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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Sáng 16.7, tại Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn, 
Thường trực Ban chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc 
Chương trình Hành trình Đỏ - 
Giọt máu hồng đất Võ - Kết 
nối dòng máu Việt lần thứ 9  
năm 2022. 

Dự lễ khai mạc có TS.BS 
Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng 
Viện Huyết học - Truyền máu 
Trung ương, Phó trưởng Ban tổ 
chức Hành trình Đỏ, các thành 
viên trong Ban chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, đoàn thể và các 
địa phương trong tỉnh.

Đây là lần thứ 9 Bình Định 
tổ chức Hành trình Đỏ - Giọt 
hồng đất Võ. 8 năm qua, 
chương trình đã trở thành 
một chiến dịch truyền thông, 
vận động và tổ chức các đợt 
hiến máu tình nguyện quy mô 
lớn; đã có nhiều huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh tham 
gia tổ chức thành công và tiếp 
nhận được trên 12.000 đơn vị 
máu. Qua đó, góp phần nâng 
cao nhận thức cho người dân 
về hiến máu tình nguyện và 
bệnh tan máu bẩm sinh, đào 
tạo và phát triển được hàng 
nghìn tình nguyện viên vận 
động hiến máu tình nguyện 
tại các địa phương trong tỉnh.

Khai mạc Hành trình Đỏ năm 2022  
tại TP Quy Nhơn

Phát biểu khai mạc chương 
trình, ông Hà Văn Cát, Chủ tịch 
Hội CTĐ tỉnh, Phó trưởng Ban 
Thường trực Ban chỉ đạo vận 
động hiến máu tình nguyện 
tỉnh cho biết, Bình Định đã xây 
dựng kế hoạch tổ chức Chương 
trình Hành trình Đỏ - Giọt 
hồng đất Võ - Kết nối dòng 
máu Việt tại tỉnh với 3 ngày 
hội lớn, diễn ra từ ngày 8.6 - 
16.7, với chỉ tiêu tiếp nhận hơn 
1.000 đơn vị máu. Theo đó, hai 
ngày hội trước được tổ chức tại 
huyện Tuy Phước vào ngày 8.6 
và tại huyện Phù Cát vào ngày 
26.6 đã tiếp nhận tổng cộng 801 
đơn vị máu. Ngoài ra, trong 
khuôn khổ chương trình năm 
nay còn có hoạt động thăm, 
tặng quà bệnh nhân bị bệnh 
hiểm nghèo về máu và tôn 

vinh tập thể, cá nhân xuất sắc 
tham gia phong trào và hiến 
máu nhiều lần.

Dịp này, Ban tổ chức Hành 
trình Đỏ đã tặng Biểu trưng của 
chương trình cho Ban chỉ đạo 
tỉnh. Hội CTĐ tỉnh trao bảng 
tri ân Tấm lòng vàng nhân đạo 
cho các đơn vị tài trợ. Ban chỉ 
đạo tỉnh tặng 15 suất quà, mỗi 
suất 500 nghìn đồng cho bệnh 
nhân tan máu bẩm sinh đang 
điều trị tại BVĐK tỉnh.

Ngay sau lễ khai mạc là 
phần diễu hành mô tô tuyên 
truyền, vận động người dân 
tham gia hiến máu tình nguyện 
trên các tuyến phố Quy Nhơn. 
Kết thúc Ngày hội hiến máu 
tại Quy Nhơn, Ban tổ chức tiếp 
nhận được 336 đơn vị máu. 

NGỌC TÚ

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hà Văn Cát trao bảng tri ân Tấm lòng vàng cho các nhà tài 
trợ chương trình.                                                                                                                               Ảnh: N.T

(BĐ) - Sáng 15.7, Sở GD&ĐT 
ra văn bản hướng dẫn các 
trường THPT, trung tâm giáo 
dục thường xuyên tỉnh và trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên các huyện, 
thị xã, thành phố về việc thực 
hiện đăng ký nguyện vọng xét 
tuyển đại học, cao đẳng ngành 
Giáo dục mầm non năm 2022.

Theo đó, từ nay đến ngày 
18.7, các trường tiếp nhận thí 
sinh tự do tạo phiếu đăng ký và 
cấp tài khoản bổ sung, rà soát, 
cập nhật khu vực ưu tiên, đối 
tượng ưu tiên cho các thí sinh 
(đã tốt nghiệp THPT, trung 
cấp) chưa có tài khoản đăng ký 
xét tuyển trên hệ thống tuyển 
sinh. Đồng thời, hướng dẫn thí 
sinh nộp điểm xét tuyển (kết 
quả học tập cấp THPT, điểm thi 
năng khiếu…) tại cơ sở đào tạo 
mà thí sinh đăng ký xét tuyển. 
Các điểm tiếp nhận cần nghiên 
cứu kỹ tài liệu để thực hiện. 

Trước 17 giờ ngày 18.7, các 
đơn vị tiếp nhận rà soát kết 
quả điểm học tập cấp THPT 
(học bạ) trên hệ thống tuyển 
sinh. Hiện còn một số thí sinh 
không có điểm kết quả học tập 
cấp THPT do không đồng bộ 
được dữ liệu từ trang cơ sở dữ 
liệu ngành, do nhiều nguyên 
nhân như số CMND, CCCD, 
mã định danh… giữa các hệ 
thống không thống nhất, trùng 
khớp… Sở GD&ĐT đề nghị các 
đơn vị tiếp nhận nghiên cứu 
kỹ tài liệu để rà soát, cập nhật 
điểm học bạ của thí sinh vào 
đúng chức năng trên hệ thống; 
hướng dẫn thí sinh tự kiểm tra 
và báo lại các sai sót (nếu có). 
Nếu để xảy ra sai sót về kết quả 
học tập cấp THPT sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả xét tuyển 
của các cơ sở đào tạo và quyền 
lợi của thí sinh, việc khắc phục 
rất phức tạp.                           

                                   MAI HOÀNG

Các trường tiếp nhận thí sinh  
tự do tạo phiếu đăng ký  
và cấp tài khoản bổ sung

(BĐ) - Theo Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng, ngày 21.2.2022, UBND 
tỉnh đã ban hành kế hoạch thực 
hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP) trên 
địa bàn tỉnh và chỉ đạo các sở, 
ngành, địa phương triển khai 
Hiệp định RCEP; đồng thời hỗ 
trợ cộng đồng DN và người 
dân cách thức, giải pháp thực 
thi các cam kết của Hiệp định 

trong từng lĩnh vực. Nhờ vậy, 
hoạt động xuất nhập khẩu sang 
các nước RCEP đạt kết quả khả 
quan. 6 tháng đầu năm 2022, 
kim ngạch xuất khẩu sang thị 
trường các nước RCEP đạt 
224,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 
26,6% so với tổng kim ngạch 
xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 5,9% 
so với cùng kỳ năm 2021. 

Hiệp định RCEP là Hiệp 
định thương mại tự do giữa 

10 nước thành viên ASEAN 
ký kết với 5 quốc gia: Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Australia, NewZealand vào 
ngày 15.11.2020, chính thức 
có hiệu lực từ ngày 1.1.2022. 
Mục tiêu của Hiệp định RCEP 
là thiết lập một nền tảng quan 
hệ đối tác kinh tế hiện đại, toàn 
diện, chất lượng cao và cùng 
có lợi.

