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KẾT THÚC KỲ THI VÀO LỚP 10:

Có đề vừa sức, có đề 
thi đẹp, đúng nghĩa 
tuyển sinh

HƠN 10.000 VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ VNEXPRESS  
MARATHON SPARKLING QUY NHƠN 2022

những cung đường
Nao nức

 phố biển

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 đã chính thức 
khai mạc tối 11.6 bằng buổi lễ diễn ra tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành. Rạng sáng 12.6, các VĐV lần lượt xuất 
phát các cự ly 5 km, 10 km, 21 km, 42 km.

u 10

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TIÊU BIỂU TẠ TRỌNG THẾ:

Sáng tạo vì doanh nghiệp, 
công nhân và cộng đồng . . .u8

Chiều 11.6, tại đoạn đường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn) các VĐV nhí (từ 6 đến 10 tuổi) tham gia giải chạy Kun Marathon Quy Nhơn 2022.                                                                                                                                  Ảnh: VnExpress.net



2 THỜI SỰ CHỦ NHẬT, 12.6.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

640 bệnh nhân đến khám sàng lọc 
bệnh tim mạch miễn phí

(BĐ) - Ngày 11.6, tại Bệnh 
viện Bình Định (TP Quy Nhơn), 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh cùng Bệnh viện Trung 
ương Huế tổ chức khám sàng 
lọc miễn phí cho trẻ em nghi 
ngờ bị bệnh tim bẩm sinh và các 
bệnh tim mắc phải ở người lớn 
từ TP Quy Nhơn, TX An Nhơn 
và các huyện Tuy Phước, Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, 
Phù Cát.

Theo thống kê vào cuối ngày, 
đã có 640 bệnh nhân đến thăm 
khám. Kết quả, có 46 ca cần can 
thiệp, trong đó 40 ca trẻ em. 

Theo kế hoạch, hôm nay 
(12.6), Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh cùng Bệnh viện 
Trung ương Huế tiếp tục tổ 
chức khám sàng lọc tại BVĐK 
khu vực Bồng Sơn cho trẻ em 
và người lớn có nhu cầu của TX 

Đợt nắng nóng gay gắt sẽ giảm trong 2 - 3 ngày tới
(BĐ) - Ngày 11.6, ông Lương 

Ngọc Lũy, Phó Giám đốc Đài 
Khí tượng thủy văn Bình Định, 
cho biết: Trong những ngày 
qua, do rìa phía Nam rãnh áp 
thấp nối với vùng áp thấp nóng 
phía Tây, gió mùa Tây Nam 
hoạt động cường độ trung bình 

nên trên địa bàn Bình Định 
xuất hiện đợt nắng nóng gay 
gắt, nhiệt độ cao nhất trong các 
ngày 10 và 11.6 phổ biến ở mức 
37,4 độ C, có nơi trên 38 độ C. 
Đây là đợt nắng nóng nhất từ 
đầu năm 2022 đến nay. Nắng 
nóng gay gắt cộng với độ ẩm 

thấp đã làm cho không khí trở 
nên oi bức.

Theo ông Lũy, đợt nắng nóng 
này sẽ kéo dài đến ngày 14 hoặc 
15.6 rồi giảm xuống, sau đó sẽ 
xuất hiện đợt nắng nóng khác, 
vì đã bước vào mùa cao điểm 
nắng nóng.        PHẠM PHƯƠNG

l Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh 
phối hợp với ngành Y tế tổ chức 
hiến máu tình nguyện tập trung 
tại Trung tâm Huyết học - Truyền 
máu (BVĐK tỉnh), sáng 11.6. Kết 
quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 
được 147 đơn vị máu.

NGỌC NGA
l Sáng 11.6, tại hồ bơi 

Huy Vũ, phường Tam Quan, 
Phòng LĐ-TB&XH TX Hoài Nhơn 
phối hợp với Thị đoàn và UBND 
phường Hoài Thanh Tây tổ chức 
khai giảng lớp học bơi miễn phí 
cho trẻ em năm 2022. Tham gia 
lớp học bơi có 30 em, từ 9 đến 
11 tuổi, thuộc diện gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn phường Hoài Thanh Tây. 
Theo kế hoạch, dịp hè năm 
2022, Phòng LĐ-TB&XH TX Hoài 
Nhơn và Thị đoàn sẽ mở 5 lớp 
dạy bơi miễn phí cho các em có 
hoàn cảnh khó khăn ở các xã, 
phường: Hoài Đức, Bồng Sơn, 
Hoài Xuân, Hoài Thanh Tây, Hoài 
Châu, Hoài Châu Bắc. 

THÁI NGÂN

l Khoảng 19 giờ 45 phút 
ngày 10.6, Trần Minh Khoa (30 
tuổi, ở huyện Hoài Ân) đến nhà 
cha vợ là ông T.P.T. (59 tuổi, ở 
thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước) và dùng dao 
đâm 2 nhát vào bụng ông T., 
trong lúc ông đang ngồi xem 
ti vi trên ghế salon tại phòng 
khách. Hậu quả, ông T. bị trọng 
thương đang được cấp cứu tại 
BVĐK tỉnh. Được biết, đối tượng 
Trần Minh Khoa và vợ đang ly 
thân; Khoa có tiền sử sử dụng 
ma túy. THIÊN PHÚC
l Lúc 22 giờ 30 phút ngày 

10.6, trên đường Trần Quang 
Diệu (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ), xe mô tô do Đặng Ngọc 
Mạnh (SN 1983, ở thị trấn Phù 
Mỹ, huyện Phù Mỹ) điều khiển 
chạy theo hướng Tây - Đông đã 
xảy ra tai nạn với xe mô tô do 
Nguyễn Văn Cường (ở xã Mỹ 
Hiệp, huyện Phù Mỹ) điều khiển 
chạy theo hướng ngược chiều. 
Hậu quả Mạnh chết tại chỗ, 
Cường bị thương nặng đang cấp 
cứu tại BVĐK tỉnh. THANH NGHỊ

Hơn 10.000 vận động viên tham dự VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022

Đại diện Báo điện tử VnExpress tặng hoa tri ân các nhà tài trợ cho giải.          Ảnh: HOÀNG QUÂN

(BĐ) - Tối 11.6, tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành 
(TP Quy Nhơn) đã diễn ra lễ 
khai mạc VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022. 
Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng 
đại diện các sở, ngành, đơn vị 
tài trợ. VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022 do 
Báo điện tử VnExpress phối 
hợp với UBND tỉnh tổ chức 
được duy trì từ năm 2019 đến 
nay. Giải lần này thu hút hơn 
10.000 người tham gia, có số 
lượng VĐV đông nhất từ trước 
đến nay.

Trong phần phát biểu chào 
mừng tại lễ khai mạc, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang 
đã giới thiệu khái quát về tỉnh 
Bình Định - vùng đất địa linh 
nhân kiệt, giàu truyền thống 

văn hóa, lịch sử. Bên cạnh đó, 
còn được thiên nhiên ban tặng 
nhiều thắng cảnh đẹp, có tiềm 
năng khai thác du lịch biển hàng 
đầu của Việt Nam và khu vực. 
“Việc phối hợp tổ chức giải lần 
này là nhằm từng bước thực 
hiện xã hội hóa trên lĩnh vực 
TDTT, phát triển du lịch tỉnh 
nhà; với quan điểm chuyển đổi 
phương thức quản lý, phương 
thức phát triển du lịch. Qua 
đó, tạo điều kiện cho nhân dân, 
các tổ chức kinh tế, xã hội tham 
gia các hoạt động TDTT, được 
khuyến khích đầu tư hoặc thông 
qua liên doanh, liên kết với các 
đơn vị nhà nước, nhằm đưa sự 
nghiệp TDTT của tỉnh nhà ngày 
càng phát triển. Đây cũng là dịp 
để đẩy mạnh phong trào chạy 
marathon trong tỉnh, đồng thời 
quảng bá hình ảnh đất nước con 
người Bình Định đến với bạn bè 

quốc tế; thắt chặt tình đoàn kết, 
hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm 
lẫn nhau giữa các tỉnh trong 
và ngoài nước” - ông Lâm Hải 
Giang nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, khán 
giả còn được hòa mình vào 
chương trình ca nhạc đặc sắc, 
với sự xuất hiện của những ca 
sĩ được giới trẻ yêu thích hiện 
nay như: Hoàng Thùy Linh, 
Châu Đăng Khoa, Sofia, Đức 
Tuấn… Du khách và VĐV từ 
các địa phương khác cũng có 
dịp thưởng thức các tiết mục 
võ thuật Hào khí Tây Sơn, do 
các VĐV Trung tâm Võ thuật 
cổ truyền Bình Định biểu diễn.

Rạng sáng 12.6, các VĐV lần 
lượt xuất phát các cự ly 42 km, 
21 km, 10 km và 5 km. Cùng 
tham gia đường chạy có á hậu 
Bùi Phương Nga, diễn viên 
Bình An…             HOÀNG QUÂN

Hoài Nhơn và các huyện Phù 
Mỹ, Hoài Ân, An Lão. NGỌC TÚ

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế 
khám sàng lọc cho trẻ nghi ngờ bị 
bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện 
Bình Định.                                Ảnh: NGỌC TÚ

Hơn 2.000 cơ hội việc làm cho sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn

Sinh viên tham gia tìm hiểu thông tin tuyển dụng của các DN tại Ngày hội. 
Ảnh: Đ. THẢO

(BĐ) - Ngày 11.6, Trường ĐH 
Quy Nhơn tổ chức Ngày hội việc 
làm năm 2022, có 30 công ty, DN 
và hơn 2.000 sinh viên, cựu sinh 
viên của Trường tham gia.

Ngày hội có 2.000 vị trí việc 
làm trên nhiều lĩnh vực, ngành 
nghề được các công ty, DN dành 
cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
và đã tốt nghiệp. Tại đây, nhiều 
sinh viên được các DN phỏng 
vấn trực tiếp và đã trúng tuyển 
vào các vị trí việc làm thích hợp.

Ngày hội nhằm tạo cầu nối 
cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 
và đã tốt nghiệp gặp gỡ các DN, 
đơn vị sử dụng lao động, tìm 
hiểu thị trường, nhu cầu lao 
động, tính cạnh tranh và cơ hội 
việc làm phù hợp với năng lực, 
chuyên ngành của mình; đồng 
thời, các công ty, DN có cơ hội 
giới thiệu, quảng bá thương 
hiệu, tiếp cận đội ngũ nhân lực 

KHU KINH TẾ NHƠN HỘI VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp 
do tác động của dịch Covid-19

(BĐ) - Báo cáo với Chủ 
t ịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long về tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh 
và nguồn thu từ Khu kinh 
tế (KKT) Nhơn Hội, các khu 
công nghiệp (KCN) trên địa 
bàn tỉnh tại cuộc họp bàn về 
công tác quản lý thu và chống 
thất thu ngân sách trên địa 
bàn tỉnh diễn ra sáng 10.6, 
ông Cao Thanh Thương, Phó 
trưởng Ban quản lý KKT tỉnh, 
cho biết: Chỉ số sản xuất công 
nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 
tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 
trước, nhưng mức tăng thấp 
nhất so với nhiều năm qua. 
Điều này ít nhiều ảnh hưởng 
đến nguồn thu ngân sách 
của tỉnh. Nguyên nhân chủ 
yếu là do tác động của dịch 
bệnh Covid-19; giá nhiên liệu, 

chi phí vận chuyển tăng cao; 
thị trường và giá sản phẩm 
không ổn định, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các DN 
còn gặp khó khăn.

Chủ t ịch  UBND t ỉnh 
Nguyễn Phi Long yêu cầu Ban 
quản lý KKT tỉnh làm việc với 
các DN, Hiệp hội ngành nghề 
để nắm bắt thông tin, có giải 
pháp hỗ trợ DN khắc phục 
khó khăn, phục hồi sản xuất 
kinh doanh. Bên cạnh đó, đẩy 
nhanh tiến độ giải phóng mặt 
bằng, bàn giao mặt bằng sạch 
cho các nhà đầu tư triển khai 
dự án, tạo động lực thu hút 
đầu tư, tăng giá trị sản xuất 
công nghiệp của KKT Nhơn 
Hội và các KCN trên địa bàn 
tỉnh, đảm bảo nguồn thu cho 
ngân sách.                   

TIẾN SỸ

trẻ có chất lượng, lựa chọn các 
ứng viên tiềm năng vào các vị 
trí việc làm của đơn vị. 

Dịp này, Trường ĐH Quy 
Nhơn đã ký kết hợp tác với 5 
DN; 3 sinh viên của Trường được 

nhận 3 suất học bổng đào tạo 
thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu 
ứng dụng (10 triệu đồng/suất) 
do Trường ĐH Quy Nhơn và 
Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup 
(VinIF) tặng.                     ĐỖ THẢO

TIN VẮN
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Bình Định

KẾT THÚC KỲ THI VÀO LỚP 10:

Có đề vừa sức, có đề thi đẹp, 
đúng nghĩa tuyển sinh

Đến chiều 11.6, các thí sinh đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Với tính chất kỳ 
thi quan trọng và cạnh tranh cao, đề thi được đánh giá vừa sức song vẫn phân hóa thí sinh, thậm chí đề thi môn 
Toán và một số môn chuyên nhận được nhận xét là đề thi đẹp và đúng nghĩa đề tuyển sinh.

Thí sinh trao đổi bài thi sau giờ thi môn Toán ngày 11.6, tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn.      Ảnh: M.H

Kỳ thi chính thức diễn ra 
trong 2 ngày. Ngày 10.6, thí 
sinh dự thi 2 môn Ngữ văn và 
Tiếng Anh; ngày 11.6, buổi sáng 
thi môn Toán chung, còn buổi 
chiều thí sinh dự thi các môn 
chuyên vào 2 trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn và Chu 
Văn An. Đối với môn Ngữ văn 
và Tiếng Anh, đề thi đều được 
giáo viên, thí sinh đánh giá vừa 
sức, vẫn đảm bảo phân loại và 
có cơ hội cho học sinh khá giỏi 
thể hiện khả năng sáng tạo. 

Cô Nguyễn Thị Bích Oanh, 
khối trưởng khối 9, giáo viên 
Ngữ văn Trường THCS Lê 
Hồng Phong (TP Quy Nhơn), 
cho hay đề thi bám vào những 
vấn đề của cuộc sống, bám sát 
chương trình học. Tuy nhiên, 
đề thi cũng yêu cầu cao ở thí 
sinh trong vận dụng kỹ năng 
phân tích tổng hợp tác phẩm.

Đáng chú ý, sự phân hóa 
thí sinh thể hiện rất rõ ở môn 
Toán thi sáng 11.6 và các môn 
thi chuyên diễn ra chiều cùng 
ngày. Sau 120 phút làm bài, 
nhiều thí sinh rời phòng thi 
trong sự lo lắng và cho rằng, đề 
thi tương đối khó, có sự phân 
hóa rõ rệt. 

Tại điểm thi Trường Quốc 
học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), 
nhóm thí sinh Lê Minh Quang, 
Hồ Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc 
Thảo Phương, Cao Nguyễn Cát 
Tường đều thốt lên “đề toán 
khó, riêng bài số 3 và số 5 thì 
gần như không làm được”. 
“Tham khảo những năm trước, 
đề thi Toán năm nay khó hơn. 
Trong 5 bài của đề thi, chỉ có 

bài số 1 dễ ăn điểm trọn vẹn, 
còn lại đều gài câu hỏi khó. Em 
làm khoảng 80% bài thi, nhưng 
tự chấm chỉ đạt 5 điểm”, Hồ 
Thanh Trúc chia sẻ. 

Còn tại hội đồng thi Trường 
chuyên Lê Quý Đôn chiều 11.6, 
nhóm các thí sinh Trường THCS 
Lê Hồng Phong cũng bày tỏ 
không mấy hài lòng với bài thi 
Toán. “Tham khảo đề thi Toán 
năm trước, theo em đề năm nay 
khá khó ở cả bài thi Toán chung 
và bài thi Toán chuyên. Như 

môn Toán chung, em cũng chỉ 
hoàn thành hết 4 bài, riêng bài 
số 5 thì bỏ hẳn; còn ở môn thi 
chuyên chỉ làm được một nửa 
đề thi”, Nguyễn Bá Tuấn, học 
sinh Trường THCS Lê Hồng 
Phong bày tỏ.

Thầy Huỳnh Duy Thủy, tổ 
trưởng tổ Toán - Tin, Trường 
THPT chuyên Chu Văn An cho 
hay, đề thi đẹp và đúng nghĩa 
đề tuyển sinh. Đề thi Toán 
chuyên phân hóa mạnh, điểm 
tuyệt đối sẽ rất hiếm. Riêng 

Toán chuyên, kiến thức tiệm cận 
những dạng toán quan trọng, 
“thời sự” định hướng cho học 
sinh chuyên như bài toán về 
số học, bài toán liên quan đến 
đa thức, bài hệ phương trình, 
bài hình học phẳng. “Đề ra đòi 
hỏi thí sinh có năng lực, nắm 
vững kiến thức, có cách tiếp 
cận hợp lý, đúng hướng với ý 
tưởng có chiều sâu, có khả năng 
phân tích, khám phá, suy luận 
sắc sảo và kỹ năng trình bày. Ý 
cuối của bài hình học là một thử 

l “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 
10 đã hoàn thành, đảm bảo an 
toàn, đúng quy chế, không có 
thí sinh vi phạm quy chế thi, 
không có sự cố bất thường xảy 
ra. Số thí sinh vắng cũng giảm 
hơn năm trước. Thành công 
này của kỳ thi đến từ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh 
và của ngành GD&ĐT, sự phối 
hợp nhịp nhàng của các địa 
phương, lực lượng liên quan, 
đặc biệt là công an, y tế… cũng 
như sự hỗ trợ tốt cho thí sinh 
của lực lượng thanh niên” -

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Nguyễn Đình Hùng

l Cuối giờ chiều 11.6, Sở 
GD&ĐT cho biết, ở môn Ngữ 
văn vắng 28 thí sinh; Tiếng Anh 
vắng 32 thí sinh; Toán vắng 34 
thí sinh; môn thi chuyên chiều 
11.6 vắng 1 thí sinh.
l Ngày 18.6, Sở GD&ĐT sẽ 

công bố điểm thi.

thách thực sự trí thông minh, 
óc sáng tạo của thí sinh”, thầy 
Thủy nhận xét.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Nguyễn Đình Hùng cho hay, 
kỳ thi vào lớp 10 đặt mục tiêu 
là tuyển chọn các em học sinh 
vào lớp 10 THPT công lập cho 
học sinh 8 huyện, thị xã, thành 
phố (trừ 3 huyện miền núi Vân 
Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh), 
thì đề thi rất quan trọng. Sở 
GD&ĐT đã rất quan tâm xây 
dựng cấu trúc đề thi, mức độ 
đề thi mang tính phân loại để 
phục vụ tuyển sinh. 

