trận tranh hạng ba. Trong 

trận chung kết, CLB bóng đá 
báo chí Khánh Hòa đã giành 
chiến thắng nhờ những loạt 
sút luân lưu trước CLB bóng 
đá báo chí Bình Định (hòa 1 - 1 
sau 2 hiệp chính).

Đây là giải đấu với thành 
phần cầu thủ gồm các phóng 
viên, biên tập viên đang công 
tác tại các cơ quan báo chí địa 
phương và văn phòng thường 
trú tại các tỉnh. Giải được tổ 
chức hướng tới kỷ niệm 97 năm 
Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).

Tại lễ khai mạc giải, đại 
diện các đội bóng dự giải đã 
trao số tiền 35 triệu đồng cho 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh Bình Định. 

HOÀNG QUÂN

GIẢI BÓNG ĐÁ BÁO CHÍ NAM TRUNG BỘ - TÂY NGUYÊN NĂM 2022:

CLB Bóng đá báo chí 
Khánh Hòa vô địch

CLB Bóng đá báo chí Khánh Hòa nhận cúp vô địch Giải bóng đá Báo chí Nam Trung bộ -  
Tây Nguyên năm 2022.
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Bình Định

CHUYỆN TỬ TẾ

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 
yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản 
lý bảo vệ rừng, ngăn chặn và xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm pháp luật về 
rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND 
các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 
nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước 
về lâm nghiệp theo quy định. Xác định 
công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa 
bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 
thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện. Quản lý chặt chẽ diện tích 
rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã 
được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Đặc biệt, chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh 
và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi 
đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng 
trên đất rừng trái quy định của pháp luật. 
Kiểm soát chặt chẽ các dự án có chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác, tránh trường hợp lợi dụng chuyển 
mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái 
pháp luật.

Khẩn trương kiểm tra hiện trường, 
xác minh, điều tra làm rõ các vụ phá rừng 
trái pháp luật; chỉ đạo xử lý nghiêm các 
vụ hủy hoại rừng để làm gương, răn đe 
các đối tượng vi phạm; buộc khôi phục 
lại hiện trạng ban đầu, thu hồi diện tích 
rừng và đất rừng bị lấn, chiếm, sử dụng 
sai mục đích theo quy định của pháp 
luật.  Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 
trấn, các chủ rừng xây dựng phương án 
quản lý, bảo vệ rừng; thành lập các Tổ 
công tác tiến hành truy quét bảo vệ rừng 
đột xuất tại các điểm nóng để kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các hành vi xâm hại rừng.

Sở NN&PTNT chỉ đạo kiểm tra, rà 
soát xác định các vùng trọng điểm có 
nguy cơ bị xâm hại cao để có biện pháp 
phòng ngừa; tổ chức lực lượng tuần tra 

rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm, không để sự 
việc tiếp diễn thành điểm nóng, nổi cộm 
phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. 

Sở TN&MT tham mưu xử lý, thu hồi 
đối với diện tích đất lâm nghiệp đã giao, 
cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng 
hoặc sử dụng không đúng mục đích, 
không hiệu quả, để xảy ra tình trạng 
phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Chỉ đạo, 
hướng dẫn cơ quan TN&MT cấp huyện 
tăng cường công tác quản lý đất đai 
và tham mưu UBND cấp huyện xử lý 
kịp thời, đúng pháp luật các vi phạm 
pháp luật về đất đai; tuyệt đối không 
để xảy ra tình trạng hợp pháp hóa việc 
mua, bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp 
trái pháp luật.

CA tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra, 
đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, 
bảo kê, kích động, lôi kéo người dân phá 
rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

M.LÂM

Phân luồng giao thông 
phục vụ giải chạy 
VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn

Để đảm bảo an toàn, giao thông thông 
suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 
nhân dân và du khách chủ động trong 
quá trình tham gia giao thông trong thời 
gian tổ chức giải chạy VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn năm 2022, CA tỉnh tổ 
chức phân luồng giao thông trên một số 
tuyến đường thuộc địa bàn TP Quy Nhơn, 
thời gian từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 12.6.

Cụ thể, cấm tất cả ô tô tải có tải trọng 
trên 3,5 tấn lưu thông vào trung tâm thành 
phố và khu vực cụm Cảng Quy Nhơn vào 
khung giờ nêu trên.

Các phương tiện ô tô (trừ xe tải, có tải 
trọng trên 3,5 tấn) lưu thông vào trung tâm 
TP Quy Nhơn đi theo tuyến QL 1D hoặc 
tuyến QL 19 mới - đường Điện Biên Phủ - 
đường Hoa Lư - đường Đống Đa hoặc tuyến 
QL19 - đường Hùng Vương - đường Trần 
Hưng Đạo - đường Trần Quốc Toản - đường 
Hoa Lư - đường Đống Đa và ngược lại.  

Các phương tiện ô tô, mô tô từ trung tâm 
TP Quy Nhơn ra ngoại thành đi theo tuyến QL 
1D hoặc đi theo tuyến đường Xuân Diệu đến 
vòng xoay Mũi Tấn - đi theo tuyến đường Trần 
Hưng Đạo - đường Đống Đa - đường Hoa Lư.

Cấm ô tô dừng, đỗ; mô tô để dưới lòng 
đường tại tuyến đường Đô Đốc Bảo vào 
khung giờ nêu trên và đường Xuân Diệu 
từ 0 giờ đến 8 giờ ngày 12.6.                B.B.Đ

Sẽ khắc phục hư hỏng  
đường vào hồ Hội Khánh

 Phản ánh đến đường dây nóng Báo Bình 
Định, người dân thôn Hội Khánh (xã Mỹ Hòa, 
huyện Phù Mỹ) cho biết: Hiện nay, tuyến 
đường liên thôn từ trung tâm thôn Hội Khánh 
dẫn vào hồ thủy lợi Hội Khánh bị hư hỏng, 
xuống cấp nặng. Trong đó, nghiêm trọng 
nhất là đoạn từ nhà văn hóa thôn Hội Khánh 
đến chân bờ hồ Hội Khánh dài khoảng 2,5 km.

Trên đoạn đường này, lớp bê tông phía 
trên bị bong tróc toàn bộ, mặt đường chỉ 
còn cát, sạn và xuất hiện lổm chổm “ổ gà” 
lớn, nhỏ. Đặc biệt, tại đoạn dẫn vào các mỏ 
khai thác đá ở khu vực Núi Chùa (thôn Hội 
Khánh), mặt đường hình thành nhiều hầm, 
hố lớn. Khi trời mưa, mặt đường đọng nước 
gây bùn, lầy; trời nắng thì đường phát sinh 
bụi mù mịt mỗi khi xe chạy.

“Đường vào hồ Hội Khánh nhỏ, hẹp; mặt 
đường lại hư hỏng nặng nên bà con gặp 
nhiều khó khăn, nguy hiểm mỗi khi chở hàng 
hóa và nông sản di chuyển trên đường. Mỗi 
khi có xe tải chở đá, đất chạy trên đường thì 
người đi xe máy, xe đạp phải “dạt” vào lề để 
được an toàn. Chưa hết, vào mùa nắng ráo, 
hễ có xe tải chạy trên đường thì những người 
cùng lưu thông phía sau tha hồ hít bụi”, bà Lê 
Thị Loan, ở xã Mỹ Hòa, than phiền.

Liên quan việc này, ông Nguyễn Thanh 
Toàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, cho biết: 
Địa phương đã có kế hoạch sửa chữa, nâng 
cấp tuyến đường dẫn vào hồ Hội Khánh; 
nguồn kinh phí do UBND huyện Phù Mỹ 
hỗ trợ. Xã đang thực hiện các hồ sơ, thủ tục 
đầu tư theo đúng quy định và sẽ cố gắng 
triển khai xây dựng tuyến đường trong thời 
gian sớm nhất; giúp người dân đi lại thuận 
tiện, an toàn và đảm bảo ATGT. CÔNG LUẬN

Mang sách đổi nhạc
“Mang sách đổi nhạc” nằm trong dự án “Em cứ vui” do chị Võ Thái Thảo (SN 1993, quê Bình Định, đang 

sống tại TP Hồ Chí Minh) triển khai nhằm trang bị cho trẻ dưới 15 tuổi nhiều kỹ năng cần thiết, làm phong 
phú đời sống tinh thần. Với các đêm nhạc miễn phí, thay vì thu vé, Thảo chỉ nhận những quyển sách cũ do 
khán giả mang đến. Toàn bộ số sách góp được sẽ tặng cho học sinh Trường THCS Canh Vinh (huyện Vân Canh).

Chị Thảo (bên trái) cùng khán giả tham gia góp sách tại buổi “Mang sách đổi nhạc” diễn ra lần đầu 
tại TP Quy Nhơn.

Xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền 

Dự án ” Em cứ vui” được chị Lê Thái Thảo triển khai gồm 3 hoạt động: “Mang 
sách đổi nhạc”: Phát triển không gian đọc ở vùng sâu vùng xa bằng cách hỗ trợ 
sách, thư viện cho trẻ, giúp trẻ có chỗ đọc, học thêm từ sách; “Thư viện bản địa”: 
Xây dựng thư viện tại địa phương, dành cho mọi lứa tuổi để mọi người có thể 
đọc sách hoặc mượn sách về, dự kiến vào khoảng tháng 11.2022, thư viện bản 
địa đầu tiên của dự án sẽ được xây dựng tại TP Quy Nhơn; “Học gì cũng vui”: Tạo 
các lớp học miễn phí nhằm hỗ trợ, phát triển một số kỹ năng mềm cho trẻ như 
kỹ năng quản trị thời gian, làm việc nhóm, sử dụng các công cụ online...

BẠN CẦN BIẾT

Gặp Thảo khi chị đang cặm cụi chuẩn 
bị nhạc cụ cho đêm nhạc “gây quỹ sách” 
tại TP Quy Nhơn vào cuối tháng 5, mới 
thấy được sự “quen tay” của một cô 
gái chuyên độc hành trong các dự án. 
Chị vừa thoăn thoắt lên dây đàn, chỉnh 
micro, vừa kể rằng, thông qua tìm hiểu, 
chị được biết học sinh ở Trường THCS 
Canh Vinh (huyện Vân Canh) có điều 
kiện sống còn hạn chế, thư viện xuống 
cấp, trẻ thiếu cơ hội trải nghiệm việc đọc 
và tự học từ sách. Do đó, suốt từ tháng 
7.2021 đến nay, chị đã tổ chức nhiều đêm 
nhạc ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... để kêu gọi 
người dân cùng quyên góp sách. 

“Tôi không đếm hết đã diễn bao nhiêu 
đêm nhạc như thế, vì mỗi tuần lại diễn 
khoảng 2 - 3 buổi. Cứ tranh thủ thời gian 
rảnh thì lại diễn thôi! Càng nhiều đêm 
như thế, mình lại có cơ hội được khán 
giả góp sách nhiều hơn, đồng nghĩa với 
việc trẻ ở Canh Vinh lại có thêm sách để 
đọc”, Thảo cười chia sẻ.

Thế nhưng, hỏi thêm mới biết, để 
mỗi buổi nhạc như thế diễn ra, chị đã tự 
trang bị dàn loa, micro; tự đảm đương 
việc vận chuyển dàn âm thanh ấy đến nơi 
diễn cũng như chuẩn bị không gian cho 
đêm nhạc. Cô ca - nhạc sĩ không chuyên 
tự tay lo liệu kỹ thuật âm thanh từ chỗ 
bối rối đến dần quen tay. Thảo nói, mình 
trao đi âm nhạc, người dân gửi lại sách, 
cốt đều hướng về trẻ, giúp trẻ có thêm 
sách để đọc, để học, mở mang kiến thức. 
Việc ý nghĩa như vậy nên không thể qua 
loa. Do đó, ở bất kỳ đêm nhạc nào, chị 
cũng đều đến thật sớm để kiểm tra âm 

thanh, hạn chế xảy ra các sai sót kỹ thuật.
Chuẩn bị kỹ lưỡng là vậy nhưng có 

những đêm nhạc Thảo không nhận được 
quyển sách nào. “Có lẽ ban đầu khán giả 
còn ngờ vực tính chân thật của dự án nên 
tham gia cho vui là chính. Nhưng sau 
đó, mọi người truyền tai nhau về tinh 
thần, ý nghĩa của dự án nên đã xuất hiện 
nhiều trường hợp “mang sách không cần 
đổi nhạc”, nghĩa là các bạn tình nguyện 
góp sách cả trước và sau khi đêm nhạc 
diễn ra”, Thảo nói.

Mang theo tâm trạng phấn khởi vì 
lần đầu tiên tổ chức “Mang sách đổi 
nhạc” tại quê nhà Quy Nhơn, Thảo 
quyết tâm thể hiện thật tốt để mọi người 
thêm hiểu và ủng hộ chương trình. Bạn 
Lê Kiều Oanh (SN 2003, SV Trường  

ĐH Quy Nhơn) là một trong những khán 
giả tham gia đêm nhạc từ đầu đến cuối 
và quyên góp nhiều sách nhất. 

Oanh chia sẻ: “Tôi yêu sách, biết đến 
chị Thảo cùng “Mang sách đổi nhạc” 
trong dự án “Em cứ vui” từ trước. Khi 
biết chương trình được tổ chức ở TP Quy 
Nhơn, tôi đã rủ bạn bè cùng tham gia. 
Vừa nghe nhạc, giao lưu với mọi người, 
vừa góp phần tặng sách cho trẻ em vùng 
sâu vùng xa, giúp các em có nhiều sách 
hay để đọc”.

Không chỉ Oanh mà nhiều khán giả 
cũng hết sức ủng hộ. Từ 30 người theo 
số lượng ước tính ban đầu, đến giờ diễn, 
hơn 60 người đã góp khoảng 100 quyển 
sách. Nhờ đó, đến hiện tại, Thảo đã kêu 
gọi được hơn 600 quyển sách, dần hoàn 
thành mục tiêu chạm mốc 1.000 quyển để 
đến tháng 9.2022, Thảo sẽ mang tặng cho 
các học sinh Trường THCS Canh Vinh. 

“Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục 
tổ chức các đêm “Mang nhạc đổi sách”, 
tôi sẽ triển khai các hoạt động tương tự 
như xây dựng không gian đọc sách thân 
thiện, để thêm nhiều trẻ có hoàn cảnh 
khó khăn được tiếp xúc đầy đủ với sách 
báo chất lượng, góp phần tạo điều kiện 
phát triển văn hóa đọc trong xã hội”, 
chị Thảo tâm sự.                   DƯƠNG LINH

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Bình Định

Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh, cách trung tâm TP Quy Nhơn 
khoảng 80 km, không chỉ là nơi hội tụ nhiều thắng cảnh, 
huyện miền núi Vĩnh Thạnh còn là địa bàn cư trú của đồng 
bào Bana với nhiều nét văn hóa độc đáo...

Suối Tà Má mát rượi trong màu xanh ngăn ngắt.             Ảnh: NGỌC NHUẬN

Những ngày này, khuôn 
viên sân vận động huyện Vĩnh 
Thạnh (thị trấn Vĩnh Thạnh) rộn 
ràng hẳn lên bởi nhiều người tập 
trung dựng trại để chuẩn bị tham 
gia Ngày hội VH-TT các dân tộc 
thiểu số miền núi tỉnh lần thứ 
XVI - năm 2022 diễn ra từ ngày 
16 - 18.6 tại huyện Vĩnh Thạnh. 
Nếu bạn quan tâm đến văn hóa 
Bana Kriêm thì đây là thời điểm 
rất đáng có mặt ở Vĩnh Thạnh.

Ngắm bà con dựng nhà trại 
theo kiểu nhà sàn truyền thống 
của đồng bào dân tộc thiểu số với 
vật liệu tranh, tre, gỗ, tôi mường 
tượng chỉ vài hôm nữa du khách 
đến đây sẽ ấn tượng với những 
nhà trại đẹp được dựng lên, đắm 
mình trong không khí rộn ràng 
ngày hội.

Dạo qua xã Vĩnh Hiệp, địa 
phương nằm kề thị trấn Vĩnh 
Thạnh, nơi có suối Tà Má ở thôn 
Hà Ri - điểm đến mới nổi gần 
đây với vẻ đẹp hoa trang rừng 
nở rộ. Đường vào con suối xinh 
đẹp này nay đã được đúc bê tông 
khang trang, ở đầu thôn còn có 
cây đa trăm tuổi kỳ vĩ rất đáng 
check-in bạn nhé. Suối Tà Má 
uốn lượn xuyên qua những thửa 
ruộng xanh biếc, cả một vùng 
không gian tươi đẹp trải ra trước 
mắt bạn.

Người Bana hiếu khách và 

thân thiện. Tôi ghé nhà chị Đinh 
Thị Hiền, ở thôn Thạnh Quang, 
xã Vĩnh Hiệp, để xem dệt thổ 
cẩm. Chị vừa dệt, vừa khoe sản 
phẩm thổ cẩm bà con làm ra tiêu 
thụ ổn định, thậm chí được nhiều 
du khách ở Hà Nội đặt hàng. Rồi 
chị vừa điêu luyện luồn chỉ dệt 
trên khung vừa cất lời một khúc 
ca Bana trong trẻo ngợi ca quê 
hương xinh đẹp. 

Bạn đã lên Vĩnh Thạnh thì 
chớ bỏ qua hồ Định Bình ở xã 
Vĩnh Hảo, chỉ cách trung tâm thị 
trấn Vĩnh Thạnh khoảng 7 km. 
Tôi đã nhiều lần lên Vĩnh Thạnh- 
cả mùa nắng lẫn mùa mưa - và 
lần nào cũng lại đây để ngắm 
cảnh. Đứng bên hồ, phóng tầm 

mắt nhìn xung quanh là núi rừng 
xanh thẳm kéo dài về phía đường 
chân trời với làng mạc bao quanh, 
tận hưởng không khí trong lành 
giữa bốn bề nước chảy, cảm giác 
thư thả dễ chịu sau một hồi dang 
nắng. Ngược lên lòng hồ - nơi 
người dân địa phương nuôi cá 
lồng - cũng sẽ mang lại nhiều trải 
nghiệm thú vị trong chuyến du 
ngoạn Vĩnh Thạnh.