                                               TIẾN SỸ

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường các nước 
RCEP đạt 224,6 triệu USD

(BĐ) - Ngày 16.7, nhân dịp 
khai trương văn phòng khu 
vực kiểu mẫu tại TX An Nhơn, 
Công ty Bảo Việt Nhân thọ 
Bình Định tặng 20 chiếc xe đạp 
và 20 cặp sách cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, vượt khó 
học giỏi của Trường THCS Đập 
Đá (10 học sinh) và Trường 
THCS Bình Định (10 học sinh). 
Tổng trị giá các phần quà là 50  
triệu đồng.
  Trước đó, chiều 15.7, 

đại diện Chi hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo Tịnh Đức - Tịnh 
thất Hòa Hội xã Mỹ Thành 
(huyện Phù Mỹ) trao tiền hỗ 
trợ cho 2 trường hợp bệnh 
nhân nặng có hoàn cảnh  

khó khăn.
Cụ thể, trao gần 31,5 triệu 

đồng cho em Trần Thị Bích 
Trâm (SN 2004, ở thôn Xuân 
Thạnh, xã Mỹ An, huyện Phù 
Mỹ). Ngày 23.6, trên đường 
đi tìm việc làm về nhà Trâm 
bị TNGT, đến nay vẫn còn 
điều trị tại bệnh viện. Cha của 
Trâm làm nghề đánh cá trên 
biển nên thu nhập bấp bênh, 
mẹ không có việc làm ổn định, 
hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
Trao 3 triệu đồng giúp anh 
Trần Bá Kiên (SN 1982, quê ở 
Hà Tĩnh) vào tỉnh Gia Lai lao 
động, chẳng may bị điện giật, 
gây thương tích nặng.

     DƯƠNG LINH - HẰNG NGA

Trao quà cho học sinh khó khăn 
và bệnh nhân nghèo

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Định trao xe đạp và cặp sách cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.                                                                      Ảnh: DƯƠNG LINH

Chiều 15.7, CA huyện Phù 
Cát phát hiện tại một phòng hát 
của karaoke Thiên Mỹ ở xã Cát 
Khánh, huyện Phù Cát đang 
có 18 đối tượng (15 nam và 3 
nữ tiếp viên) đang sử dụng trái 
phép chất ma túy. 

Trừ 3 nữ tiếp viên là người 
ngoài tỉnh, số đối tượng còn 
lại đều ở huyện Phù Cát. Qua 

test nhanh, có 17/18 đối tượng 
dương tính với ma túy. Thời 
điểm CA huyện Phù Cát đột 
nhập vào quán karaoke bắt quả 
tang, các đối tượng đều ở trạng 
thái phê ma túy. 

Hiện CA huyện Phù Cát 
đang củng cố hồ sơ, chứng cứ 
để xử lý các đối tượng theo 
pháp luật.                       T.LONG

Phát hiện 18 đối tượng sử dụng 
ma túy ở quán karaoke

 Đoàn Khối DN tỉnh tổ 
chức tập huấn kỹ năng, nghiệp 
vụ công tác Đoàn, Hội cho 130 
học viên là các bí thư, phó bí 
thư và ĐVTN trong Khối DN 
tỉnh, sáng 16.7. Lớp tập huấn 
nhằm nâng cao kiến thức, kỹ 
năng, nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ đoàn, góp phần xây 
dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững 
mạnh; thêm dịp để ĐVTN giao 
lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong 
hoạt động Đoàn, phong trào 
thanh niên gắn với thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ở từng cơ 
quan, đơn vị. CHƯƠNG HIẾU
 Ngày 15.7, tại UBND xã 

Bình Hòa (huyện Tây Sơn), Chi 
cục thuế khu vực Tây Sơn - 
Vĩnh Thạnh tổ chức tập huấn 
về triển khai ứng dụng nộp 
thuế điện tử (Etax Mobile) cho 
100 hộ kinh doanh ở 7 xã: Bình 
Thành, Bình Hòa, Bình Tân, Bình 
Thuận, Tây Bình, Tây Vinh, Tây 
An. Qua tập huấn, giúp các hộ 

kinh doanh hiểu rõ, nhận thức 
đúng về việc nộp thuế điện tử 
với nhiều ưu điểm, tiện ích và 
tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian 
giao dịch. MỘC MIÊN 
 Ngày 15.7, Đoàn Thanh 

niên, Hội LHTN và Hội Đồng 
đội xã Mỹ Thành (huyện Phù 
Mỹ) phối hợp tổ chức truyền 
thông về kỹ năng chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, phòng, chống 
ma túy, HIV/AIDS bằng hình 
thức sân khấu hóa, đã thu hút 
trên 150 ĐVTN, học sinh phổ 
thông tham dự. Hoạt động 
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về nhận thức, ý thức trách 
nhiệm trong phòng, chống tệ 
nạn ma túy, HIV/AIDS và chăm 
sóc sức khỏe sinh sản vị thành 
niên. HẰNG NGA
 Ông Trần Đình Trực, Chủ 

tịch UBND thị trấn Cát Tiến 
(huyện Phù Cát) xác nhận: 
Chiều 15.7, một nhóm bạn tại 
thị trấn Cát Tiến tổ chức gặp 

mặt và rủ nhau đến bãi biển 
Trung Lương (thị trấn Cát Tiến) 
tắm biển. Trong lúc tắm biển, 
2 bạn nữ là V.T.N.B. (SN 1990, 
quê ở huyện Phù Cát, hiện 
sinh sống tại tỉnh Kon Tum) và 
H.T.N. (SN 1990, ở huyện Sơn 
Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) không 
may rơi vào khu vực biển sâu 
có sóng ngầm chảy mạnh đã bị 
cuốn ra xa, mất tích. Khi người 
dân phát hiện, cứu vớt thì cả 2 
đã tử vong. P. PHƯƠNG
 Khoảng 12 giờ ngày 

16.7, tại QL 1, đoạn thuộc thôn 
Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phù 
Mỹ, khi đang lưu thông theo 
hướng Bắc - Nam, xe bồn chở 
xăng biển số 81C-129.36 (chưa 
rõ người điều khiển) đâm vào 
dải phân cách cứng. Cú đâm 
mạnh làm phía dưới gầm đầu 
xe bị bể, trục bánh trước bên 
trái bị gãy. Rất may không xảy 
ra thương vong và cháy nổ. 

                              MINH QUÂN
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Đến với người khó nhất, 
nơi khó nhất

Hiếm khi thấy Tâm Phát 
triển khai hoạt động hỗ trợ ở 
vùng đồng bằng, bởi đa số hội 
viên của Chi hội đều muốn hỗ 
trợ đối tượng yếu thế nhất, ở 
những nơi khó khăn, xa xôi 
nhất. Ngày 28.5, Tâm Phát đã 
về làng Kà Bưng (xã Canh Liên, 
huyện Vân Canh), tặng quà cho 
35 học sinh, tặng 46 suất quà 
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số khó khăn.

Thường vào BVĐK tỉnh 
tặng quà cho bệnh nhân chạy 
thận, khi biết nhiều người ở xa 
chưa được vào ở Nhà lưu trú, 
phải thuê nhà ở bên ngoài, Chi 
hội đã liên tục hỗ trợ họ. Sáng 
18.6, một số hội viên đã đến 
nhà trọ thăm, trao gạo và tiền 
mặt trị giá 5 triệu đồng/suất cho 
40 bệnh nhân. Trước đó, ngày 
20.5, Chi hội cũng trao 80 suất 
quà cho 40 bệnh nhân thận và 
40 hộ người khuyết tật. 

Sự hỗ trợ của Tâm Phát 
dành cho đối tượng yếu thế 
thường là “ngay và luôn”. 
Nghe tin ông Nguyễn Liên bị 
cụt 1 chân sống nhờ nhà người 
em gái ở phường Quang Trung  
(TP Quy Nhơn) cần xe lăn, 
chiều 11.6, Chi hội đã cử người 
đến tặng ông 1 chiếc. Việc hỗ 
trợ của Tâm Phát len lỏi vào 
từng ngõ phố nên thi thoảng 
lại nhìn thấy hội viên trong 
màu áo cam đồng phục truyền 

Khơi lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương
Không chỉ tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn bệnh 

tật, Chi hội Tâm Phát Quy Nhơn (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh) còn có nhiều sáng kiến gây quỹ từ 
thiện hiệu quả, góp phần khơi gợi lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương. 