MAI HOÀNG

(BĐ) - Ngày 10.6, phóng 
viên Báo điện tử Dân Trí cùng 
lãnh đạo xã Ân Hữu (huyện 
Hoài Ân) đã đến thăm, trao 
hơn 83 triệu đồng đến anh 
Nguyễn Anh Vũ (45 tuổi, ở 
thôn Phú Văn 2, xã Ân Hữu). 
Đây là số tiền bạn đọc Báo điện 
tử Dân Trí giúp đỡ, kết chuyển 
trong tuần 2 và 3 tháng 5.2022.

Cách đây 2 tháng, trong lúc 
lao động tại quê nhà, anh Vũ 
gặp tai nạn đa chấn thương, 
đặc biệt chân phải bị hoại tử, 
phải tháo khớp háng, thận và 
gan bị nhiều tổn thương. Sức 
khỏe anh Vũ ngày một suy 
yếu, trong khi kinh tế gia đình 
rất khó khăn.

Ngoài số tiền hỗ trợ trên, 
anh Vũ còn nhận khoảng 30 
triệu đồng của nhiều tấm 
lòng nhân ái từ các tỉnh, 
thành trong nước ủng hộ để 

chữa bệnh.
l Sáng 11.6, đại diện Hội 

LHPN xã Phước An (huyện 
Tuy Phước) đến viếng, chia 
buồn và trao hỗ trợ 700 nghìn 
đồng cho gia đình bé Lê Gia 
Hân (28 tháng tuổi, ở xóm 5, 
thôn Đại Hội, xã Phước An), 
nạn nhân tử vong do bị ong 
đốt vào ngày 8.6. 

Trước đó, chiều 8.6, trong 
lúc bà Hồ Thị Lệ Thương (bà 
ngoại của bé Hân) đi làm 
đồng, Hân cùng 2 bé khác ra 
trước sân nhà chơi. Không 
may trong lúc chơi đùa, các 
bé đụng phải một nhánh cây 
có tổ ong. Hai bé kia chạy kịp, 
còn bé Hân bị ong đốt hơn 30 
vết trên người. Mặc dù được 
người dân đưa đi cấp cứu tại 
bệnh viện, nhưng đến ngày 
9.6, bé Hân tử vong.

AN NHIÊN - THIÊN KHÁNH

Trao hơn 83 triệu đồng hỗ trợ 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh tổng kết chương trình phối hợp
(BĐ) - Chiều 10.6, tại TP Quy 

Nhơn, Bộ CHQS tỉnh và Hội 
CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng 
kết chương trình phối hợp giữa 
hai đơn vị giai đoạn 2017 - 2022.

5 năm qua, công tác phối 
hợp hoạt động giữa Bộ CHQS 
và Hội CCB tỉnh được triển 
khai toàn diện, ngày càng đi 
vào chiều sâu, đạt hiệu quả 
thiết thực. Tiêu biểu là hai 
đơn vị đã tích cực, chủ động 
phối hợp tổ chức tuyên truyền 
giáo dục cán bộ, chiến sĩ và 
hội viên Hội CCB từ tỉnh đến 
cơ sở gương mẫu chấp hành 
tốt các chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà 
nước; tham gia phát triển  
KT-XH, củng cố quốc phòng - 
an ninh ngày càng vững chắc. 
Từ đó, việc xây dựng và phát 
triển lực lượng dân quân tự 
vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng, huấn 
luyện, sẵn sàng chiến đấu được 

Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Hội CCB tỉnh có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.    Ảnh: H.P

thực hiện tốt. Công tác tuyển 
quân đạt chỉ tiêu trên giao, thực 
hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội, góp phần giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội. Đặc biệt, hai đơn vị đã 
hỗ trợ trên 3,5 tỷ đồng giúp 385 
hộ CCB, cựu quân nhân thoát 
nghèo; thăm, tặng quà trị giá 3 
tỷ đồng cho các gia đình chính 

sách, quân nhân, cựu quân 
nhân có hoàn cảnh khó khăn; 
xây dựng 111 nhà nghĩa tình, 
nhà đồng đội…

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh và 
Hội CCB tỉnh đã khen thưởng 
cho nhiều tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực 
hiện chương trình phối hợp.

HỒNG PHÚC
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Bình Định

Phố biển Quy Nhơn trong 
những ngày này rộn ràng, 
đông vui hẳn lên bởi sự kiện 
VnExpress Marathon Sparkling 
Quy Nhơn 2022. Nhiều du 
khách đã đến Quy Nhơn du 
lịch vài lần, nhưng kết hợp du 
lịch lẫn tham gia giải VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 
2022 là cảm giác rất mới. Anh 
Trương Văn Tâm, ở TP Hồ Chí 
Minh, tâm tình: “Lần này trở lại 
Quy Nhơn tham gia giải chạy 
kết hợp du lịch, tôi thấy náo nức 
lắm! Quy Nhơn không những 
đẹp, mà còn quyến rũ du khách 
bởi sự thân thiện, hiếu khách, 
hơn nữa cung đường chạy lại 
thay đổi so với trước nên tôi rất 
hào hứng”. 

Còn chị Đoàn Thị Kim Tuyến, 
ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - 
Huế), chia sẻ: “Quy Nhơn hấp 
dẫn tôi với nhiều điểm đến thú 
vị như: Bãi biển Kỳ Co, Eo Gió, 

l Hội An tung loạt sự kiện 
chào đón mùa du lịch hè từ 
nay đến hết tháng 7, đáng 
chú là: Festival biển Hội An - 
Cảm xúc mùa hè, diễn ra vào 
chiều 18.6 với chương trình 
nghệ thuật sôi nổi, trẻ trung, 
mang âm hưởng biển của Hội 
An dành tặng du khách; từ 
ngày 24 đến 30.6 sẽ diễn ra 
Ngày hội thả diều; Carnaval 
Vũ điệu cảm xúc sẽ là chương 
trình đầy màu sắc diễn ra vào 
ngày 2.7 tại bãi biển An Bàng…

(Theo TTO)
l Chiều 10.6, Hội Doanh 

nhân TP Buôn Ma Thuột, Viện 
Kinh tế du lịch nông nghiệp 
(Liên hiệp các Hiệp hội khoa 
học kỹ thuật Việt Nam) và Báo 
Lao Động phối hợp tổ chức Tọa 
đàm “Tạo sức bật cho du lịch 
Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trong 
tình hình mới” tại TP Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Theo VOV)

l Từ đầu năm đến nay, 
huyện đảo Lý Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi đón gần 40.000 
du khách và phần lớn đều 
lưu trú lại trên đảo. Lượng du 
khách này mang lại doanh thu 
du lịch khoảng 60 tỷ đồng. Mỗi 
ngày, có khoảng 8 chuyến tàu 
nhập cảng với lượng khách 
dao động từ 600 - 700 người. 
Với những ngày cuối tuần, số 
lượng có thể tăng đột biến lên 
đến 1.400 người/ngày. Con 
số này tăng khoảng 50% so 
với lượng khách cùng kỳ năm 
2021. Để kích cầu du lịch, thời 
gian đến, UBND huyện Lý Sơn 
sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm 
du lịch thể thao, giải trí biển và 
trải nghiệm cuộc sống hằng 
ngày của người dân Lý Sơn như 
mô tô nước, lướt ván, lặn biển, 
leo núi, câu mực, câu cá dưới 
biển; trồng hành, tỏi…  

(Theo VNN)

Thác Vực Hòm nằm đầu 
nguồn một con suối lớn ở thôn 
Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện 
Tuy An, tỉnh Phú Yên (ảnh); 
cách trung tâm TP Quy Nhơn 
chừng 90 km về phía Nam. Đây 
là thác nước nguyên sơ, nép 
mình bên những cột đá bazan 
có hình dáng như những cột 
đá nổi tiếng ở Gành Đá Đĩa úp 
ngược và đây cũng chính là một 
nét độc đáo hút hồn ta ngay từ 
lần đầu tiên. 

Chân thác nước là một hồ 
rộng hình trái tim, vào những 
ngày nhiều nắng sẽ xanh lung 
linh, tuyệt đẹp. Hồ này khá 
rộng đủ để ta có thể chèo sup, 
làm vài vòng bơi. Hơn nữa 
quanh vùng thác - hồ là rừng 
cây xanh ngăn ngắt một màu, 
đem đến cho bạn trải nghiệm 

thú vị và cảm giác an bình.
Vùng quanh thác Vực Hòm 

đủ rộng để bạn có thể dựng 
lều cắm trại dã ngoại. Xin lưu 
ý, bao quanh khu vực này là 
dãy núi nên gần như không 

có sóng điện thoại, 3G, 4G; và 
bạn nên lưu ý dọn dẹp vệ sinh 
sau khi ăn uống, sinh hoạt để 
đảm bảo môi trường xanh, 
sạch, đẹp.

ROBEHIEU ROBE

đảo Hòn Khô, tháp Đôi... và ẩm 
thực rất phong phú. Sau khi kết 
thúc giải VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022, tôi 
sẽ đưa cả nhà tham quan, khám 
phá Quy Nhơn”.

Không những du khách mà 
người dân phố biển cũng rất 
hưởng ứng ngày hội marathon 
hoành tráng này. Chị Lê Thị 
Hoa, ở phường Nguyễn Văn 
Cừ (TP Quy Nhơn) bày tỏ: “Giải 
VnExpress Marathon Sparkling 
Quy Nhơn 2022 là sân chơi bổ 
ích đối với người lớn lẫn thiếu 
nhi tham gia. Tôi rất mong 
thành phố, tỉnh sẽ tổ chức nhiều 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
TDTT để thu hút du khách đến 
nhiều hơn”.

Với hàng nghìn VĐV về 

tham gia VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022, cùng 
với số lượng du khách đến Quy 
Nhơn du lịch dịp hè, các cơ sở 
lưu trú đã chuẩn bị để đón tiếp 
chu đáo. 

Ông Trần Ngọc Thành, đại 
diện Khách sạn Canary Gold 
Quy Nhơn, cho biết: “Khách 
sạn chúng tôi mới đưa vào hoạt 
động dịp lễ 30.4 - 1.5, cơ sở vật 
chất mới, đội ngũ phục vụ có 
tay nghề nên chất lượng phục 
vụ đáp ứng sự hài lòng của du 
khách. Hiện tại, khách sạn có 
110 phòng, đạt công suất lưu 
trú 80%”. 

Để phục vụ sự kiện, TP Quy 
Nhơn đẩy mạnh công tác chỉnh 
trang cảnh quan, vệ sinh môi 
trường… Thành phố cũng tổ 

chức Ngày hội Văn hóa - Thể 
thao miền biển TP Quy Nhơn 
lần thứ XV - năm 2022 với nhiều 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
TDTT nhằm quảng bá du lịch.

Với sự chuẩn bị chu đáo, 
Quy Nhơn - Bình Định đã sẵn 
sàng chào đón các VĐV về tham 
gia giải VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022, 
du khách đến du lịch trong 
dịp hè này. Ông Huỳnh Cao 
Nhất, Phó Giám đốc Sở Du 
lịch, cho biết: Ngành Du lịch 
đã hướng dẫn các cơ sở lưu 
trú; khu, điểm du lịch; nhà 
hàng đẩy mạnh tuyên truyền 
trực tiếp sự kiện VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 
2022, chuẩn bị tốt về cơ sở vật 
chất, nhân lực phục vụ VĐV, 

du khách. Chúng tôi cũng đã 
vận động 10 cơ sở lưu trú giảm 
giá dịch vụ 10% cho các VĐV. 
Chỉ đạo bộ phận chuyên môn 
tăng thời gian trực tại quầy 
thông tin hỗ trợ khách du 
lịch tại sân bay Phù Cát để tư 
vấn, giải đáp thông tin, hướng 
dẫn sử dụng mã QR, sử dụng 
app du lịch thông minh, tờ rơi 
tư vấn du lịch cho du khách… 
Quan trọng nhất, đó là phải tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm 
tình trạng chặt chém, bắt chẹt 
du khách để giữ hình ảnh du 
lịch Quy Nhơn - Bình Định.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Phố biển Quy Nhơn
rộn ràng đón khách
Không chỉ nổi tiếng với 
thắng cảnh đẹp, Quy Nhơn 
còn tổ chức nhiều hoạt động 
văn hóa, thể thao, đặc biệt 
sự kiện VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022 là 
cơ hội quảng bá du lịch, thu 
hút du khách về Quy Nhơn 
trong dịp hè này.

ĐIỂM ĐẾN TIN VẮN

Đưa Quy Nhơn 
trở thành điểm đến
hàng đầu châu Á

Ông Nguyễn Phương 
Nam, Phó Chủ tịch UBND 
TP Quy Nhơn, cho biết: 
“UBND TP Quy Nhơn đang 
hướng tới phát triển du lịch 
trở thành điểm đến hàng 
đầu châu Á vào năm 2030. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi 
định hướng bảo tồn, phát 
huy các giá trị văn hóa đặc 
trưng, kết nối với các vùng 
phụ cận để thực hiện các 
chuỗi hoạt động du lịch; 
phối hợp ngành Du lịch 
triển khai các sản phẩm du 
lịch đêm nhằm phục vụ du 
khách những trải nghiệm 
thú vị khi đến Quy Nhơn”.

Nguyên sơ thác Vực Hòm

Chiều về, bãi biển Quy Nhơn 
đông vui người tắm biển, dạo mát.
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Du khách 
chụp ảnh 

tại Quảng 
trường 

Nguyễn 
Tất Thành.

Ảnh: 
NGỌC 

NHUẬN

Các VĐV đến nhận bib và chọn mua trang phục TDTT. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

Hầu hết các khách sạn ở Quy Nhơn đạt công suất lưu trú 
80 - 90%, nhiều khách sạn dọc biển đã kín phòng. 

Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Xây dựng môi trường sống 
an toàn cho phụ nữ

Nhiều phụ nữ chưa hiểu rõ quyền lợi của bản thân nên đã chịu thiệt, phổ biến nhất là trở thành nạn nhân 
của bạo lực gia đình. Do đó, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, nâng cao 
hiểu biết, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ.

Buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ năm 2022 tại 
huyện Tuy Phước.                                     Ảnh: D.L

Thiệt thòi, chịu đựng
Nhiều trường hợp phụ nữ 

bị bạo hành nhưng cố chịu 
đựng vì tâm lý lo ngại, dè 
chừng. Nhớ lại những ngày 
chung sống với bạo lực gia 
đình, chị N.T.H. (SN 1970, ở 
phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn) không khỏi nghẹn ngào. 
Là lao động chính trong gia 
đình, chị H. tất bật sớm hôm 
để nuôi con, chăm chồng, 
không muốn người thân phải 
chịu khổ. Chị sẵn sàng hy sinh 
thời gian nghỉ ngơi trong ngày 
để nhận thêm việc, tăng thu 
nhập cho gia đình. Thế nhưng, 
chồng chị ngoại tình, to tiếng, 
“động tay chân” với vợ bất kể 
lúc tỉnh hay say. 

“Tôi cố gắng chịu đựng bởi 
vừa ngại, vừa lo vì chỉ mình 
chồng đứng tên tất cả giấy tờ 
nhà. Nếu phản kháng, tôi sợ 
mình không còn nơi nào để 
đi. Tôi cũng không biết nhờ 
ai giúp đỡ để thoát khỏi tình 
trạng này”, chị H. chia sẻ.

Bên cạnh đó, bạo lực gia 
đình gây tổn hại đến thân 
thể và sức khỏe tinh thần của 
nhiều chị em. Như chị L.T.H. 
(SN 1995, xã Nhơn Phúc, TX 
An Nhơn) bị chồng bạo hành 
nhiều lần, một bên mắt bị hỏng, 
phải vào TP Hồ Chí Minh chữa 
trị. Hoàn cảnh khó khăn cộng 
thêm tâm lý lo lắng, sợ hãi, 
khiến chị nhiều đêm mất ngủ, 
sức khỏe càng sa sút. 

Chị H. tâm sự: Vì mâu 
thuẫn nên vợ chồng thường 

xuyên “lời qua tiếng lại”, rồi 
“động tay động chân”. Ban 
đầu, sợ mọi người chê cười nên 
tôi không dám nói ra, chỉ biết 
cắn răng chịu đựng. Tôi cũng 
nghĩ, đây là chuyện trong nhà 
nên phải tự giải quyết, không 
ai giúp mình được.

Tích cực hỗ trợ, nâng cao 
hiểu biết 

Mang tâm lý e dè, ngại 
chia sẻ việc bị bạo hành, chị 
em vô tình tiếp tay cho tình 
trạng trên tiếp tục diễn ra. 
Để nâng cao hiểu biết cho 
phụ nữ, các cấp Hội LHPN 
đã triển khai nhiều hoạt động, 

thành lập một số mô hình liên 
quan với phương châm “sát 
thực tế, chú trọng hiệu quả, 
hỗ trợ tối đa”.

Trước hết, các hội cơ sở đã 
tìm hiểu, tiếp cận các trường 
hợp phụ nữ là nạn nhân hoặc 
có nguy cơ cao bị bạo hành tại 
địa phương; nắm rõ mức độ 
nghiêm trọng của sự việc, từ 
đó đề xuất biện pháp hỗ trợ 
phù hợp. Nhờ được can thiệp 
kịp thời, nhiều trường hợp đã 
tìm ra hướng giải quyết, xây 
dựng gia đình hạnh phúc. Gia 
đình chị N.T.T.T. (SN 1995, ở 
phường Tam Quan, TX Hoài 
Nhơn) “cơm chẳng lành, canh 

chẳng ngọt”, thường xuyên xô 
xát, thậm chí có khi chị T. còn 
nghĩ quẩn. Thế nhưng, nhờ 
thường xuyên trò chuyện, nắm 
bắt tình hình của chị T. qua 
nhiều kênh khác nhau, Hội 
LHPN phường đã đến nhà 
khuyên ngăn, hòa giải, đồng 
thời hỗ trợ chị hoàn thiện các 
thủ tục vay vốn, mở cửa hàng 
để giảm bớt áp lực kinh tế. Giờ 
đây, hai vợ chồng chí thú làm 
ăn, không khí gia đình không 
còn căng thẳng như trước.