Đã nhắc đến Định Bình sẽ là 
thiếu sót nếu không nhắc đến 
vùng ôn đới Vĩnh Sơn. Đến đây, 
du khách có thể tham quan các 
thắng cảnh như thác hang Dơi, 
hồ thủy điện Vĩnh Sơn, những 
vườn rau xứ ôn đới; đặc biệt di 
tích thành Tà Kơn - một danh 
thắng tuyệt đẹp với những khối 
đá hình lục lăng xếp chồng lên 
nhau kéo dài như trường thành 

hùng vĩ giữa đại ngàn. Thành 
Tà Kơn đã đi vào sử thi Bana 
Kriêm, tương truyền nơi đây là 
căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn 
từ những ngày đầu khởi nghĩa. 

Cuối ngày, trước khi trở về, 
ngang qua thị trấn Vĩnh Thạnh, 
bạn nên ghé vào đồi Lâm Viên 
để hít thở không khí trong lành 
giữa cảnh sắc tươi mát với những 
hàng thông xanh rì rào trong gió. 
Gần đồi Lâm Viên là hồ sinh thái 
Bàu Dum với khung cảnh cũng 
khá yên bình được tạo bởi chiếc 
cầu nhỏ bắt qua hồ, chính giữa có 
nhà vọng cảnh, quanh hồ muôn 
sắc cỏ cây, hoa lá bao bọc khiến 
cảnh quan trở nên thơ mộng.

Một ngày rong chơi ngắm 
cảnh, thưởng thức các món ăn 
chế biến từ thịt heo đen, gà thả 
đồi, ốc bươu bắt từ các hồ thủy 
lợị, nhộng tằm, nhắp thêm hương 
rượu Vĩnh Cửu - đặc sản nơi đây 
thì còn gì bằng! Bạn sẽ thấy Vĩnh 
Thạnh quyến rũ, đủ gọi mời bạn 
hẹn hò cho những lần sau.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
Người dân Vĩnh Thạnh tập trung dựng trại chuẩn bị 
Ngày hội.     Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chị Đinh Thị Hiền, ở thôn Thạnh Quang, xã Vĩnh Hiệp (người 
đeo kính) đang dệt thổ cẩm.        Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đắk Nông sẽ tổ chức khảo sát, 
thám hiểm “hang khổng lồ”

UBND tỉnh Đắk Nông 
vừa ban hành kế hoạch triển 
khai các hoạt động kích cầu 
du lịch năm 2022. Theo đó, 
trọng điểm trong chuỗi hoạt 
động này là hội nghị quốc tế 
về hang động núi lửa lần thứ 
20 tổ chức tại Đắk Nông. Nằm 
trong hội nghị này, Đắk Nông 
sẽ tổ chức một loạt hoạt động 
bên lề như hội thảo xúc tiến 
đầu tư, trưng bày văn hóa, 
sản vật địa phương.

Dự kiến vào tháng 11.2022, 
Đắk Nông sẽ tổ chức các buổi 
tham quan trung tâm thông 
tin công viên địa chất Đắk 
Nông và Nhà triển lãm âm 
thanh, đặc biệt là các buổi 
khảo sát, thám hiểm cụm 
hang động P20, C8, C9, C3, 
C6.1 và C7. Trong số này có 
hang C7 - tức hang động núi 
lửa Chư Bluk - được mệnh 
danh là “hang khổng lồ” với 
độ dài 1.067 m, cho đến nay, 
đây là hang núi lửa dài nhất 

Hang động núi lửa Chư Bluk được 
mệnh danh là “hang khổng lồ”, với độ 
dài 1.067m, đến nay đây là hang núi 
lửa dài nhất khu vực Đông Nam Á. 

khu vực Đông Nam Á.
Dự kiến trong quý 4, Đắk 

Nông cũng tổ chức hỗ trợ nhà 
đầu tư khảo sát các địa điểm 
đầu tư, các tuyến du lịch trên 
địa bàn. Đợt này, tỉnh cũng 
vận động các đơn vị kinh 
doanh du lịch giảm giá vé 
vào cổng, giảm giá dịch vụ 
nhưng vẫn đảm bảo giữ chất 
lượng để thu hút khách đến 
tham quan.             (Theo TTO)

NHIỀU NHIẾP ẢNH GIA VIỆT NAM ĐOẠT GIẢI TẠI CUỘC THI ẢNH QUỐC TẾ 35AWARDS:

Góp phần lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam  
Cuộc thi ảnh quốc tế 

thường niên 35AWARDS do 
đội ngũ các nhiếp ảnh 
gia chuyên nghiệp trên khắp 
thế giới tổ chức lần đầu tiên 
vào năm 2015. Mỗi năm, cuộc 
thi có 50 giám khảo đến từ 50 

quốc gia khác nhau tham gia 
chấm điểm độc lập ba vòng.

Trong Top 100 của Cuộc 
thi năm nay, nhiều tác giả 
Việt Nam đã đoạt giải ở nhiều 
hạng mục khác nhau và nhờ 
đó, vẻ đẹp đa dạng của phong 

cảnh, con người và nhịp sống 
trên quê hương Việt Nam đã 
lan tỏa khắp nơi trên thế giới. 

Sau đây là một số bức ảnh 
đẹp của các nhiếp ảnh gia Việt 
tại cuộc thi 35AWARDS.

(Theo nguoidothi.net.vn)

Tác phẩm Cho vịt ăn của nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân (Phú Yên) đạt giải nhất 
hạng mục Chuyển động. Bức ảnh được chụp vào tháng 7.2020 tại đầm Trà Ổ, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Sương mai trên đồi chè Long Cốc ở huyện 
Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ của tác giả Nguyễn 
Tấn Tuấn, TP Hồ Chí Minh - top 100 bức 
ảnh đẹp ở hạng mục Chụp trên cao.

Hẹn hò 
Vĩnh Thạnh
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Bình Định

Xuất thân là thợ đan lát, 
chị Bành Thị Hồng Phương 
(phường Nguyễn Văn Cừ,  
TP Quy Nhơn) đam mê với 
việc thủ công. Chị sẵn sàng bỏ 
ra mấy ngày liền để mày mò, 
tìm ra cách “hô biến” những 
vật dụng tưởng chừng như bỏ 
đi để làm thành những món đồ 
trang trí rực rỡ, bắt mắt.

Lúi cúi bên giỏ đồ nghề 
với súng bắn keo, kéo, máy 
duỗi cùng các nguyên vật liệu 
chính là vỏ bắp, chị Phương 
thoăn thoắt tạo ra nhiều bông 
hoa với đủ loại kích cỡ. Chị 
kể: “Mấy năm trước, thấy vỏ 
bắp dai, bền, có độ co dãn tốt 
nên tôi thử dùng nguyên liệu 
này để tái chế. Là nguyên liệu 
tự nhiên nên khi tiếp xúc với 
không khí ẩm trong thời gian 
dài, hoa sẽ lên mốc. Do đó, tôi 
đã mày mò, tìm ra cách để bảo 
quản hoa tốt, bền hơn, đồng 
thời dùng loại màu thực phẩm 
để tăng thêm màu sắc, giúp sản 
phẩm thêm đẹp”.

Từ đó đến nay, không chỉ 
dùng để làm hoa, vỏ bắp còn 
được chị Phương “biến tấu” 
bằng nhiều cách xoắn vòng, 
đan, thắt, tạo thành bình cắm 

Tận dụng 1,5 ha đất vườn điều của gia 
đình, bà Trần Thị Phiên (thôn Hòa Đại, xã 
Cát Hiệp) chăn nuôi gà dưới tán cây. Ban 
đầu, bà mua 50 gà mái ta về làm giống, 
chỉ sau một thời gian ngắn đã có đàn gà 
mái giống gần 300 con. Tất cả trứng gà đẻ 
ra đều cho ấp nở, một phần để nhân rộng 
đàn, một phần bán gà giống. Với cách làm 
đó, sau 2 năm, bà Phiên đã gầy dựng được 
đàn gà giống ổn định 1.300 con và đàn 
gà thịt gần 3.000 con theo hình thức gối 
đầu. Ngoài ra, bà còn xây dựng chuồng 
trại để chăn nuôi heo. Cũng với cách làm 
tương tự, đến nay, đàn heo giống của bà có  
30 con và gần 200 con heo thịt với nhiều 
lứa khác nhau; tất cả đều được nuôi theo 
hình thức khép kín, xây dựng hầm biogas 
đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Hiện tại, mỗi tháng bà Phiên xuất 
bán ra thị trường từ 12.000 - 13.000 con 
gà giống, khoảng 1.000 con gà thịt (mỗi 
con khoảng 1,7 kg) và khoảng 65 con heo 
thịt (mỗi con trên 80 kg); thu lãi khoảng  
40 triệu đồng.

Với 1 ha đất màu, chị Đặng Thị Hạnh 
(thôn An Điềm, xã Cát Lâm) luân phiên 
sản xuất các loại cây trồng cạn như đậu 
phụng, dưa hấu, bắp lai, dưa leo, bí 
đao, dưa lê, mè… Nhờ tích cực đầu tư 
chăm sóc, khoan giếng khai thác mạch 
nước ngầm chủ động bơm tưới; đồng 
thời nắm bắt được cơ cấu mùa vụ và áp 

Thi trắc nghiệm 
tìm hiểu Luật 
Bảo vệ môi trường

Từ ngày 30.5 - 27.6, Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam 
tổ chức cuộc thi trắc nghiệm 
“Tìm hiểu về Luật Bảo vệ 
môi trường”. Đối tượng dự 
thi là mọi công dân Việt Nam 
đang sinh sống, làm việc, học 
tập, lao động tại Việt Nam 
và nước ngoài; thi theo hình 
thức trắc nghiệm vào sáng 
thứ Hai hằng tuần trên trang 
Facebook Hội LHPN Việt 
Nam và trang Facebook Phụ 
nữ sống xanh.

Mỗi tuần, Ban tổ chức cuộc 
thi đưa ra 5 câu hỏi về Luật 
Bảo vệ môi trường và 1 câu 
hỏi dự đoán số lượng người 
trả lời đúng; đồng thời tiến 
hành trao thưởng theo tuần 
cho cá nhân đạt giải.

Đây là hoạt động kỷ niệm 
50 năm Ngày Môi trường thế 
giới (5.6.1972 - 5.6.2022), góp 
phần tuyên truyền đến cán 
bộ, hội viên, phụ nữ và người 
dân về các nội dung cơ bản, 
các điểm mới trong Luật Bảo 
vệ môi trường (2020), từ đó 
nâng cao nhận thức và thực 
hành các hành vi tốt góp phần 
bảo vệ môi trường.      T.HẰNG

Những thiết kế xanh
Cùng với xu hướng sống xanh, ngày 
càng nhiều phụ nữ xây dựng thói quen 
hạn chế dùng vật dụng làm từ chất liệu 
nhựa chỉ sử dụng một lần. Thay vào đó 
là những sản phẩm tái chế bắt mắt, 
thân thiện với môi trường, có tính ứng 
dụng cao.

đủ hình dáng, kích thước. 
Những hộp thuốc tây, mảnh 
gỗ, miếng vải vụn hay hạt  
cà phê, hạt cườm... cũng được 
chị sáng tạo, làm nên nhiều 
lẵng hoa, đồ chặn giấy khéo léo 
vô cùng. “Thay vì vứt đi, gây 
ô nhiễm môi trường, tôi nhặt 
nhạnh và tạo cho chúng vòng 
đời mới. Cứ thế, 2 tủ kính của 
gia đình đầy những món đồ tái 
chế; đây cũng trở thành món 
quà quen thuộc nhưng đầy ý 
nghĩa mà bạn bè rất thích thú 
khi được tặng”, chị Phương 
phấn khởi.

Cũng giống chị Phương, 
nhiều chị em “khéo tay hay 
làm” khác đã tạo ra nhiều thiết 

kế mới lạ, có tính ứng dụng 
cao. Hội LHPN tỉnh đã phát 
động cuộc thi “Thiết kế thông 
điệp và giải pháp trong công 
tác truyền thông bảo vệ môi 
trường”, giúp chị em có cơ hội 
thể hiện sự sáng tạo trong mỗi 
ý tưởng.

Đơn cử, chị em Hội LHPN 
huyện Tuy Phước đã cùng nhau 
thu gom các chai nhựa đựng 
nước giặt, nước xả trong gia 
đình để làm thành góc ban công 
xanh. Mỗi ban công như thế sẽ 
tái chế được khoảng 20 - 30 chai 
nhựa, giúp giảm thiểu lượng vật 
liệu nhựa thải ra môi trường. 

Để làm nên sản phẩm, 
nhóm 6 chị em đã dành ra  

2 ngày để cắt, vẽ, sơn màu, 
tạo thành nhiều loại mặt nạ 
với biểu cảm khác nhau, có tác 
dụng như bình cắm hoa treo 
dọc ban công. Ngoài ra, các 
lốp xe đã qua sử dụng cũng 
được tận dụng, sơn, sửa để 
làm thành nhiều bồn hoa mini 
ngoài trời. Hiện tại, mô hình 
“Góc ban công xanh” mới được 
triển khai thí điểm tại thị trấn 
Tuy Phước. 

Tận mắt chứng kiến “tấm áo 
mới” của ban công nhà mình, 
chị Lê Ngọc Nga (thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy Phước) hào 
hứng: “Thay vì mua các chậu 
cây nhựa để trang trí khoảng 
không gian này, các chị tái chế 

rác thải nhựa mà gia đình nào 
cũng có, tạo thành các “bình 
hoa mặt nạ” vừa đủ màu sắc, 
lại tiết kiệm. Gia đình tôi thích 
thú khi là hộ dân thí điểm cho 
mô hình”.

Tương tự, với mong muốn 
hạn chế tình trạng vứt, đốt bừa 
bãi các bao bì đựng thức ăn 
chăn nuôi gia súc, gia cầm ở 
địa phương, chị em Hội LHPN 
huyện Phù Mỹ đã chọn vật liệu 
này làm túi xách. Với đặc tính 
bền chắc, nhẹ, không quá thô 
cứng lại dễ tìm, hầu như có sẵn 
trong mỗi gia đình, loại bao bì 
này được chị em khâu tay, gia 
công lại cho chắc chắn, tặng 
cho người dân và học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn.

Để nhân rộng thiết kế sáng 
tạo này, Hội LHPN huyện đang 
xây dựng kế hoạch hướng dẫn 
kỹ thuật để chị em ở cơ sở tự 
tay làm. Có như vậy, “túi xách 
xanh” nói riêng và các thiết 
kế thân thiện với môi trường 
khác nói chung mới được 
nhiều người biết đến, từ đó 
nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh 
chung, tạo thành lối sống tích 
cực, tiến bộ.

Chị Trần Thị Yến, Chủ tịch 
Hội LHPN huyện Phù Mỹ, cho 
biết: “Việc tạo ra các sản phẩm 
tái chế cần đáp ứng các tiêu 
chí như: Nguyên vật liệu dễ 
tìm, dễ gia công, thiết kế có 
tính ứng dụng cao và thuận lợi 
trong việc hướng dẫn kỹ thuật 
để ai cũng có thể tham gia, cho 
ra đời những sản phẩm độc 
đáo, đậm dấu ấn cá nhân”.   

DƯƠNG LINH

Phụ nữ Phù Cát thi đua phát triển kinh tế
Thời gian qua, nhiều phụ nữ ở huyện Phù Cát đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của gia đình và địa phương; mạnh 

dạn đầu tư vốn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất với những cây trồng, vật nuôi và mô hình phát triển 
kinh tế phù hợp. Từ đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng.

dụng các tiến bộ KHKT vào chăm sóc nên 
các loại cây trồng của gia đình chị luôn 
phát triển tốt, cho năng suất ổn định. 
Đặc biệt, rút kinh nghiệm qua thực tiễn 
sản xuất cũng như tính toán được thời 
điểm thu hoạch, chị lựa chọn đưa vào 
sản xuất những loại cây trồng có giá trị 
cao theo từng mùa vụ. 

Chưa hết, tận dụng nguồn phụ phẩm từ 
sản xuất nông nghiệp, chị Hạnh còn đầu 
tư nuôi bò sinh sản. Hiện đàn bò của gia 
đình chị có 8 con, trong đó có 6 bò cái sinh 
sản. Tổng thu nhập từ trồng trọt và chăn 
nuôi của gia đình gần 200 triệu đồng/năm.

Không theo con đường nông nghiệp, chị 
Huỳnh Thị Tuyết Nga, chủ cơ sở sản xuất 

bánh cốm, kẹo Phong Nga (thôn 
Xuân An, xã Cát Tường) sinh ra 
và lớn lên trong gia đình có 3 thế 
hệ làm nghề cốm. Với quyết tâm 
đưa nghề truyền thống của gia 
đình và địa phương phát triển, 
chị Nga mạnh dạn đầu tư máy 
móc, thuê thêm nhân công để 
mở rộng quy mô sản xuất, tích 
cực tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ để tạo đầu ra ổn định cho 
sản phẩm. 

Hiện tại, mỗi ngày cơ sở của 
chị sản xuất khoảng 1 tấn bánh 
cốm và kẹo các loại. Cứ khoảng 
5 - 7 ngày xuất bán 5 - 10 tấn 

bánh cốm cho các đại lý trên cả nước và cả 
nước bạn Lào. Nhờ đó, đem lại nguồn thu 
nhập khá cho gia đình với mức lợi nhuận 
trên 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, cơ sở 
của chị còn tạo việc làm thường xuyên cho 
trên 20 lao động địa phương với mức thu 
nhập trên 5 triệu đồng/tháng…

Bà Phan Vân Oanh, Chủ tịch Hội LHPN 
huyện Phù Cát, cho biết: “Kinh tế phát 
triển, chị em có điều kiện quan tâm hơn 
đến việc nuôi dạy con cái, xây dựng gia 
đình hạnh phúc. Ngoài ra, các chị còn tích 
cực tham gia các phong trào và hoạt động 
Hội, nhất là phong trào toàn dân chung 
sức xây dựng nông thôn mới”.