Hội viên Tâm Phát nấu cơm từ thiện tặng bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại BVĐK tỉnh.                                                           Ảnh: N.N

thống, tay xách quà, tay cầm 
bì thư tiền, xuất hiện đột ngột 
trước mặt người khuyết tật 
bán vé số, người đạp xích lô 
cao tuổi. 

Theo Chi hội trưởng Phạm 
Thị Đào, trong đa số hoạt động, 
chủ yếu Tâm Phát tự tìm đến 
người khó khăn. “Vì chủ động 
nên luôn có sự tìm hiểu trước, 
phần quà hỗ trợ theo đó luôn 
thiết thực, được mong đợi. Cả 
những chuyến cứu trợ ngoài 
tỉnh, ở vùng miền núi Phú Yên 
hay một số tỉnh Bắc miền Trung 
bị thiệt hại do bão lũ, quà của 
Tâm Phát luôn đáp ứng nhu 

cầu sử dụng của người dân”, 
bà Đào cho hay.

 
Khơi dậy, lan tỏa  
lòng nhân ái

Tối 26.6, tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, Chi hội 
Tâm Phát Quy Nhơn đã tổ 
chức chương trình nghệ thuật 
gây quỹ từ thiện với chủ đề 
“Thắp sáng yêu thương vì 
bệnh nhân nghèo”. So với lần 
đầu tiên diễn ra tháng 10.2019, 
chương trình lần thứ hai này 
thu hút đông đảo nghệ sĩ, nhạc 
công, người xem hơn. Số tiền 
tiếp nhận sau chương trình 

hơn 150 triệu đồng sẽ được 
sử dụng để sửa nhà cho người 
già neo đơn, giúp bệnh nhân 
nghèo đang điều trị; tiếp sức 
trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó 
khăn. Cô Nguyễn Thị Thanh 
Hà (Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn) là hội viên của Tâm 
Phát, tham gia biểu diễn trong 
chương trình, chia sẻ: “Thông 
qua lời ca, tiếng hát, chúng tôi 
muốn truyền thông điệp “Sống 
để yêu thương nhau” đến tất cả 
mọi người”. 

Theo ông Trần Đình Ký, Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội 
Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, 

Tâm Phát hiện là chi hội trực 
thuộc duy nhất có khả năng tổ 
chức chương trình nghệ thuật 
gây quỹ từ thiện. Hoạt động 
này thu hút khá nhiều sự quan 
tâm của công chúng trong thời 
gian qua. Không chỉ tiếp nhận 
sự ủng hộ của một số nhà tài 
trợ, chương trình còn có thùng 
quyên góp, kêu gọi sự chung 
tay của khán giả. 

“Tâm Phát có nhiều sáng 
kiến hay, hiệu quả trong việc 
gây quỹ từ thiện, tạo điều kiện 
triển khai nhiều hoạt động giúp 
bệnh nhân nghèo, người khó 
khăn. Có hơn 500 hội viên, chủ 
yếu là người buôn bán nhỏ ở các 
chợ trong thành phố, Tâm Phát 
lập những thùng từ thiện, đặt 
ở các chợ. Họ còn viết thư ngỏ, 
chia sẻ trên các trang mạng xã 
hội những hoàn cảnh khó khăn 
cần trợ giúp”, ông Ký cho biết. 

Không quá chú trọng nguồn 
hỗ trợ từ bên ngoài, Tâm Phát 
tập trung vào sự phát triển bền 
vững từ chính trong nội bộ. Ít 
khi đặt ra chỉ tiêu ngay thời 
gian đầu triển khai hoạt động 
nhưng lần nào cũng vậy, quà 
của Tâm Phát chủ yếu do hội 
viên đóng góp luôn nhiều dần 
ở những ngày gần cuối khi có 
thêm nhiều người phát tâm.

Theo bà Đào, Chi hội luôn 
hướng tới khơi gợi, làm bộc phát 
tâm thiện luôn sẵn có trong mỗi 
người. Người phát tâm thiện sẽ 
luôn hưởng ứng những việc làm 
tử tế, tình yêu thương theo đó tỏa 
lan, sự gắn kết với nhau được 
bền chặt. “Cái tên Tâm Phát của 
chi hội có từ ý nghĩa này”, bà Đào 
chia sẻ.                                 NGỌC TÚ

(BĐ) - Từ ngày 10.7 đến nay, 
UBND xã Nhơn Hội (TP Quy 
Nhơn) phối hợp với Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh tổ chức ra quân 
cưỡng chế, phá dỡ các công trình 
xây dựng trái phép trên đầm Thị 
Nại (khu vực vịnh Mai Hương) 
thuộc thôn Hội Tân.

Trước đó, qua công tác tuần 
tra, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
cùng chính quyền địa phương 
phát hiện 7 đối tượng có hành 
vi lấn chiếm đất đai, mặt nước 
đầm Thị Nại để xây dựng nhà ở 
và nuôi trồng thủy sản trái phép, 
gồm: Đỗ Minh Cảnh, Đỗ Tấn Tài, 
Đỗ Của, Đỗ Nhất, Đỗ Quý, Đỗ 
Thị Bé, Hà Văn Tuấn (cùng ở 
thôn Hội Tân). 

Các đối tượng này đã xây 
dựng chuồng trại để nuôi gà, 
vịt; thả bè, kết thành nhà ở trên 
mặt nước; cắm cọc gỗ tre, vây 
lưới để nuôi tôm, cá, hàu… trái 
phép trên diện tích đất, mặt nước 
của đầm Thị Nại thuộc phạm vi 
quy hoạch dự án Khu phi thuế 
quan do Công ty CP Đầu tư kinh 
doanh địa ốc Khang Thông Quy 
Nhơn làm chủ đầu tư. 

Tuy cơ quan chức năng đã 

UBND tỉnh vừa ban hành 
Văn bản số 3841/UBND-KT về 
việc tăng cường công tác quản 
lý khoáng sản tại khu vực núi 
Hòn Chà thuộc địa bàn phường 
Trần Quang Diệu và Bùi Thị 
Xuân (TP Quy Nhơn).

Theo đó, UBND tỉnh giao 
CA tỉnh tiếp tục bố trí lực 
lượng, nắm tình hình, kịp thời 
phát hiện, xử lý nghiêm đối 
với hoạt động khai thác và vận 
chuyển khoáng sản trái phép 
tại khu vực núi Hòn Chà. Ban 
Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng các đoạn tường rào còn 
lại ngăn cách giữa Khu công 
nghiệp Phú Tài với khu vực 
phía Đông núi Hòn Chà; có 
biện pháp giám sát, phát hiện, 
xử lý kịp thời đối với các DN 
trong Khu công nghiệp Phú Tài 
tiếp tay, tiêu thụ khoáng sản từ 
hoạt động khai thác trái phép 
tại khu vực núi Hòn Chà. 

Sở TN&MT tăng cường 
công tác quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. 

PHẢN HỒI Cưỡng chế 7 trường hợp lấn chiếm 
đất đai, mặt nước thuộc địa bàn 
Khu kinh tế Nhơn Hội

nhiều lần vận động, thuyết phục 
nhưng các hộ này cố tình không 
chấp hành tháo dỡ các công trình 
vi phạm. Do vậy, chính quyền 
địa phương phải thực hiện biện 
pháp cưỡng chế, nhằm tháo dỡ 
các công trình vi phạm để trả lại 
hiện trạng ban đầu, đảm bảo tính 
nghiêm minh của pháp luật. 

Việc cưỡng chế các công trình 
vi phạm đã diễn ra đúng theo kế 
hoạch, đảm bảo ANTT, an toàn 
và hiệu quả.             GIA NGUYỄN

Lực lượng chức năng chặt bỏ các cọc 
tre, trảy cắm trái phép để quây lưới 
nuôi trồng thủy sản trái phép trên đầm 
Thị Nại.                                         Ảnh: ĐÌNH SANG

Xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển 
khoáng sản trái phép

Phối hợp với các cơ quan liên 
quan và UBND TP Quy Nhơn, 
UBND huyện Tuy Phước trong 
công tác kiểm tra, xử lý tình 
trạng khai thác khoáng sản tại 
núi Hòn Chà.