Tương tự, để chị L.T.H. cải 
thiện chất lượng cuộc sống, 
Hội LHPN xã Nhơn Phúc 
đã hướng dẫn chị làm hồ sơ 

hưởng chế độ bảo trợ xã hội, 
với mức 405 nghìn đồng/tháng. 
Hội LHPN TX An Nhơn cũng 
hỗ trợ 2 con heo giống trị giá 
2,4 triệu đồng để chị chăn 
nuôi, trang trải phần nào chi 
phí điều trị bệnh.

Song song với đó, công tác 
tuyên truyền tiếp tục được 
đẩy mạnh để chị em tiếp cận 
với các kiến thức về Luật Hôn 
nhân gia đình, Luật Bình đẳng 
giới… từ đó nâng cao hiểu biết 
pháp luật, góp phần xây dựng 
môi trường sống lành mạnh, 
tiến bộ. Nhiều hình thức tuyên 
truyền được áp dụng, như sân 
khấu hóa, tổ chức các hội thi và 
cuộc thi online… Ngoài ra, việc 
thành lập các CLB Gia đình 
hạnh phúc, CLB Hôn nhân 
gia đình, CLB Xây dựng gia 
đình phát triển bền vững… 
đã tạo môi trường phù hợp 
để chị em giao lưu, sinh hoạt, 
chia sẻ những căng thẳng trong 
đời sống thường ngày. Các mô 
hình Trợ giúp pháp lý, Địa chỉ 
tin cậy cũng ngày càng được 
mở rộng để kịp thời tư vấn, 
giúp đỡ, góp phần xây dựng 
môi trường sống an toàn cho 
phụ nữ.

“Xóa bỏ bạo lực gia đình là 
điều kiện quan trọng để tạo nên 
môi trường sống an toàn cho phụ 
nữ. Do đó, các cấp Hội LHPN sẽ 
triển khai nhiều chương trình, 
mô hình lồng ghép kiến thức liên 
quan để chị em hiểu đúng, hiểu 
đủ về quyền lợi bản thân; chủ 
động giải quyết một số vấn đề 
trong cuộc sống, tạo nền tảng cho 
sự phát triển toàn diện”, Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh 
Đặng Thị Hồng Hạnh cho biết.                           

DƯƠNG LINH

Cần tuyên truyền, 
nhân rộng các 
điển hình “Mẹ đỡ đầu” 

Đó là vấn đề nhận được nhiều sự quan 
tâm tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về 
việc thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” 
vừa được Đảng ủy cơ quan Trung ương 
Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Theo thông tin từ Hội thảo, chương 
trình “Mẹ đỡ đầu” đã đạt được những 
kết quả tích cực bước đầu. Tính đến ngày 
21.4, các cấp Hội đã vận động, kết nối, hỗ 
trợ, đỡ đầu được 5.444 trẻ mồ côi, trong đó 
có 1.653 trẻ mồ côi do Covid-19 và 3.791 
trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Tuy 
nhiên, vẫn còn hơn 2.000 trẻ mồ côi do 
Covid-19, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó 
khăn vẫn chưa được giúp đỡ.

Do đó, cần xây dựng các điển hình 
trong chương trình, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nhân rộng để huy động 
thêm nguồn lực hỗ trợ, tăng độ phủ sóng 
cho chương trình, từ đó tăng số lượng trẻ 
được đỡ đầu trên toàn quốc.

Riêng tại tỉnh Bình Định, tính đến 
ngày 10.6, có 212 trẻ mồ côi được đỡ đầu, 
trong đó có 41 trẻ mồ côi do Covid-19. 

T.HẰNG

Vượt khó, giúp người từ nghề bó chổi

Chị Trinh (phải) đang hướng dẫn bà Tò hoàn thiện sản phẩm.      Ảnh: D.N

Nhờ không ngừng nỗ lực, chị 
Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1983, ở xã 
Hoài Châu, TX Hoài Nhơn) đã vượt 
khó, khởi nghiệp thành công với nghề 
bó chổi. Với phương châm “tích tiểu 
thành đại”, chị dần mở rộng quy mô 
cơ sở, vừa nâng cao thu nhập cho bản 
thân, vừa góp phần giải quyết việc làm 
cho chị em tại địa phương.

Năm 2007, chị Trinh bắt đầu khởi 
nghiệp. Tuy nhiên, do chưa có kinh 
nghiệm, vốn đầu tư còn hạn chế nên 
việc kinh doanh chưa đạt hiệu quả. Nhờ 
sự động viên của Hội LHPN xã, chị 
mạnh dạn vay vốn Ngân hàng CSXH, 
mở rộng quy mô cơ sở. Song song đó, 
chị lân la tìm hiểu các mô hình hiệu quả, 
kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng. 
Ngoài ra, chị còn nghĩ ra một số cách 
làm mới giúp rút ngắn thời gian làm 
ra sản phẩm, nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng. Hiện tại, chị nhận gia công 12 
mặt hàng khác nhau, phù hợp với nhiều 
mục đích sử dụng.  

Chị Trinh chia sẻ: “Công việc này 
đơn giản, dễ học, dễ làm, giúp chị em 
ở địa phương tận dụng được thời gian 
nông nhàn, tạo thu nhập khá ổn định. 
Ngoài ra, với những chị em lớn tuổi 

thì đan bó chổi vừa là việc làm cho “đỡ 
buồn tay chân”, không phụ thuộc vào 
con cháu”. 

Thấu hiểu các khó khăn trong quá 
trình khởi nghiệp, chị Trinh sẵn sàng 
hỗ trợ chị em học nghề, làm việc tại cơ 
sở. Đến khi thành thạo, chị em có thể 
nhận nguyên liệu về nhà làm để nâng 
cao năng suất, cải thiện thu nhập. Chính 
vì sẵn sàng tạo điều kiện cho người lao 
động, cơ sở bó chổi của chị dần quen 
thuộc với chị em trong và ngoài xã. Hiện 
tại, cơ sở có 6 lao động chính và hơn 10 

người nhận gia công 
sản phẩm tại nhà, 
thu nhập tùy theo 
số sản phẩm làm ra, 
trung bình 4 - 5 triệu 
đồng/tháng. 

Bà Lê Thị Tò (61 
tuổi, ở xã Hoài Phú) 
chia sẻ: “Ít nơi nào 
nhận những người 
ở độ tuổi của tôi 
vào làm việc. Với 
những người sống 
một mình, không 
nơi nương tựa như 
tôi, thu nhập có từ 

việc bó chổi quan trọng lắm! Công việc 
nhẹ nhàng này giúp tôi nuôi sống bản 
thân, khuây khỏa bớt nỗi cô đơn của 
tuổi già”.

Chị Hoàng Thị Kim Giang, Chủ tịch 
Hội LHPN xã Hoài Châu, cho biết: “Cơ 
sở bó chổi của chị Trinh đã tạo việc làm 
cho nhiều phụ nữ, đặc biệt là người lớn 
tuổi nhưng vẫn còn mong muốn được 
lao động để kiếm thêm thu nhập. Nhờ 
đó, góp phần giải quyết việc làm cho 
phụ nữ tại địa phương”.

DIỆU NGỌC 
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“Cánh cửa” mở lại
Theo báo cáo của các DN 

có chức năng đưa lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng, 6 tháng đầu năm 2022, 
toàn tỉnh có 443/700 lao động 
tham gia xuất khẩu lao động, 
đạt 63,2% so với kế hoạch. 
Trong đó, Nhật Bản có 428 
người, Hàn Quốc 1 người, Đài 
Loan 8 người, các nước khác 6 
người. Phần lớn lao động xuất 
cảnh thành công trong 6 tháng 
đầu năm là những người đã 
vượt qua vòng phỏng vấn của 
DN Nhật Bản trong thời gian 
trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19. 

Vừa xuất cảnh vào tháng 
trước, Khổng Vĩnh Thái (24 tuổi, 
ở phường Hoài Hương, TX Hoài 
Nhơn) đang trong giai đoạn tập 
sự tại DN trong lĩnh vực cơ khí 
tại Nhật Bản. Bà Dương Thị Nở 
(50 tuổi, mẹ của Thái) tâm sự: 
“Nếu không có dịch Covid-19, 
có lẽ Thái đã xuất cảnh từ hơn 
một năm trước. Bây giờ, con 
đang ở Nhật. Con gọi điện về 
cho mình xem con nói chuyện 
với người Nhật bằng tiếng 
Nhật, xem các đồ dùng điện 
tử hiện đại trong ký túc xá của 
DN… Tôi thấy mừng trong 
lòng, vì con đã thích nghi với 
cuộc sống, công việc bên đó; 
bởi mình đi làm mướn mà qua 
đó lơ ngơ, thiếu tự tin thì tôi 
lo lắm!”. 

Theo bà Nở, Thái quyết 

(BĐ) - Thực hiện Nghị 
định số 28/2022/NĐ-CP về 
chính sách tín dụng ưu đãi 
thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển  
KT-XH vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 
2021 - 2025), UBND tỉnh yêu 
cầu Ban Dân tộc tỉnh hướng 
dẫn các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tổ chức triển khai 
rà soát, tổng hợp, xác định 
nhu cầu vay vốn của các đối 
tượng thụ hưởng theo quy 
định. Mục tiêu hướng đến 
là đảm bảo công khai, minh 
bạch, tránh lợi dụng, trục lợi. 
Việc rà soát là cơ sở thực hiện 
chính sách tín dụng đối với 
chương trình mục tiêu quốc 
gia về phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi theo Quyết định số 
28/2022/NĐ-CP.

Các tổ chức hội, đoàn thể 
cấp tỉnh cũng chỉ đạo hội, đoàn 
thể cấp dưới tăng cường công 
tác phối hợp, tuyên truyền 
công khai chính sách về tín 

(BĐ) - Trong 6 tháng đầu 
năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Hoài Ân hỗ trợ xây 
dựng 33 nhà Đại đoàn kết cho 
hộ nghèo. Đến nay, đã nghiệm 
thu, bàn giao đưa vào sử dụng 
4 nhà, với kinh phí hỗ trợ 200 
triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới 
1 nhà bị sập tại thị trấn Tăng Bạt 
Hổ với mức hỗ trợ 35 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, MTTQ các 
cấp huyện Hoài Ân đã phối 
hợp tiếp nhận và phân phối 
tiền hàng cứu trợ, thăm hỏi, 
động viên, tặng quà 15 trạm 

y tế xã, thị trấn và lực lượng 
tuyến đầu phòng chống dịch 
Covid-19 với tổng số tiền 52,5 
triệu đồng. Đồng thời, thăm, 
tặng quà cho 280 hộ cận nghèo, 
hộ gia đình chính sách, hộ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
(119,8 triệu đồng), 50 hộ đồng 
bào dân tộc thiểu số đang thực 
hiện các biện pháp cách ly, theo 
dõi để phòng chống dịch (trên 
25 triệu đồng); thăm hỏi, trao 
17 suất quà cho các gia đình có 
người thân bị chết do Covid-19 
(14 triệu đồng).        AN PHƯƠNG 

l Tại buổi làm việc với 
Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn vào ngày 9.6, 
Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt 
Nam mong muốn kết nối với 
Nhà trường trong nhiều hoạt 
động như hỗ trợ sinh viên thực 
tập, tuyển dụng. Trong đó, DN 
có nhu cầu kết nối sinh viên 
thực tập, tuyển dụng tập trung 
vào các ngành nghề: Cơ khí, 

điện, chăn nuôi thú y. 
l Trong tháng 5.2022, 

BHXH tỉnh đã thanh tra, kiểm 
tra một cơ sở khám chữa bệnh 
BHYT, 2 đại lý thu, đại diện chi 
trả; thanh tra, kiểm tra đột xuất 
tại 2 đơn vị sử dụng lao động. 
Số tiền thu hồi về Quỹ BHYT 
do các cơ sở khám chữa bệnh 
BHYT chi sai quy định là 272,7 
triệu đồng.                     AN KHANG

Mùa vui mới 
cho xuất khẩu lao động

Sau khi đại dịch Covid-19 tạm lắng, các nước (trong đó có Nhật Bản - thị trường đang được phần đông lao động 
trong tỉnh lựa chọn đi làm việc theo hợp đồng) chính thức mở cửa trở lại đường bay quốc tế dành cho Visa thực tập 
sinh, du học sinh. Điều này đã mở ra niềm vui cho người lao động sau gần 2 năm chờ đợi. 

định đi xuất khẩu lao động vì ở 
địa phương đã có nhiều người 
đi làm việc thành công ở nước 
ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Em 
trai Thái vừa học xong lớp 11 
dự kiến cũng sẽ theo anh ngay 
khi vừa tốt nghiệp bậc THPT. 
Lựa chọn này được gia đình 
ủng hộ. 

Ở tuổi 20, Phạm Đình Lê An 
(ở phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn) xác định xuất khẩu lao 
động là con đường để tạo đà 
cho những đổi thay tích cực. 
Chọn học nghề ngay sau khi 
hết bậc THCS, sau tốt nghiệp, 
An đi làm một năm rồi bắt đầu 
học tiếng Nhật, chuẩn bị hành 
trang để đi làm việc theo hợp 
đồng tại Nhật. Vượt qua vòng 
phỏng vấn của một đơn hàng 
gần 2 năm trước nhưng cơ hội 
làm việc của An “về không” khi 

không thể xuất cảnh, đơn hàng 
bị hủy. Không tránh khỏi những 
chán nản, nhưng An vẫn hết 
sức nhẫn nại. Cuối năm 2021, 
An tiếp tục tham gia phỏng vấn 
một đơn hàng khác về lĩnh vực 
nhuộm và thành công. 

Sáng 11.6, An cho biết đang 
chuẩn bị các vật dụng cần thiết 
để lên đường vào TP Hồ Chí 
Minh chiều cùng ngày; sẽ xuất 
cảnh trong vài ngày tới. “Sự 
cố gắng, nhẫn nại của em đã 
có kết quả. Giờ thì lại bồi hồi, 
hơi buồn vì xa cha mẹ, ngoài 
ra, em cũng có chút lo lắng cho 
những ngày tháng phía trước 
tại Nhật Bản. Trong 3 năm tới, 
mục tiêu của em là làm việc, 
nâng cao trình độ tiếng Nhật, 
tích lũy kinh nghiệm, tiền bạc. 
Em sẽ cố gắng hết sức”, An 
chia sẻ. 

Mở rộng các cơ hội hợp tác
Là một trong những đơn vị 

cung ứng lao động cho công 
tác xuất khẩu lao động, đến 
nay, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm tỉnh đã tổ chức tư vấn về 
xuất khẩu lao động cho 330 
lượt lao động. Qua đó, có 110 
lao động đã đăng ký tham gia 
xuất khẩu lao động, tập trung 
vào thị trường Nhật Bản. Đến 
nay, đã có 30 lao động đạt 
vòng phỏng vấn của DN Nhật 
Bản; 6 trường hợp trong số 
này đã xuất cảnh. 

Thông qua mạng xã hội, 
Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh tiếp tục thông tin cho 
người lao động về các đơn 
hàng đi làm việc tại Nhật 
Bản đang cần ứng viên. Gần 
đây nhất là các đơn hàng: Gia 
công chế biến thịt, bảo dưỡng 

máy cơ khí, máy xây dựng, 
gia công kim loại, cốt thép, tô 
trát, lắp cốt pha…

Trong tháng 5.2022, Sở 
LĐ-TB&XH đã có buổi tiếp 
và làm việc với Công ty CP 
xuất nhập khẩu chuyên gia, 
lao động và kỹ thuật (IMS - 
Bộ Công Thương), Chủ tịch 
Nghiệp đoàn IHD (Nhật 
Bản) về việc hỗ trợ người lao 
động nghèo, lao động mồ côi, 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
điều dưỡng viên đi làm việc 
theo hợp đồng tại Nhật Bản. 
Chương trình sẽ hỗ trợ toàn 
bộ các chi phí trước khi người 
lao động xuất cảnh. Người lao 
động không phải chi trả bất kỳ 
một khoản phí nào trước khi 
sang Nhật Bản. Việc thực hiện 
chi trả sẽ bắt đầu khi người 
lao động chính thức làm việc 
bằng hình thức trừ dần lương 
trong vòng 3 năm cho đến khi 
đủ 60 triệu đồng. Theo nhận 
định của Sở LĐ-TB&XH, khi 
triển khai, chương trình sẽ 
góp phần vào công tác giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn. 

Mới đây, Sở LĐ-TB&XH 
đã đề nghị Trường CĐ Y tế 
Bình Định, Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định, Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp Bình 
Định, phòng LĐ-TB&XH cấp 
huyện thông tin đến người lao 
động đã tốt nghiệp hoặc đang 
học năm cuối chuyên ngành 
điều dưỡng về chương trình 
tuyển chọn thực tập sinh đi 
thực tập kỹ thuật tại Nhật 
Bản để người lao động biết 
và đăng ký tham gia khi có 
nguyện vọng.     NGUYỄN MUỘI

Người lao động Việt Nam, trong đó có lao động Bình Định, xuất cảnh đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản trong tháng 
5.2022 thông qua Chi nhánh Công ty CP TRAENCO - Trung tâm Phát triển nhân lực HITECO.                                             Ảnh: HITECO

Rà soát nhu cầu vay vốn theo 
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP

dụng ưu đãi thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia phát 
triển KT-XH vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2030. 

Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH tỉnh chỉ đạo phòng giao 
dịch cấp huyện tham mưu cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
cấp huyện chỉ đạo rà soát 
lập danh sách đối tượng thụ 
hưởng trình cấp thẩm quyền 
phê duyệt; triển khai kịp thời, 

hiệu quả tín dụng ưu đãi thực 
hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi. Đồng thời, 
tuyên truyền rộng rãi chương 
trình tín dụng chính sách 
theo Nghị định số 28/2022/
NĐ-CP trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, công khai 
chính sách tại các điểm giao  
dịch xã…

N.M

Một gia đình dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh sử dụng vốn vay hiệu quả vào 
chăn nuôi bò.                                        Ảnh: Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Canh

HOÀI ÂN:

Hỗ trợ xây dựng 33 nhà 
Đại đoàn kết

TIN VẮN
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Bình Định

Sau khi nhận thông báo 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường 
bộ với lỗi vi phạm về tốc độ, 
anh Q.T.N. (tỉnh Phú Yên) đã 
được cán bộ, chiến sĩ Phòng 
CSGT (CA tỉnh) cho xem toàn 
bộ hình ảnh vi phạm khi đến 
làm việc tại đơn vị. 

“Thú thật, hình ảnh quá 
rõ ràng, không chỉ cận biển 
số xe mà còn chỉ rõ vị trí vi 
phạm, tôi không thể chối gì 
nữa. Đúng là tại thời điểm 
đó tôi có điều khiển phương 
tiện vượt tốc độ để kịp chuyến 
hàng. Tôi sẽ không chủ quan, 
không vi phạm tốc độ nữa”, 
tài xế N. cho biết.

Điều khiển ô tô với tốc 
độ vượt quá quy định 10 - 20 
km/h khi lưu thông trên km 
21+100 QL 19 (đoạn qua TX 
An Nhơn), anh P.V.Q. (TP Quy 
Nhơn) bị xử phạt hành chính 5 
triệu đồng và tước giấy phép 
lái xe 2 tháng. “CSGT không 
đứng tại vị trí đó không có 
nghĩa là vi phạm của mình 
không bị phát hiện. Bởi, các 
tuyến đường có gắn camera 
rất nhiều, mình cứ tuân thủ 
quy định về giao thông để 
không bị xử phạt”, anh Q. 
chia sẻ sau khi thực hiện xong 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính.

Trong các biện pháp nghiệp 
vụ được triển khai, công tác xây 
dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ kết hợp với công tác 
dân vận của lực lượng CAND 
luôn đóng vai trò then chốt. “Là 
lực lượng chuyên trách trong 
công tác này, cán bộ chiến sĩ 
làm công tác phong trào toàn 
dân bảo vệ ANTQ qua các thời 
kỳ đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Đóng góp của họ tuy 
thầm lặng nhưng vô cùng quan 
trọng, được các cấp, các ngành 
ghi nhận, biểu dương”, đại tá 
Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc 
CA tỉnh, khẳng định.

Tháng 6.1994, Phòng Công 
tác vận động quần chúng bảo 
vệ ANTT được thành lập; đến 
năm 1997, đổi tên thành Phòng 

Cục CSGT hỗ trợ 
làm cầu, đường; 
thăm và tặng 
quà tại Phù Cát

(BĐ) - Ngày 11.6, Cục CSGT 
(Bộ CA) phối hợp với CA tỉnh 
khánh thành công trình cầu, 
đường Mương Khai Trên tại 
thôn Cảnh An (xã Cát Tài, 
huyện Phù Cát) . 

Công trình có chiều dài trên 
670 m; bề mặt đường, cầu rộng 
3,5 m; thiết kế theo chuẩn đường 
cấp phối giao thông nông thôn; 
mức đầu tư trên 500 triệu đồng, 
trong đó Hội Phụ nữ Cục CSGT 
(Bộ CA) hỗ trợ 200 triệu đồng. 
Công trình hoàn thành sẽ góp 
phần cải thiện hạ tầng giao 
thông tại địa phương, đáp ứng 
nhu cầu đi lại, vận chuyển vật 
tư, nông sản phục vụ sản xuất 
nông nghiệp cho người dân.

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm 
và tặng quà cho 3 mẹ Việt Nam 
anh hùng tại xã Cát Tài, tặng 
27 suất quà cho các nạn nhân 
TNGT, gia đình khó khăn trên 
địa bàn huyện Phù Cát. Tổng trị 
giá quà tặng gần 100 triệu đồng.                      

       K.A

Tạm giữ ô tô 
không giấy tờ

Ngày 9.6, Phòng Cảnh sát 
kinh tế (CA tỉnh) phối hợp với 
CA phường Trần Phú (TP Quy 
Nhơn) kiểm tra ô tô nhãn hiệu 
PORSCHE mang biển kiểm 
soát 29A-860.83 đậu trước 
khách sạn The Beach Hotel (234 
Xuân Diệu, TP Quy Nhơn). Qua 
làm việc với khách sạn, chiếc 
xe là do ông N.V.H (ở TP Hà 
Nội, đang tạm trú tại khách 
sạn) điều khiển. Tại thời điểm 
kiểm tra, ông H. chưa xuất 
trình được giấy tờ có liên quan 
đến chiếc ô tô nói trên. Phòng 
Cảnh sát kinh tế đã ra quyết 
định tạm giữ ô tô để xác minh 
làm rõ.                              T.LONG

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

Xử lý hiệu quả vi phạm 
tốc độ bằng camera 

Để hạn chế vi phạm về giao 
thông nói chung và vi phạm 
về tốc độ nói riêng, cảnh sát 
giao thông toàn tỉnh triển 
khai nhiều biện pháp nghiệp 
vụ hiệu quả, nhất là tăng 
cường xử lý nguội qua hệ 
thống camera.

Các vi phạm về giao thông, trong đó có vi phạm về tốc độ sẽ được các camera ghi, truyền về Phòng CSGT (CA tỉnh).     Ảnh: K.A

Thầm lặng vì bình yên cuộc sống
Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn ổn 
định, nhiều loại tội phạm được kéo giảm và từng bước bị đẩy lùi. Trong 
thành quả chung này có sự đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ làm 
công tác xây dựng phong trào.

Lãnh đạo và cán bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (CA tỉnh) 
hướng dẫn Cục Dự trữ quốc gia khu vực Nghĩa Bình xây dựng mô hình ANTT.                                                                                                       

 Ảnh: M.N

Đây chỉ là hai trong rất 
nhiều trường hợp vi phạm 
đã bị phát hiện thông qua 
các thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ của CSGT làm nhiệm vụ 
trực tiếp trên đường và thông 
qua hệ thống camera giám sát 
được lắp đặt trên các tuyến 
quốc lộ. Cụ thể, thông qua 
camera giám sát, khi phát 
hiện vi phạm, hệ thống sẽ tự 
động ghi, lưu và truyền tải dữ 
liệu vi phạm đến máy chủ đặt 
tại Phòng CSGT (CA tỉnh). Tại 
đây, hệ thống tự mã hóa biển 
số xe, lỗi vi phạm; tùy vào 
tình hình thực tế, lực lượng 
kiểm soát hình ảnh vi phạm 
liên hệ ngay với các tổ tuần 
lưu để kịp thời có mặt xử lý vi 
phạm tại chỗ hoặc gửi thông 
báo vi phạm về địa phương 
nơi chủ xe đăng ký sở hữu 
phương tiện. 

“Thực tế, nhiều trường hợp 
cho rằng mình không vi phạm 
cho đến khi được xem cụ thể 
hình ảnh trích xuất. Cũng có 

một số trường hợp lấy lý do 
không nhận được thông báo 
nên không đến giải quyết, chỉ 
đến khi bị từ chối kiểm định 
mới chịu chấp hành”, trung tá 
Tô Hồng Phúc, Phó đội trưởng 
Đội Tuyên truyền, điều tra, xử 
lý (Phòng CSGT, CA tỉnh) nêu 
thực tế.

Được biết, từ đầu năm 2022 
đến nay, hệ thống camera đã 
ghi nhận hơn 3.500 trường hợp 
vi phạm, trong đó vi phạm về 
tốc độ hơn 1.000 trường hợp; 
gần 500 trường hợp đã thực 
hiện quyết định xử phạt. “Mục 
tiêu chúng tôi đặt ra không 
phải là xử lý được bao nhiêu 
trường hợp vi phạm, mà là 
phòng ngừa, nâng cao ý thức 
cho tất cả mọi người, nhất là 
các tài xế. Bởi khi có hệ thống 
camera dọc tuyến thì các lái 
xe sẽ có tâm lý bị giám sát mọi 
lúc, mọi nơi suốt hành trình; 

từ đó có ý thức hơn trong việc 
chấp hành pháp luật về giao 
thông, góp phần phòng ngừa 
TNGT”, thượng tá Ngô Đức 
Hoài, Phó trưởng Phòng CSGT 
(CA tỉnh) nói. 

Có thể nói, chạy quá tốc độ 
quy định là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn đến 
TNGT. Cùng với việc bố trí 
lực lượng công khai, mật phục 
cùng thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ để xử lý, hệ thống camera 
cố định đặt dọc tuyến đã và 
đang góp phần tích cực vào 
việc nâng cao ý thức của người 
tham gia giao thông. Thời gian 
tới, lực lượng CSGT sẽ đề 
xuất UBND tỉnh tiếp tục lắp 
đặt thêm nhiều camera trên 
các tuyến quốc lộ qua địa bàn 
tỉnh và các khu vực phức tạp 
về tình hình giao thông, góp 
phần kéo giảm các hành vi vi 
phạm giao thông.     KIỀU ANH

Xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ. Kế thừa truyền 
thống của lực lượng xây dựng 
phong trào trong những năm 
kháng chiến và sau ngày giải 
phóng, Phòng Xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã 
tích cực tham mưu cấp ủy, chính 
quyền chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương 
của Đảng, Nhà nước, Bộ CA về 
phát huy sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị trong 
công tác bảo vệ ANTT. 

Nhờ đó, phong trào ngày 
càng lan tỏa từ vùng núi cao 
đến miền biển đảo, vùng đồng 
bào theo tôn giáo. Nhiều mô 
hình ANTT đã được xây dựng, 
nhân rộng và chứng minh hiệu 
quả thiết thực dù đã triển khai 

hơn 20 năm, điển hình như mô 
hình “3 không” ở tuyến núi, 
“giáo họ không tội phạm và 
tệ nạn xã hội” ở các khu dân 
cư có đạo… Nhiều đơn vị, địa 
phương có những cách làm 
sáng tạo, xây dựng nhiều mô 
hình ANTT phát huy hiệu quả 
ở các dòng họ, thôn, xóm, làng, 
khu dân cư, trong các cơ quan, 

DN, trường học…
Lực lượng làm công tác 

phong trào đã hỗ trợ đắc lực 
CA, chính quyền các cấp kịp 
thời giải quyết các vụ việc xảy 
ra ngay tại cơ sở, không để xảy 
ra điểm nóng về ANTT. Đồng 
thời, góp phần tuyên truyền, 
vận động, khơi gợi ý thức tự 
giác phòng, chống tội phạm 

trong mỗi người dân. Nhờ 
đó, ngày càng xuất hiện nhiều 
gương điển hình tập thể, cá 
nhân có thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc trong việc phòng ngừa, 
tham gia truy bắt tội phạm.

“Không ít trường hợp người 
dân nhiệt tình giúp CA điều tra, 
phá án kịp thời. Trung bình mỗi 
năm, nhân dân cung cấp hàng 
nghìn nguồn tin có giá trị liên 
quan đến ANTT, giúp lực lượng 
CA phát hiện, điều tra, xử lý rất 
nhiều vụ việc”, thượng tá Phan 
Quang Định, Trưởng Phòng Xây 
dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ (CA tỉnh), chia sẻ.

Bên cạnh đó, với sự tận 
tình hướng dẫn, hỗ trợ của 
lực lượng làm công tác phong 
trào, nhiều cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã lựa chọn xây dựng 
các mô hình tự quản, tự phòng, 
tự bảo vệ phù hợp với điều kiện 
thực tế, tạo thành phong trào 
thi đua sôi nổi.  

 MINH NGỌC
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ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TIÊU BIỂU TẠ TRỌNG THẾ:

Sáng tạo vì doanh nghiệp, 
công nhân và cộng đồng 

Với nhiều nỗ lực trong lao 
động sáng tạo, anh Tạ Trọng 
Thế (công nhân Công ty CP 
May An Nhơn) là đoàn viên 
tiêu biểu, giàu thành tích 
của tỉnh, được tặng nhiều 
bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Anh Tạ Trọng Thế luôn bám sát tình hình thực tế lao động tại Công ty CP 
May An Nhơn để có nhiều cải tiến hiệu quả, thiết thực.                      Ảnh: NVCC

Không ngừng sáng tạo 
Để được tặng Bằng Lao động 

sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam, theo quy định, đoàn viên 
là công nhân, viên chức, lao động 
có trình độ chuyên môn từ cao 
đẳng trở xuống, không giữ chức 
vụ lãnh đạo, phải có ít nhất một 
giải pháp với tổng giá trị làm lợi 
từ 80 triệu đồng trở lên (hoặc ba 
năm liên tục có giải pháp, sáng 
kiến với tổng giá trị làm lợi từ 
120 triệu đồng trở lên). 

Sáng kiến “Cải tiến hệ thống 
ngưng tụ nước hồi về tại lò hơi” 
của anh Tạ Trọng Thế đã làm lợi 
hàng tỷ đồng cho Công ty CP 
May An Nhơn từ năm 2019 đến 
nay, được trao Bằng Lao động 
sáng tạo năm 2020. Đây cũng là 
cơ sở quan trọng cùng với các 
cải tiến khác để anh được nhận 
bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam năm 2021.  

● Khi nỗ lực tìm tòi để thực 
hiện “Cải tiến hệ thống ngưng tụ 
nước hồi về tại lò hơi”, mối quan 
tâm hàng đầu của anh là gì?

- Tất nhiên, khi thực hiện 
cải tiến nào cũng đặt mục tiêu 
làm lợi cho DN lên hàng đầu, 
nhưng điều mà Công ty và tôi 
hướng đến còn là trách nhiệm 
với cộng đồng. 

Công ty có 4 xí nghiệp sản 
xuất, trước đây hằng ngày nhân 
viên vận hành lò hơi với 2 nồi 
hơi (3 tấn và 4 tấn) để phục 
vụ sản xuất nên lượng củi 
đốt, điện năng và nước sạch 
sử dụng rất cao; chi phí hằng 
tháng khoảng 300 triệu đồng. 
Công nghệ xử lý còn thô sơ và 
lạc hậu, nên lượng khói bụi 
thải ra môi trường khá nhiều, 
lãng phí nguồn tài nguyên. Bên 
cạnh đó, lượng hơi bão hòa sử 
dụng tại các xí nghiệp rất lớn, 
lượng hơi hồi về lại khu vực 
lỗ hơi cũng rất nhiều mà lại bị 
thất thoát ra môi trường xung 
quanh, không tận dụng được 
để tái sử dụng.

Việc đánh giá khả năng áp 
dụng công nghệ sạch và thân 
thiện với môi trường là cần 
thiết trong quá trình phát triển 
của mỗi công ty, nên tôi luôn nỗ 
lực tìm tòi cải tiến.  

● Anh có thể chia sẻ thêm để 
những người không phải “dân 
kỹ thuật” phần nào hình dung 

về cải tiến này?
- Nói một cách đơn giản 

cho anh và mọi người dễ hiểu, 
giải pháp cải tiến dựa trên cơ 
sở sử dụng công nghệ hiện đại 
và khép kín, lắp đặt hệ thống 
ngưng tụ nước để thu hồi lượng 
hơi hồi về để tái sử dụng. 

Hệ thống hoạt động tự động 
hoàn toàn, giảm vận hành một 
nồi hơi (chỉ còn vận hành một 
nồi 4 tấn), nhưng lượng hơi 
cung cấp cho các xí nghiệp 
vẫn bình thường, giảm được 
rất nhiều lượng điện sử dụng, 
nguyên liệu củi đốt, nước sạch, 
sức lực của công nhân, lượng 
khói bụi ảnh hưởng đến môi 
trường xung quanh… 

Qua đó, tiết kiệm khoảng 
30% chi phí sử dụng so với 
trước; giá trị làm lợi cho Công 
ty sau khi áp dụng sáng kiến 
là khoảng 973 triệu đồng/năm.

Đây là kỹ thuật mới, lần 
đầu tiên được áp dụng trong 
hệ thống các công ty may của 
Tổng Công ty May Nhà Bè. 
Ngoài việc có nhiều đơn vị 
bạn trong hệ thống đến học hỏi, 
tôi càng vui hơn khi biết được 
người dân sống ở khu vực xung 
quanh Công ty hết sức ủng hộ 
vì góp phần bảo vệ môi trường. 

Mong giảm bớt bệnh nghề 
nghiệp cho công nhân 

● Bên cạnh “Cải tiến hệ 
thống ngưng tụ nước hồi về tại 
lò hơi”, anh còn nhiều sáng 
kiến khác, với điểm chung là 
góp phần bảo vệ sức khỏe cho 

công nhân. Đây có phải là một 
trong những động lực sáng tạo 
quan trọng của anh? 

- Tôi thật xúc động khi anh 
nhận ra điều này! Trước hết, là 
một đoàn viên công đoàn, tôi 
nhận thấy vấn đề về an toàn lao 
động, bệnh nghề nghiệp trong 
công nhân lao động luôn được 
các cấp, ngành quan tâm, nhất 
là tổ chức công đoàn. Qua thực 
tế quan sát, tìm hiểu các công 
đoạn làm việc của công nhân, 
không chỉ tôi mà các đồng 
nghiệp được giao nhiệm vụ ở 
Công ty đều nỗ lực đề xuất thực 
hiện các giải pháp khắc phục 
các mặt còn hạn chế.

Đồng cảm và chia sẻ vất vả 
cùng công nhân, những năm 

qua, tôi nỗ lực không ngừng 
để có các sáng kiến: Nâng cấp 
máy vắt sổ, máy sam lai giúp 
người vận hành máy thuận 
tiện hơn, không bị mỏi chân, 
năng suất tăng 30%, giảm số 
lượng chỉ thừa, giúp tiết kiệm 
chi phí; cải tiến máy cắt thun, 
cắt dây luồn giúp công nhân 
thao tác dễ dàng, không bị đau 
tay, năng suất tăng hơn 60%; 
cải tiến trên máy 1 kim điện 
tử thường thành máy 1 kim 
đứng, giúp thao tác công nhân 
thuận tiện, tăng hơn 30% năng 
suất, giảm mệt mỏi đầu gối; 
cải tiến máy cắt viền và dây 
passan để thao tác dễ dàng, 
không bị đau tay, giảm thợ, 
năng suất tăng 50%...

● Trong quá trình thực hiện 
các cải tiến, anh có kỷ niệm nào 
đáng nhớ? 