TRƯỜNG GIANG

Mô hình chăn nuôi heo hiệu quả của bà Trần Thị Phiên.      Ảnh: T.G

Chị Phương 
đang hoàn 
thiện các sản 
phẩm làm từ 
vỏ bắp, hộp 
thuốc, que 
gỗ... 
Ảnh: 
DƯƠNG LINH
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Nâng cao nhận thức về an toàn lao động
Hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (diễn ra trong tháng 5.2022), từ ngày 24.5 - 15.6, Đoàn 

kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, việc chấp hành pháp 
luật lao động, Luật BHXH… tại một số DN trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm đến lĩnh vực 
xây dựng

Hưởng ứng chủ đề “Tăng 
cường các biện pháp giảm thiểu 
rủi ro về an toàn, vệ sinh lao 
động (ATVSLĐ), cải thiện điều 
kiện lao động tại nơi làm việc, 
thích ứng an toàn, linh hoạt 
và kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, Đoàn kiểm tra liên 
ngành đã và sẽ thực hiện kiểm 
tra tại nhiều DN trên nhiều 
lĩnh vực. Theo sự chỉ đạo của 
UBND tỉnh, hoạt động kiểm tra 
tập trung tại nhiều DN trong 
lĩnh vực xây dựng hơn các  
năm trước. 

Theo đó, thực hiện kiểm tra 
tại các dự án lớn đang thi công 
trên địa bàn TP Quy Nhơn của 
các chủ đầu tư: Công ty TNHH 
Xây dựng Phúc Khang (Dự án 
Nhà ở xã hội Tân Đại Minh), 
Công ty CP Dịch vụ giải trí 
Hưng Thịnh Quy Nhơn (Công 
trình Khu phức hợp văn phòng, 
khách sạn, căn hộ Grand Center 
Quy Nhơn), Công ty CP Đầu 
tư Phát triển Bất động sản Đô 
Thành (Trung tâm thương mại, 
dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy 
Nhơn), Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng VINA2 - CN VINA2 
Bình Định (Khu phức hợp cao 
tầng nhà ở chung cư và dịch vụ 
thương mại)… 

Công trình Khu phức hợp 
văn phòng, khách sạn, căn 
hộ Grand Center Quy Nhơn 
được thi công bởi nhà thầu 
chính Công ty CP Hưng Thịnh 
Incons và 4 nhà thầu phụ khác. 
Tổng số lao động thi công tại 
công trình khoảng 150 người. 
Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra 
liên ngành tỉnh đánh giá các 
DN thực hiện thi công tại công 
trình chấp hành tương đối tốt 
các quy định về ATVSLĐ. 

Công ty CP Hưng Thịnh 

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác ATVSLĐ tại Công trình Khu phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ Grand Center 
Quy Nhơn.                                                                                                                                                                                                                                                              Ảnh: N.M

Incons đã bố trí người làm công 
tác ATVSLĐ, cung cấp phương 
tiện bảo vệ cá nhân cho người 
lao động (nón bảo hộ, giày bảo 
hộ, kính, dây đeo an toàn…). 
Đối với việc sử dụng máy, thiết 
bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về ATVSLĐ, đơn vị đã 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động, khai báo trước khi đưa 
vào sử dụng, niêm yết các nội 
quy, quy trình vận hành các 
loại máy, thiết bị; bố trí người 
xi nhan và theo dõi trạng thái 
cẩu trong quá trình sử dụng 
thiết bị nâng để cẩu vật liệu… 

Tại Dự án Nhà ở xã hội Tân 
Đại Minh, nhà thầu thi công đã 
thực hiện các quy định ATVSLĐ 
trong thi công xây dựng như: 
Lắp đặt đầy đủ biển báo, biển 
chỉ dẫn về ATVSLĐ để cảnh báo 
các vị trí nguy hiểm, hướng dẫn 
cho người lao động; thực hiện 

các biện pháp để đề phòng tai 
nạn lao động do điện giật; các 
biện pháp chống cháy cho vật 
liệu, thiết bị và người làm việc 
đi lại ở phía dưới khi thực hiện 
hàn trên cao, lập và thực hiện 
biện pháp thông gió khi tiến 
hành hàn tại các thùng kín hoặc 
phòng kín… 

Tuy nhiên, với một số quy 
định về ATVSLĐ, các DN có 
triển khai nhưng chưa đầy đủ. 
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà 
thầu thực hiện báo cáo định 
kỳ về công tác ATVSLĐ theo 
quy định; tổ chức huấn luyện 
ATVSLĐ cho các nhóm còn lại 
trước ngày 20.7.2022; rà soát 
các loại máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động trước khi đưa vào 
sử dụng, kiểm định theo quy 
định và khai báo với Sở LĐ-
TB&XH trước ngày 30.7.2022. 

Đồng thời, thực hiện việc quan 
trắc môi trường lao động, trang 
bị túi sơ cấp cứu di động theo  
quy định. 

Nâng cao ý thức  
người sử dụng lao động

Ông Huỳnh Ngọc Hải, 
Trưởng Phòng Việc làm và 
Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐ-
TB&XH), Phó trưởng Đoàn 
kiểm tra liên ngành, nhận định: 
“Năm nay, hoạt động kiểm tra 
ATVSLĐ được triển khai trở lại 
sau hai năm tạm ngưng do ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. Qua 
kiểm tra, có nhiều DN thực hiện 
tương đối tốt các quy định về 
ATVSLĐ. Song, có nhiều DN 
chưa thực hiện tốt các quy định, 
chưa triển khai các hoạt động 
cải thiện các điều kiện làm việc 
cho người lao động, chưa đóng 
BHXH cho người lao động”. 

Trước các góp ý, trao đổi, 
yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên 
ngành tỉnh, đại diện các DN 
đều cam kết triển khai thực 
hiện, khắc phục các hạn chế 
theo đúng quy định, đúng thời 
gian yêu cầu. 

Ông Nguyễn Văn Hành, 
Giám đốc Công ty CP Bê tông 
Nhơn Hội, cho hay: “Hoạt động 
trong lĩnh vực xây dựng tiềm 
ẩn nhiều nguy cơ ATVSLĐ, 
chúng tôi rất quan tâm đến 
công tác ATVSLĐ, bảo vệ người 
lao động, giữ sự ổn định cho 
DN phát triển. DN hiện có 34 
người lao động làm việc tại 
2 vị trí: Nhà máy sản xuất bê 
tông, trên xe di chuyển đến 
công trình. Thời gian qua, DN 
đã tổ chức tập huấn ATVSLĐ, 
phòng bệnh nghề nghiệp và 
cấp cứu tại chỗ cho người lao 
động, lắp đặt các bảng chỉ dẫn 
về ATVSLĐ đối với máy, thiết 
bị và nơi làm việc, tổ chức đo 
đạc các yếu tố trong môi trường 
lao động và biện pháp cải thiện 
môi trường lao động khi yếu tố 
môi trường không đạt; tổ chức 
khám sức khỏe tuyển dụng, 
định kỳ, khám phát hiện bệnh 
nghề nghiệp…”. 

Theo ông Huỳnh Ngọc Hải, 
lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã chỉ 
đạo phòng chuyên môn tiếp 
tục tuyên truyền, tư vấn, nâng 
cao trách nhiệm của các cấp, 
các ngành, quan trọng nhất 
là nâng cao ý thức của người 
sử dụng lao động về công tác 
ATVSLĐ. Song song với hoạt 
động kiểm tra, yêu cầu xử lý, 
khắc phục, Sở tổ chức các lớp 
tập huấn, huấn luyện đối với 
DN, người quản lý nhà nước về 
ATVSLĐ, đối thoại với người 
lao động để người lao động 
nắm được các quy định của nhà 
nước về ATVSLĐ, ông Hải cũng 
nhấn mạnh vai trò của tổ chức 
Công đoàn các cấp trong góp 
phần đảm bảo ATVSLĐ tại nơi  
làm việc.       

                      NGUYỄN MUỘI

Trao kinh phí hỗ trợ 2 trẻ 
có cha mất do Covid-19

(BĐ) - Chiều 2.6, được sự ủy quyền 
của bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH Gia Vinh (TP 
Quy Nhơn), Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Phù Mỹ tổ chức trao kinh phí 
hỗ trợ nhận đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có 
người thân tử vong do dịch Covid -19. 

Theo đó, 2 cháu Nguyễn Thị Ngọc Yến 
(14 tuổi) và Nguyễn Đình Kha (12 tuổi, ở 
thôn An Giang Đông, xã Mỹ Đức, huyện 
Phù Mỹ) đã được trao 6 triệu đồng. Cha 
của hai cháu đã mất do Covid-19; hai cháu 
hiện ở với mẹ, hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là hoạt động thuộc Chương trình 
“Kết nối yêu thương” do Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Nữ Doanh 
nhân tỉnh thực hiện. Bà Nguyễn Thị Hạnh, 
Chủ tịch HĐTV Công ty Gia Vinh, sẽ đỡ 
đầu, giúp đỡ 2 cháu đến 18 tuổi. 

Dịp này, bà Phạm Thị Trinh, Giám 
đốc Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Tổng hợp Thảo Trinh, cũng 
hỗ trợ cho 2 cháu 3 triệu đồng, 1 máy 
tính bảng và giày dép, quần áo, sách vở. 

AN PHƯƠNG

XÃ VĨNH AN, HUYỆN TÂY SƠN:

Phụ nữ làm “cầu nối” cho vốn vay ngân hàng chính sách
Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN 

xã Vĩnh An đã phối hợp Ngân hàng 
CSXH huyện Tây Sơn giải ngân 480 triệu 
đồng cho 12 hộ vay; nâng tổng dư nợ 
Hội đang quản lý lên gần 6,5 tỷ đồng/ 
181 hộ vay. Trong đó, có 10 hộ nghèo 
vay 190 triệu đồng, 1 hộ cận nghèo vay 
24 triệu đồng, 1 hộ thoát nghèo vay 50 
triệu đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi này, 
nhiều hội viên phụ nữ sử dụng vào 
trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh 
tế, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo 
an sinh xã hội tại địa phương. Điển hình 
như chị Đinh Thị Triêng, Đinh Thị Trâm, 
Đinh Thị Thảo, Đinh Thị Van, Đinh Thị 
Nháy… (ở làng Kon Giang); chị Đinh 
Thị Dơ, Đinh Thị Tình, Đinh Thị Den, 
Đinh Thị Nhéc, Đinh Thị Bóp… (ở làng 
Kon Mon) và Đinh Thị Phiên, Đinh Thị 
Tiêu, Đinh Thị Lớt… (ở làng Kon Giọt 1).

Bên cạnh đó, chị Đinh Thị Minh 
Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho 
hay: Hội còn phối hợp các ngành, tổ 
chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến các chính sách; bình 

Hội viên phụ nữ xã Vĩnh An làm thủ tục vay vốn.                                          Ảnh: T.T

xét các đối tượng được thụ hưởng 
chính sách tín dụng ưu đãi; kiểm tra, 
rà soát, củng cố các tổ tiết kiệm và vay 
vốn; giám sát, hướng dẫn các hộ vay sử 
dụng nguồn vốn, đôn đốc trả nợ gốc, 
lãi đúng hạn. 

Chị Đinh Thị Dớt, Tổ trưởng Tổ tiết 
kiệm và vay vốn làng Kon Giọt 1, chia 
sẻ: “Những ngày đầu mới thành lập, 
Tổ hoạt động rất khó khăn. Dù lãi suất 

ưu đãi nhưng chỉ có vài 
hộ vay với số tiền ít ỏi, 
bởi họ chưa biết đầu tư 
vốn làm gì, sợ không 
trả được nợ… Do đó, 
Tổ phải đi từng nhà, 
phối hợp cán bộ ngân 
hàng tuyên truyền, vận 
động các hộ nghèo, 
cận nghèo mạnh dạn 
vay vốn để đầu tư  
sản xuất”. 

Bà Nguyễn Thị 
Thủy, Giám đốc Ngân 
hàng CSXH huyện Tây 

Sơn, cho biết: Hoạt động ủy thác vay 
vốn của Hội LHPN xã Vĩnh An đã tác 
động tích cực trong việc tạo nguồn vốn 
giúp hội viên phụ nữ, hộ nghèo và các 
đối tượng chính sách khác phát triển 
ổn định kinh tế gia đình. Đồng thời, tạo 
điều kiện giải quyết công ăn việc làm 
cho hội viên phụ nữ và nông dân tại 
địa phương. 

TÍN TRỌNG

xddncbbd@gmail.com
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Phá nhanh nhiều vụ án hình sự
Tuy Phước có địa bàn rộng với 13 xã, 

thị trấn, lại có các tuyến quốc lộ, đường 
sắt chạy qua; đông dân cư, nhiều xí 
nghiệp, nhà xưởng hoạt động với nhiều 
lao động trong và ngoài huyện đến làm 
việc. Đây là địa bàn tội phạm hay lợi 
dụng làm nơi lẩn trốn và thực hiện hành 
vi phạm tội. 

Đơn cử như vụ cướp giật tài sản xảy 
ra tại xã Phước Hòa vào ngày 6.4 vừa 
qua, do 3 đối tượng ở TX An Nhơn sang 
gây án. Trước đó, cả 3 bị can: Nguyễn 
Văn Nhân (SN 1997), Lê Công Tín (SN 
2002) và Đặng Công Hậu (SN 2000), 
cùng trú phường Nhơn Hưng, TX An 
Nhơn, đã rủ nhau đi cướp tài sản. Sau 
khi bàn bạc, thống nhất, các đối tượng 
lên đường tìm con mồi. Khi đến cầu Gò 
Bồi (thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa, huyện 
Tuy Phước), phát hiện nạn nhân N.X.T. 
đang ngồi trên xe máy điện tại mép 
đường thuộc thôn Kim Tây (xã Phước 
Hòa); ngay lập tức Nhân và Hậu tiếp 
cận. Hậu vờ mượn điện thoại để gọi, sau 
đó nhanh chóng lên xe chờ sẵn tẩu thoát. 

Hay như vụ trộm cắp tài sản xảy ra 
tại một quầy tạp hóa trên địa bàn thị 
trấn Tuy Phước, do đối tượng Dương 
Văn Chín (SN 1977, trú thị trấn Tuy 
Phước) thực hiện cũng hết sức tinh vi. 
Tuy nhiên, nhưng sau thời gian ngắn 
truy vết, nhận dạng, CA huyện đã tóm 
gọn kẻ gian cùng chứng cứ, tang vật.

Đáng nói, từ đầu năm đến nay, CA 
huyện Tuy Phước đã điều tra, triệt phá 
phần lớn các vụ phạm pháp hình sự 
trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi 
tiếp nhận vụ việc, đặc biệt là các vụ 
trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài 
sản. Ngoài ra, CA huyện còn tiếp nhận 
nhiều tin báo có giá trị, trong đó trên 
90% số tin đã được điều tra, khám phá; 
qua đó bắt giữ hàng chục đối tượng vi 
phạm với các tội trộm cắp tài sản, cố ý 
gây thương tích, ma túy. 

Đơn cử như vụ cướp tài sản xảy ra 
rạng sáng 30.4 tại Trạm Y tế xã Phước 
Sơn, mặc dù nhận tin báo khi vụ việc 
xảy ra đã nhiều tiếng, nhưng nhờ triển 
khai ngay các biện pháp nghiệp vụ, CA 
huyện Tuy Phước nhanh chóng bắt gọn 

Không để tội phạm hoành hành
Nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời 
từng vụ việc là những yếu tố tạo nên 
thành công trong công tác tấn công, 
trấn áp tội phạm của CA huyện Tuy 
Phước thời gian qua.

Hệ thống camera được lắp đặt tại những vị trí quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CA nhanh 
chóng truy vết và bắt giữ tội phạm. 
- Trong ảnh: Đối tượng Dương Văn Chín trên đường tẩu thoát sau khi trộm cắp tài sản.                          
                                                                                                                                                                   Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Thời gian qua, CA huyện Tây Sơn 
tăng cường xác minh, lập chuyên án truy 
bắt và vận động nhiều đối tượng truy 
nã ra đầu thú. Với quyết tâm không để 
đối tượng truy nã lẩn trốn ngoài vòng 
pháp luật, CA huyện (chủ công là Đội 
Cảnh sát hình sự) đã rà soát, nắm tình 
hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối 
tượng có lệnh truy nã, giúp các cơ quan 
tố tụng có cơ sở sớm xử lý nghiêm các 
đối tượng vi phạm pháp luật. Từ đầu 
năm 2022 đến nay, CA huyện Tây Sơn 
đã tiến hành truy bắt, vận động đầu thú 
9 đối tượng truy nã. 

Theo trung tá Lương Văn Trà, Đội 
trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CA huyện 
Tây Sơn), các đối tượng trốn truy nã 
bắt được trong thời gian gần đây sau 
khi gây án bỏ trốn thường nhanh chóng 

Công an Tây Sơn bắt nhiều đối tượng truy nã

CA huyện Tây Sơn bắt giải một đối tượng truy nã.                          Ảnh: T.L

đối tượng Huỳnh Kim Phú (SN 1996, xã 
Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng 
CA huyện Tuy Phước, cho biết: “Trong 
tất cả các vụ việc, đơn vị luôn quán triệt 
đến cán bộ, chiến sĩ ngoài tận dụng tốt 
thời gian vàng để phá án, cần bám sát 
địa bàn, tăng cường công tác quản lý lưu 
trú, giao nhiệm vụ cho trinh sát quản 
lý chặt số đối tượng trong diện quản lý 
nghiệp vụ. Nhờ đó, khi sự việc xảy ra, 
công tác xác minh và truy tìm thủ phạm 
thuận lợi hơn”.

Chú trọng phòng ngừa
Để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, 

CA huyện Tuy Phước đã nắm chắc tình 
hình, xây dựng phương án đấu tranh 
với các loại tội phạm sát thực tế, nhất 
là các loại tội phạm hình sự như cướp, 
cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố 
ý gây thương tích, ma túy. Thực hiện 
hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm 
điều tra, làm rõ các vụ án trong thời gian 
sớm nhất. Bên cạnh đó, CA huyện còn 
đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chú trọng 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân 
cảnh giác với hoạt động phạm pháp của 
đối tượng, tích cực hỗ trợ CA giữ gìn 
bình yên ở cơ sở. 