Bên cạnh đó,  UBND  
TP Quy Nhơn và UBND huyện 
Tuy Phước thực hiện có hiệu 
quả phương án bảo vệ khoáng 
sản chưa khai thác trên địa bàn. 

Tiếp tục duy trì Tổ kiểm tra liên 
ngành để kiểm tra, xử lý kịp thời 
các trường hợp khai thác, vận 
chuyển đá trái phép tại khu vực 
phía Đông núi Hòn Chà. Có biện 
pháp cụ thể, lâu dài trong công 
tác quản lý nhà nước về lĩnh vực 
khoáng sản đối với khu vực núi 
Hòn Chà; không để tình trạng 
khai thác khoáng sản trái phép 
tái diễn tại khu vực này. Tăng 
cường tuyên truyền để người 
dân địa phương hiểu và tuân 
thủ việc nghiêm cấm các hoạt 
động khai thác khoáng sản trái 
phép tại núi Hòn Chà. Thường 
xuyên kiểm tra, giám sát các 
hoạt động khai thác khoáng sản 
trên địa bàn, kiên quyết xử lý 
các trường hợp vi phạm theo 
quy định.

Trước đó, Báo Bình Định số 
ra ngày 17.6.2022 có bài ““Ðá 
tặc” lộng hành tại núi Hòn 
Chà”, phản ảnh tình trạng 
nhiều người ngang nhiên đưa 
máy móc, phương tiện cơ giới 
vào núi Hòn Chà khai thác đá 
trái phép.                              C.LUẬN

Phương tiện vận chuyển đá trái phép 
ở khu vực núi Hòn Chà.                 Ảnh: C.L

0966.490.490
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Bình Định

l Một trong những vấn nạn 
ở các địa phương thu hút đông 
khách du lịch là tình trạng nâng 
giá dịch vụ bất hợp lý. Sở Du 
lịch cùng các cấp, ngành liên 
quan đã có những biện pháp 
nào để hạn chế tình trạng này 
ở Bình Định, thưa ông?

- Từ đầu năm đến nay, ngành 
du lịch tỉnh Bình Định đón gần 
2,3 triệu lượt khách, tăng 92% so 
với cùng kỳ năm ngoái; khách 
quốc tế ước đạt hơn 24.000 lượt, 
tổng doanh thu du lịch ước đạt 
hơn 5.715 tỷ đồng, tăng hơn 
256% so với cùng kỳ năm 2021.

Để hạn chế tình trạng một số 
dịch vụ thường bị nâng giá tùy 
tiện, nhất là lĩnh vực lưu trú, 
tỉnh Bình Định quy định dịch 
vụ lưu trú phục vụ khách du 
lịch là danh mục hàng hóa phải 
đăng ký giá và kê khai niêm yết 
giá với cơ quan nhà nước, nhờ 
vậy giá phòng lưu trú trên địa 
bàn tỉnh cơ bản ổn định. Bên 
cạnh đó, Sở Du lịch đã chỉ đạo 
Thanh tra Sở phối hợp Đội kiểm 
tra liên ngành du lịch và các địa 
phương liên quan thường xuyên 
kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, 
cá nhân kinh doanh dịch vụ du 
lịch phải thực hiện niêm yết giá 
và bán đúng giá niêm yết.

Hoạt động của khách du lịch 
thường diễn ra ở không gian 
rộng, sử dụng nhiều loại hình 
dịch vụ liên quan đến nhiều 
ngành nghề, địa phương. Vì 
vậy, để hạn chế tình trạng nâng 
giá dịch vụ bất hợp lý, cần phải 
có sự vào cuộc quyết liệt của 
các ngành liên quan, các địa 

Trong bối cảnh du lịch Bình Định đang “tăng trưởng nóng” liên tục vài năm gần đây, phóng viên Báo Bình 
Định có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh về những phương án đảm bảo môi trường du 
lịch hấp dẫn, thân thiện, lành mạnh và đáng tin cậy.

Khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) luôn đón lượng khách lớn vào mỗi dịp hè.                                                        Ảnh: LÊ NA

GIỮ UY TÍN CHO DU LỊCH BÌNH ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH “TĂNG TRƯỞNG NÓNG”:

Thân thiện, lành mạnh & đáng tin cậy

phương, nhất là những nơi tập 
trung đông khách du lịch. Trong 
đó, tập trung vào công tác tuyên 
truyền, kiểm tra, nhắc nhở, xử 
lý đối với các tổ chức, cá nhân 
vi phạm. 

l Theo chúng tôi được biết, 
hiện giá phòng các cơ sở lưu 
trú ở TP Quy Nhơn cao hơn Đà 
Nẵng và Khánh Hòa. Ông bình 
luận gì về vấn đề này?

- Theo thông tin từ Hiệp hội 
Du lịch Bình Định, giá phòng ở 
các cơ sở lưu trú ở Quy Nhơn 
mùa du lịch hè 2022 cơ bản ổn 
định, chỉ tăng chừng 5 - 10% so 
với năm 2019, trong bối cảnh 
như hiện nay tôi nghĩ như thế 
là không nhiều. Nhưng ở phân 

khúc từ 2 sao trở xuống, nếu 
không phục vụ bữa sáng thì giá 
cơ bản giữ như năm 2019, thậm 
chí có khá nhiều cơ sở còn chào 
giá lưu trú thấp hơn so với mùa 
du lịch hè 2019 để hút khách. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có hơn 390 cơ sở lưu trú từ đạt 
chuẩn đến 5 sao đã được thẩm 
định, với hơn 12.000 phòng, 
tập trung chủ yếu tại TP Quy 
Nhơn. Ở thời điểm đầu mùa du 
lịch năm nay, lượng du khách 
về Quy Nhơn tham quan nghỉ 
dưỡng đông, phần lớn các cơ 
sở lưu trú dọc biển và khu vực 
trung tâm đều kín phòng.

Về chênh lệch giá phòng 
như anh nói, tôi nghĩ thế này, 
Đà Nẵng và Khánh Hòa phát 

triển du lịch trước chúng ta khá 
lâu, số lượng phòng lưu trú ở 
Đà Nẵng và Khánh Hòa cao hơn 
gấp nhiều lần so với Bình Định.
Trong khi lượng khách đến Đà 
Nẵng và Khánh Hòa trong mùa 
du lịch hè này đều thấp hơn 
Bình Định (Khánh Hòa khoảng 
1,046 triệu lượt khách, Đà Nẵng 
khoảng 1,3 triệu lượt khách), vì 
vậy giá phòng ở TP Quy Nhơn 
có cao hơn một chút so với tại 
Nha Trang hay Đà Nẵng. 

l Hiện có tình trạng một số 
tài xế xe dịch vụ đưa khách đến 
nhà hàng, khách sạn, cửa hàng 
đặc sản… để nhận “hoa hồng” 
từ chủ cơ sở…

- Việc các nhà hàng, khách 

sạn hay cửa hàng đặc sản chi 
“hoa hồng” cho tài xế khi đưa 
khách đến là có, và đang là thực 
trạng chung tại hầu hết các tỉnh, 
thành trong cả nước. Nhiều cơ 
sở kinh doanh dịch vụ du lịch có 
chính sách trích một phần nhỏ 
lợi nhuận để làm “hoa hồng” 
cho lái xe khi đưa khách đến 
mua sắm, ăn uống, nghỉ dưỡng 
tại cơ sở của mình. Đó cũng là 
cách thức kinh doanh phổ biến. 

Vấn đề ở đây là một số nhà 
hàng, cửa hàng đặc sản để cạnh 
tranh thu hút khách đã chi “hoa 
hồng” cho lái xe cao bất thường, 
có thể làm ảnh hưởng đến chất 
lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến 
lợi ích của du khách. Một số lái 
xe chủ động đòi “hoa hồng”, làm 
“méo mó” ý nghĩa của việc này.