- Mỗi cải tiến đều gắn với 
trách nhiệm, tâm huyết của 
mình nên đều đáng nhớ. Trong 
số này, tôi xin chia sẻ thêm về 
cải tiến cữ may viền máy 1 
kim giấu chỉ.  Trước đây chạy 
viền bằng cữ gá bình thường, 
tuy nhiên có những mã hàng 
khách hàng yêu cầu may viền 
ra không nhìn thấy đường may, 
bản thân tôi đã nghiên cứu 
nhiều cách nhưng khách hàng 
vẫn không đồng ý. 

Tôi đã tìm tòi nghiên cứu 
nhiều loại cữ gá khác nhau, rồi 
đến nhiều nơi bán phụ kiện 
ngành may mặc nhưng đều 
không có kết quả. Cuối cùng, 
tôi sử dụng vật tư hiện có tại 
Công ty để làm hoàn thiện cữ 
viền giấu chỉ, nên sản phẩm khi 
may ra hoàn toàn không nhìn 
thấy đường may. Hiệu quả của 
sáng kiến giúp công nhân may 
dễ dàng và nhanh hơn, viền ra 
căng tròn và đều mí, tăng hơn 
50% năng suất, khách hàng 
cũng rất hài lòng. 

● Anh có nhiều thành tích 
được ghi nhận từ cấp tỉnh đến 
Trung ương. Để có được kết 
quả này, ngoài sự nỗ lực không 
ngừng của bản thân, theo anh 
còn có các yếu tố quan trọng 
nào khác?

- Trước tiên, tôi cảm thấy 
mình may mắn có được môi 
trường làm việc rất tốt. Công 
ty CP May An Nhơn hoạt động 
sản xuất, kinh doanh rất hiệu 
quả; Công đoàn cơ sở Công 
ty được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ 
đơn vị xuất sắc trong phong 
trào thi đua và xây dựng tổ 
chức công đoàn vững mạnh 
năm 2021. Tôi được lãnh đạo 
Công ty, Công đoàn tạo điều 
kiện thuận lợi để phát huy khả 
năng theo định hướng: Cải tiến 
tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh cho 
Công ty cũng chính là đem lại 
lợi ích thiết thực cho công nhân 
khi có được các chế độ tốt hơn, 
thêm yên tâm gắn bó làm việc 
lâu dài. 

Bên cạnh đó, tôi và các anh 
em trong Phòng Cơ điện đã đoàn 
kết, cùng nhau cố gắng tìm tòi, 
học hỏi thêm kiến thức chuyên 
ngành, đề xuất nhiều sáng kiến 
cải tiến máy móc, thiết bị góp 
phần nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm chi 
phí sản xuất cho Công ty. 

Ngoài ra, các phong trào 
thi đua do các cấp, ngành phát 
động, khen thưởng thành tích 
cũng tạo thêm động lực cho tôi. 

● Xin cảm ơn anh. Chúc anh 
có thêm nhiều sáng kiến thiết 
thực trong thời gian tới! 

HOÀI THU (Thực hiện) 

Tạ Trọng Thế sinh năm 1988, ở xã Phước An, 
huyện Tuy Phước. Anh học ngành Công nghệ 
kỹ thuật điện tại Trường CĐ Quảng Ngãi, sau 
khi ra trường được nhận về làm việc tại Công 
ty CP May An Nhơn (thuộc Tổng Công ty May 

Nhà Bè) đã 12 năm. Sau quá trình làm nhân 
viên cơ điện tại các xí nghiệp của Công ty, từ 
tháng 10.2019 đến nay, anh được tin tưởng 
giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Cơ điện, là Bí 
thư Đoàn Thanh niên của Công ty.   

Anh Tạ Trọng Thế (giữa) nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động 
tiêu biểu năm 2022 do LĐLĐ tỉnh tổ chức.                                                                         Ảnh: H.T
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

Tài liệu do nhà Hán học, Nhà 
giáo Ưu tú Nguyễn Đình Thảng 
cung cấp cho chúng tôi cách 
đây khoảng hơn 15 năm, lúc 
ông còn giảng dạy tại Trường 
ĐH Khoa học Huế. Ông cho 
biết, đây là bản văn khế do 
một sinh viên khoa Sử, người 
Bình Định, nhờ ông xem giúp. 
Do nhiều lý do khác nhau, đến 
nay chúng tôi mới đủ điều 
kiện và được phép giới thiệu 
tài liệu hết sức đặc biệt này.

Những nét đặc biệt của 
văn khế 

Đây là bản văn khế viết 
theo thể “lệ thư”, là một loại 
chữ cổ ra đời cách đây hàng 
nghìn năm; tại nước ta thể chữ 
này vẫn còn dùng phổ biến 
đến đầu thế kỷ XIX. Chúng 
tôi xin giới thiệu nội dung văn 
khế (tạm dịch): Chúng tôi là vợ 
chồng Cai đội Lộc, người thôn 
Trung Hòa, ngụ cư ấp An Mỹ 
Nhị, thuộc Thời Tú, huyện Tuy 
Viễn, phủ Quy Nhơn. Vì không có 
tiền nên [vợ chồng tôi] phải để lại 
một đứa nữ nô (con ở), tên là con 
Cầm, tuổi đúng 28 và một đứa 
con gái theo mẹ, tên là con Thẩm, 
tuổi vừa lên 4. Hình vóc hai mẹ 
con đều đầy đủ. Nay chúng tôi 
đem bán đứt con nữ nô này cho 
người ở xã khác là vợ chồng lão 
Huy, với giá tiền là một trăm lẻ 
năm quan. Đúng ngày lập văn 
khế hai bên đã giao nhận đầy đủ 
xong xuôi, [thì] con nữ nô đem 
bán ấy, [người chủ mua] được 

l Em và Trịnh. Cuộc gặp gỡ định 
mệnh giữa Trịnh Công Sơn và nữ sinh viên 
Nhật Bản Michiko tại Paris năm 1990 đã 

mở ra một 
mối duyên 
kỳ ngộ. Từ 
đây bắt đầu 
hành trình 
ngược dòng 
thời gian, 
khám phá 
tuổi thanh 
xuân và 
tình yêu của 
người nhạc 
sĩ tài hoa 

với các nàng thơ Thanh Thúy, Bích Diễm, 
Dao Ánh, Khánh Ly, và những tình khúc 
mà họ lưu lại trong trái tim ông. Bộ phim 
lãng mạn, mở ra thế giới nhạc Trịnh quyến 
rũ với những mảnh ghép tình yêu đa sắc, 
lung linh tuyệt đẹp.

l Heaven là bản ballad mới nhất của 
ca sĩ nổi tiếng người Anh Calum Scott, 
ngợi ca tình yêu - nguồn năng lượng mạnh 
mẽ hơn bất kỳ điều gì trên cuộc đời. Bên 
cạnh những câu hát tiếng Anh giống như 
bản gốc, phiên bản kết hợp cùng Hoàng 

CHƯƠNG TRÌNH TÀI DANH ĐẤT VIỆT 3:

Vinh danh NSƯT Bảo Quốc
Vào tối 3.7 tới đây, tại Nhà hát Cải lương 

Trần Hữu Trang, nghệ sĩ Gia Bảo sẽ tổ chức 
chương trình Tài danh Đất Việt 3, vinh danh 
ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc. Chương 
trình do NSƯT Hữu Châu, cháu ruột NSƯT 
Bảo Quốc, đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.  

Đây là một mini show ghi dấu kỷ niệm 
63 năm NSƯT Bảo Quốc theo nghề. Chương 
trình sẽ diễn ra với 3 trích đoạn cải lương và 
các bài ca cổ lẻ, trong đó có trích đoạn Con 
gái chị Hằng, Không bán tình em và một trích 
đoạn mà NSƯT Bảo Quốc muốn giữ kín đến 
đêm diễn như một món quà mới lạ dành 
tặng khán giả. 

Trong chương trình, bên cạnh NSƯT 
Bảo Quốc, khán giả còn được gặp gỡ nhiều 
nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương như: 
NSND Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NDND 
Lệ Thủy, NSND Minh Vương; các NSƯT 
Thanh Điền, Kim Tử Long, Thanh Hằng, 
Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Tú Sương, Vũ Luân, 
nghệ sĩ Bảo Chung, Hồng Loan…

NSƯT Bảo Quốc và vợ về nước đã hai 
tháng nay. Ông dành nhiều thời gian để đi 
du lịch, gặp gỡ người thân, bạn bè và góp 
mặt trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc, 
Ký ức vui vẻ.                              (Theo SGGP)

VĂN KHẾ BÁN NÔ TỲ Ở BÌNH ĐỊNH HƠN 200 NĂM TRƯỚC:

Một tài liệu đặc biệt
Lâu nay, chúng ta chỉ thấy các văn khế bán 
ruộng đất, nhà cửa, đồ đạc, chứ chưa từng 
thấy văn khế nào bán người, kể cả là bán 
nô tỳ. Bài viết này giới thiệu về một văn 
khế bán nô tỳ ở thuộc Thời Tú, huyện Tuy 
Viễn, vào năm Gia Long thứ 7. 

tùy ý chăm nom nuôi dưỡng, mãi 
mãi là vật của mình. Nếu sau này 
có gì trở ngại về con nữ nô này 
thì vợ chồng bên ấy [bên bán] 
phải chịu phí tổn các thứ tiền cho 
vợ chồng lão Huy. Nước có pháp 
luật, nên lập văn khế này để chiếu 
dụng. Ngày mồng 7 tháng Chạp, 
năm Gia Long thứ 7. Người lập 
văn khế: Cai đội Lộc điểm chỉ. Vợ 
tên mẹ Lộc điểm chỉ. Lão Thuyết 
làm chứng tự ký. Người viết văn 
khế là Biện Lân ký.

Theo nội dung văn khế, 
đây là câu chuyện bán đứt 
1 người phụ nữ 28 tuổi và  
1 bé gái 4 tuổi, với giá tiền 105 
quan. Có tên tuổi người bán, 
người mua, người làm chứng 
và cả người viết văn khế. Văn 
bản này lập vào ngày mùng 
7 tháng Chạp năm Gia Long  
thứ 7 (chiếu theo dương lịch là 
đã sang tháng 1 năm 1809). 

Trong bản văn khế nêu 
trên, người đày tớ gái vốn 

thuộc quyền sở hữu của Cai 
đội Lộc và người sở hữu có 
quyền được đem bán đi một 
cách hợp pháp. Đặc biệt, căn 
cứ vào thời điểm xác lập - 
tháng Chạp - có thể thấy ngay 
đó là một câu chuyện thương 
tâm. Từ văn khế này đã hé ra 
một thời kỳ lịch sử đầy đau 
buồn, khi mà trong xã hội có 
cả những người khốn khổ đến 
mức được xem như là đồ vật 
trao tay giữa những người 
giàu có hơn; đã vậy còn bị soi 
xét thân thể mà như văn khế 
đã ghi chú cụ thể - mẫu hình 
thể giai cụ túc, tức là hình vóc 
hai mẹ con đều đầy đủ. 

Ngược dòng lịch sử 
Tạm gác lại câu chuyện 

thương tâm, theo văn khế, nơi 
diễn ra cuộc mua bán là - ấp 
An Mỹ Nhị, thôn Trung Hòa, 
thuộc Thời Tú, phủ Quy Nhơn. 
Và thật bất ngờ khi chúng tôi 

ngược dòng lịch sử để tìm về 
các phủ, huyện, thuộc, thôn, 
ấp này thì phát hiện ra rằng, 
trừ tên gọi Quy Nhơn vẫn còn 
đến, các địa danh còn lại có 
trong văn khế đã biến mất.

Chúng ta đã biết khá nhiều 
về phủ Quy Nhơn, huyện Tuy 
Viễn, vì vậy ở đây chúng tôi 
xin phép tạm dừng để dành 
thời gian cho thuộc Thời Tú.

Khi Lê Quý Đôn viết Phủ 
biên tạp lục (1776), Thời Tú 
là một thuộc của huyện Tuy 
Viễn. Theo Địa chí Bình Định, 
tập 1, phần “Địa bạ và phép 
quân điền”, thì vào năm 1815, 
Thời Tú vẫn còn là một thuộc, 
thuộc huyện Tuy Viễn, phủ 
Quy Nhơn (tức là hoàn toàn 
khớp với nội dung và niên đại 
văn khế), thuộc Thời Tú khi 
ấy có đến 100 ấp. Đến năm 
1839, thuộc Thời Tú được nâng 
lên thành tổng Thời Tú, với 
42 thôn (là một trong 3 tổng 

thuộc địa phận huyện Tuy 
Phước gồm Vân Dương, Tuy 
Hà, Thời Tú). Đến nay, huyện 
Tuy Phước có 13 đơn vị hành 
chính trực thuộc, bao gồm 2 
thị trấn: Tuy Phước, Diêu Trì 
và 11 xã. Các xã đều có chữ 
“Phước” ở phía trước. Vì vậy, 
rất khó xác định được các xã 
nào thuộc tổng Thời Tú trước 
đây và như vậy, tên gọi Thời  
Tú cũng đã biến mất.

Cuối cùng là về thôn Trung 
Hòa và ấp An Mỹ Nhị, theo 
bản văn khế. Theo Địa bạ Bình 
Định lập năm 1815, thì thuộc 
Thời Tú có 100 ấp, theo học giả 
Nguyễn Đình Đầu thống kê, 
87 ấp còn địa bạ, 13 ấp bị mất 
địa bạ. Trong số 87 ấp vừa kể 
thuộc 60 thôn. Trong số thôn 
được liệt kê, thì có tên thôn 
Trung Hòa, nhưng lại không 
thấy ấp An Mỹ Nhị, chỉ có 
thôn An Mỹ. 

***
Mặc dầu chỉ là một bản 

văn khế bán nô tỳ nhưng chỉ 
nhìn ở một vài góc độ thôi, 
cũng đã thấy bản văn khế 
này chứa đựng nhiều giá trị. 
Văn khế cho biết ít nhiều về 
chế độ nô lệ, nô tỳ trong thời 
phong kiến, về thân phận 
con người thuộc tầng lớp bần 
cùng trong xã hội thời đó, 
nhất là phụ nữ và trẻ em. Mặt 
khác, căn cứ vào nội dung 
văn khế, có đối sánh với một 
số tư liệu lịch sử, ta có thể 
hiểu biết thêm về lịch sử hình 
thành vùng đất Bình Định, 
về sự thay đổi địa vực hành 
chính qua nhiều thời kỳ, đặc 
biệt là các địa danh của một 
số địa phương từng nổi tiếng 
trong lịch sử, nhưng nay đã 
hoàn toàn biến mất. 

TS NGUYỄN ĐĂNG VŨ -  Th.S 
NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ

Văn khế bán 
nô tỳ ở phủ 
Quy Nhơn 
năm Gia Long 
thứ 7. 
Ảnh: 
NGUYỄN 
ĐĂNG VŨ

Duyên xuất hiện của một phân đoạn tiếng 
Việt do nhạc sĩ Phạm Hồng Phước viết. 
Được biết, Hoàng Duyên cũng là ca sĩ duy 
nhất sử dụng tiếng mẹ đẻ trong dự án, tạo 
nên điểm khác biệt so với ba màn hợp tác 
còn lại. Sự xuất hiện của những câu hát 
tiếng Việt giúp phiên bản Heaven này trở 
nên độc đáo hơn các màn hợp tác còn lại 
với các ngôn ngữ - Philipines, Indonesia 
Malaysia.Link: https://rgl.mobi/NYnDt

l Nam Hải dị nhân liệt truyện. Xuyên 
suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử, nước 
Việt Nam nổi lên biết bao người tài đức, 
danh tiếng; nhưng bởi vì sự tích xa xôi 
mà không rõ, hoặc vì sử sách biên sót mà 
không tường. Trong đó, chỉ có những tấm 
gương nổi bật được ghi vào sử mới được 
lưu truyền lại cho đời sau. Như một phần 

bổ khuyết Nam Hải dị nhân liệt truyện tập 
hợp những câu chuyện kể về những người 
nước Nam mà tên tuổi của họ gắn liền với 
điều khác thường, như trong lời tựa Phan 

Kế Bính đã 
viết: Hào 
kiệt anh tài 
là khí tinh 
anh của 
một nước; 
cho nên 
nước nào 
cũng có, 
mà thời nào 
cũng có. 
Lớn thì gây 
dựng nên 
thời thế, tô 

điểm cho non sông; nhỏ thì lập nên công 
nghiệp, để danh tiếng về sau; cũng là làm 
gương cho người đời cả.”  Ấn bản Nam Hải 
dị nhân liệt truyện lần này của Nhà xuất bản 
Kim Đồng là ấn bản đầu tiên có minh họa 
màu đặc sắc với gần 200 tranh minh họa kỳ 
công và tỉ mỉ của họa sĩ Tạ Huy Long, thổi 
một làn gió mới cho những tác phẩm giá 
trị tưởng chừng đã bị tro bụi thời gian làm 
khuất lấp.

ĐÔNG A
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Bình Định

Giải  chạy VnExpress 
Marathon Sparkling Quy Nhơn 
2022 (VMSQ 2022) lần thứ 3 
được Báo Điện tử VnExpress 
phối hợp với UBND tỉnh tổ chức 
tại TP Quy Nhơn là giải chạy có 
số lượng VĐV tham gia đông 
nhất, với hơn 10.000 người 
đăng ký tham gia ở các cự ly  
5 km, 10 km, 21 km, 42 km. 
Ngoài các giải thưởng có tổng 
trị giá lên đến hơn 1 tỷ đồng, 
VMSQ 2022 còn treo thưởng 
cho các VĐV phá kỷ lục nội 
dung full marathon. 

Theo đó, VĐV phá kỷ lục 
marathon Việt Nam - nam  
(2 giờ 21 phút 51 giây, do 
Nguyễn Chí Đông thiết lập 
tại SEA Games 22 năm 2003) 
hoặc nữ (2 giờ 45 phút 9 giây, 
do Hoàng Thị Thanh nắm 
giữ từ giải điền kinh vô địch 

VnExpress Marathon 
Sparkling Quy Nhơn 2022 
đã chính thức khai mạc tối 
11.6 bằng buổi lễ diễn ra 
tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành. Rạng sáng 12.6, 
các VĐV lần lượt xuất phát 
các cự ly 5 km, 10 km,  
21 km, 42 km.