Ông H.V.T. (xã Phước Hòa, từng giúp 
CA nhanh chóng bắt kẻ trộm) chia sẻ: 
“Tôi bắt camera ngoài cổng để khi cần 
sẽ truy xuất; trong lúc xem lại camera 

phát hiện có nghi vấn nên báo cho CA. 
Tôi nghĩ, chỉ cần mình chú ý một chút, 
cảnh giác một chút, kẻ gian khó có cơ 
hội hoạt động”. Đúng như chia sẻ của 
ông T., bên cạnh vai trò nghiệp vụ của 
lực lượng CA, mỗi người dân cần nêu 
cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan 
trong việc bảo vệ tài sản. Có như vậy 
kẻ gian mới không có cơ hội ra tay thực 
hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, lực lượng nghiệp vụ CA 
huyện Tuy Phước thường xuyên điều tra 
cơ bản, nắm chắc tình hình tại các địa 
bàn trọng điểm, giám sát số đối tượng 
mãn hạn tù, tập trung cải tạo mới về, 
những đối tượng thường tụ tập ăn nhậu, 
thanh thiếu niên chậm tiến... Cùng với 
đó, CA huyện đẩy mạnh tuần tra vũ 
trang ban đêm tại các địa bàn trọng 
điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các vi 
phạm, nhất là hoạt động trộm cắp, cướp 
giật tài sản, cố ý gây thương tích, sử 
dụng ma túy hay lẩn trốn truy nã. 

“Chúng tôi luôn quán triệt từ lãnh 
đạo đến điều tra viên, trinh sát, đối với 
mỗi vụ việc xảy ra phải nhận thức rằng 
người bị hại và nhân dân luôn mong mỏi 
sớm tìm ra đối tượng gây án. Gần đây, 
tội phạm trộm cắp trên địa bàn huyện 
có chiều hướng tăng, công tác vận động, 
tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần 
cảnh giác, phòng ngừa cũng được lực 
lượng chú trọng triển khai dưới nhiều 
hình thức”, trung tá Đây chia sẻ thêm.                      

                                              KIỀU ANH

tìm đến địa phương khác che giấu tung 
tích, làm nhiều ngành nghề khác nhau. 

Việc phát hiện, truy 
tìm, vận động ra đầu 
thú, bắt giữ gặp nhiều 
khó khăn, vất vả. CA 
huyện Tây Sơn phối 
hợp với các đơn vị 
nghiệp vụ, CA các 
địa phương nắm chắc 
tình hình, điều tra, 
xác minh quy luật lẩn 
trốn của từng loại đối 
tượng, củng cố tài liệu 
phục vụ công tác truy 
bắt. Cùng với đó, làm 
tốt công tác trinh sát, 
vận động quần chúng 
nhân dân tích cực tham 

gia đấu tranh tố giác tội phạm.
Cuối tháng 2.2022, người dân ở xã 

Bình Nghi phát hiện đối tượng lạ mặt, 
không có giấy tờ tùy thân đang cư trú 
trên địa bàn xã. CA huyện nhanh chóng 
xác minh nguồn tin, xác định đó là La 
Hồng Phong (SN 1991, ở Nghị Đức, 
Tánh Linh, Bình Thuận) bị CA huyện 
Tánh Linh truy nã về tội trộm cắp tài 
sản. Cũng nhờ tin báo từ quần chúng, 
các trinh sát nắm được đặc điểm sinh 
hoạt của đối tượng khi lẩn trốn tại địa 
bàn, khống chế, bắt gọn khi đối tượng 
đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Dư Hiền 
(thuộc thôn 3, xã Bình Nghi). 

Đặc biệt, tháng 4 vừa qua, các trinh 
sát đã bắt giữ đối tượng mang 2 lệnh 
truy nã Ngô Thanh Bình (SN 1989, trú 
xã Tây Xuân) khi hắn lẩn trốn tại địa bàn 
phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk.                               T.LONG

Hoài Nhơn và Hoài Ân 
bàn giải pháp  
đảm bảo ANTT  
vùng giáp ranh

Sáng 3.6, UBND TX Hoài Nhơn và 
UBND huyện Hoài Ân tổ chức hội nghị 
bàn giải pháp đảm bảo tình hình ANTT 
vùng giáp ranh giữa 2 địa phương. 

Hoài Nhơn và Hoài Ân là 2 địa 
phương nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, 
có 2 trục tỉnh lộ chính là ĐT 629 và  
ĐT 630, riêng địa bàn phường Hoài Đức 
và phường Bồng Sơn là 2 phường có vị 
trí địa lý giáp ranh với các xã Ân Mỹ và 
Ân Thạnh của huyện Hoài Ân. Trong 3 
năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn  
TX Hoài Nhơn có xu hướng gia tăng, 
tiềm ẩn nhiều phức tạp và nguy cơ khó 
lường. Đặc biệt, địa bàn vùng giáp ranh 
là vùng các loại tội phạm thường lợi 
dụng để hoạt động và ẩn náu, di chuyển 
trong quá trình thực hiện các hành vi 
phạm tội. Tính từ năm 2019 đến nay, 
trên địa bàn thị xã xảy ra 243 vụ vi phạm 
phát luật về trật tự xã hội, với 551 đối 
tượng tham gia, trong đó có 25 vụ với 
32 đối tượng là công dân của huyện 
Hoài Ân, chiếm gần 12% số vụ, gồm 
các tội: Trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh 
bạc, tàng trữ vũ khí để đánh nhau gây 
thương tích, giao cấu với người từ đủ 
13 đến dưới 16 tuổi, lạm dụng tín nhiệm 
chiếm đoạt tài sản, giết người...

Riêng tội phạm và vi phạm pháp luật 
về ma túy, thời gian qua, CA TX Hoài 
Nhơn liên tục xác lập các chuyên án đấu 
tranh. Số đối tượng nghiện ma túy trên 
địa bàn Hoài Nhơn có xu hướng đến 
Hoài Ân để mua ma túy về sử dụng, có 
5 vụ 8 đối tượng là công dân của huyện 
Hoài Ân thực hiện hành vi phạm tội 
về ma túy trên địa bàn TX Hoài Nhơn, 
chiếm gần 3% trong tổng số vụ.

Tại hội nghị, đại biểu của 2 địa 
phương đã bàn các giải pháp đảm bảo 
tình hình ANTT vùng giáp ranh. Trong 
đó, thường trực thị ủy, huyện ủy sẽ tăng 
cường chỉ đạo các xã, phường vùng giáp 
ranh tăng cường tuyên truyền, vận động 
nhân dân trong vùng chấp hành các quy 
định pháp luật, cấp ủy thôn, khu phố 
nắm rõ đối tượng có nguy cơ vi phạm 
pháp luật, tăng cường tiếp cận tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật. Huy động 
phong trào toàn dân tham gia phòng 
chống tội phạm. Xây dựng quy chế phối 
hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa 
2 địa phương trong tháng 7.2022. Bố trí 
kinh phí lắp đặt camera an ninh dọc 
vùng giáp ranh để kiểm soát và quản 
lý. Trong đó, lực lượng CA là lực lượng 
nòng cốt.                               ÁNH NGUYỆT
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TH.S ĐẶNG MINH TẤN:

Thành công chỉ đến khi mình 
tâm huyết, đam mê

Ngày 11.5 vừa qua, tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021), giải pháp “Hệ thống bản 
đồ jMap” của Th.S Đặng Minh Tấn, chuyên viên Phòng Đất đai đo đạc bản đồ thuộc Chi cục Quản lý đất đai (Sở 
TN&MT) đã đạt giải nhì ở nhóm lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông. Anh Tấn đã trò chuyện với Báo Bình Định…

Th.S Đặng Minh Tấn tại Lễ tôn vinh danh hiệu trí thức tiêu biểu về KH&CN tỉnh Bình Định năm 2022.               Ảnh: TRỌNG LỢI

4 giải thưởng tại Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Định của Th.S Đặng 
Minh Tấn đạt được, gồm 
có 3 giải nhì vào các năm 
2010 - 2011, 2016 - 2017, 
2020 - 2021 và 1 giải nhất 
năm 2012 - 2013, cùng 
nhiều bằng khen của 
Tổng LĐLĐ Việt Nam,  
UBND tỉnh…

Đầu tư thấp, 
hiệu quả cao

Giải pháp “Hệ thống bản 
đồ jMap” của Th.S Đặng Minh 
Tấn khá mới mẻ và sáng tạo. 
Với việc thành lập, quản lý, tra 
cứu và công khai các loại bản 
đồ trên nền tảng webgis, “Hệ 
thống bản đồ jMap” đã đáp ứng 
nhu cầu tra cứu thông tin bản 
đồ phục vụ công tác quản lý nhà 
nước và các hoạt động chuyên 
môn của nhiều tổ chức, cá nhân. 
Phần mềm này đem lại sự tiện 
lợi cho người dùng trên nhiều 
thiết bị công nghệ thông dụng, 
tiết kiệm chi phí vận hành, chi 
phí đầu tư hạ tầng CNTT khi 
triển khai.

lVì sao anh quyết định 
chọn nghiên cứu giải pháp “Hệ 
thống bản đồ jMap”?

- Hơn 20 năm công tác tại 
Sở TN&MT, tôi hiểu những 
khó khăn, bất cập khi sử dụng 
các phần mềm bên ngoài để 
xử lý công việc, nhất là phần 
mềm xây dựng bản đồ chưa 
đáp ứng được những yêu cầu 
đặc thù của địa phương. Chưa 
kể, chi phí để mua chúng khá 
lớn... Thực tế đó làm tôi trăn 
trở và nảy ra ý tưởng nghiên 
cứu xây dựng bộ phần mềm 
thành lập các loại bản đồ đáp 
ứng được những đòi hỏi cụ thể 
của công việc và giảm dần sự 
phụ thuộc từ bên ngoài. Hiện 
nay, mọi người có thể tra cứu 
thông tin trên hệ thống bản đồ 
jMap tại địa chỉ https://www.
quyhoachbinhdinh.vn và dễ 
dàng nắm bắt được các thông 
tin cần thiết, như: Vị trí, hình 
dáng, kích thước, loại đất, diện 
tích đất... 

Về mặt kỹ thuật, bản đồ 
jMap chưa phải là hệ thống 
tối ưu nhất đâu, thông dụng 
và mạnh nhất hiện nay là các 
phần mềm chuyên nghiệp như 
ArcGIS Server hay GeoServer 
để vận hành các cơ sở dữ liệu 
webgis. Tuy nhiên, chi phí bản 
quyền, đầu tư hạ tầng CNTT và 
việc duy trì vận hành chúng khá 
cao. Hiện nay jMap đáp ứng 
khá tốt nhiều mặt về chuyên 
môn và có tính ứng dụng thực 
tiễn cao..., tôi nghĩ trước mắt 
thế là được.

l Nếu không kể đến yếu tố 
chi phí, thì…

- Vâng, khác biệt lớn nhất 
của jMap là sử dụng cấu trúc 
dữ liệu địa lý geojson để lưu 
trữ dữ liệu và trình diễn nhiều 
loại bản đồ khác nhau, như: Bản 
đồ quy hoạch, hiện trạng, địa 
chính, chuyên đề… gọn gàng và 
linh hoạt. jMap cũng không đòi 
hỏi nhiều về hạ tầng công nghệ 

nhưng lại giúp người dùng dễ 
dàng tiếp cận thông tin bản 
đồ cần thiết. Nhanh - nhẹ - dễ 
dùng khiến jMap có thể chạy 
nhanh - mượt trên nền tảng 
web và cả điện thoại di động. 

Nhu cầu tra cứu thông tin 
về đất đai, quy hoạch ngày càng 
lớn, jMap đã tạo điều kiện cho 
các tổ chức, cá nhân có thể tiếp 
cận thông tin trên nhiều lĩnh 
vực, góp phần đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, nâng 
cao tính minh bạch và công 
khai trong công tác quản lý.

Thành công nhờ kiên trì, 
nỗ lực 

Giải thưởng tại Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật toàn quốc lần này 
làm phong phú thêm bảng 
thành tích của Th.S Đặng Minh 
Tấn trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học. Tính từ năm 2010 đến 
nay, anh đã 4 lần đạt giải thưởng 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bình Định, với các giải pháp 
mang tính ứng dụng cao, như: 
LandReg Professional (phần 
mềm thành lập hồ sơ địa chính 
cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản gắn liền với đất); 
LandMap Solutions (bộ phần 
mềm thành lập các loại bản 
đồ trong lĩnh vực địa chính); 
MapSubject (phần mềm thành 
lập bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất); hệ thống bản đồ jMap (xây 
dựng và công khai thông tin bản 
đồ trên nền tảng webgis). Và, 
anh cũng đã 2 lần vinh dự được 
tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về 
KH&CN tỉnh Bình Định” vào năm  
2018, 2022.

l Hầu hết các đề tài nghiên 
cứu khoa học của anh đều có 
tính ứng dụng cao…

- Như tôi đã nói, nghiên 
cứu nào của tôi cũng bắt đầu 
từ việc phải trả lời một hoặc vài 
câu hỏi nào đó, và đến nay tất 
cả đều liên quan sát sườn đến 
công việc của tôi. Như thế ngay 
từ điểm xuất phát, chúng buộc 
phải có tính ứng dụng cao. 

l  Dường như, anh vẫn 
luôn trăn trở với các ứng dụng  
của mình…

- Tạo ra một sản phẩm được 
xã hội chấp nhận, đem lại cho 
tôi sự vui vẻ, hạnh phúc. Tuy 
nhiên, cũng phải thấy rằng 
phần mềm nào cũng cần liên 
tục cập nhật (update). Dù hoàn 
hảo đến đâu thì khi va chạm 

vào thực tế muôn hình vạn 
trạng, ứng dụng nào cũng sẽ 
bộc lộ những lổ hổng, khiếm 
khuyết buộc mình phải vá, bù 
khuyết. Cũng có thể do quá 
trình vận hành, chính mình sẽ 
phát hiện những điểm cần tinh 
chỉnh và mình tiến hành cập 
nhật để phát triển phầm mềm. 
Viết xong một phần mềm tốt 
đến mấy vẫn cần lắng nghe, 
quan sát và phân tích các 
phản hồi (feedback), trăn trở 
cũng là chuyện hết sức bình  
thường thôi!

Vì thế tôi mong các cá nhân, 
đơn vị đã sử dụng sản phẩm sẽ 
cùng nhau nâng cao hơn nữa 
tính hữu dụng của phần mềm, 
ứng dụng. Bản thân tôi, như đã 
nói, luôn lắng nghe, tiếp thu và 
chỉnh sửa sản phẩm từ góp ý 

Th.S Đặng Minh Tấn cập nhật dữ liệu trên hệ thống bản đồ jMap.     Ảnh: TRỌNG LỢI

của người dùng; ổn định và mở 
rộng khách hàng để tạo nguồn 
lợi mới và phát triển bền vững.

Khuyến khích người trẻ 
nghiên cứu khoa học

Th.S Đặng Minh Tấn là 
gương mặt tiêu biểu trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học, 
đặc biệt là lĩnh vực CNTT, điện 
tử, viễn thông tại các cơ quan 
nhà nước của tỉnh Bình Định. 
Ngoài làm tốt công tác chuyên 
môn, anh còn miệt mài nghiên 
cứu, sáng tạo, tìm kiếm nhiều 
giải pháp ưu việt phục vụ đắc 
lực cho hoạt động của ngành 
TN&MT, trong đó có lĩnh vực đất 
đai mà anh đang đảm trách…

l Theo anh, cần làm gì để 
đẩy mạnh phong trào thi đua 
lao động sáng tạo?

- Để phong trào thi đua lao 
động sáng tạo đạt hiệu quả hơn 
nữa, tôi nghĩ, mỗi cá nhân phải 
có sự đam mê tìm tòi, khám 
phá; không tự mãn với những 
gì đã có mà luôn cố gắng suy 
nghĩ, tìm tòi, nảy sinh ý tưởng 
mới mẻ, hiệu quả để làm tốt 
hơn công việc được giao. Các 
đơn vị, DN… cũng cần quan 
tâm, động viên, khuyến khích, 
đầu tư và thúc đẩy phong trào 
thi đua lao động sáng tạo.

l Nếu chia sẻ với các bạn 
trẻ có mong muốn và đam mê 
nghiên cứu khoa học, anh sẽ nói 
điều gì?

- Hiện nay, vận dụng CNTT 
vào công việc hằng ngày là yêu 
cầu tất yếu. Các bạn hãy chuẩn 
bị cho mình hành trang là tinh 
thần cầu tiến, nhạy bén với cái 
mới, năng động, sáng tạo trong 
công tác. Hãy xem đó vừa là 
thách thức, vừa là nhiệm vụ 
của người cán bộ, công chức, 
viên chức để luôn thích ứng và 
không ngừng tiến bộ. Các bạn 
trẻ cũng cần phải chủ động, tích 
cực hưởng ứng các phong trào 
lao động sáng tạo tại cơ quan 
để có điều kiện giao lưu, học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn 
nhau. Thành công chỉ đến với 
những người có tâm huyết và 
đam mê...

l Xin cảm ơn anh về cuộc 
trò chuyện này!

TRỌNG LỢI (Thực hiện)
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Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng, ngày Mồng 5 
tháng 5 âm lịch là Tết Đoan Ngọ của người Hoa, 
liên quan những giai thoại tưởng niệm Khuất 
Nguyên trầm mình giữa dòng Mịch La, hay Lưu 
Thần - Nguyễn Triệu vào núi hái thuốc gặp tiên. 
Nhưng đó là kết quả đến sau của hiện tượng giao 
thoa văn hóa, chúng tôi tin rằng người Việt xưa 
đã có Tết giữa năm - Mồng 5 tháng 5 của mình, 
còn gọi là Tết giết sâu bọ. 

XEM - NGHE - ĐỌC

MỒNG 5 THÁNG 5 ÂM LỊCH: 

Tết giữa năm của người Việt

Còn các yếu tố liên quan 
đến người Hoa là yếu tố đến 
sau, nói vui thì nó như một 
thứ gia vị cho “nồi canh” đã 
nấu xong. Nói cách khác khi 
cùng gọi đó là Tết Đoan Ngọ 
nhưng hình dung và cách thụ 
hưởng sự kiện này của người 
Việt có nhiều nét khác với 
người Hoa.

Vì sao gọi tháng 5 âm lịch 
là giữa năm? 