Đây cũng là vấn đề được đưa 
ra tại Hội nghị giao ban công tác 
Thanh tra du lịch của 14 tỉnh, 
thành phố có sở du lịch riêng, 
vừa được tổ chức vào tháng 
6.2022 tại tỉnh Bình Định. Địa 
phương nào cũng đang gặp khó 
khăn trong xử lý vấn đề này. 
Tuy nhiên, về giải pháp lâu dài 
phải phát huy vai trò của Hiệp 
hội Du lịch. Tại buổi làm việc 
với Ban Chấp hành Hiệp hội Du 
lịch Bình Định sau Đại hội lần 
thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2026, 
tôi đã đặt vấn đề với Hiệp hội, 
gợi ý nên thành lập các chi hội 
chuyên ngành: Khách sạn, vận 
tải, nhà hàng, cửa hàng đặc 
sản… Thông qua sinh hoạt và 
hoạt động của các chi hội này 
để tuyên truyền, vận động và 
cùng các cơ quan quản lý nhà 
nước từng bước khắc phục vấn 
đề, hướng tới lợi ích bền vững.

l Xin cảm ơn ông!
LÊ NA (thực hiện)

Với 200 - 250 
nghìn đồng/lượt, 
khách được đưa lên 
độ cao tối đa 50 m để 
ngắm biển Cửa Lò. 
Dịch vụ này do TX 
Cửa Lò, tỉnh Nghệ 
An phối hợp với 
một DN tổ chức trình 
diễn Ngày hội khinh 
khí cầu tại quảng 
trường Bình Minh, từ ngày  
15 đến 17.7 (ảnh). 

Những khinh khí cầu này 
được neo cố định sẽ bay cao  
20 - 50 m tùy vào diễn biến thời 
tiết tại hiện trường. Lúc khinh 
khí cầu bay lên cao sẽ được nạp 

Theo báo cáo Expat Insider 
2022 do tổ chức Internations 
công bố, Việt Nam nằm trong 
top 7 nơi tốt nhất dành cho 
người nước ngoài đến làm việc 
và sinh sống. Theo đó, 10 điểm 
đến tốt nhất cho người nước 

ngoài sinh sống và làm việc là: 
1. Mexico, 2. Indonesia, 3. Đài 
Loan (Trung Quốc), 4. Bồ Đào 
Nha, 5. Tây Ban Nha, 6. UAE, 
7. Việt Nam, 8. Thái Lan, 9. 
Australia, 10. Singapore.

(Theo VietnamPlus)

Trước tình hình Việt Nam có 
những cải thiện trong phòng, 
chống dịch cũng như nhu cầu 
đi du lịch Nhật của người Việt 
tăng cao, Nhật Bản sẽ sớm 
công nhận Việt Nam là “vùng 
xanh” trong chính sách cấp thị 
thực du lịch, tạo điều kiện thu 
hút khách du lịch đến từ Việt 
Nam. Thông tin này được ông 
Shusuke Uchida, Phó trưởng 

đại diện Cơ quan xúc tiến du 
lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt 
Nam đưa ra. Theo ông Uchia, 
Nhật Bản hiện tại chưa mở cửa 
hoàn toàn với du lịch quốc tế. 
Dù vậy trong tháng 6.2022, Nhật 
Bản đón 147 nghìn người nước 
ngoài thì nhiều nhất là từ Việt 
Nam với 39.000 người. Nhưng 
tôi tin mọi việc sớm thay đổi bởi 
Chính phủ Nhật Bản rất quan 

tâm đến lĩnh vực du lịch.
Việt Nam nằm trong vùng 

vàng trong chính sách cấp thị 
thực du lịch của Nhật Bản với 
các nước. Theo đó, nếu có chứng 
nhận tiêm vắc xin phù hợp quy 
định của Nhật thì người du lịch 
Việt Nam đến Nhật không cần 
xét nghiệm và cách ly. Ngược 
lại, họ cần phải xét nghiệm PCR 
và cách ly 7 ngày. (Theo sgtiepthi)

Văn phòng Tổng cục Du lịch 
Singapore tại Việt Nam (STB) 
cho biết, Singapore đang nỗ lực 
tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động 
để kích cầu du lịch trở lại sau ảnh 
hưởng của dịch Covid-19.

Hiện tại, Singapore đã có thêm 
9 nhà hàng mới được cấp sao của 
Michelin, nâng tổng số nhà hàng 
đạt chuẩn Michelin là 67 nhà hàng, 
quán ăn. Trong số này, có 40 quán 
hawker (ẩm thực bình dân), 5 quán 
ăn đường phố và 22 nhà hàng. 
Ngoài việc tăng cường quảng bá 

ẩm thực, Singapore sẽ tổ chức 
giải đua xe đạp Tour de France 
Prudential Singapore Criterium 
vào tháng 10.  Sự kiện sẽ đón nhận 
32 tay đua đến từ 8 trong số các đội 
đua xe đạp chuyên nghiệp xuất sắc 
nhất thế giới.

Ông Keith Tan, Tổng Cục 
trưởng Tổng cục Du lịch 
Singapore chia sẻ, du khách đến 
Singapore chỉ được yêu cầu đeo 
khẩu trang khu vực trong nhà, 
không cần thiết đeo ở khu vực 
ngoài trời. Du khách đã tiêm 

phòng đủ hai mũi vắc xin và trẻ 
em dưới 12 tuổi chưa tiêm phòng 
đủ hai mũi vắc xin (có người bảo 
hộ) khi nhập cảnh sẽ không phải 
xin cấp duyệt nhập cảnh, không 
yêu cầu xét nghiệm trước khi 
khởi hành, không yêu cầu xét 
nghiệm khi đến Singapore hay 
cách ly. Du khách Việt Nam có 
thể sử dụng ứng dụng PC-Covid 
(đã chuyển ngôn ngữ sang tiếng 
Anh) và đưa cho nhân viên hải 
quan kiểm tra tại khu vực nhập 
cảnh của sân bay.     (Theo HNM)

Việt Nam lọt top 7 điểm đến 
cho người nước ngoài

Bay khinh khí cầu ngắm biển Cửa Lò

thêm lửa để làm nóng. Thời gian 
mỗi lượt trải nghiệm khoảng 4 - 6 
phút. Dịp hè, bãi tắm Cửa Lò tấp 
nập khách mỗi buổi sáng và cuối 
chiều. Ước tính mỗi ngày Cửa Lò 
đón 13.000 - 15.000 người tắm và 
tham quan.                 (Theo VnE)

Nhật Bản sẽ sớm mở  “luồng xanh” thị thực du lịch 
cho Việt Nam

Singapore thu hút du khách Việt
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Bình Định

Đối mặt với thử thách
Để vượt qua nghịch cảnh, 

phụ nữ khuyết tật phải đối 
mặt với nhiều thử thách, trước 
hết là định kiến xã hội. Những 
ánh nhìn dị nghị, lời bàn tán 
sau lưng, sự nghi ngờ về năng 
lực cá nhân của những người 
xung quanh ít nhiều khiến chị 
em chạnh lòng.

Bận bịu luôn tay với chiếc áo 
dài khách đặt may gấp, chị Phan 
Thị Yến Hòa (ở phường Lê Lợi, 
TP Quy Nhơn) trải lòng, ngày 
còn bé, chị ngã dập xương, do 
chữa trị sai cách nên chân từ đó 
bị tật, để lại vết sẹo lớn.

“Đến tuổi dậy thì, tôi càng 
dễ xấu hổ, lo lắng đủ điều. Đi 
học, đến giờ ra chơi, tôi không 
dám di chuyển nhiều, sợ bạn 
bè chọc ghẹo, chê bai. Khách 
đến nhà cũng chỉ dám ở trong 
phòng, ngại gặp mặt, bố mẹ 
gọi mãi mới chịu ra”, chị Hòa 
nhớ lại.