(BĐ) - Ngày 11.6, các VĐV 
tham gia Giải vô địch bóng 
bàn các CLB quốc gia năm 
2022 đã thi đấu xong nội dung 
cuối cùng. Kết quả, ở giải này, 
đoàn Bình Định đoạt được tổng 
cộng 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Cụ 
thể, các VĐV Nguyễn Thị Bích 
Ngọc, Vũ Thị Nôen, Nguyễn Thị 
Tuyết, Lâm Thị Nghĩa, Phạm 

Thị Trúc Mai giành HCV nội 
dung đồng đội nữ nhóm tuổi 
trên 45; đôi Lâm Thị Nghĩa - 
Nguyễn Thị Bích Ngọc đoạt 
HCV đôi nữ nhóm tuổi 45 - 
49; đôi Vũ Thị Nôen - Nguyễn 
Thị Tuyết giành HCV đôi nữ 
nhóm tuổi 55 - 59; đôi Phạm 
Hưng Long - Vũ Thị Nôen đoạt 
HCV đôi nam nữ nhóm tuổi  

55 - 59; VĐV Lâm Thị Nghĩa 
đoạt HCV đơn nữ nhóm tuổi 
45 - 49; VĐV Vũ Thị Nôen đoạt 
HCV đơn nữ nhóm tuổi 55 - 59; 
đôi Quang Hà - Nguyễn Văn Trĩ 
đoạt HCB đôi nam nhóm tuổi 
trên 65; VĐV Nguyễn Thị Tuyết 
đoạt HCB đơn nữ nhóm tuổi 
55 - 59; đôi Ngô Chánh Hào - 
Trương Thế Vũ đoạt HCĐ đôi 

nam nhóm tuổi 50 - 54.
Giải vô địch bóng bàn các 

CLB quốc gia năm 2022 khởi 
tranh từ ngày 6.6 tại Bình 
Thuận, với sự tham dự của 
hơn 400 VĐV đến từ các CLB ở 
33 tỉnh, thành, ngành trong cả 
nước. Tại giải này, đoàn Bình 
Định có 14 VĐV tham gia 8 nội 
dung.                                  LÊ NA

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN CÁC CLB QUỐC GIA NĂM 2022:

Đoàn Bình Định đoạt 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ

Tối 12.6, đội tuyển U23 Việt 
Nam sẽ chơi trận tứ kết Giải 
bóng đá U23 châu Á năm 2022 
với đối thủ là U23 Saudi Arabia. 
Không được đánh giá cao so với 
những nhà đương kim á quân, 
nhưng với những gì đã thể hiện 
ở vòng bảng, các học trò của 
HLV Gong Oh Kyun vẫn được 
kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ. 

U23 Saudi Arabia đang cho 
thấy là ứng cử viên nặng ký 
cho danh hiệu vô địch ở giải 
lần này, khi hoàn tất vòng bảng 
với 7 điểm, ghi 7 bàn và chưa 

để thủng lưới lần nào. Bằng lối 
chơi nhanh, cầu thủ tích cực 
di chuyển và sở hữu những cá 
nhân có khả năng xoay chuyển 
tình thế, đội bóng Tây Á thể 
hiện phong cách thi đấu hiện 
đại và rất đáng gờm. Tuy nhiên, 
sức mạnh của đội bóng vùng 
Vịnh cũng suy giảm đáng kể khi 
2 trụ cột là Saud Abdulhamid và 
Ibrahim Mahnashi vắng mặt ở 
trận tứ kết do thẻ phạt.

Trong khi đó, đội U23 Việt 
Nam có đôi chút lợi thế nhờ 
được nghỉ nhiều hơn đối thủ  

1 ngày, cùng với đó, ở trận cuối 
vòng bảng gặp U23 Malaysia, 
Việt Anh cùng các đồng đội 
cũng không tốn quá nhiều sức. 
Hiện phong độ các cầu thủ đều 
tốt, trừ chấn thương ngón tay 
của thủ môn Văn Toản. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV 
Gong Oh Kyun, U23 Việt Nam 
có sự thay đổi rõ nét trong lối 
chơi. Các cầu thủ tích cực di 
chuyển hơn, sẵn sàng gây sức ép 
ngay bên phần sân đối phương. 
Điều này góp phần làm giảm áp 
lực cho hàng phòng ngự và có 

thể tận dụng được những sai 
lầm của đối phương.

Màn trình diễn của U23 Việt 
Nam ở vòng bảng đã làm hài 
lòng người hâm mộ nhờ tính 
hiệu quả. Tuy nhiên, đối thủ ở 
trận tứ kết có nhiều khác biệt so 
với những đội bóng mà chúng 
ta đã gặp, nhất là về tốc độ chơi 
bóng. U23 Việt Nam đã tiến 
bộ rất nhanh ở giải lần này, hy 
vọng chúng ta sẽ tiếp tục được 
chứng kiến những màn trình 
diễn ấn tượng hơn nữa.       

   ĐỨC MẠNH

TỨ KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ U23 CHÂU Á NĂM 2022:

Thử thách thực sự !

 Chiều 11.6, đội bóng 
đá U17 Bình Định đã hòa 
đội U17 Quảng Ngãi với tỷ 
số 1-1 tại trận thứ 2 vòng 
bảng trong khuôn khổ vòng 
loại bảng C Giải bóng đá U17 
quốc gia 2022, tổ chức tại 
Trung tâm Thể thao Hoàng 
Anh Gia Lai. Đây là trận hòa 
thứ 2 liên tiếp của U17 Bình 
Định. Cùng giờ, U17 Đà Nẵng 
vượt qua U17 Quảng Nam 
với tỷ số 4 - 1, qua đó dẫn 
đầu bảng với 6 điểm. Các đội 
bóng còn lại ở bảng C đều 
cùng có 2 điểm. Ngày 14.6, 
U17 Bình Định sẽ gặp U17 
Quảng Nam. H. QUÂN

 Chiều 10.6, Trung tâm 
VH-TT-TT huyện Tuy Phước 
tổ chức thi đấu Giải bóng đá 
nam trong khuôn khổ Đại 
hội TDTT huyện lần thứ IX 
năm 2022. Tham gia giải có 
12 đội bóng/180VĐV đến từ 
các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện (trừ xã Phước Thắng), 
chia thành 4 bảng đấu. Giải 
dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 10 
đến 17.6.2022. TẤN HÙNG

quốc gia 2016) sẽ được nhận 
phần thưởng là một chiếc xe 
ô tô điện Vfe34 của Vinfast; 
VĐV phá kỷ lục hệ thống 
giải VnExpress Marathon 
nam (2 giờ 31 phút 6 giây, do 
Phạm Quốc Lượng thiết lập 
ở VnExpress Marathon Hà 
Nội năm 2020) và nữ (2 giờ 
50 phút 33 giây, do Phạm Thị 
Huệ nắm giữ từ VnExpress 
Marathon Huế 2022) sẽ được 
nhận 1 xe máy điện Feliz.

Tỉnh Bình Định - vùng đất 
địa linh nhân kiệt, giàu truyền 
thống văn hóa, lịch sử. Bên 
cạnh đó, còn được thiên nhiên 
ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, 
có tiềm năng khai thác du lịch 
biển hàng đầu của Việt Nam 
và khu vực. Việc phối hợp tổ 
chức VMSQ 2022 nhằm từng 
bước thực hiện xã hội hóa trên 

lĩnh vực TDTT, tham gia phát 
triển du lịch tỉnh nhà. Qua đó, 
tạo điều kiện cho nhân dân, các 
tổ chức kinh tế, xã hội tham 
gia các hoạt động TDTT, được 
khuyến khích đầu tư hoặc 
thông qua liên doanh, liên kết 
với các đơn vị nhà nước, nhằm 
đưa sự nghiệp TDTT của tỉnh 
ngày càng phát triển.

Trước đó, trong buổi sáng 
và chiều 11.6, tại đoạn đường 
Xuân Diệu (TP Quy Nhơn) 
không khí diễn ra giải chạy Kun 
Marathon Quy Nhơn 2022 dành 
cho các VĐV nhí (từ 6 đến 10 
tuổi) rất sôi động và hào hứng. 
Hoạt động nằm trong chuỗi sự 
kiện thể thao VMSQ 2022. Chị 
Đinh Thị Xuân Hải (ở phường 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đăng 
ký cho con gái Võ Gia Hân (6 
tuổi) tham gia giải chạy Kun 

Marathon Quy Nhơn năm 
2022, chia sẻ: Ngày 10.6, gia 
đình đã dẫn cháu đi nhận các 
vật phẩm áo, mũ, bib chạy…, 
cháu rất phấn khởi và háo 
hức tham gia. Sau khi tham 
gia chạy cự ly 1 km trên cung 
đường Xuân Diệu - Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn), cháu đã nhận huy 
chương về đích và hoàn thành 
cuộc đua. Giải chạy này giúp 
cháu yêu thích rèn luyện sức 
khỏe, vận động mỗi ngày”.

Không chỉ đua sức trên 
đường chạy, các VĐV nhí còn 
thể hiện sự khéo léo, linh hoạt 
khi chinh phục các chướng 
ngại vật mô phỏng các động 
tác trèo núi, vượt biển, chui 
hầm... vượt qua nhiều chướng 
ngại vật, ở 300 m cuối, các 
VĐV nhí tăng tốc về đích. Sau 

đó, các bé tiếp tục tham gia 
chơi các trò chơi dân gian và 
nhận những phần quà hấp 
dẫn. Giải chạy có nhiều nghệ 
sĩ, ca sĩ nhí đến giao lưu với 
các em nhỏ như Bảo Ngọc, 
Đỗ Kim Phúc, Phương Anh 
Idol…

VMSQ 2022 được coi là cơ 
hội tốt để nhiều gia đình kết 
hợp hình thức du lịch và thể 
thao. Chị Lê Phương Hân, ở 
TP Hồ Chí Minh, cho biết: Gia 
đình tôi đăng ký giải chạy cự ly 
10 km vào sáng 12.6, chúng tôi 
còn cho con gái 7 tuổi tham gia 
chạy Kun Marathon, với mong 
muốn con rèn luyện tinh thần 
thể thao, tự tin hơn. Ngay sau 
khi kết thúc giải, gia đình tôi 
sẽ tham quan một số điểm du 
lịch nổi tiếng ở tỉnh Bình Định.
   HOÀNG QUÂN - ĐÌNH PHƯƠNG

NAO NỨC 
những cung đường phố biển

Các VĐV nhí hào hứng tham gia 
Kun Marathon Quy Nhơn 2022.                                                                                              

Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Bình Định

Những thì thầm 
bất chợt…

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ 

Đêm qua, dường như có tiếng 
thì thầm vọng về trong giấc ngủ. 
Như tiếng một dòng sông chậm 
rãi và thanh bình chảy qua tâm trí. 
Những thanh âm mơ hồ nhưng con 
vẫn nhận ra giọng nói mỏng như vạt 
nắng cuối chiều của mẹ. Con nghe 
cả tiếng hàng dương quê mình vi 
vút ngân nga mùa gió lộng. Giọng 
nói của mẹ bỗng nhấc con bay lên 
về cánh đồng mù sương bát ngát, 
trong buổi chiều tàn chiếc loa phát 
thanh mở một giai điệu cũ càng. Và 
con thành kẻ du mục vời vợi ánh 
nhìn nơi chân trời ký ức, trong giấc 
mơ về mẹ còn in lại một dáng ngồi 
gió sương. Ôi sông Côn của con, 
đầm Thị Nại của con, mẹ của con và 
những triền đồi quê mình dịu dàng 
lộng gió…

Những tiếng thì thầm đôi khi lại 
vang lên trong con tự nhiên như thế. 
Con đã đi qua những vùng đất lạ, 
gặp buổi mờ sương lãng đãng pha 
ánh đèn phố thị, con liền nghĩ về 
đáy mắt buồn đục của mẹ lúc chạnh 
lòng. Gặp những vành nón mòn bạc 
lọt thỏm một góc chợ giữa phố, chút 
hình dung cho con thấy lại dáng mẹ 
cũng cắm cúi với những tờ tiền lẻ 
đượm mùi mồ hôi, cá mắm, móng 
tay mẹ ngả một màu vàng nâu. Mỗi 
lần chạy xe qua cầu, dòng sông man 
mác lục bình vắt ngang phố như thì 
thầm với con về những chạng vạng, 
mẹ cõng con lội sang quãng sông 
nước chảy, đôi khi chân tứa máu vì 
dẫm phải vỏ ốc, vỏ hàu… Những thì 
thầm dẫu là mơ hay thực, đều ăm ắp 
hình bóng mẹ khôn nguôi.

Con nghĩ nhiều hơn những thứ 
con viết. Con nhớ nhiều hơn những 
điều con đã gọi tên. Để lòng con 
nhận ra, những năm tháng tuổi trẻ 
này và cả mãi về sau nữa, tâm hồn 
con sẽ trống rỗng bao nhiêu nếu 
không được lấp đầy bằng những ý 
nghĩ về mẹ. Và gìn giữ chúng như 
thể gìn giữ hơi thở này trong con.

Ở nơi này, mùa hạ đã nhón chân 
đi những bước đầu tiên. Phượng 
đã thắp lửa chói chang trong mắt 
người. Nhưng có lẽ những cơn mưa 
của mùa trước vẫn dùng dằng đôi 
lúc, nắng hiền lành nhường chỗ cho 
đàn mây đen sũng nước kéo về. Giọt 
mưa phố thì thầm với con về một 
ngày mưa trắng xóa bờ bãi, mọi gam 
màu bỗng nhòe đi, ngay cả sáng 
và tối cũng không còn ranh giới 

hữu hình. Đó là ngày mẹ cho con 
một hình hài, và đặt vào tiếng khóc 
con một sự sống. Cha đã quấn trọn 
quanh người con chiếc mền nhỏ, khi 
thấy con khóc hoài vì lạnh. Như có 
những đốm lửa ấm vừa được thắp 
lên, con đã ngủ an lành đến sáng, 
giấc ngủ đầu tiên của cuộc đời trong 
veo tựa một hồi chuông ngân.

Đôi khi con thức dậy bởi một 
tiếng gà xa xôi mơ hồ vọng từ tiềm 
thức. Bởi nhớ mẹ là khi ta nhớ tất 
cả những gì quẩn quanh bên mẹ. 
Những thứ sớm chiều đã thành quen 
thuộc, giản đơn và khiêm nhường, 
như lẽ hiển nhiên. Vì hiển nhiên nên 
đôi khi chúng lại bẽ bàng nhận về 
mình những sự quên lãng. Con tự 
hỏi có bao nhiêu người con trên thế 
gian này từng khát khao vượt thoát, 
kháng cự lại những trùng lặp cũ kỹ 
ấy? Để rồi, có bao nhiêu người con 
đã phải tha thiết ngoái lại khi một 
ngày ứa nghẹn nhận ra chúng mới 
chính là máu thịt, sau tất cả những 
đắng ngọt đã từng? Bao nhiêu người 
vượt gió bụi ngược về, bao nhiêu 
người vẫn lầm lũi xa xôi? Nhưng 
con vẫn tin những tiếng thì thầm 
vọng lên từ cố hương tựa như loài 
lau trắng, vốn dĩ mong manh nhưng 
tiềm tàng mãnh liệt, đã ghim chặt 
vào lòng những đứa con xa.

Ngày và đêm, sáng và tối, bao 
tiếng thì thầm từ sâu thẳm vẫn vang 
lên mỗi khi con viết. Là tiếng của 
ngọn gió đầm băng qua cồn rộng 
vào đồng không đủ sức hong khô 
giọt mồ hôi đẫm bờ vai mẹ, bờ vai 
gồ lên ụ sần thô ráp từ một đời gánh 
gồng trên cát nóng, nắng nung. 
Tiếng mẹ cắn gạo sống khe khẽ 
trong đêm âu lo thắc thỏm, những 
năm tháng cả nhà ta mỏi mòn lận 
đận, dáng mẹ ngồi cô độc tựa mảnh 
trăng cuối mùa. Suy cho cùng, mỗi 
chúng ta đều là những thực thể nhỏ 
bé giữa thế gian này, dẫu rạo rực đôi 
mươi hay tóc đã chớm bạc, thì cũng 
sẽ có khoảnh khắc thấy lòng chông 
chênh tựa ánh đèn hắt trên mặt  
đầm vắng. 

“Những lúc trái tim đã quá mỏi 
mệt cần nơi nương náu, cần một 
đốm lửa thắp lên những an lành, 
đừng gắng gượng, xin hãy về bên 
mẹ của ta”: Một tiếng thì thầm vẫn 
thường trực trong con, như cây cầu 
vững chãi bắc qua dòng sông đời 
dài rộng…

 r Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN

LÊ VĂN HIẾU

lá cỏ
Nhớ Mẹ !

 mãi chúng con là móng tay là sợi tóc của                
                    Người
ngỡ rời rạc ngỡ cách xa
nhưng vẫn nằm trong lòng bàn tay Người đó
 
đến khi tóc Người /là chúng con / là cỏ
ở vùng trời nào vẫn thế mãi xanh
 
đứa trên rừng/ đứa dưới biển
đứa đồng bằng/ đứa mãi chênh vênh
 
tóc người nhoi nhói bay 
dù trời thôi gió
 
ngân nga cỏ / ngân nga cỏ
chúng con uống nước  mắt của mình như                
                          uống sương…

MY TIÊN

Một định nghĩa 
về Cây
Từ những hy vọng sinh sôi trên mặt đất
Cất giấu bàn tay lục tìm lẽ sống trong đêm
Bằng bí mật của riêng mình
Nó chiếm lấy tất cả sự lặng im
Chỉ để sản sinh hình hài của ánh sáng

Từ những làn môi phiêu lưu trong lòng đất
Những chiếc rễ đã chạm tới thiên đàng
Trước khi đầu thai thành sự sống
Chúng oằn mình trong tiếng kêu bất tận

Từ những tấm thân vươn mình tự thú
Làn da cây trương nở những lâu đài
Trong đại tiệc của rừng
Vũ điệu sinh linh
Quay cuồng trong cơn khát.

Từ những vòm trời đang phân hủy tầng mây
Mùi hương trinh nữ bung tràn
Sáng và tối hợp hôn
Trong cánh hoa nhật thực.