Cấu trúc lịch cổ theo tuần 
trăng hầu hết cả Á lẫn Âu, 
cũng như của người Việt đều 
chỉ có 10 tháng. Cải tiến lịch 
theo chuyển vận mặt trời 
cho phù hợp chu kỳ khí hậu, 
người Việt xưa áp dụng yếu tố 
Tiết Khí, mới biến lịch thành 
12 tháng. Hai tháng thêm vào 
là Chạp và Giêng. Người Việt 
có câu nói theo thứ tự của 
tháng trong năm là “Một, Chạp, 
Giêng, Hai”... Tháng Một ngày 
xưa, giờ gọi là tháng 11 âm 
lịch, hay tháng Tý, lấy Chi đầu 
tiên trong Thập nhị địa chi: Tý, 
Sửu, Dần, Mẹo… để đặt tên cho 
tháng Một. 

Ăn Tết Nguyên đán tháng 
Giêng (tức tháng Dần) là 
theo Lịch Kiến Dần, Ăn Tết 
tháng Một là theo Lịch Kiến 
Tý. Không loại trừ người Việt 
cổ đã ăn Tết Nguyên đán vào 
tháng Một. Thời nhà Nguyễn, 
người Sơn Tây lấy tháng 11 âm 
lịch làm đầu năm mới. Sách 

Làm bánh trôi, bánh 
chay dịp Tết Đoan Ngọ. 
(Tranh lấy từ sách Kỹ 
thuật của người An Nam 
của  Henri Oger).

Tục hái lá trong ngày mùng 5 tháng 5. (Tranh lấy từ sách Kỹ 
thuật của người An Nam của  Henri Oger).

Đại Nam Nhất Thống Chí đời 
Tự Đức chép: Thổ dân ở các 
huyện Bất Bạt và Mỹ Lương, 
hằng năm lấy tháng 11 làm 
đầu năm, hàng tháng lấy ngày 
mồng 2 làm đầu tháng và lấy 
ngày mồng 1 làm cuối tháng…

Nhưng vì sao người Việt 
lại ăn tết giữa năm? Là cư dân 
nông nghiệp lúa nước, người 
Việt có câu ca: Tháng Chạp là 
tháng trồng khoai/ Tháng Giêng 
trồng đậu, tháng Hai trồng cà/ 
Tháng Ba cày vỡ ruộng ra/ Tháng 
Tư làm mạ mưa sa đầy đồng…  
Tháng Tư làm mạ để chuẩn bị 
cho vụ Mùa, trong khi bước 
qua tháng Năm lại là tháng thu 
hoạch vụ Chiêm: Tháng Năm 
gặt hái đã xong/ Nhờ trời một 
mẫu năm nong thóc đầy…

Trải nghiệm trồng trỉa 
lâu đời của người Việt, sau 
cây mưa sung vũ thường có 
vào tiết Tiểu Mãn hằng năm 
(tính trong trung bình nhiều 
năm thường rơi vào ngày 
21.5 dương lịch), là tới tiết 
Mang Chủng (ngày 5 hoặc 
6.6 dương lịch) tức thời điểm 
phải xuống giống, hoặc cấy 
hoặc gieo. Khoảng thời gian 
này, xét vào lịch đã cải tiến 
theo Tiết khí, biên độ xê dịch 

của ngày Mồng 5 tháng 5 âm 
lịch bao giờ cũng xoay quanh, 
hoặc trước hoặc sau tiết Mang 
Chủng. Như vậy ăn mừng vào 
giữa năm, xem như là lễ Tết, 
là mừng đã thu hoạch xong vụ 
Chiêm, mừng đã xuống được 
giống vụ Mùa. Cư dân nông 
nghiệp lúa nước mừng như 
vậy là rất đỗi bình thường, 
cũng có thể nói thêm, từ khi 
thuần thục nghề làm lúa nước, 
không chừng người Việt đã 
biết ăn Tết giữa năm kiểu này.

Người Việt xưa ăn tết 
giữa năm ra sao?

Nông vụ ngày xưa phải cần 
tập trung lao động kịp thời. 
Ăn Tết giữa năm ngày xưa là 
ngày đoàn tụ của anh em, con 
cháu trong nhà. Nếp xưa để 
lại, nên khi Cao Bá Quát làm 
quan ở xa không về được với 
gia đình trong ngày Đoan Ngọ, 
vào tiết Đoan Dương, ông đã 
thốt: Mạc mạc gia hương lưỡng 
thân cách/ Thê thê ky hoạn nhất 
huynh dao… (Đoan Dương, tạm 
dịch: Mờ mịt quê nhà xa phụ mẫu/
Lăng xăng đất khách cách bào 
huynh…).

Tết Đoan Ngọ người Việt 
thường dùng rượu nhẹ như 

rượu nếp, hoặc rượu ngâm 
thảo dược như thạch xương 
bồ, uống để điều hòa khí 
huyết trước thời tiết vừa mưa 
to, vừa nắng gắt của tháng 5. 
Sách thuốc xưa mô tả thạch 
xương bồ là “loại cỏ trên đá, 
một tấc 9 cành, làm thuốc rất 
hay, uống lâu thành tiên”. 
Chắc có lẽ vậy mà ngày Đoan 
Ngọ xưa dân gian đã có tục 
uống rượu gọi là để diệt trùng 
bọ ở trong người, nên Tết nầy 
xưa đã gọi là “Tết giết sâu bọ”. 

Hoặc là vào ngày này, 
mọi người thường đi hái lá 
thuốc về tắm rửa cho thông 
huyết mạch, tránh cảm mạo 
trong tiết khí này. Người Việt 
xưa còn lấy lá ngải bện treo 
trước cửa để ngăn khí độc vào 
ngày Đoan Ngọ. Cũng xin nói 
thêm rằng kiểu dùng tơ ngũ 
sắc buộc vào cánh tay, mặc áo 
dấu, cột chỉ ngũ sắc vào bánh, 
gọi là dùng để cúng cho Khuất 
Nguyên… chúng vốn là tập 
tục ngoại lai, đã du nhập theo 
hướng trừ ma, trấn quỷ, mang 
màu sắc tà thần. 

l Từ giã tuổi thơ (truyện dài). Chú 
bé Nến sớm mồ côi cha mẹ đã chứng 
kiến nhiều cảnh đau thương do quân 
xâm lược gây ra trên quê hương.Trong 
tâm trí Nến âm thầm bừng lên ngọn 
lửa phản kháng. Nến thu lượm tin tức 

trong đồn 
địch giúp du 
kích và bộ đội 
chuẩn bị cho 
trận chiến đấu 
quyết tử… Và 
giữa thời khắc 
chuẩn bị theo 
đoàn quân 
chiến thắng 
tiếp tục lên 
đường, Nến 
nhận ra mình 
đang trưởng 

thành. Đó cũng là những giây phút 
“từ giã tuổi thơ”... Đây là cuốn đầu tiên 
trong “liên hoàn truyện” viết cho thiếu 
nhi của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Minh 
Châu (1930 - 1989) - Từ giã tuổi thơ - 
Những ngày lưu lạc - Đảo đá kỳ lạ.

l Ai chung tình được mãi, một 
bản ballad mượt mà, sâu lắng của Đinh 
Tùng Huy, do nhạc sĩ Đông Thiên Đức 
sáng tác. Phát hành vào tháng 11.2021 
và từ đó đến nay Ai chung tình được 
mãi liên tục đứng trong danh sách bài 
hát có nhiều người nghe nhất tại nhiều 
bảng xếp hạng. MV Ai chung tình được 
mãi thu hút hơn 43 triệu lượt views sau 
hơn nửa năm phát hành và đây là sản 
phẩm âm nhạc tạo sức hút mạnh mẽ 
bậc nhất trong  6 tháng đầu năm 2022 
của thị trường nhạc Việt. Đôi khi ta gặp 
nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ 
đau/ Đôi chân mang lặng thinh, thương 
một người không hề toan tính/ Đôi khi 
anh dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang 

đau vì ai/ Khóc vì, đau vì duyên mình  
đã sai…

l Phi công siêu đẳng Maverick 
(tựa gốc Top Gun: Maverick). Bộ phim 

xoay quanh 
những cuộc 
chiến đấu 
gay cấn trên 
bầu trời cao 
của chàng 
phi công 
tài ba Pete 
“Maverick” 
Mitchell. 
Nhiệm vụ của 
họ là tiêu diệt 
một nhà máy 
vũ khí của 

kẻ địch nằm trong một khu địa hình 
phức tạp. Tuy nhiên, khác với những 
lần trước, nay họ phải đối mặt với 
những chiếc máy bay không người 
lái được điều khiển từ xa hết sức tinh 
nhạy, linh hoạt.                         

ĐÔNG A

Festival Huế 2022 là lễ hội đầu tiên 
được tổ chức theo định hướng bốn mùa, 
điểm nhấn là tuần lễ Festival văn hóa, nghệ 
thuật mang tầm quốc gia và quốc tế với chủ 
đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát 
triển” diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30.6. 

Khác với những kỳ tổ chức trước đây, 
Festival Huế 2022 có những thay đổi về 
quy mô, cách thức tổ chức, nhưng có một 
điều được ban tổ chức quyết tâm duy trì, 
đó là tính quốc tế của lễ hội.

Ước vọng tương lai tươi sáng là 
chương trình Nghệ thuật Khai màn tuần 
lễ Festival văn hóa, nghệ thuật mang tầm 
quốc gia và quốc tế với chủ đề “Di sản văn 
hóa với hội nhập và phát triển” tại Quảng 
trường Ngọ Môn. Chương trình được dàn 
dựng công phu, mới lạ, kết hợp hiệu ứng 
âm thanh, công nghệ chiếu sáng tiên tiến 
và pháo hoa nghệ thuật sẽ đem đến cho 
khán giả những cảm xúc khó quên; là 
sự tổng hòa, quy tụ những giá trị truyền 
thống và nghệ thuật đương đại, mang hơi 
thở cuộc sống của Huế và nhiều vùng văn 
hóa đặc trưng của Việt Nam. (Theo SGGP)

Nhiều lễ hội độc đáo trong 
Tuần lễ Festival Huế 2022

Trong ngày Tết Đoan Ngọ 
xưa, vì vừa thu hoạch mùa 
màng nên chú rể người Việt 
có tục mừng cơm mới cho gia 
đình vợ sắp cưới. Học trò còn 
có tục sêu tết cho thầy dạy, 
lương phạn của những thầy 
đồ xưa chỉ nhờ vào thu hoạch 
suất ruộng công điền cấp cho 
mà tự canh tác. 

Như đã nói ở trên, xét vào 
cái thuở mà canh tác, nước nôi 
đều trông cậy vào thiên nhiên, 
vào mưa nắng… thu được 
mùa, xuống được giống, sao 
lại chẳng ăn mừng. Ăn cái Tết 
vào giữa năm như thế thuận 
theo đời sống thực tế cổ xưa và 
khớp với văn hóa Việt, chứ đâu 
để riêng gì tưởng nhớ Khuất 
Nguyên, người đã trầm mình 
xuống giòng Mịch La, cũng 
đâu phải để nhắc đến chuyện 
Lưu - Nguyễn, mấy anh đi hái 
thuốc vô tình lạc chốn thiên 
thai. Những mắm muối ấy chỉ 
là những gia vị nêm thêm vào 
món ăn đã sẵn có mà văn hóa 
Việt đã thuần thục!

PHAN TRƯỜNG NGHỊ
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Trận hòa đáng tiếc ở trận ra quân 
trước U23 Thái Lan không làm mất đi 
cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé vào 
tứ kết của U23 Việt Nam, nhưng nó 
khiến chặng đường còn lại của Việt 
Anh và các đồng đội trắc trở hơn rất 
nhiều. 

Xét về thực lực, U23 Hàn Quốc 
gần như chắc chắn nắm giữ một 
suất đi tiếp, đặc biệt là sau khi họ có 
trận thắng ấn tượng 4-1 trước U23 
Malaysia ở trận đầu tiên.  Vì vậy, 
chỉ có giành được chiến thắng cách 
biệt trước “Những chú hổ”, thầy 
trò HLV Gong Oh Kyun mới có thể 
tính đến việc so sánh các chỉ số với 
U23 Thái Lan.

Trận ra quân ở giải lần này khá kỳ 
lạ với U23 Việt Nam, khi chúng ta có 
bàn thắng sớm, nắm ưu thế trong việc 
lựa chọn lối chơi. Nhưng sai sót khó 
tin của thủ môn Văn Toản đã làm thế 
trận bỗng chốc đảo ngược. Và ngay cả 
khi tưởng chừng đã nắm trọn 3 điểm 
trong tay sau pha lập công bất ngờ 
của Văn Tùng, sự thiếu chắc chắn ở 
hàng thủ lại khiến nhiều người phải 
nuối tiếc.

Chưa thể đánh giá hết sự thay đổi 
của U23 Việt Nam qua trận đấu đầu 
tiên dưới thời HLV Gong Oh Kyun, bởi 
trước đó một số cầu thủ đã gặp vấn đề 
về sức khỏe. Điều đó khiến chiến lược 
gia người Hàn Quốc không thể có được 
đội hình ưng ý nhất, và ảnh hưởng 
về thể lực của nhiều cầu thủ cũng là 
nguyên nhân khiến phong độ của họ 
không tốt như kỳ vọng.

HLV Gong Oh Kyun theo đuổi triết 
lý bóng đá tấn công, nhưng thực tế ở 
trận gặp U23 Thái Lan thì Mạnh Dũng 
và các đồng đội lại lùi khá sâu sau 

VÒNG CHUNG KẾT U23 CHÂU Á NĂM 2022:

Nỗ lực vượt khó!
Tối nay (5.6), đội tuyển U23 Việt 
Nam sẽ chơi trận thứ 2 tại vòng 
bảng Vòng chung kết U23 châu Á 
năm 2022. Trước đối thủ được đánh 
giá vượt trội về mọi mặt, nhiều khó 
khăn đang chờ đón các học trò của 
HLV Gong Oh Kyun.

bàn thắng sớm. Xu hướng tấn công 
chỉ xuất hiện ở việc các cầu thủ tuyến 
trên thường xuyên săn bóng ngay bên 
phần sân đối phương, chứ việc tổ chức 
tấn công chưa tạo được sức ép đáng 
kể lên hàng phòng ngự U23 Thái Lan 
như kỳ vọng. Thậm chí, với việc lùi 
đội hình xuống quá sâu, ở nhiều tình 
huống tấn công có quá ít cầu thủ U23 
Việt Nam kịp chuyển trạng thái để 
tham gia. Trong suốt trận đấu, số cơ 
hội đáng kể của chúng ta chỉ có thể 
đếm trên 1 bàn tay.

Tuy nhiên, nói vậy không đồng 
nghĩa với sự thất vọng, mà việc đối 
đầu với “đại kình địch” ở khu vực 
Đông Nam Á cũng cho thấy một số 
điểm sáng. Đó là sự tiến bộ rõ nét của 
Phan Tuấn Tài bên hành lang trái. Nếu 
như bàn mở tỷ số của anh được sự 
hỗ trợ của “thần may mắn”, thì pha 
chuyền bóng cho Văn Tùng vô lê ở bàn 
thắng thứ 2 lại rất đáng nhận những 
lời tán thưởng. Cú xoay người bấm 
bóng khá dẻo khi chưa kịp nhìn đồng 
đội của cầu thủ đang khoác áo CLB 
Viettel khiến người ta thấy dáng dấp 

của Quang Hải ở đó, dù lối đá của 2 
cầu thủ này hoàn toàn khác nhau. Kể 
từ SEA Games 31, Tuấn Tài thực sự gây 
chú ý với những lần tỏa sáng ở các thời 
điểm hết sức quan trọng.

Sau trận đầu, một số cầu thủ của 
U23 Việt Nam gặp vấn đề về chấn 
thương, khi Văn Toản gần như chắc 
chắn phải nghỉ đến hết giải; khả năng 
thi đấu của Danh Trung ở trận gặp 
U23 Hàn Quốc không cao. Trung vệ 
Thanh Bình đã hết sốt nhưng cũng 
khó đạt được thể lực tốt nhất. Do đó, 
rất nhiều khó khăn đang chờ đón Việt 
Anh cùng các đồng đội, bởi nhà đương 
kim vô địch vốn nổi tiếng về thể lực và 
tốc độ. Rất khó để cùng lúc làm tốt 2 
việc: Hạn chế bàn thua và đảm bảo thể 
lực để quyết chiến với U23 Malaysia ở 
lượt trận cuối.

Quá nhiều khó khăn đang chờ đón 
thầy trò HLV Gong Oh Kyun, nhưng 
hy vọng những am hiểu của ông về 
bóng đá Hàn Quốc sẽ phần nào giúp 
U23 Việt Nam có được kết quả tích cực, 
nuôi hy vọng tiến vào vòng sau. 

HOÀNG QUÂN

Phan Tuấn Tài (bên phải) đang thể hiện rõ sự tiến bộ trong lối chơi.                                                 Ảnh: VFF

l Liên đoàn bóng đá châu Âu 
(UEFA) đã chính thức xin lỗi vì sự cố ở 
trận chung kết UEFA Champions League. 
Sau gần 1 tuần, UEFA đã chính thức lên 
tiếng xin lỗi người hâm mộ về sự cố ở trận 
chung kết Champions League giữa Real 
Madrid và Liverpool. Khâu chuẩn bị và an 
ninh không được chu đáo nên trận đấu 
phải lùi lại tới 36 phút. (Theo TTVN)
l MU tiếp tục công cuộc thanh lý. 

Theo giới thạo tin, cả Eric Bailly và Axel 
Tuanzebe đều sẽ rời Manchester United 
vào mùa hè này. Bailly đã ký hợp đồng mới 
có thời hạn 3 năm vào mùa trước nhưng 
chỉ được ra sân vỏn vẹn 7 lần trên mọi đấu 
trường cho MU mùa này. Trong khi đó, 
Tuanzebe không còn nằm trong kế hoạch 
của CLB từ lâu và bị đẩy sang Aston Villa rồi 
đến Napoli theo dạng cho mượn nguyên cả 
mùa giải 2021 - 2022. (Theo bongdaso)
l Tiền đạo Son Heung-min được 

vinh danh. Tổng thống Hàn Quốc đã trao 
bằng khen và huân chương Cheongnyong 
cho Son Heung-min để khen ngợi thành 
tích thể thao của tiền đạo đang khoác áo 
Tottenham. (Theo tinthethao)

Từ ngày 4.6 - 10.7, tại sân bóng 
đá Thạnh Xuân Arena (Quận 12, TP 
Hồ Chí Minh), Phui Football tổ chức 
Giải bóng đá vô địch đồng hương toàn 
quốc lần I: DHF-S1 tranh Cup Dược 
liệu Pù Mát năm 2022 (ảnh). 