Khi đã trưởng thành, chị lại 
đối mặt với sự nghi ngờ của 
khách hàng. Những câu hỏi: 
“Chân như vậy thì có may được 
không?”, “Nghe giới thiệu ở đây 
may áo dài đẹp nên ghé thử, chứ 
không biết thợ ở đây là người 
khuyết tật. Thế thì làm sao may 
cho đẹp được?”… không còn lạ 
lẫm với chị.

Định kiến xã hội dễ khiến 
phụ nữ khuyết tật tự ti, khó 

Sau 5 năm vắng bóng, tại TP Quy 
Nhơn, Hội thao “Vì sức khỏe phụ nữ” do 
Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Sở VH&TT 
đã chính thức trở lại trong sự nóng lòng 
chờ đợi của chị em. Năm nay, 282 VĐV 
đến từ 13 đoàn thể thao các huyện, thị 
xã, thành phố, Hội Phụ nữ CA tỉnh, khối 
Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh tham 
gia tranh tài ở 3 môn: Bóng chuyền, cầu 
lông, kéo co.

Mang về chiến thắng đầu tiên cho đội 
trong ngày ra quân, chị La Thị Lệ Phú 
(huyện Phù Mỹ) vô cùng háo hức. Vừa 
lau mồ hôi sau khi trải qua trận cầu lông 
đầy cam go, chị chia sẻ: “Tinh thần giao 
lưu, học hỏi giữa chị em đến từ nhiều địa 
phương rất ý nghĩa khi 2 năm qua, các hoạt 
động TDTT đều tạm ngưng vì Covid-19”.

Thế nhưng, thi đấu với tinh thần giao 
lưu, học hỏi không có nghĩa là “chơi qua 
loa cho vui”. Trái lại, chị em đều chuẩn bị 
kỹ lưỡng để sẵn sàng bước vào Hội thao, 
cạnh tranh công bằng, cống hiến. 

Gần 20 năm theo đuổi môn cầu lông, đã 
quen với việc thi đấu nhưng VĐV Phạm 
Thị Tâm (đoàn Phụ nữ CA tỉnh) không chủ 
quan. Chị chuẩn bị gần 2 tháng để có sức 
khỏe tốt nhất, phấn đấu đoạt giải. “Trước 
Hội thao, tôi cố gắng sắp xếp công việc 
ở cơ quan lẫn gia đình để cùng đồng đội 
luyện tập, tránh bị động trong thi đấu. 
Song song với đó, chế độ dinh dưỡng và 
tâm lý thi đấu cũng rất quan trọng”, chị 

Tử tế với 
môi trường 

(BĐ) - Triển khai Đề án 
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
giai đoạn 2017 - 2025”, chiều 
15.7,  Hội LHPN phường 
Đống Đa (TP Quy Nhơn) tổ 
chức ngày hội “Phụ nữ sáng 
tạo - khởi nghiệp năm 2022” 
với  chủ đề “Hạn chế sử 
dụng túi ny lông, tử tế với  
môi trường”.

Tham gia ngày hội, 14 gian 
hàng do các chi hội phụ nữ 
trên địa bàn phường chuẩn 
bị đã bày bán các sản phẩm 
mang đặc trưng vùng miền 
như chả cá, nem chua… Các 
vật đựng như túi giấy, giỏ 
xách được khuyến khích sử 
dụng nhằm thực hiện đúng 
tinh thần của ngày hội.

Dịp này, 20 suất quà (mỗi 
suất trị giá 300 nghìn đồng) 
đã được Hội LHPN phường 
phối hợp với Công ty TNHH 
Hồng Phước và hệ thống nhà 
thuốc Mát Tay Quy Nhơn trao 
cho các phụ nữ có hoàn cảnh 
khó khăn, góp phần động 
viên hội viên vượt khó, vươn 
lên trong cuộc sống.

T.HẰNG

Vượt thử thách, truyền nghị lực
Phụ nữ khuyết tật mang trong mình nỗi 
mặc cảm khi chịu nhiều thua thiệt về thể 
chất, dễ tự ti trong giao tiếp và cuộc sống. 
Thế nhưng, nhiều chị em đã vượt qua rào 
cản ấy, vươn lên đầy nghị lực, quyết tâm 
sống có ích với gia đình, xã hội.

mở lòng. Chị Lê Thị Hạnh (ở 
xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) sinh 
ra đã chịu sự thiệt thòi khi tay 
chân và giọng nói không bình 
thường như các bạn đồng trang 
lứa. Vốn là người hướng nội, 
chị lại càng mang trong mình 
nỗi mặc cảm về khiếm khuyết 
của bản thân. Suốt quãng thời 
gian ngồi trên ghế nhà trường 
lẫn khi trưởng thành, chị luôn 
cẩn trọng từng hành động, lời 
nói bởi luôn cảm giác có những 
ánh mắt đang dõi theo vì mình 
“khác biệt”. 

Chị tâm sự: “Nhiều lúc đang 
hăng say làm việc, bất chợt bắt 
gặp ánh nhìn đấy, tôi chợt ngại 
ngùng và đắn đo nhiều điều. 
Việc giao tiếp với khách, sắp 
xếp và khuân vác hàng hóa… 
cũng gặp muôn vàn khó khăn”.

Hái quả ngọt, truyền 
cảm hứng 

Thay vì sống chung với nỗi 
tự ti cả đời, phụ nữ khuyết tật 
lựa chọn đối mặt với thử thách 
và vươn lên trong cuộc sống.

Gia cảnh khó khăn, lại không 
muốn trở thành gánh nặng của 
gia đình, chị Hạnh nỗ lực ngay 
khi ngồi trên ghế nhà trường. 
12 năm liền là học sinh giỏi và 
tấm bằng tốt nghiệp đại học loại 
giỏi đã chứng minh điều đó. Sau 
nhiều năm chật vật, chị quyết 
định kinh doanh online với số 
vốn vỏn vẹn 3 triệu đồng.

“Tôi nhớ khi ấy, mình vừa lo 
lắng vì sợ thất bại, nhưng cũng 
vô cùng háo hức vì đứng trước 
trang mới của cuộc đời. Nếu 
thành công, tôi có thể tự nuôi 
sống mình, được mọi người 

công nhận và người thân sẽ tự 
hào về tôi”, chị chia sẻ. 

Thế là cô gái sinh năm 1992 
như được tiếp thêm động lực, 
bắt đầu hành trình chinh phục 
ước mơ. Bắt đầu từ 100 chiếc 
mũ lưỡi trai, giờ đây, chị Hạnh 
cung cấp hơn 2.000 mặt hàng 
gia dụng, sản phẩm cho mẹ và 
bé ở địa phương. Chị còn kinh 
doanh thêm cơ sở in ấn, chuyên 
làm biển hiệu quảng cáo. Không 
những tự chủ về kinh tế, chị 
còn giúp hơn 50 phụ nữ, phần 
lớn là các “mẹ bỉm sữa” đang 
trong thời gian ở nhà trông 
con và học sinh - sinh viên làm 
cộng tác viên bán hàng; giúp 
họ kiếm thêm thu nhập từ 3 - 5 
triệu đồng/tháng.

Song song với tạo điều kiện 
cho chị em cùng phát triển kinh 

tế, việc truyền cảm hứng về 
sự lạc quan, suy nghĩ tích cực 
cũng là điều đáng quý. Hơn 30 
năm gắn bó với nghề may, “nay 
chuyển mai dời” địa điểm đến 
hơn 10 nơi, vậy mà chưa khi nào 
chị Hòa muốn bỏ nghề, bởi “gắn 
bó quá thành quen, không làm 
nghề khác được”. Đến với tiệm 
may Yến Hòa của chị, người ta 
thấy đó không chỉ là nơi làm 
việc mà còn là “mái nhà chung” 
của những phụ nữ tuy khiếm 
khuyết nhưng luôn yêu đời. 