TRẦN QUỐC TOÀN

Giữa làng quê
Như mây trôi về cuối trời,
nghe đất trầm tư tiếng dế,
sinh ra và tàn lụi,
nỗi buồn như sông chảy về biển cả mênh  
                     mông.

Buồn mà chi,
trái chín trên cành, chim hót líu lo
em bé ngồi trước cửa mắt tròn xoe,
chiều nay tiếng chuông chùa vọng thức 
những tia nắng mùa màng
ta nghe mẹ kể chuyện cánh đồng 
những hạt lúa luôn cúi đầu trước hoàng hôn,
cảm ơn ân nghĩa của đất trời bốn mùa     
            mưa nắng.

Dấu chân đền tháp đã nghìn năm
rong rêu và cổ kính
tâm thức mình,
sẽ mọc đầy câu kinh,
sinh ra từ sự ngẫm ngợi,
giữa làng quê...

DƯƠNG THẮNG

Đôi mắt 
chung cư
Những viên than tổ ong
Đốt cạn rực hồng
Đã nguội
Người đàn bà quét rác nhặt về làm tơi 
         xốp mùa hoa
Mấy mươi năm
Bọn trẻ hay chạy nhảy đếm từng bậc cầu  
                      thang 
Một, hai... chín, mười... những ô cửa sổ
Nay đã rời xa chốn cũ
Chỉ ở lại đôi chân bước mỏi
Mùi nhựa thông nhả khói
Khói lam chiều chung cư

Gáo nước mưa dội vào ký ức rong rêu
Lối qua nhau chạm tiếng cười chưa vỡ
Chung một giếng lòng chật chội
Chung một lối dẫn bậc thềm hong chiếc 
áo nơi sân thượng chưa khô
Chung một bát chè hương bưởi hoa cau
Sớm nào chụm đầu đánh cờ nỗi nhớ
Đôi mắt chung cư cơi nới
Cho thêm rộng vạt sinh sôi

Sớm nay
Những chiếc xe ủi
Chạm vào vạt ký ức của gánh hàng rong
Đã gánh hao gầy qua quãng sân rêu phủ
Đôi mắt chung cư
Ngước lên nhìn 
Từng tổ ấm đi về quá khứ
Chới với cao tầng

HOÀNG CHƯƠNG 

Chở vợ đi chợ
Xe dừng, em vô trỏng
Anh lên lề, ngồi chờ
Ngó quanh, thấy vài ổng
Rờ cằm, nhìn lơ mơ
 
Không mang theo điện thoại
Chẳng sách, báo cầm tay
Thôi thì ngắm hoang hoải
Trời xanh, mây trắng bay
 
Em chọn gì trong ấy
Ăn nay trưa, mai chiều
Thời thực phẩm quan ngại
Thương người mua thật nhiều
 
Anh chở em đi chợ
Đợi dịu dàng phút giây
Một đời làm ông xã
Chỉ ngoan nhất việc này
 
Mai sau già ná thở
Xe không đạp nổi rồi
Anh dìu em đến chợ
Nhớ những ngày xa xôi...

PHẠM ÁNH

Khúc ca dao
Rì rào hương bưởi gió đưa
Chòng chành bóng nắng lưa thưa góc vườn
Xốn xang  nỗi  nhớ bên lòng
Ngẩn ngơ luống cải ngập ngừng  bóng tre.

Râm ran tiếng dế đêm quê
Lặn trong ký ức vọng về bên tai
Cỏ non đọng giọt sương mai
Lung linh nắng sớm mơ hoài dáng xưa.

Quê nhà  ai  đã về chưa
Mà nghe cây lá non tơ  ngọt ngào
Bồi hồi một khúc ca dao
Vườn xưa  lối cũ nôn nao một mình!
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TRONG NƯỚC

Sáng 11.6, tỉnh Vĩnh Long tổ chức 
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Phạm 
Hùng (11.6.1912 - 11.6.2022), người 
chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; 
người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh.

Sáng sớm cùng ngày, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh 
đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri 
ân đồng chí Phạm Hùng tại Khu tưởng 
niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm 
Hùng (ấp Long Thuận A, xã Long Phước, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long); tham 
quan khu trưng bày những hình ảnh, tư 
liệu quý về đồng chí.

Viết sổ lưu niệm, Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng xúc 
động và tri ân: “Là người con ưu tú của 
quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà 
lãnh đạo tài năng, uy tín lớn của Đảng 

Đoàn đại biểu tham quan Nhà tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng.          Ảnh: sggp.org.vn

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

và Nhà nước, trong cuộc đời hoạt động 
cách mạng, đồng chí Phạm Hùng luôn là 
tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, 
lối sống giản dị, chân thành và sự tận 
tụy với công việc, với nhân dân. Chúng 
ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng 
chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang 
của Đảng, của dân tộc ta”.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt 
Nam Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm 
Văn Thiện, sinh ra tại làng Long Hồ, tổng 
Bình Long, huyện Vĩnh Bình (nay thuộc 
xã Long Phước, huyện Long Hồ) tỉnh 
Vĩnh Long.

Chứng kiến sự áp bức của thực dân 
Pháp, thanh niên yêu nước Phạm Hùng 
căm thù giặc và sớm giác ngộ, tham gia 
phong trào cách mạng, được kết nạp Đảng 
Cộng sản Đông Dương vào năm 1930.

Bị thực dân Pháp bắt và tù đày qua 
15 năm, trong đó có hơn 11 năm bị giam 
ở nhà tù Côn Đảo, khi Cách mạng tháng 

Thủ tướng dâng hương
anh hùng liệt sĩ tại 
Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 11.6, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính đã dâng hương 
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu 
di tích Ngã ba Đồng Lộc và thăm lão 
thành cách mạng, gia đình chính sách 
tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc 
biệt Ngã ba Đồng Lộc ở xã Đồng Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn 
công tác đã dâng hoa tưởng niệm các 
liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc 
và các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc.

Thủ tướng dâng hương, hoa tại mộ 
phần, tưởng nhớ tiểu đội 10 nữ thanh 
niên xung phong ngã ba Đồng Lộc - 
những người đã cùng anh dũng hy sinh 
vào ngày 24.7.1968, để nối liền mạch 
máu giao thông “hậu phương lớn” với 
“tiền tuyến lớn”, góp phần cho Tổ quốc 
toàn thắng. Tên tuổi của 10 nữ thanh 
niên xung phong được nhân dân cả 
nước và bạn bè quốc tế nhắc đến như 
một kỳ tích anh hùng của dân tộc Việt 
Nam anh hùng.              (Theo tuoitre.vn)

Tám năm 1945 bùng nổ, trên cương vị 
Bí thư Đảo ủy, ông đã lãnh đạo anh em 
tù nhân đứng lên giải phóng Côn Đảo. 
Sau đó, ông được Đảng đón từ Côn Đảo 
trở về, trực tiếp tham gia lãnh đạo nhân 
dân Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, 
cống hiến cho đất nước, ông Phạm Hùng 
được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh 
ủy Mỹ Tho, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 
Ban Thống nhất Trung ương, Phó Thủ 
tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Bí thư Trung ương Cục 
miền Nam và Chính ủy các LLVT giải 
phóng miền Nam, Chính ủy Bộ Chỉ huy 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên 
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 
VIII (6.1987), ông được bầu làm Chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Phạm Hùng đột ngột từ trần khi 
đang đi công tác tại TP Hồ Chí Minh.

Trong 2 ngày 10 và 11.6, tỉnh Vĩnh 
Long tổ chức các hoạt động biểu diễn ca 
nhạc, chiếu phim ôn lại thân thế, hoạt 
động và sự nghiệp cố Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng Phạm Hùng. Các hoạt động 
nhằm nhìn lại những dấu son rực rỡ 
trong sự nghiệp cách mạng giải phóng 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước 
của đồng chí, góp phần bồi dưỡng truyền 
thống cách mạng, tình yêu quê hương đất 
nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho 
thế hệ hôm nay.

(Theo dangcongsan.vn, vietnamplus.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện 
số 501/CĐ-TTg ngày 10.6.2022 đôn đốc 
việc triển khai thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia.

Trong đó, Công điện yêu cầu các cơ 
quan chủ quản chương trình mục tiêu 
quốc gia khẩn trương lập, phê duyệt, 
giao kế hoạch thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 
theo quy định; ban hành các văn bản 
hướng dẫn theo thẩm quyền để đảm bảo 
đầy đủ cơ sở cho tổ chức thực hiện, giải 
ngân nguồn vốn của các chương trình 
ngay sau khi được giao vốn. Trong quản 
lý nguồn vốn thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia, phải đảm bảo sử dụng 

Đề xuất phương án phân bổ gần 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư 
3 chương trình mục tiêu quốc gia

vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc 
phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng 
lặp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng 

xây dựng cơ bản.
Bộ Tài chính hoàn thành việc ban 

hành các Thông tư hướng dẫn quản lý, 
sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trước 
ngày 1.7.2022.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với 
Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan 
tổng hợp và đề xuất phương án phân 
bổ 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát 
triển ngân sách Trung ương giai đoạn 
2021 - 2025 của 3 chương trình mục tiêu 
quốc gia, báo cáo Chính phủ trước ngày 
1.8.2022.

(Theo laodong.vn)

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết 
liệt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thông cáo báo chí của Bộ GD&ĐT 
được gửi đi chiều 11.6, sau khi Bộ 
CA khởi tố vụ án liên quan vi phạm 
trong công tác xây dựng ngân hàng câu 
hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021, cho biết: Trong 
quá trình tổ chức kỳ thi, Bộ đã ghi nhận 
một số yếu tố không bình thường liên 
quan đến việc luyện thi và đề thi môn 
sinh học.

Kết quả xác minh, điều tra về vụ 
việc cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong 

công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi 
và ra đề thi.

Hiện, Bộ GD&ĐT đang tiếp tục phối 
hợp với Bộ CA xem xét trách nhiệm cá 
nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo 
quy định của pháp luật. Đồng thời, lãnh 
đạo Bộ GD&ĐT đã triển khai rà soát, 
điều chỉnh các khâu có liên quan, tăng 
cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tới tất 
cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

(Theo thanhnien.vn)

Khói lửa bao trùm tiệm bánh ở TP 
Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) khiến 7 người 
bị thương, cùng 4 người khác mắc kẹt, 
được cảnh sát giải cứu, sáng 11.6.

Gần 5 giờ, đám cháy phát ra từ khu 
vực lò làm bánh ở cửa hàng là căn nhà 
hai tầng rộng 240 m2, đường Đỗ Xuân 
Hợp, phường Phước Long B. Lửa bén 
vào nhiều vật liệu dễ cháy bùng lên dữ 
dội. Căn nhà chỉ có một lối ra vào nên 11 
người phía trong bị mắc kẹt. Nhiều người 
dân gần đó dùng bình chữa cháy mi ni 

dập lửa, lấy xà beng phá cửa sắt, cứu 4 
người ra ngoài.

Hơn 20 chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy 
đến ứng cứu. Cảnh sát mang mặc nạ 
chống độc, bắc thang cứu nhiều người 
khác đang mắc kẹt ở tầng hai. 

Hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản. Vụ 
cháy khiến 7 người bị thương, trong đó 4 
người bỏng nặng và 3 người bị bỏng nhẹ 
đang điều trị tại BVĐK Thủ Đức. Nguyên 
nhân cháy đang được CA làm rõ.

   (Theo VnExpress.net)

Trưng bày chuyên đề
“Hà Tĩnh - 65 năm 
thực hiện lời Bác dạy”

Ngày 10.6, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh tổ 
chức trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - 65 
năm thực hiện lời Bác dạy”, nhân kỷ niệm 
65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 
(15.6.1957 - 15.6.2022) và 15 năm Ngày 
thành lập TP Hà Tĩnh (28.5.2007 - 28.5.2022).

Với gần 150 hình ảnh và hơn 100 tài 
liệu, hiện vật trưng bày giới thiệu đến 
công chúng 3 nội dung: Bác Hồ với Hà 
Tĩnh, Hà Tĩnh với Bác Hồ và Hà Tĩnh 
làm theo lời Bác đã phản ánh sinh động 
tấm lòng, sự quan tâm của Bác Hồ đối với 
cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh; khắc họa 
những phong trào thi đua, những thành 
tựu mà Hà Tĩnh đạt được trên nhiều lĩnh 
vực sau 65 năm thực hiện lời Bác Hồ dạy: 
“Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi 
bật lên”. Trưng bày sẽ diễn ra từ nay đến 
ngày 10.11.2022.
l Cùng ngày, UBND TP Hà Tĩnh (tỉnh 

Hà Tĩnh) cho biết, đã hoàn thành, đưa vào 
sử dụng công trình chỉnh trang Di tích 
lịch sử - văn hóa quốc gia Khu lưu niệm 
Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. Công trình có 
tổng mức đầu tư hơn 9,2 tỷ đồng. Đây sẽ 
là điểm tổ chức cho cán bộ và nhân dân 
đến tưởng niệm, dâng hoa, dân hương, 
báo công; đồng thời là không gian công 
cộng của nhân dân, điểm đến tham quan, 
học tập, nghiên cứu cho du khách trong 
và ngoài tỉnh.                 (Theo sggp.org.vn)

Khởi tố 2 cựu giáo viên vụ lộ đề thi 
THPT năm 2021: Bộ GD&ĐT nói gì?

Cứu kịp 11 người 
trong căn nhà cháy dữ dội
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Bình Định

Vào các ngày 8 và 10.6 (giờ Mỹ), Đại 
hội đồng LHQ đã họp thảo luận về việc 
dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo 
an (HĐBA) về tăng cường trừng phạt 
đối với Triều Tiên bị phủ quyết ngày 
26.5 vừa qua.

Đây là cuộc họp đầu tiên được triệu 
tập theo Nghị quyết 76/262 của Đại 
hội đồng trong đề mục cải tổ hệ thống 
LHQ, diễn ra sau khi lần đầu tiên có 
một dự thảo nghị quyết về vấn đề hạt 
nhân Triều Tiên không được thông qua 
tại HĐBA.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng 
Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt 
Nam tại LHQ nhấn mạnh, Việt Nam 
luôn nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực nhằm 
giải trừ, chống phổ biến vũ khí hạt nhân 
cũng như phi hạt nhân hóa Bán đảo 
Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình, 
phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó 
có Hiến chương LHQ.

Khẳng định Việt Nam luôn quan 
tâm, theo dõi sát tình hình trên Bán đảo 
Triều Tiên, Đại sứ bày tỏ quan ngại về 

Mỹ và Nhật 
làm nóng Diễn đàn 
Shangri-La

Philippines cho biết đã đệ trình công 
hàm ngoại giao đến Trung Quốc để phản 
đối việc một nhóm tàu Trung Quốc xuất 
hiện tại một khu vực ở Biển Đông.

Theo đó, hơn 100 tàu Trung Quốc 
hoạt động trái phép trong vùng biển 
“trong và xung quanh” khu vực nói trên 
vào ngày 4.4 vừa qua, gần một năm sau 
vụ việc tương tự và vấp phải sự phản 
đối mạnh mẽ của Chính phủ Philippines.

Hãng tin Rappler ngày 9.6 trích 
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines 
nêu rõ, sự hiện diện trái phép của các 
tàu đánh cá và tàu biển Trung Quốc 
không chỉ bất hợp pháp, mà còn gây bất 

ổn trong khu vực. Sự xuất hiện các tàu 
Trung Quốc đã vi phạm Công ước LHQ 
về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, Phán 
quyết của Tòa Trọng tài thường trực 
năm 2016, cũng như cam kết theo Tuyên 
bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông 
(DOC), kêu gọi các bên tránh hành động 
có thể làm gia tăng căng thẳng.

Philippines kêu gọi Trung Quốc tuân 
thủ các nghĩa vụ của mình theo luật 
pháp quốc tế, chấm dứt các hành vi bất 
hợp pháp và vô trách nhiệm, tránh leo 
thang căng thẳng hơn nữa trên biển, rút 
các tàu ra khỏi khu vực.    

 (Theo VOV.VN)

TIN VẮN
l Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà 

Ursula von der Leyen ngày 11.6 thăm 
Ukraine để thảo luận với Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelensky về nỗ lực 
của nước này để có quy chế ứng cử viên 
gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

l Thống đốc Ngân hàng Trung 
ương Nga Elvira Nabiullina cho biết 
nước này có đủ nguồn lực cần thiết để 
thanh toán các khoản nợ nước ngoài.

l Ngày 10.6, phương tiện truyền 
thông cho hay một nam công dân tới từ 
TP Chicago của Mỹ đã cố gắng ném bom 
xăng vào Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ 
đô Washington D.C.

l Cuộc diễu hành thường niên 
dành cho những người đồng tính, 
song tính, chuyển giới tại TP Tel Aviv 
(Israel) ngày 10.6 đã thu hút sự tham gia 
của khoảng 170 nghìn người dân Israel 
và khách du lịch nước ngoài.

l Chính phủ Colombia thông báo ít 
nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ 
nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 
10.6 (giờ địa phương) tại TP Cartagena 
del Chaira, tỉnh Caqueta phía Nam  
nước này.                               (Theo TTXVN)

Ngày 11.6, truyền thông Australia 
cho biết Chính phủ Australia sẽ trả 
830 triệu AUD (580 triệu USD) tiền bồi 
thường cho Tập đoàn Naval của Pháp 
vì đã hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với 
hãng này.

Thủ tướng Australia Anthony 
Albanese cho biết khoản bồi thường 
này là “công bằng và bình đẳng” và 

sẽ cho phép tái thiết lập quan hệ song 
phương tốt đẹp hơn giữa Australia 
và Pháp. 

Chính phủ tiền nhiệm ở Australia đã 
hủy bỏ hợp đồng với Tập đoàn Naval 
để chuyển sang thực hiện thỏa thuận 
đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng 
hạt nhân trong khuôn khổ đối tác an 
ninh mới với Mỹ và Anh (AUKUS). 

Động thái này đã gây sóng gió trong 
quan hệ giữa Canberra và Paris. 

Theo thỏa thuận quan hệ đối tác an 
ninh 3 bên AUKUS ở Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương được thành lập hồi 
tháng 9.2021, Australia sẽ đóng 8 tàu 
ngầm hạt nhân tại Adelaide, với sự hợp 
tác chặt chẽ của Mỹ và Anh.            