Giải đấu năm nay có sự góp mặt 
của 12 đội bóng các hội đồng hương 
(HĐH) tại miền Nam bao gồm: HĐH 
Nam Định ở TP Hồ Chí Minh; Thanh 
Hóa tại miền Nam; Hội CĐV SLNA 
phía Nam; Hội CĐV Hồng Lĩnh Hà 
Tĩnh miền Nam; HĐH Quảng Bình 
phía Nam; HĐH Quảng Trị; HĐH 
Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh; 
HĐH Bình Định tạ i  TP Hồ Chí 
Minh; HĐH Gia Lai tại TP Hồ Chí 
Minh; Bamboo Đồng Tháp; Bảy Núi 
An Giang; XD Minh Cảnh Cà Mau.

12 đội bóng chia thành 3 bảng, thi 
đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp 
hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng 
cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích 
tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi trận 

Xác định 4 đội
vào bán kết 
giải hạng Nhì 2022

Giai đoạn 1 giải bóng đá hạng Nhì 
2022 đã kết thúc với lượt trận cuối của 
hai bảng diễn ra vào hôm qua (4.6). Kết 
quả, các đội Vĩnh Phúc, Hòa Bình và 
Bình Thuận đã tiếp bước Đồng Nai lọt 
vào vòng chung kết.

Ở bảng A, với lợi thế hơn 1 điểm 
so với 2 đối thủ cạnh tranh và chỉ phải 
gặp đội cuối bảng Kon Tum, Vĩnh Phúc 
đã không gặp nhiều khó khăn để giành 
chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó bảo 
toàn vị trí nhất bảng. Tấm vé còn lại đi 
tiếp ở bảng A là cuộc tranh đua giữa hai 
đội Lâm Đồng và Hòa Bình.

Cùng sở hữu 20 điểm và hòa nhau ở 
kết quả đối đầu, nên Lâm Đồng và Hòa 
Bình buộc phải giành chiến thắng để 
cạnh tranh vé đi tiếp. Tuy nhiên, do bất 
lợi hơn khi kém đối thủ về hiệu số bàn 
thắng bại, nên dù vượt qua Trẻ Quảng 
Nam với tỷ số 4-0 nhưng Lâm Đồng vẫn 
phải nhường vé vào vòng chung kết cho 
Hòa Bình khi đội này đánh bại đội trẻ 
Đà Nẵng với 3 bàn không gỡ và bảo vệ  
thành công vị trí nhì bảng.

Ở bảng B, do chiếc vé đầu tiên vào 
vòng chung kết đã sớm thuộc về Đồng 
Nai, nên suất còn lại là cuộc phân định 
giữa Bình Thuận và Gia Định. Trong 
cuộc đối đầu trực tiếp chiều nay, chỉ 
cần hòa là Bình Thuận giành vé đi tiếp, 
trong lúc Gia Định buộc phải thắng. 
Lợi thế về điểm số đã giúp Bình Thuận 
hoàn toàn chủ động trong cách nhập 
cuộc. Ngay cả khi bị thủng lưới trước 
ở phút 32, nhưng họ vẫn bảo toàn được 
vị trí của mình nhờ pha lập công của 
Lê Đức Tài ở phút bù giờ của hiệp 1. 
Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi 
trọng tài thổi còi mãn cuộc, đồng nghĩa 
suất vé thứ hai vào vòng chung kết 
được trao cho thầy trò HLV Nguyễn 
Minh Dũng.

Như vậy, kết thúc giai đoạn vòng 
loại đã xác định được 4 đội giành 
quyền vào thi đấu vòng chung kết 
tranh 2 suất lên hạng Nhất quốc gia 
mùa giải 2023 gồm: Vĩnh Phúc, Hòa 
Bình (bảng A), Đồng Nai, Bình Thuận 
(bảng B). Lịch thi đấu vòng chung kết 
(ngày 8.6 trên sân Nha Trang): Lúc 
15giờ: Vĩnh Phúc- Bình Thuận; 18giờ: 
Đồng Nai - Hòa Bình.

(Theo SGGP)

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH ĐỒNG HƯƠNG TOÀN QUỐC LẦN I NĂM 2022:

Đội Bình Định nằm ở bảng A 
đăng ký tối đa 3 
cầu thủ thi đấu 
chuyên nghiệp. 
Bên cạnh cúp, 
huy chương vàng, 
đội vô địch của 
giải đấu sẽ nhận 
số tiền thưởng 50 
triệu đồng. Phần 
thưởng cho đội 
á quân và hạng 
3 lần lượt là 30 
triệu và 10 triệu 
đồng. Ngoài ra, 
Ban tổ chức còn 
trao thêm danh 
hiệu Hội CĐV ấn 

tượng nhất (5 triệu đồng) nhằm ghi 
nhận những đóng góp của hội CĐV 
thuộc các CLB tham dự. Ngoài các 
giải thưởng tập thể, Ban tổ chức còn 
đưa ra các danh hiệu Vua phá lưới, 
Cầu thủ xuất sắc và Thủ môn xuất 
sắc nhất.                     THIÊN TRÚC

tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, đội 
Bình Định FC (thuộc HĐH Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh) nằm ở bảng A 
cùng các đội: Thanh Hóa TMN, Minh 
Cảnh Cà Mau, Nam Định FC.

Một điểm đáng chú ý ở giải đấu lần 
này là Ban Tổ chức cho phép các CLB 
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 r Tạp bút của Y NGUYÊN

Ngày tôi còn nhỏ, thường tới bữa 
cơm chung ngồi vào mâm ba không 
gắp đồ ngon bỏ vào chén các con; 
cũng không hỏi sao ăn ít ăn nhiều rồi 
ép ăn. Ấy là chuyện của mẹ. Còn nữa; 
ba cho con “thoải mái tự do”, không 
nhắc nhở phép tắc ăn uống. Mẹ la ba 
chỉ cười. Có lần bữa cơm không có 
mẹ; đồ ăn trên mâm duy nhất một 
đĩa cá ngon. Lũ con thọc đũa chí chóe 
xúm tranh nhau “rỉa”, không quan 
tâm chuyện ba chỉ ngồi ăn cơm rưới 
nước mắm không. Con rỉa hết thịt, ba 
hỏi - rất hiền: Còn đứa nào ăn được 
cái xương không, ba gắp đây?

Ba tiếng đàn ông nhưng ăn uống 
lẻm thẻm. Mẹ hay cằn nhằn: Ăn như 
mèo hử. Được cái, ba ăn ít nhưng 
không kén ăn. Mặn nhạt ngon dở gì 
mẹ nấu sao ba ăn cũng được. Chưa bao 
giờ thấy ba nhăn nhó hoặc phàn nàn 
trong bữa cơm. Thêm cái ba ăn uống 
rất chừng mực. Cơm với cá thịt hay 
rau dưa ba cũng ăn chừng đó chén rồi 
đứng dậy. Giữa bữa cơm lỡ xảy ra sự 
vụ đứa lớn kình đứa nhỏ hoặc mẹ la 
mắng đứa hư ba lập tức can ngăn, để 
ăn xong rồi hãy nói, trời đánh tránh 
bữa ăn…

Ba không biết đi chợ. Ba cũng 
không biết nấu ăn. Lúc nhỏ nhờ nội. 
Lấy mẹ về rồi thì mẹ nấu. Mẹ bận 
chuyện, đi xa hoặc nằm hóc (sinh em 
bé) cơm nước sẽ dành phần chị Hai. 
Chị Hai đi lấy chồng tiếp đến chị 
Ba. Kết cục tới lúc già, kỹ năng bếp 
núc của ba vẫn gần… bằng không, 
có cái trứng không biết kho, nhúm 
rau không biết luộc! Con cái ra riêng 
hết, mẹ mỗi lần muốn đi đâu phải 
kho nấu trước thức ăn từng ấy ngày 
đó cho ba. Vậy nhưng tới lần tôi lâm 
trọng bệnh nằm viện dài ngày, mẹ 
buộc phải bươn đi nuôi. Ba phụ thu 
xếp hành trang, hối thúc mẹ lên đường 
nhanh nhanh. Chắc rối ruột vì con nên 
mẹ quên phứt chuyện ba, tới lúc sắp 
đi mới nhớ. Trời, vậy còn ông - ở nhà 
một mình cơm nước tính sao? Ba nạt: 
Đi nuôi con đi, chuyện tui tui tự biết 
lo, không chết đói đâu mà sợ! 

Ấy là một trong rất ít lần ba lớn 

tiếng với mẹ. Tôi lành bệnh về gặp chị 
Hai nghe kể: Chạy về thăm, thấy ba 
bữa chế nước sôi ăn mì gói, bữa nấu 
cơm thì dưới khê trên sống. Ba vẫn 
ngồi ăn, ăn thong thả và an nhiên như 
không có gì xảy ra, nhưng cơm canh 
vẫn bình thường… Ngó ba ăn không 
mà tự nhiên ứa nước mắt.

Ký ức dễ thương nhất thời thơ 
ấu của tôi là những lần ba được 
mời đi dự giỗ chạp. Mười lần như 
một, không hiểu bằng cách chi mà 
lúc về ba luôn có cái gì đó dúi cho 
tôi: Thỏi kẹo, trái quít hoặc cái bánh 
quy; những món ngon mà lũ trẻ nhà 
nghèo chúng tôi rất ít khi được nếm. 
Mà chưa hết; còn một ký ức cũng dễ 
thương không kém là… được ăn cơm 
ngoài đồng với ba. Khuya ba dậy đi 
cày rất sớm chưa ăn. Sáng mẹ nấu 
cơm sai tôi dỡ ra đồng (cho ba). Cơm 
trắng; thêm vài miếng thịt hay dăm 
con cá nục, cá cơm kho khô. Chỉ vậy 
thôi; nhưng được ăn cơm ngoài đồng 
giữa lồng lộng đất trời man mát buổi 
ban mai là cái thú “chết người” mà 
con bé Út (là tôi) luôn thèm được 
hưởng. Biết vậy nên bao giờ ăn ba 
cũng cố ý chừa lại lưng chén cơm với 
ít thức ăn cho con gái vét. Có lần nhà 
hết gạo mẹ nấu cơm hơi ít, cơm dỡ 
cho ba chỉ hơn nửa mọi khi mà ba ăn 
vẫn cứ “còn dư”. Ba ơi, sao ba không 
ăn nữa đi? Bưng cái cà mèn còn ít 
cơm với mấy miếng thịt kho, con Út 
hỏi với cái giọng đầy… áy náy. Ba 
cười: Con ăn đi, ba no rồi…

Tôi thi đậu cao đẳng, hằng tuần 
cút kít cái xe đạp trành lên phố học. 
Mẹ chặt chẽ chi tiêu, cho tiền ăn cơm 
sinh viên vừa đủ khỏi… chết đói. Bạn 
bè tôi đa phần dân phố, mặc còn quần 
là áo lượt nói chi tới chuyện ăn uống. 
Phần tôi được đi học đã may mắn 
lắm. Biết nhà khổ nên tôi đành cắn 
răng chịu, không dám than van. Cuối 
tuần về nhà, nửa đêm tỉnh ngủ nghe 
ba thì thầm với mẹ: Bà ráng cho tiền 
con Út đỡ đỡ. Mình ở nhà ăn sao cũng 
được; nó ở xa, ăn khổ vậy lấy sức đâu 
học hành… Chỉ nhớ lại thế thôi mà tự 
nhiên nước mắt cứ thế lăn dài, ba ơi!

Những bữa cơm của ba…
HƯƠNG VĂN

Thiên thần của Mẹ 
Khi vũ trụ đã kéo rèm bí mật 
Thế giới của con chỉ gói tròn trong vòng 

tay  mẹ 
À ơi,  ơi à!  
những nàng tiên, ông bụt 
Con ngựa của Phù Đổng Thiên Vương cũng 

sẽ bay về trời
Lời mẹ kể như dòng sông đêm hát 
Thật nhẹ nhàng trong giấc mơ con!  

Để ngày mai, khi bình minh thức dậy  
Thế giới của con là trang sách mở toang  
Con thích thú cùng những ô chữ đang nhảy 

múa rộn ràng 
Những bài toán đố có con gà, con vịt 
Có khu vườn sai trĩu những ổi, cam 
Mẹ lại là người làm vườn, có tiếng nói ríu ran 
Vương trên nụ cười là giọt mồ hôi rơi tròn trịa  
Để con hái những điểm 9, 10 cho niềm vui òa
Mẹ nhé! 
Con trở về nhà, chiếc cặp nặng nghiêng vai. 

Hai mẹ con ta lại du ngoạn một buổi chiều 
dài 

Gió đã thổi trên tầng cao mái ngói 
Con nhìn lên và rất ngây thơ hỏi: 
Có gió mẹ, gió con như chúng ta đang đi 

về phía núi đồi không hả mẹ?     
Câu hỏi của con vòng vèo như nẻo đường 

hai mẹ con đang bước nhẹ 
Nhưng chợt quên ngay khi trong đôi mắt 

tròn xoe lơ lửng một bầu mây!  
Con của mẹ tự vẽ ra khi cố đưa ánh nhìn 

đi tìm gió: 
Kìa con ngựa, ông Phù Đổng Thiên Vương 
Kia là con voi nằm hay mâm xôi hả mẹ?  
Có chai rượu của ông già râu tóc bạc phơ...

Mẹ cứ dắt con đi mà quên mất ngày, giờ 
Những bầu mây cũng thoăn thoắt như người 

giữa chiều dài bất tận 
Lòng mẹ mở hội vui, vui tới vô ngần.  
Con muốn vẽ thiên thần có đôi cánh bay lên 
Để hai mẹ con ta gặp ông Tiên, ông Bụt... 

Và thế là, khi vũ trụ lại kéo rèm bí mật 
Thế giới của con lại chỉ gói tròn trong vòng 

tay của mẹ 
À ơi,  ơi à!  
Mẹ chắt chiu từng nụ hôn đặt lên trán của con 
Và nựng nịu đôi bầu má nhỏ 
Thiên thần của mẹ chính là con đó
Hãy ngủ ngoan, hiền. Mơ thật đẹp nhé con!

LÊ ÂN

Hành hương
Ta còn mấy cọng thơ suông.
Giắt trên bếp khói, đừng buồn mọt ơi!

Ta còn mấy hạt tình rơi.
Nuôi mùa giông bão, trăng ơi giữ giùm.

Gian nan... khất nợ anh hùng.
Gió mai sơn hú, ngượng ngùng lắm thay.

Hành hương theo cánh hạc bay.
Vọng người, gặp đóa hoàng mai
dốc thiền!

HỒ THẾ SINH

Chợ vãn
hẹn về phiên chợ Cây Bông
lên cầu Phụ Ngọc tìm không thấy người

nước tràn đập ngã cuộn xuôi
loang mờ núi Cấm mù hơi rượu Bàu

bấm thời gian 
úa đọt rau
lá rơi trước mặt ứa màu lá rơi

xế tà chợ vãn chơi vơi
liêu xiêu về vấp miệng cười ăn năn.

ĐÀO THỊ PHI HƯƠNG

Con về tìm lại 
lời ru
Mẹ như trái chín cuối mùa
Chênh chao trước ngọn gió đùa cuối thu
Con về
tìm lại lời ru
Mẹ trao bao giấc mơ xưa thuở nào
Không còn võng gốc xoan đào
Để nghe tiếng gió thầm thào chuyện xưa
Bàn tay níu sợi võng đưa
Mong cho con trọn giấc trưa bên hè
Bao năm mỏi gối
con về
Cánh diều ngả dưới triền đê mẹ chờ
Thèm nghe thảng hoặc câu hò
Cánh buồm căng, gió phất cờ bãi lau…
Mục đồng thủng thỉnh lưng trâu
Nghe trong gió ngát hương cau cuối mùa
Vẳng thinh không tiếng chuông chùa
Nôn nao với tiếng trẻ đùa ngõ xa…
Mẹ là tuổi thơ đã qua
Mẹ là giếng nước, gốc đa, mái đình
Mẹ là nguồn cội ân tình
Con mang theo suốt bên mình…
Mẹ ơi!

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Áp lực 
Chèo queo ôm riệt góc nhà
Nghinh ngang một thời bỏ xó
Cố thu mình thật nhỏ
Không đụng ai cũng không ai đụng mình
Sai đúng vui buồn đánh cái làm thinh
Sao lòng cứ căng căng 
Áp lực. 

Giác quan này ngủ 
Giác quan kia thức
Chưa bao giờ đi trọn một giấc mơ. 

Ba mươi năm một vệt thẳng đơ
Ai xếp giùm ta những vặn xoắn bụi mờ
Những rong rêu nỗi niềm gấp khúc? 

Không tù ngục bí bách hơn tù ngục
Chẳng nắng mưa mà mưa nắng vạn lần
Ai đó khẽ ho đã nghe mình tức ngực
Một hắt xì đủ rúng động toàn thân. 

Khổ có chân không dùng được chân 
Khổ có mắt có tai mà phải ngơ phải điếc
Khổ có đường không thể tự sinh tự diệt
Khổ có tài lỡ hội phong vân
Khổ riêng ta một phần
Khổ tha nhân vạn bội
Khổ mặt trăng mặt trời lem nhem tối
Khổ vì lo không lo được cho nửa trần ai khổ 

đến vô cùng. 

Một ta một góc mịt mùng
Gánh đủ muôn chiều áp lực
Càng lặn sâu vào đáy tâm tiềm thức
Chập chờn khói sương hư thực
Con đường thoát khổ càng xa... 

Có phải mình chưa đi hết cõi ma
Chưa đủ khổ để tìm ra nước Phật
Loài sen kia dẫu dằng dặc đêm ngày ngâm 

gốc rễ 
trong hăng hắc úng chua nước non bùn đất
Vẫn sắc tràn phun hương ngan ngát dâng trời!