Tập trung nhìn chị Hòa hướng 
dẫn cách đính hoa, kết cườm lên 
áo, chị Nay H’Uyên (quê ở Krông 
Pa, Gia Lai; đang sống và làm việc 
tại TP Quy Nhơn) chầm chậm 
làm theo một cách tỉ mỉ. Vừa làm, 
chị vừa kể rằng đã học việc tại 
đây từ 7 - 8 năm nay.

“Không chỉ tôi mà còn 5 
chị em khuyết tật khác cũng 
gắn bó với nơi này, vừa được 
hướng dẫn từng đường kim mũi 
chỉ, vừa thường xuyên tâm sự 
chuyện buồn vui. Những mâm 
cơm rôm rả hay lúc mệt lả người 
vì đông khách đều để lại trong 
chúng tôi niềm hạnh phúc. Bởi 
khi đó, chúng tôi thấy mình làm 
được việc, không phụ thuộc vào 
người khác”, chị Nay H’Uyên 
tâm sự.

Tất bật trong mùa cao điểm, 
cả thầy, cả thợ đều tích cực làm 
việc trong không khí chan hòa. 
“Khuyết tật chỉ là tay chân 
không đẹp một chút, chứ không 
phải vấn đề gì nghiêm trọng cả! 
Chúng tôi vẫn sống có ích, vun 
vén cho gia đình. Quan trọng 
là giữ tinh thần lạc quan, yêu 
mình, yêu đời, rồi khó khăn nào 
cũng sẽ qua”, chị Hòa cười.

DƯƠNG LINH

Chị Hòa (bên 
trái) hướng 
dẫn chị Nay 
H’Uyên kỹ 
thuật đính 
hoa, kết 
cườm. 
Ảnh: D.LINH

Vui khỏe với hội thao

Chị em nhiệt tình thi đấu, cống hiến hết sức mình. Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Tâm bật mí.
Xuyên suốt các trận đấu, sự có mặt và 

cổ vũ của khán giả đã khiến cho không khí 
Hội thao thêm sôi nổi, hào hứng. Chăm chú 
theo dõi các trận bóng chuyền từ chiều, ông 
Lê Duy Khiêm (ở phường Trần Phú, TP 
Quy Nhơn) chia sẻ: “Xem trận bóng chuyền 
giữa đội TP Quy Nhơn với huyện An Lão 
trong Hội thao, tôi thấy chị em thi đấu hết 

mình. Trời nắng nóng, ai nấy 
đều thấm mệt nhưng chưa khi 
nào bỏ cuộc. Người ta cứ nói nữ 
giới là “phái yếu”, nhưng xem 
chị em thực hiện từng cú đập 
bóng mới thấy phụ nữ có thể 
mạnh mẽ, dứt khoát khi cần”. 

Không chỉ đến Hội thao, 
chị em mới có cơ hội rèn luyện 
sức khỏe, vừa khỏe vừa vui 
mà ngay ở tuyến cơ sở, phong 
trào văn hóa văn nghệ, TDTT 
cũng được quan tâm. Theo Hội 
LHPN tỉnh, toàn tỉnh có gần 

130 mô hình, CLB như cầu lông, bóng 
chuyền, đi bộ, thể dục dưỡng sinh, khiêu 
vũ… được thành lập với 6.900 hội viên 
tham gia; đồng thời duy trì một số giải đấu 
trong hội viên, phụ nữ với các môn bóng 
đá, bóng chuyền, bóng bàn… Các hoạt 
động này trở thành món ăn tinh thần không 
thể thiếu của phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi, 
ngành nghề, từ thành thị đến nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh, cho biết: “Thông qua Hội thao 
lần này, các đoàn có cơ hội giao lưu, học 
hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong tổ chức 
phong trào TDTT tại địa phương. Đồng 
thời, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố 
xuất sắc, góp phần lan tỏa cuộc vận động 
“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”.

DIỆU NGỌC

Sau 3 ngày thi đấu, chiều 16.7, Hội thao 
“Vì sức khỏe phụ nữ” tỉnh lần thứ XII năm 
2022 đã bế mạc. Kết quả, Ban tổ chức Hội 
thao đã trao 6 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải 
ba cho các nội dụng thi đấu: Bóng chuyền, 
cầu lông (đơn nữ, đôi nữ), kéo co.
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Dịp kỷ niệm năm nay, Quỹ 
Thiện Tâm thuộc Tập đoàn 
Vingroup tặng quà tri ân cho tất 
cả Mẹ Việt Nam anh hùng còn 
sống của tỉnh. Giá trị mỗi suất 
quà là 5 triệu đồng tiền mặt. 

Thực hiện trao quà sớm 
nhất tỉnh là huyện Tuy Phước 
vào ngày 10.7. Ở thôn Vinh  
Quang 1, xã Phước Sơn, Mẹ 
Tô Thị Hải (SN 1924) đã bị lẫn 
nhưng vẫn nở nụ cười tươi, 
nhận quà và nói lời cảm ơn. 
Ông Tô Tấn Thi, cháu gọi Mẹ 
là cô ruột cho biết, Mẹ chỉ có 
1 con trai duy nhất đã hy sinh. 
Dạo trước khi lẫn, Mẹ hay nhớ 
con, kể nhiều chuyện về anh; 
nhưng giờ chủ yếu ăn, ngủ, đau 
chỗ nào trong mình cũng không 
chia sẻ nữa. 

“Tôi ở nhà cả ngày, thường 
xuyên dỗ Mẹ ráng ăn chút cơm 
vào bụng, rồi canh giờ cho Mẹ 
uống sữa, uống yến. Tuổi càng 
cao, sức càng yếu, không bổ 
sung dinh dưỡng kịp thời sẽ 
dễ bị bệnh”, ông Thi chia sẻ. 

Sau Tuy Phước, huyện Phù 

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27.7.1947 - 27.7.2022)  

Chăm lo cho các Mẹ Việt Nam anh hùng
Bình Định có 5.366 Mẹ được phong tặng và 
truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó 179 Mẹ còn 
sống. Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của 
các Mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, tỉnh cùng một số DN, tổ chức, cá nhân 
chăm lo cho các Mẹ bằng nhiều việc làm cụ 
thể, thiết thực.

Nhân kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 
tỉnh quyết định in bổ sung 
3.384 Mẹ vào tập kỷ yếu Mẹ 
Việt Nam anh hùng của tỉnh 
để bày tỏ tấm lòng tôn kính, 
sự tri ân vô hạn của Đảng bộ, 
quân và nhân dân Bình Định 
đối với sự hy sinh cao cả của 
các Mẹ. Quyển kỷ yếu mang 
đậm giá trị về lịch sử, tính 
nhân văn, là nguồn tài liệu rất 
ý nghĩa trong giáo dục truyền 
thống cách mạng đối với thế 
hệ hôm nay và mai sau”.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
NGUYỄN MỸ QUANG 

“
Trao quà của Quỹ 
Thiện Tâm cho Mẹ 
Phan Thị Thủy, ở 
xã Mỹ Tài, huyện 
Phù Mỹ.
Ảnh: Phòng  
LĐ-TB&XH huyện 
Phù Mỹ

Mỹ đã tổ chức đoàn thăm, tặng 
quà cho 34 Mẹ trong ngày 12.7. 
Theo ông Phạm Quốc Ánh, 
Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH 
huyện, các Mẹ đều tỏ ra bất ngờ 
với món quà có giá trị lớn. Sau 
khi gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà 
nước, nhà tài trợ, các Mẹ bảo 
được quan tâm thế này thấy rất 
mãn nguyện, không cầu mong 
gì hơn. 

“Là lớp con cháu, tôi cũng 
rất vui. Có số tiền này, tôi sẽ 
mua thêm sữa, yến, thức ăn Mẹ 
ưa thích để Mẹ bồi dưỡng, tăng 

cường sức khỏe thêm nữa”, 
anh Trần Văn Hậu, con trai Mẹ 
Phan Thị Thủy (SN 1925, ở thôn 
Kiên Phú, xã Mỹ Tài) cho hay. 