  (Theo TTXVN)

Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa 
Bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình

các diễn biến trong thời gian gần đây có 
thể làm gia tăng căng thẳng, nhấn mạnh 
Việt Nam không ủng hộ các hành động 
có thể làm gia tăng căng thẳng, tác động 
tiêu cực tới hòa bình, an ninh khu vực.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng 
định, Việt Nam luôn sẵn sàng đóng 
góp tích cực vào các nỗ lực thúc đẩy 
đối thoại và đàm phán giữa các bên liên 
quan về vấn đề này.   (Theo baoquocte.vn)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: baoquocte.vn

Philippines gửi công hàm ngoại giao phản đối 
Trung Quốc tại Biển Đông

Philippines gửi công hàm phản đối hơn 100 tàu 
Trung Quốc tại đá Ba Đầu. 

Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO PHILIPPINES

Hãng thông tấn Trung ương Triều 
Tiên KCNA ngày 11.6 cho biết Thứ 
trưởng Ngoại giao Choe Son-hui được 
bổ nhiệm làm Ngoại trưởng trong 
phiên họp của Ủy ban Trung ương 
đảng Lao động Triều Tiên do lãnh 
đạo Kim Jong-un chủ trì ngày 10.6. 
Bà sẽ kế nhiệm ông Ri Son-gwon, cựu 
sĩ quan quân đội theo đường lối cứng 
rắn từng phụ trách các cuộc đàm phán 
với Hàn Quốc.

Bà Choe, 57 tuổi, là nhà ngoại giao 

Triều Tiên có nữ ngoại trưởng đầu tiên
kỳ cựu, thông thạo tiếng Anh và từng 
đóng vai trò trợ lý thân cận của ông 
Kim trong những cuộc đàm phán hạt 
nhân với Mỹ, cũng như tháp tùng 
lãnh đạo Triều Tiên trong các hội nghị 
thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ 
Donald Trump.

Bà từng tổ chức cuộc họp báo với 
các phóng viên sau khi hội nghị thượng 
đỉnh Mỹ - Triều kết thúc mà không đạt 
được thỏa thuận hồi tháng 2.2019. 

(Theo VnExpress.net)
Bà Choe Son-hui trước lễ đón lãnh đạo Kim Jong-un tại 
Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hồi tháng 2.2019.      Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu tại Đối thoại 
Shangri-La 2022 (SLD22) ở Singapore 
sáng 11.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ 
Lloyd Austin nhấn mạnh chính sách của 
Mỹ với Đài Loan không thay đổi. Đó 
là phản đối mọi sự thay đổi hiện trạng 
bằng các hành động đơn phương và sử 
dụng vũ lực.

Trong bài phát biểu tại SLD22, ông 
Austin cho biết Mỹ tôn trọng nguyên 
tắc “Một Trung Quốc” nhưng sẽ tiếp tục 
theo đuổi các cách giúp Đài Loan có đủ 
năng lực phòng vệ.

Vụ việc gần đây nhất là chiến đấu 
cơ Trung Quốc ngăn chặn các máy bay 
tuần thám của Úc và Canada trên Biển 
Đông, biển Hoa Đông - các vùng biển 
Bắc Kinh có yêu sách lãnh thổ vô lý. 
Theo bộ trưởng Mỹ, chính các hành 
động của Trung Quốc mới đang đe dọa 
hòa bình và an ninh Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Kishi 
Nobuo đã đưa ra những chỉ trích mạnh 
mẽ hiếm thấy trong bài phát biểu tại 
SLD22 sáng 11.6.

“Nhật Bản đang bị vây xung quanh 
bởi những nước sở hữu hoặc đang tìm 
cách có vũ khí hạt nhân và công khai phớt 
lờ các chuẩn mực quốc tế”, ông Kishi nói 
về Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo Bộ trưởng Kishi, những hoạt 
động quân sự chung giữa Nga và Trung 
Quốc - hai nước mà ông mô tả là “cường 
quốc quân sự” - chắc chắn sẽ làm gia 
tăng căng thẳng và lo ngại ở nước khác.

(Theo TTO)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup 
(phải), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin 
(giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo 
Kishi (trái) tại cuộc họp ba bên bên lề Đối thoại 
Shangri-La 2022.                              Ảnh: YONHAP/TTXVN

Australia bồi thường 580 triệu USD cho Pháp sau vụ 
hủy hợp đồng tàu ngầm
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Dự báo 
THỜI TIẾT

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: 
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều 

tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 
2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 380C, nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C. 

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

Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C, nhiệt độ thấp 
nhất từ 27 - 290C. 

III- Thời tiết vùng biển Bình Định: 
Mây thay đổi, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến 

Tây Nam cấp 4 - 5.                       (Nguồn: TTKTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 12.6.2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Công ty TNHH TM&DV Tấn Chúc có nhu cầu tuyển kỹ thuật viên:

« 2 kỹ thuật viên máy tính.

« 2 kỹ thuật viên photocopy.

* Ứng viên chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin việc đến nộp trực tiếp tại: 

Địa chỉ: 246 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 02563.820820 - 0905 400 466 - 0935 744 700

THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định cần tuyển:
1. Số lượng cần tuyển (nam): 01 người. Độ tuổi: Dưới 35 tuổi 

(có sức khỏe tốt).
2. Mô tả công việc: Thực hiện công tác Quản lý dự án, quy hoạch, 

đầu tư xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật,…
3. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành: Điện; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 
giao thông (chuyên ngành cầu đường); Kỹ thuật hạ tầng đô thị (cấp, 
thoát nước),...

Ưu tiên: Người có kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực xây dựng và 
có các chứng chỉ hành nghề theo quy định.

4. Mức lương: Thỏa thuận.
5. Hình thức tuyển dụng: Thông qua phỏng vấn trực tiếp.
6. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc; Chứng minh nhân dân (hoặc căn 

cước công dân) và Hộ khẩu thường trú photo công chứng; Bản sao 
bằng Đại học (trở lên) và các chứng chỉ, chứng nhận có liên quan; 
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng 
ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp 
hồ sơ); Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế  
chứng nhận.

7. Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, số 
20 Ngô Thời Nhiệm, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 
Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh. 

Số điện thoại: 02563.847966 
hoặc bà Võ Thị Thu Trâm: 0906486486.

NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà mặt tiền số 354 đường Tây Sơn, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định (đối diện Gara Quyền). Diện tích 
95m2 (5 x 19). Sổ đỏ chính chủ. Giá bán 6 tỷ 800 triệu đồng.  
Liên hệ số điện thoại: 0903 541 089.

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

tin về tội phạm vụ: Võ Thị Minh Hiệp (SN: 1963; thường trú tại: 298B Nguyễn 
Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tố giác có 
hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 3.2022 tại TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định, theo Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan 
điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm số 26 ngày 28.3.2022 của Thủ 
trưởng Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Định.

Kết quả điều tra xác định: Trong tháng 3.2022, Võ Thị Minh Hiệp đã đưa 
ra thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của nhiều người trên 
địa bàn TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Nhưng khi đến hạn, Hiệp đã không 
trả nợ theo cam kết.

Để công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đảm bảo theo 
đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định thông 
báo: Ai là người bị thiệt hại có liên quan đến việc bị Võ Thị Minh Hiệp  
(SN: 1963; thường trú tại: 298B Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định) vay, mượn tiền với lý do để đáo hạn ngân hàng hoặc 
vay để sử dụng vào việc khác nhưng đến hạn không trả nợ, mà chưa có 
đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC01) - CA tỉnh Bình Định 
để được giải quyết (theo địa chỉ: Số 41, đường Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định; Điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Nguyễn Đức Duy - SĐT: 
0935.974.682). Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà người bị 
thiệt hại không gửi đơn yêu cầu, thì mọi khiếu nại về sau Cơ quan CSĐT -  
CA tỉnh Bình Định không chịu trách nhiệm giải quyết.
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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:

1. Số lượng chỉ tiêu: 13 Nam công nhân điện (bao gồm 08 chỉ tiêu đã 
thông báo tuyển dụng tại thông báo 2539/TB-BĐPC ngày 25.05.2022)

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.
3. 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 khỏe 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.
4. 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 14.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-9h45: TBA Trần Hưng 
Đạo 6. 9h45-11h45: TBA Bạch Đằng 4. 6h45-16h15: TBA Hùng Vương. 
H. Tuy Phước: 9h-12h: Lộ Đông TBA Lương Lộc. TX An Nhơn: 5h30-10h15: 
Khu vực Gò Sơn - xã Nhơn Tân. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Thôn Tường Sơn - xã 
Cát Tường. 9h20-10h20: TBA Đại Phúc. 10h20-11h40: TBA Vạn Đại. 13h20-
14h40: Thôn Long Hậu - xã Cát Thắng. 8h50-10h40: Thôn Tùng Chánh - 
xã Cát Hiệp. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố 9 -phường Tam Quan. 
10h45-12h45: Thôn An Sơn - xã Hoài Châu. 7h45-9h45: Khu phố Tài Lương 
3 - phường Hoài Thanh. 

THỨ TƯ, NGÀY 15.6.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-16h15: TBA Gỗ 2.9. 
7h45-11h15: Khu dân cư tổ 11, KV 1 - phường Bùi Thị Xuân. H. Tuy Phước: 
7h45-11h15: Xóm Thiện Trường, xóm Đình, thôn Ngọc Thạnh - xã Phước 
An. TX An Nhơn: 5h30-8h10: Lộ 2 TBA UBND xã Nhơn Phong. H. Phù Mỹ: 
7h30-9h: TBA Quang Nghiễm - xã Mỹ Châu. TX Hoài Nhơn: 9h-11h: Khu 
phố 4 - phường Tam Quan. 13h15-15h15: Thôn Cự Tài - xã Hoài Phú. 
H. Vĩnh Thạnh: 7h30-11h30: Các TBA Vĩnh Thọ, Vĩnh Khương và Vĩnh 
Phúc - xã Vĩnh Hiệp. 

THỨ NĂM, NGÀY 16.6.2022: TP Quy Nhơn: 6h45-11h45: TBA Chợ 
Dinh. 13h15-17h15: TBA Hùng Vương 2. H. Tuy Phước: 6h30-16h30: Các 
TBA Tư Cung, Thanh Quang, Thanh Quang 2 - xã Phước Thắng. TX An 
Nhơn: 5h30-10h15: Các TBA Mười Thu, Điện mặt trời Khai Thạch. H. Phù 
Cát: 7h50-9h30: TBA Kho bạc Phù Cát. H. Phù Mỹ: 7h30-9h30: Các TBA 
Phú Lộc, thôn 4.1, thôn 7.1 - xã Mỹ Thắng; các TBA Xuân Phương, Xuân 
Phương 2, Xuân Phương 3, The The - xã Mỹ An. TX Hoài Nhơn: 5h30-7h15: 
Khu phố Giao An 2, Giao Hội 1 - phường Hoài Tân. 5h30-17h45: Khu phố 
Thiết Đính Nam - phường Bồng Sơn; khu phố Đệ Đức 3 - phường Hoài 
Tân. 15h45-17h45: Khu phố Giao An 2, Giao Hội 1 - phường Hoài Tân. 
H. Vĩnh Thạnh: 7h-9h30: Các TBA Vĩnh Cửu, Vĩnh Giang, An Ngoại và 
Vĩnh Định - xã Vĩnh Thịnh.

THỨ SÁU, NGÀY 17.6.2022: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Chung 

cư Đống Đa 1A. H. Tuy Phước: 7h-17h: TBA Tự dùng TCPS. H. Phù Mỹ: 
7h-15h: TBA Trương Quang Thành. TX Hoài Nhơn: 9h-11h: Khu phố 
Song Khánh - phường Hoài Xuân. 13h15-15h15: Thôn Mỹ Bình 2 - xã 
Hoài Phú.

THỨ BẢY, NGÀY 18.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h10-9h20: TBA Nguyễn 
Thái Học 5.15h30-17h30: Các TBA Bảo hiểm Nhân thọ, Nguyễn Công Trứ, 
Phạm Hùng 2, khu Biệt thự, Tôn Đức Thắng, Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Thanh 
Bình, KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu Cau, Hội trường Quang Trung, Đài 
PTTH Bình Định. H. Phù Cát: 7h45-10h45: Khu An Ninh - TT Ngô Mây. H. 
Phù Mỹ: 6h45-16h30: Các TBA Phù Mỹ 2, Bưu điện Phù Mỹ, Trung tâm Y tế 
huyện Phù Mỹ, Phù Mỹ 5, Vinatex, F572, Quang Trung 1 - TT Phù Mỹ, Trà Bình 
2 - xã Mỹ Hiệp.

CHỦ NHẬT, NGÀY 19.6.2022: TP Quy Nhơn: 4h-17h: Các TBA Hoàng 
Hoa Thám 3, Nguyễn Thái Học 5, Hỏa xa 1, Nguyễn Tất Thành, Bơm PS 6, 
Nhà làm việc Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng, NH Ngoại Thương, NH 
Công Thương, NH Phát triển, NH Nông nghiệp, Kho bạc tỉnh, Bảo hiểm Bảo 
Việt, Diên Hồng 2, Trung tâm Hội nghị, Bảo hiểm Nhân thọ. 15h45-17h: 
Các TBA Nguyễn Công Trứ, Phạm Hùng 2, Khu Biệt thự, Tôn Đức Thắng, 
Mai Xuân Thưởng 1, 3, KS Thanh Bình, KS Đông Phương, NH Trầu Cau, Hội 
trường Quang Trung, Đài PTTH Bình Định. 6h-16h: Trường CĐSP - phường 
Nhơn Phú. TX An Nhơn: 7h20-8h40: TBA Trung Đoàn. 8h50-10h10: TBA 
Gạch Bình Định. 5h30-11h55: KV Phò An - phường Nhơn Hưng. H. Vĩnh 
Thạnh: 6h-18h: Khu vực xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh Kim.

THỨ HAI, NGÀY 20.6.2022: TP Quy Nhơn: 7h10-9h20: TBA Nguyễn Thái 
Học 5. H. Phù Mỹ: 7h15-8h45: Các TBA Trung Thành 3, Trung Hòa - xã Mỹ Quang.

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 24/2022 từ ngày 14.6.2022 đến ngày 20.6.2022
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Gối thông minh theo dõi giấc ngủ

Mùa hè, các phụ huynh đã dự định thưởng cho các con mình 
hay cho cả gia đình một chuyến đi nghỉ mát ở bãi biển chưa? 
Nếu có, còn chần chừ gì nữa, hãy tham khảo một số gợi ý dưới 
đây về cách chọn cho các bé mẫu trang phục đi biển mùa hè 
phù hợp nhé!  
(Theo thoitrangvietthang)

CHUYỆN LẠQuần áo đi biển mùa hè 
cho trẻ em

1. Công viên địa chất quốc gia 
Zhangye ở Cam Túc, Trung Quốc với dãy 
núi Cầu vồng là nơi có hàng loạt các rặng 
núi rực rỡ, là một trong những dãy núi 
nhiều màu sắc nhất thế giới, được cấu 
tạo bởi đá sa thạch và trầm tích có niên 
đại 120 triệu năm.

                     Nguồn: MelindaChan/Getty.
2. Painted Hills là những ngọn đồi 

nhẵn, nhiều màu sắc được tạo thành từ 
tro núi lửa, có niên đại 40 triệu năm. Các 
lớp màu đỏ máu nổi bật là do các dải đá 
ong, một loại đất giàu sắt và nhôm. 

Nguồn: AlbertoLoyo/Getty.
3. Petrified Forest National Park (Công 

viên Quốc gia rừng Hóa đá) của Arizon là 
nơi có những ngọn đồi đa sắc màu. Các 
lớp đá phân tầng có niên đại hơn 200 
triệu năm. 

Nguồn: Rebecca L. Latson/Getty.
4. Landmannalaugar là một vùng nội 

địa Iceland, các đỉnh núi ở đây chủ yếu có 
màu xám đậm hoặc đen, nhưng cũng có 
những vệt màu xanh lam, hồng và cam. 
Chúng được cấu tạo từ đá ryolit, một loại 
đá núi lửa thường xuất hiện thủy tinh do 
hàm lượng silica cao. 

Nguồn: Fibru Photography/Getty Images.

Những dãy núi nhiều màu sắc nhất thế 
giới là sản phẩm độc đáo của tự nhiên, có 
lịch sử hình thành với niên đại cách đây hàng 
triệu năm.

(Còn nữa)
(Theo kienthuc.net.vn)

Cơ thể con người cần ngủ cũng như 
cần thức ăn và nước uống. Trong khi 
nghiên cứu gần đây cho thấy rằng 7 giờ 
là thời lượng ngủ lý tưởng cho người 
lớn, nhiều người vẫn rất khó khăn để 
duy trì ngủ đủ giờ như vậy một cách 
thường xuyên.

Mất ngủ khiến cả tinh thần và thể xác 
con người mệt mỏi. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra mối liên hệ giữa việc thiếu ngủ mãn 
tính với các bệnh về thể chất, chẳng hạn 
như bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch, 
cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần.  
Trong một nghiên cứu mới công bố 
trên Tạp chí ACS Applied Materials 
& Interfaces, một nhóm nhà khoa học 
Trung Quốc thuộc ĐH Quảng Tây và Học 

viện Khoa học Trung Quốc mô tả một 
giải pháp tiềm năng: Một chiếc gối thông 
minh tự cung cấp năng lượng để theo dõi 
vị trí của đầu trong suốt quá trình ngủ 
(ảnh). Họ đã kết hợp một số cảm biến tự 

cung cấp năng lượng lại với nhau để tạo 
ra một mảng máy phát điện ma sát nano 
(Triboelectric Nanogenerator, TENG) 
linh hoạt và thoáng khí, có thể được 
đặt trên một chiếc gối thông thường.  
Theo các nhà nghiên cứu, chiếc gối thông 
minh này ngoài việc theo dõi giấc ngủ thì 
có thể có những công dụng khác. Ví dụ, 
gối có thể theo dõi những bệnh nhân mắc 
các bệnh ảnh hưởng đến chuyển động 
của đầu, chẳng hạn như thoái hóa đốt 
sống cổ, rối loạn thoái hóa đốt sống cổ. 
Hơn nữa, chiếc gối thông minh có thể 
được điều chỉnh để cung cấp hệ thống 
cảnh báo sớm cho những người có nguy 
cơ ngã ra khỏi giường.

(Theo SGGP)