Tranh của 
họa sĩ  

TRƯƠNG 
ĐÌNH 

DUNG 
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Việt Nam tăng 48 bậc, xếp thứ 14 
về Chỉ số Phục hồi Covid-19

Khách quốc tế đến Hà Nội.                          Ảnh: TTXVN

Theo dữ liệu Chỉ số Phục hồi Covid-19 
(Covid-19 Recovery Index) tháng 5.2022 
mà Báo Nikkei Asia công bố ngày 3.6, 
Việt Nam tăng 48 bậc, lên vị trí thứ 14. 
Nikkei lưu ý, Việt Nam là quốc gia đầu 
tiên ở Đông Nam Á miễn tất cả các quy 
định về xét nghiệm, tiêm chủng và cách 
ly cho khách du lịch nước ngoài.

Chỉ số Phục hồi Covid-19 đánh giá 
các quốc gia và vùng lãnh thổ trong ứng 
phó với lây nhiễm, triển khai tiêm vắc xin 
Covid-19 và tính di chuyển trong xã hội. 
Xếp hạng càng cao, quốc gia và vùng lãnh 
thổ đó càng gần với khả năng phục hồi. 
Đặc trưng của chỉ số này là tỷ lệ lây nhiễm, 
tử vong thấp, mức độ tiêm chủng tốt hơn, 
các hạn chế di chuyển tốt hơn.

Việt Nam và Philippines thể hiện tốt 
nhất trong Chỉ số Phục hồi Covid-19 
của Nikkei cho tháng 5 khi cả 2 nước 
đều nỗ lực nới lỏng các quy định phòng 
ngừa đồng thời giữ cho lây nhiễm ở 
mức thấp. Năm 2021, cả Việt Nam và 
Philippines đều ở vị trí cuối trong bảng 
xếp hạng.

Trong bài viết về việc thăng hạng của 
Việt Nam trong Chỉ số Phục hồi Covid-19 

công bố ngày 3.6, Nikkei chỉ ra, với hơn 
80% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 
60% được tiêm liều nhắc lại, Việt Nam 
nhận được 27/30 điểm về khả năng tiêm 
chủng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
vắc xin Covid-19 được triển khai ở Việt 
Nam tính đến ngày 8.5 gồm 46% là do 

Pfizer và Moderna sản xuất, 28% của 
AstraZeneca, 23% là vắc xin thông thường 
từ nhà sản xuất Trung Quốc Sinopharm; 
Việt Nam đủ vắc xin để tiêm liều thứ 3 
và thứ 4 cho những người đủ điều kiện 
từ 18 tuổi trở lên. 

 (Theo baochinhphu.vn)

Ra mắt “Không gian 
văn hóa Hồ Chí Minh” 
với nhiều hình thức, 
hoạt động

Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn 
vị trên địa bàn TP HCM đã cho ra mắt các 
“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với 
nhiều nội dung, hình thức và hoạt động 
thiết thực, nhằm đưa nghị quyết XI của 
Đảng bộ TP HCM vào đời sống.

Ở quận Bình Thạnh, “Không gian văn 
hóa Hồ Chí Minh” vừa được ra mắt tại Nhà 
truyền thống quận ngày 2.6 với nhiều hoạt 
động trưng bày, giới thiệu các tác phẩm 
của Bác, triển lãm “Cuộc đời và sự nghiệp 
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”... 
thu hút đông đảo đoàn viên và người dân 
đến thưởng lãm. 

Ở quận 6, không gian văn hóa đọc và 
không gian văn hóa Hồ Chí Minh được ra 
mắt ngày 7.5 tại Trung tâm Văn hóa thể 
thao quận 6, trưng bày hơn 1.000 đầu sách 
về Bác và các tác phẩm viết về những tấm 
gương học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không gian 
văn hóa Hồ Chí Minh online cũng đang 
được hoàn thiện.

Tại không gian trưng bày ở UBND 
phường 7, quận Bình Thạnh, chỉ cần 1 chiếc 
điện thoại thông minh quét mã QR, người 
dân có thể tham quan bảo tàng trực tuyến 
để tìm hiểu các dữ liệu về Bác với 6 phòng, 
160 hình ảnh và nhiều tác phẩm văn học 
nghệ thuật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là thành phố được kỳ vọng là “hạt 
nhân” sáng tạo phía Đông, TP Thủ Đức 
của TP HCM cũng đang xây dựng Không 
gian văn hóa Hồ Chí Minh mang nét đặc 
trưng riêng, thể hiện khát vọng vươn lên 
của chính quyền và nhân dân thành phố 
theo hướng năng động, sáng tạo, góp phần 
lan tỏa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh 
được các đơn vị xác định là tài sản tinh 
thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người 
dân, cán bộ, đảng viên của thành phố 
mang tên Bác.                  (Theo tuoitre.vn)

Đề xuất hỗ trợ 180 tỷ đồng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
UBND TP Hà Nội vừa hoàn tất dự 

thảo tờ trình HĐND thành phố xem 
xét hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tự nguyện cho người lao động 
trên địa bàn từ nay đến năm 2025.

Mức đề xuất hỗ trợ 30% tiền đóng 
BHXH tự nguyện với người thuộc hộ 
nghèo; 25% với người thuộc hộ cận 
nghèo và 10% với các nhóm khác. 
Thời gian hỗ trợ từ ngày 1.8.2022 đến 
hết 31.12.2025, kinh phí trích từ ngân 

sách quận, huyện, thị xã. Riêng trong 
năm nay, các địa phương khó khăn 
chưa tự cân đối ngân sách thì Sở Tài 
chính tổng hợp, bố trí bổ sung vào 
tháng 10.2022.

Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển từ ngân 
sách nhà nước vào Quỹ BHXH, không 
trao trực tiếp cho người dân. Thành 
phố tính toán tổng kinh phí cho giai 
đoạn này hơn 180 tỷ đồng.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 

2025, số người tham gia BHXH tự 
nguyện khoảng 150 nghìn (chiếm 3% 
lực lượng lao động) và năm 2030 đạt 
510 nghìn (10% lực lượng lao động). 

Hà Nội hiện trích ngân sách khoảng 
565 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ gần 
93.000 người già từ 80 tuổi trở lên 
không có lương hưu, trợ cấp BHXH, 
trợ cấp xã hội hằng tháng, mức 440 
nghìn đồng mỗi người.

(Theo vnexpress.net)

Quảng Nam hướng đến năm 2030 sẽ trở thành 
tỉnh phát triển khá của cả nước

Ngày 4.6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ 
chức hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ quy 
hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung 
thảo luận về thuận lợi, khó khăn, cơ hội, 
thách thức của tỉnh trong quy hoạch, 
trong đó trọng tâm về: Phát triển du lịch, 
dịch vụ thương mại loglistics, phát triển 
hạ tầng kỹ thuật…

Theo quy hoạch, mục tiêu của Quảng 
Nam đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát 
triển khá của cả nước. Đến năm 2050, 
Quảng Nam sẽ trở thành tỉnh phát triển 

toàn diện văn minh, hiện đại, mọi người 
dân thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả 
của xã hội Việt Nam.

Những năm gần đây, tốc độ tăng 
trưởng GRDP của Quảng Nam tăng rất 
nhanh, cao hơn bình quân cả nước và 
nhiều tỉnh trong vùng. Hiện quy mô 
nền kinh tế của tỉnh nằm trong nhóm 
20 tỉnh, thành phố lớn nhất Việt Nam 
và đứng thứ 4 trong Vùng Bắc Trung bộ 
và Duyên hải miền Trung. Tính đến năm 
2020, quy mô kinh tế Quảng Nam đạt 
gần 57,6 nghìn tỷ đồng. (Theo laodong.vn)

Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở 
thành tỉnh phát triển khá của cả nước. 

Xảy ra động đất có độ lớn 3.7 
tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và 
Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa 
cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam), vào lúc 8 giờ 24 phút 
41 giây ngày 4.6, tại tọa độ 14.837 Vĩ 
Bắc - 108.283 Kinh Đông, thuộc huyện 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy trận 
động đất có độ lớn 3.7, độ sâu chấn 
tiêu khoảng 10 km, không gây rủi ro 
thiên tai.

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy 

ra hàng chục trận động đất có độ lớn 
từ 2.4 đến 4.5, thuộc loại yếu và trung 
bình, không gây rủi ro thiên tai.

Trước đó, trong năm 2021, khu vực 
này cũng xảy ra hàng chục trận động 
đất có độ lớn dưới 4.0. Từ tháng 6.2021, 
Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến 
khu vực này để thiết lập thêm một 
trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn 
và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa 
chất nguy hiểm xảy ra nếu có.

(Theo qdnd.vn)

Từ ngày 15.6, 
người dân TP HCM 
ra phường gần nhất 
trích lục kết hôn, 
khai sinh

Thực hiện thí điểm khai thác, sử dụng 
dữ liệu số hóa sổ hộ tịch, TP HCM bắt đầu 
cấp bản sao trích lục 4 loại giấy tờ: Kết 
hôn, khai sinh, khai tử và đăng ký nhận 
cha, mẹ, con từ dữ liệu số hóa sổ hộ tịch 
tại Kho dữ liệu dùng chung cho người dân 
mà không phụ thuộc vào nơi đã đăng ký, 
nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi cư trú.

Theo đó, từ ngày 15.6, người dân có 
thể ra bất cứ phường, xã, thị trấn nào gần 
hay cảm thấy thuận tiện nhất trên địa bàn 
TP HCM để trích lục hộ tịch, thay vì phải 
về nơi đăng ký, nơi lưu trữ như trước đây. 
Việc này tạo thuận lợi cho người dân, cán 
bộ hộ tịch trong thực hiện thủ tục cấp bản 
sao trích lục hộ tịch. (Theo thanhnien.vn)

TIN VẮN

Ảnh minh họa

l Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM 
đang điều trị hai bệnh nhân nhập cảnh 
từ châu Phi bị sốt rét ác tính với mật độ ký 
sinh trùng sốt rét cao. Bệnh sốt rét hiện rất ít 
gặp, biểu hiện thường bị nhầm với sốt xuất 
huyết và một số bệnh nhiễm trùng phổ 
biến khác, do đó, người bệnh cần được khai 
thác kỹ về yếu tố dịch tễ.  (Theo tuoitre.vn)
l Chiều 4.6, CA TP Bắc Giang (tỉnh 

Bắc Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi 
tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh - người 
lái xe ô tô Audi gây tai nạn khiến 3 người 
cùng gia đình chết thương tâm vào đêm 
2.6, về hành vi “Vi phạm quy định về tham 
gia giao thông đường bộ gây hậu quả 
nghiêm trọng”. (Theo vtc.vn)
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l Cơ quan kiểm soát và phòng 
ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 
3.6 cho biết tính đến thời điểm hiện 
tại, nước này đã phát hiện 21 ca mắc 
đậu mùa khỉ, trong tổng số hơn 700 
ca trên toàn thế giới. Hiện cơ quan 
chức năng Mỹ đang tập trung xác 
định nguồn lây lan của dịch bệnh này.
l Ngày 3.6, Lực lượng Bảo vệ 

Bờ biển Mỹ (USCG) đã trao trả 139 
người di cư bất hợp pháp cho Cuba 
theo thỏa thuận giữa hai nước.
l Bộ trưởng Quân đội Pháp 

Sébastien Lecornu tuyên bố, nước 
này bắt đầu đưa vào hoạt động tàu 
ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới 
đầu tiên có tên gọi Le Suffren thuộc 
lớp Barracuda trong nỗ lực củng cố 
sức mạnh và khả năng răn đe của Hải 
quân Pháp.
l Phái bộ gìn giữ hòa bình của 

LHQ (MINUSMA) tại Mali ngày 3.6 
cho biết 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã 
thiệt mạng và 2 người khác bị thương 
sau khi một quả bom phát nổ ở gần 
thị trấn Douentza, trên đường tới TP 
Timbuktu thuộc miền Trung Mali.
l Một đoàn tàu cao tốc của 

Trung Quốc đâm vào chướng ngại 
vật và bị trật bánh ở tỉnh Quý Châu, 
khiến lái tàu thiệt mạng và ít nhất 8 
người bị thương, sáng 4.6. 

           (Theo TTXVN, VnExpress.net)

Ngày 4.6, Lễ hội Việt Nam tại Nhật 
Bản lần thứ 14 đã khai mạc ở công viên 
Yoyogi tại thủ đô Tokyo, với sự tham 
gia của cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda 
và một số quan chức, chính trị gia của 
Nhật Bản, cùng với đông đảo người dân 
hai nước.

Tại lễ hội, ngoài việc thưởng thức 
các món ăn và hoa quả nhiệt đới của 
Việt Nam, những người tham dự còn 
có cơ hội thưởng thức các tiết mục văn 
hóa, nghệ thuật do các nghệ sĩ hàng đầu 
của hai nước như ca sĩ Văn Mai Hương, 
Sunplaza Nakano-kun và Papala Kawai 
biểu diễn.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, 
cũng giống như năm ngoái, Ban Điều 
hành yêu cầu tất cả các khách tham dự 
tuân thủ triệt để các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh của Chính phủ Nhật 
Bản cũng như chính quyền thành phố 
Tokyo như đeo khẩu trang, thực hiện 
giãn cách xã hội và hạn chế cổ vũ  
quá khích.

Chia sẻ về cảm tưởng của mình khi 
lần đầu tiên tham dự lễ hội, bà Chiaki 
Midorikawa, một giáo viên tiếng Nhật 
tới từ tỉnh Chiba, nói: “Tôi thấy áo dài 
của Việt Nam rất đẹp. Các món ăn của 
Việt Nam cũng rất ngon”.

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được 

Khai mạc Lễ hội Việt Nam  
tại Nhật Bản lần thứ 14

tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 
theo sáng kiến của cố Thượng nghị sĩ 
Matsuda nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 
Đây là một trong những lễ hội thường 
niên lớn nhất ở thủ đô Tokyo. Sự kiện 
này không chỉ giúp quảng bá văn hóa 
và ẩm thực Việt Nam tới người dân 

Nhật Bản, mà còn góp phần tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân  
hai nước. 

Dự kiến, lễ hội sẽ kết thúc vào 
ngày 5.6. Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội 
sẽ thu hút khoảng 100 nghìn khách tới  
tham dự. 

                                       (Theo TTXVN)

Quầy hàng giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản Việt Nam tại lễ hội.                                     Ảnh: TTXVN

Ngày 3.6, Liên minh châu Âu (EU) 
đã công bố danh sách trừng phạt mới 
nhất nhằm vào 65 cá nhân và tổ chức 
của Nga, trong đó có một số chỉ huy 
quân đội của Nga, nghị sĩ Alina Kabaeva 
thuộc Đảng Nước Nga thống nhất.

Theo Hãng tin Reuters, việc công bố 
tên của 65 cá nhân và tổ chức Nga bị 
trừng phạt nói trên nằm trong khuôn 
khổ vòng trừng phạt mới nhất của EU 
đối với Nga vì đã triển khai chiến dịch 
quân sự đặc biệt ở Ukraine. 

Trước đó, EU đã công bố lệnh cấm 
nhập khẩu hầu hết dầu và loại ngân 
hàng hàng đầu của Nga là Sberbank 
khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Trong nhóm 65 người và tổ chức mới 
bị đưa vào danh sách đen có Elizaveta 
và Nikolay Peskov, là các con của ông 
Dmitry Peskov - người phát ngôn của 
ông Putin và vợ của ông Peskov - bà 
Tatiana Navka.

Các biện pháp trừng phạt mới nhất 
còn dành cho Arkady Volozh, cựu giám 
đốc điều hành của Công ty Yandex - gã 
khổng lồ về Internet của Nga. Công ty 
Yandex có cổ phần của nhiều ngân hàng 
quốc doanh Nga.

Như vậy tới nay EU đã đưa hơn 
1.100 người Nga vào diện trừng phạt 
liên quan đến chiến dịch quân sự của 
Nga tại Ukraine.

(Theo TTO)

EU trừng phạt  
thêm 65 công dân  
và tổ chức Nga

EU đưa thêm 65 công dân và tổ chức Nga vào 
danh sách trừng phạt mới.                  Ảnh: REUTERS

Quân đội Hàn Quốc ngày 4.6 thông 
báo nước này và Mỹ đã tiến hành một 
cuộc tập trận chung ở vùng biển quốc tế 
ngoài khơi Okinawa (Nhật Bản) trong 
tuần này. Đây là một động thái khác 
nhằm làm nổi bật thế trận phòng thủ 
chung của hai đồng minh.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng 
liên quân (JCS) Hàn Quốc, cuộc tập trận 
kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày 4.6, 
nhằm củng cố năng lực thực hiện nhiệm 
vụ của hai đồng minh trong việc đối phó 
với những hành động khiêu khích của 
Triều Tiên.

Nhóm tàu Hàn Quốc gồm tàu đổ bộ 

Marado trọng tải 14.500 tấn, tàu khu 
trục Great lớp Sejong trọng tải 7.600 tấn 
và tàu khu trục Great lớp Munmu trọng 
tải 4.400 tấn.

Trong khi Hải quân Mỹ huy động tàu 
sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan, 
tuần dương hạm USS Antietam, tàu khu 
trục USS Benfold trang bị hệ thống tên 
lửa Aegis và tàu tiếp liệu USNS Big Horn 
tham gia cuộc tập trận song phương.

Trong quá trình diễn tập, hải quân 
Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các hoạt 
động tác chiến chống hạm, chống ngầm, 
hậu cần và ngăn chặn trên biển.

(Theo Vietnam+)

Hàn Quốc, Mỹ tập trận hải quân, gửi thông điệp cứng rắn  
tới Triều Tiên

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tham 
gia tập trận hải quân chung với Hàn Quốc.
                                                                Nguồn: Hải quân Mỹ

Nồng độ CO2 trong khí quyển đo 
được trong tháng 5.2022 cao hơn 50% 
so với những mức độ đo được trong 
thời gian tương ứng ở thời kỳ tiền cách 
mạng công nghiệp.

Theo báo cáo của Cơ quan khí quyển 
và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) đưa 
ra ngày 3.6, tình trạng ấm lên toàn cầu 
do con người gây ra, đặc biệt là thông 

qua các hoạt động sản xuất điện sử dụng 
nhiên liệu hóa thạch, giao thông, sản 
xuất xi măng, hoặc phá rừng, là động 
cơ chính khiến cho nồng độ CO2 trong 
không khí tăng lên mức cao kỷ lục.

Tháng 5 thường là tháng ghi được 
những nồng độ CO2 trong khí quyển 
cao nhất trong năm. Trong tháng 5.2022, 
nồng độ chất ô nhiễm trong bầu khí 

quyển đã vượt ngưỡng 420 ppm. Năm 
2021 chỉ số này là 419 ppm, năm 2020 
là 417 ppm.

Các thông số trên được ghi nhận tại 
trạm quan sát Mauna Loa ở Hawaii, 
Mỹ nằm trên một núi lửa, một vị trí lý 
tưởng giúp các kết quả đo được không 
bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm tại  
địa phương.             (Theo baoquocte.vn)

Nồng độ CO2 trong bầu khí quyển cao chưa từng thấy

Một chuyến tàu đông khách, gồm 
nhiều học sinh, gặp nạn gần khu nghỉ mát 
miền Nam nước Đức khiến ít nhất 4 người 
thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

“Tàu lửa bị trật đường ray tại địa 
điểm gần khu nghỉ mát Garmisch-
Partenkirchen của Bavaria hôm 3.6” - 
nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho 
hay - “Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu 
đang chạy về hướng Munich. Thời điểm 
gặp nạn trên tàu có khoảng 60 hành 
khách, bao gồm nhiều học sinh”.

Thông báo của cảnh sát cho biết 

ngoài 4 người thiệt mạng tại hiện trường 
còn có khoảng 30 người bị thương, trong 
đó 15 người bị thương nặng.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 
3 toa tàu màu đỏ đã bị lật nằm mắc kẹt 
giữa các cành cây và lăn xuống một bờ 
kè đường ray.

Lực lượng cứu hộ đã đưa nhiều 
hành khách ra khỏi các toa tàu qua cửa 
ô sổ. Nhà chức trách cũng điều 6 trực 
thăng cứu hộ tới hiện trường để kịp thời 
đưa các trường hợp bị thương nặng tới  
bệnh viện.                              (Theo NLĐO)

Đức: Tàu chở nhiều học sinh gặp nạn, 34 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Đức hôm 3.6. 
                                                                                        Ảnh: AP
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THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2022
1. Số lượng viên chức cần tuyển là: 65 viên chức làm việc 

tại các cơ sở giáo dục Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non 
trên địa bàn TP Quy Nhơn.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/

NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ.
3. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, 

kể từ ngày 01.6.2022 đến ngày 30.6.2022.
4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thành phố Quy 
Nhơn - Số 30 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Số điện thoại liên hệ: 0256.3.820.255 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO KÊ KHAI DI DỜI MỒ MẢ
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 06.02.2022 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái 
định cư phục vụ dự án Tuyến Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến 
Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. 

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có 
mồ mả thân nhân chôn cất tại Gò Ông Bống, khu phố 7, phường Nhơn Phú, 
TP Quy Nhơn bị ảnh hưởng do GPMB để xây dựng Khu tái định cư phục vụ 
dự án Tuyến Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới, 
phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn đến tại UBND phường Nhơn Phú làm thủ tục 
kê khai mồ mả.

Thời gian đăng ký kê khai bắt đầu kể từ ngày 01.6.2022 trong giờ hành 
chính. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có thân nhân của 
các ngôi mộ đến kê khai thì Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh sẽ phối hợp các 
đơn vị làm thủ tục di dời các ngôi mộ nói trên đến khu cải táng theo quy định 
của pháp luật. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số 20 Ngô Thời Nhiệm, TP Quy Nhơn,  

số điện thoại: 0256.3747786; hoặc ông: Trần Tiến Dũng, Phó trưởng phòng 
Phòng GPMB - Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số điện thoại: 0914012489.

- UBND phường Nhơn Phú, tổ 6, khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn,  
số điện thoại: 0256.3848336.

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định có phát hành hồ 
sơ mời chào giá cạnh tranh gói thầu: “Xây lắp Cửa hàng 
Tuy Phước”.

Trân trọng kính mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia 
chào giá cạnh tranh xin liên hệ:

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định. 
Địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0256 3522453 gặp chị Diệp Cẩm Nhung để 

nhận hồ sơ.
Thời hạn phát hành và nộp hồ sơ chào giá: Từ 07 giờ 

ngày 06.6.2022 đến trước 07 giờ ngày 15.6.2022.
Xin trân trọng!

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

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

  

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, ngày nắng, đêm không mưa. 

Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và giông 

vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 
6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2 - 3 m.    (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 5.6.2022
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THÔNG BÁO
TỔ CHỨC THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng 
lao động như sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU: 
1. Số lượng chỉ tiêu: 08 nam công nhân điện.
2. Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành về điện. Ưu tiên đối tượng 

tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.
- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi tính đến ngày 30.06.2022. 
* Đối với bộ đội xuất ngũ: Không quá 27 tuổi tính đến ngày 30.06.2022.
- Sức khỏe: Đạt từ loại II trở lên theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Chiều cao: Từ trên 1m60.
- Thị lực: Không bị các tật khúc xạ. Thị lực từ 7/10 trở lên ở một mắt và tổng 

thị lực 2 mắt từ 14/10 trở lên.
- Cam kết làm việc lâu dài tại Công ty Điện lực Bình Định.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
- Đơn đăng ký dự thi tuyển dụng lao động (theo mẫu phụ lục 1).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phụ lục 2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (thời gian từ 
ngày xác nhận đến ngày tổ chức thi tuyển không quá 6 tháng).

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu, CMND/CCCD.
- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ. Khi được 

tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại. Đối với các 
trường hợp tốt nghiệp trong năm 2022 nhưng chưa nhận bằng tốt nghiệp có thể 
nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có 
thẩm quyền cấp tính đến ngày tổ chức thi tuyển (cơ quan y tế là bệnh viện huyện, 
quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng).
- Các giấy tờ để chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên - nếu có.
Ngoài bìa hồ sơ tuyển dụng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email 

liên lạc.

III. NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến 16 giờ ngày 15.06.2022.
Các thông tin chi tiết và mẫu đơn đăng ký dự thi, mẫu sơ yếu lý lịch được 

đăng tải lên trang web của Công ty tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn. Xem tại 
mục Thông báo (góc trái phía trên trang web).

   

THỨ BA, NGÀY 7.6.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-17h30: Các TBA Cao đẳng 
Y tế, Nhà thờ Lớn, Phan Bội Châu 3, Lê Thánh Tôn 1, Trần Bình Trọng, BV Đa 
khoa thành phố 1, 2, Đinh Bộ Lĩnh. 9h-11h30: TBA ABC - phường Bùi Thị 
Xuân. TX An Nhơn: 5h-14h30: Xã Nhơn Phong, Nhơn Hạnh. 5h-15h30: TBA 
Lộc Thuận 2. H. Phù Cát: 7h50-10h10: Thôn Chánh Lý- xã Cát Tường. 10h20-
12h40: Thôn Chánh Nhơn - xã Cát Nhơn. 13h20-14h40: Thôn Mỹ Thuận - xã 
Cát Hưng. 14h50-16h10: Thôn Đại Hào - xã Cát Nhơn. H. Phù Mỹ: 7h30-9h: 
Lộ Đông TBA Vân Trường và lộ Tây TBA Vân Trường 2 - xã Mỹ Phong. 7h15-
8h45: TBA Đá Đông Á - xã Mỹ Hòa. 9h-10h30: TBA Mỏ đá 380 -xã Mỹ Hòa. 
14h45-16h15: TBA Lê Minh Công - xã Mỹ Quang. TX Hoài Nhơn: 7h15-8h15: 
KH thôn Thành Sơn, Thành Sơn Tây - xã Hoài Châu. H. Tây Sơn: 6h30-14h: 
Khu vực TBA T1, T2, T3, Bơm Đại Chí, UB Tây An và Trà Sơn - xã Tây An.

THỨ TƯ, NGÀY 8.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bà Chị.  
H. Phù Mỹ: 7h30-9h45: TBA Thái An - xã Mỹ An. 7h30-10h: TBA Bình Trị 
- xã Mỹ Quang.

THỨ NĂM, NGÀY 9.6.2022: H. Phù Mỹ: 7h30-9h: Các TBA Trung Thành, 
XN Gạch 1, XN Gạch 2 - xã Mỹ Quang. H. Hoài Ân: 7h-9h30: Đội 4, 5, 6, 7 - 
xã Ân Hữu và xã Đăk Mang. H. Tây Sơn: 7h-8h30: Các TBA Núi Ngang, Hòa 
Sơn 3, Hòa Sơn 2, Hòa Hiệp, Hòa Bình, Chiếu sáng số 4 - xã Bình Tường; TBA 
Bình Liên 2 - xã Tây Giang; khu vực xã Vĩnh An. 8h30-15h30: Các TBA Đập 
Định Bình 4 - xã Vĩnh Hảo; khu vực các TBA Duy Tùng, Giang Đạt Thành, Nhật 
Khánh 2, Thành Ngân 1, Thành Ngân 2, Huy Hoàng Thiện, sông Kôn Granite, 
Tiên Thuận 3, T1.10, TD3.1 - xã Tây Thuận; khu vực Nam Giang, cầu Tràn, Đồng 
Tràm, xóm 3, Nam Giang 1, Điện mặt trời TĐH Đà Nẵng, ĐMT Quảng Nam, 
Điện mặt trời KTĐ Việt Nam, VLXD Tâm Tín và Gạch ngói Xuân Hải - xã Tây 
Giang. 15h30-17h00: Các TBA Núi Ngang, Hòa Sơn 3, Hòa Sơn 2, Hòa Hiệp, 
Hòa Bình, Chiếu sáng số 4 - xã Bình Tường; TBA Bình Liên 2 - xã Tây Giang; 
khu vực xã Vĩnh An. 6h30-12h45: Khu vực các TBA Đập Bộng, Bình Nghi, xóm 
Trung, Bình Nghi 4, Minh Tài, KSH Phú Tài, Hiệp Tiến Thành, Đồng Cẩm Trên, 

Phân sinh hóa sông Kôn và Đồng Cẩm Dưới - xã Bình Nghi.
THỨ SÁU, NGÀY 10.6.2022: TP Quy Nhơn: 8h-14h: TBA Me Tro 1, 2. 

H. Tây Sơn: 7h-9h30: Các TBA Thuận Hòa 1, Thuận Hòa 2 - xã Bình Tân. 
THỨ BẢY, NGÀY 11.6.2022:  H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h15: TBA Trung tâm 

huyện -TT Vĩnh Thạnh. 9h30-11h: TBA Khu dân cư TT Vĩnh Thạnh.
CHỦ NHẬT, NGÀY 12.6.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-16h45: Các TBA 

Nhơn Bình 2, 6, 10, Đào Tấn 3. 6h-17h: Công ty Bê tông Mê Kông, Văn 
Minh, Nguyên Đạt, Hồng Lĩnh, Năng lượng SH Tín Nhân, Phước Tiến, Việt 
Ý; các TBA Điện mặt trời Hòa Trung Phát và Hòa Trung Phát 2, Trường Phát, 
Thành Đạt, Nam Quang, Quang Minh Thông. NLSH Tín Nhân, Điện mặt trời 
Quang Minh Thông, Điện mặt trời Nam Quang, khu vực dân cư KV 8, khu 
dân cư chợ Trại - phường Trần Quang Diệu; thôn Thanh Long, Mỹ Lợi. 
H. Vân Canh: 6h-17h: Khu vực huyện Vân Canh. H. Tuy Phước: 6h-17h: 
Khu vực xã Phước Thành. H. An Lão: 7h-13h: Các TBA An Tân 1, Hưng 
Nhơn, Hưng Nhơn 2; các TBA khu vực xã An Vinh, An Trung, An Dũng, An 
Hưng và khu vực TT An Lão.

THỨ HAI, NGÀY 13.6.2022: TP Quy Nhơn: 4h30-17h: Các TBA NH Đông Á, 
Trần Hưng Đạo 3, Cẩm Thượng, Nguyễn Văn Bé, Petec, Phan Đình Phùng 1, 2, 3, 
Bạch Đằng, Ỷ Lan, Bến xe, Hoàng Hoa Thám 2, Đoàn Thị Điểm 1, 2. H. Tuy Phước: 
7h45-9h30: TBA Phổ Trạch 3.  TX An Nhơn: 13h50-15h10: TBA Tân Nghi 5. 
H. Phù Mỹ: 13h30-16h45: Các TBA: Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi 2, Vĩnh Lợi 3, Vĩnh Lợi 4, 
Võ Thành Long, Cấp điện XD cầu Đề Gi xã Mỹ Thành. TX Hoài Nhơn: 7h15-
9h45: Khu phố Thiết Đính Bắc - phường Bồng Sơn; khu chế biến thủy sản Tam  
Quan Bắc.

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

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 23/2022 từ ngày 7.6.2022 đến ngày 13.6.2022
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Phát hiện loài thực vật lớn nhất thế giới ở ngoài khơi Australia

CHUYỆN LẠ

Các nhà khoa học vừa qua đã phát hiện được 
một loài thực vật lớn nhất thế giới ở ngoài khơi 
vùng biển của Australia.

Đây là một loài cỏ biển phát triển bằng cách liên 
tục tự nhân bản. Nghiên cứu đã được đăng trên tạp 
chí Proceedings of the Royal Society B ngày 1.6.

Kết quả phân tích di truyền chỉ ra rằng thảm 
cỏ biển dưới nước này là một sinh vật.

Thông qua việc tự nhân bản trong suốt 4.500 
năm, thảm cỏ này đã bao trùm một vùng rộng lớn 
với diện tích lên tới 180 km2.

Theo đồng tác giả nghiên cứu, nhà nghiên cứu 
sinh vật học biển tại Đại học Tây Australia, bà Jane 
Edgeloe, các nhà khoa học đã xác nhận bãi cỏ biển 
là một sinh vật đơn lẻ thông qua việc lấy mẫu và 
so sánh ADN của các chồi trên khắp thảm cỏ.

Cỏ dại Poseidon.                                                   Nguồn: REUTERS

Một con rùa khổng lồ Galapagos bạch 
tạng quý hiếm đã được giới thiệu tại một 
vườn thú Thụy Sĩ hôm 3.6.

Con rùa bạch tạng là một trong hai 
con rùa được sinh ra vào tháng trước 
tại Tropiquarium ở phía Tây thị trấn 
Servion trong khuôn khổ chương 
trình bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt 
chủng. Con còn lại có màu đen bình 
thường, Reuters đưa tin.

Giới tính của chúng vẫn chưa được 
xác định. “Đây là lần đầu tiên trên thế 
giới một con rùa Galapagos bạch tạng 
được sinh ra và nuôi nhốt. Không có cá 
thể bạch tạng nào được quan sát thấy 
trong tự nhiên”, vườn thú cho biết trong 
một tuyên bố.

Rùa mẹ, nặng hơn 100 kg, đẻ năm quả 
trứng vào ngày 11.2 và con rùa bị bạch 
tạng nở vào ngày 1.5. Con còn lại nở vào 
ngày 5.5 sau khi trải qua hai tháng rưỡi 
được ấp trong máy ấp trứng. Con đực 
nặng khoảng 180 kg. Cặp đôi rùa khoảng 
30 tuổi và vừa đến tuổi sinh sản.

Tỷ lệ giao phối thành công chỉ khoảng 
2% đến 3% đối với loài này. Rùa con 
lúc mới sinh nặng khoảng 50 g, nằm 
gọn trong lòng bàn tay. Rùa khổng lồ 
Galapagos xuất hiện cách đây 2 - 3 triệu 
năm ở lục địa Nam Mỹ, nơi chúng trải 
qua quá trình đa dạng hóa thành 14 loài, 
khác nhau về hình thái và sự phân bố, 
theo Galapagos Conservation Trust.

Rùa khổng lồ Galapagos dành trung 
bình 16 giờ mỗi ngày để nghỉ ngơi. 
Chúng có thể tồn tại đến một năm mà 
không cần nước hoặc thức ăn.

          (Theo zingnews.vn)

Rùa khổng lồ Galapagos bạch tạng đầu tiên trên 
thế giới tại vườn thú Tropiquarium, Thụy Sĩ.

Ảnh: REUTERS

Rùa khổng lồ 
Galapagos bạch tạng 
đầu tiên trên thế giới

Theo các nhà nghiên cứu, nhiều loài thực vật 
và một số loài động vật có khả năng sinh sản vô 

tính. Đặc điểm này giúp sinh vật phát triển nhanh 
chóng, những cũng đi kèm với một số bất lợi như 
tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các nhà khoa học đã đặt tên cho sinh vật này 
là cỏ dại Poseidon và nhận định đây “là loài sinh 
sản vô tính phổ biến nhất được biết đến trên Trái 
Đất,” bao phủ một khu vực lớn hơn cả thủ đô 
Washington (Mỹ).

Mặc dù thảm cỏ biển này rất lớn, song cũng dễ 
bị tổn thương.

Cách đây một thập kỷ, thảm cỏ biển này bao 
phủ một khu vực có diện tích lớn hơn 18 km2 so 
với hiện nay. Tuy nhiên, lốc xoáy và nhiệt độ nước 
biển tăng lên do đến biến đổi khí hậu đã khiến 10% 
thảm cỏ này bị chết.

 (Theo TTXVN/Vietnam+)

Mùa hè nóng nực rất cần thiết có một đôi sandal màu nude 
cho các nàng để diện đồ. Chúng ghi điểm triệt để trong khoản 
“hack” dáng vì tạo cảm giác liền mạch, khiến đôi chân của các 
quý cô như dài ra miên man. Sandal màu nude có thể dễ dàng 
bắt cặp với nhiều kiểu trang phục với màu sắc, họa tiết khác 
nhau một cách hết sức ăn ý. Sự xuất hiện của sandal màu nude 
cũng góp phần gia tăng vẻ thanh lịch, tinh tế cho chị em. Vậy 
nên, các quý cô đừng nên chần chừ mà hãy sắm ngay cho mình 
một đôi sandal màu nude để xúng xính trong mùa hè nhé!                  

(Theo giadinh.net)

màu nudeSandal