Ngoài quà của Quỹ Thiện 
Tâm, dịp này, các Mẹ còn được 
các sở, ban, ngành của tỉnh, các 
đơn vị nhận phụng dưỡng đến 
thăm và tặng quà. Riêng 20 Mẹ 
được Quỹ Lá Xanh của chùa 
Đống Cao (tỉnh Thái Bình) nhận 
phụng dưỡng còn có thêm một 
phần quà. Bà Đặng Kim Hồng, 
đại diện Quỹ cho biết đã trao 
xong những suất quà tri ân đến 

các mẹ trong tuần này; mỗi suất 
quà gồm 500 nghìn đồng tiền 
mặt gửi gia đình làm mâm cơm 
cúng liệt sĩ, cùng 1 lẵng bánh 
kẹo, sữa.

Là địa phương chịu hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, tỉnh 
luôn xác định công tác thương 
binh liệt sĩ, người có công là 
nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 
thường xuyên; luôn tổ chức 
triển khai kịp thời, hiệu quả 
mọi chế độ, chính sách đến 
người có công, trong đó có các 
Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Từ ngày 1.7.2021, tất cả Mẹ 
Việt Nam anh hùng còn sống 
của tỉnh đã được hưởng đầy 
đủ các chế độ theo quy định 
tại Điều 18 của Pháp lệnh số 
02/2020/UBTVQH14 về Ưu đãi 
người có công với cách mạng, 
bao gồm: Trợ cấp hằng tháng 
bằng 3 lần mức chuẩn; phụ cấp 
hằng tháng; điều dưỡng phục 
hồi sức khỏe hằng năm; được 
Nhà nước và xã hội tặng nhà 
tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện 
nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn 
cảnh của từng người hoặc khi 
có khó khăn về nhà ở; người 
phục vụ Mẹ cũng được hưởng 
mức trợ cấp theo quy định  
hiện hành.                     NGỌC TÚ

Vận động người dân tham gia BHXH, 
BHYT là nhiệm vụ thường xuyên, liên 
tục và đặc biệt được đẩy mạnh trong các 
đợt ra quân do BHXH Việt Nam phát 
động. Mới đây, sau lễ ra quân hưởng 
ứng Ngày BHYT Việt Nam với chủ đề 
“BHYT - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia 
đình” (tổ chức ngày 10.7), BHXH và các 
cơ quan, đơn vị liên quan trong toàn tỉnh 
đã vận động, phát triển thêm 185 người 
tham gia BHXH tự nguyện, 668 trường 
hợp tham gia BHYT hộ gia đình. 

Các địa phương đã tổ chức 72 đội 
nhóm truyền thông, tư vấn trực tiếp đến 
các khu chợ, cơ sở sản xuất, nơi tập trung 
đông người…, tiếp cận truyền thông cho 
hơn 2.000 người. Ngoài truyền thông 
trực tiếp, các đội, nhóm truyền thông 
còn kết hợp phát hàng trăm ấn phẩm 
truyền thông (tờ gấp “Những điều cần 
biết về BHXH tự nguyện”, “Lợi ích tham 
gia BHXH tự nguyện, BHYT”, “Những 
điều cần biết về BHYT hộ gia đình”). 

Đặc biệt, nhằm tăng hiệu quả của 
hoạt động truyền thông nhân các lễ phát 
động, thời gian qua, cơ quan BHXH, 
Bưu điện và hệ thống tổ chức dịch vụ 
thu BHXH, BHYT các cấp đã nỗ lực 
đa dạng các hình thức truyền thông: 
Truyền thông lưu động; tư vấn trực tiếp 
các hộ gia đình, nơi tập trung đông dân 
cư; tổ chức các hội nghị tư vấn chính 
sách trực tiếp tại địa bàn đông dân cư; 

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có quyết định 
giao chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay hộ 
nghèo và cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 
duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn 
vốn Quỹ Xóa đói giảm nghèo năm 2022 
cho Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH 
các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây 
Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Hoài Ân, An 
Lão và TX Hoài Nhơn. 

Theo đó, tổng vốn cho vay hộ nghèo 
của các địa phương trên được điều chỉnh, 
giảm từ 3,362 tỷ đồng (theo kế hoạch dư 

nợ) xuống 2,83 tỷ đồng. Tổng vốn cho vay 
giải quyết việc làm của các địa phương 
tăng từ 2,4 tỷ đồng lên 3,162 tỷ đồng. 

UBND tỉnh giao Giám đốc Phòng giao 
dịch Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã 
báo cáo UBND các huyện, thị xã và trình 
Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị 
Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã phân 
bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 
được giao tại Quyết định này cho các đơn 
vị trực thuộc để triển khai thực hiện theo 
đúng quy định.                    AN PHƯƠNG

(BĐ) - Tổng kết 10 năm thực hiện 
Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5.11.2012 của 
Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy 
nghề cho lao động nông thôn”, huyện 
Tuy Phước đã triển khai thực hiện có 
hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn, góp phần nâng cao chất 
lượng, kỹ năng nghề nghiệp cho lao động 
nông thôn, nâng tỷ lệ lao động từ 15 tuổi 
trở lên có việc làm qua đào tạo từ 32,3% 
năm 2010 lên 56,7% cuối năm 2021.

Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2015, huyện 
đã phối hợp mở 84 lớp cho 2.927 lao 
động nông thôn học nghề (trong đó 39 
lớp nghề phi nông nghiệp; 45 lớp nghề 
nông nghiệp). Giai đoạn 2016 - 2020, 

các cơ quan liên quan trên địa bàn đã 
phối hợp mở 102 lớp nghề cho 3.757 lao 
động nông thôn, gồm 57 lớp nghề phi 
nông nghiệp, 45 lớp nghề nông nghiệp. 
Năm 2021, có 5 lớp nghề cho 169 lao 
động nông thôn đã được triển khai (4 
lớp nghề phi nông nghiệp, 1 lớp nghề 
nông nghiệp). 

Lao động nông thôn qua học nghề đã 
có lượng kiến thức về KHKT cơ bản để 
tự tạo việc làm mới hoặc phát triển nghề 
hiện có, tăng thu nhập, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp nông thôn, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu lao động nông thôn, hoàn 
thành các chỉ tiêu về xây dựng nông 
thôn mới.                                AN KHANG

Giao chỉ tiêu kế hoạch dư nợ 2 chương trình  
cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm

Tuy Phước: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động 

Đẩy mạnh vận động tham gia 
BHYT, BHXH

hội nghị tư vấn trực tuyến… Các hoạt 
động truyền thông được tổ chức đồng 
bộ từ tỉnh đến huyện trong lễ ra quân 
đã tạo điểm nhấn, thu hút sự chú ý của 
mọi tầng lớp nhân dân đối với chính 
sách BHXH, BHYT. 

Kết quả nổi bật sau Lễ ra quân đã 
cho thấy sự nỗ lực của ngành BHXH 
và các đơn vị liên quan. Đồng thời, tạo 
khí thế, phong trào để công chức, viên 
chức, người lao động ngành BHXH, các 
đơn vị liên quan chung tay đẩy mạnh 
việc tuyên truyền, phổ biến chính sách 
BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng, 
góp phần thực hiện chính sách an sinh 
xã hội.                                           N.MUỘI

Nhân viên BHXH truyền thông trực tiếp về chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho tiểu 
thương sau lễ phát động.                        Ảnh: BHXH tỉnh 



7CHỦ NHẬT, 17.7.2022 AN NINH - TRẬT TỰ
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Theo ngành chức năng, hiện nguồn 
nước cung cấp phục vụ chữa cháy trong 
các đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, toàn 
tỉnh chỉ có 1 khu kinh tế và 4 khu công 
nghiệp đã được đầu tư xây dựng 100% 
hệ thống cấp nước PCCC. Tại các đô thị 
và cụm công nghiệp, việc đầu tư hệ thống 
cấp nước PCCC còn hạn chế. Trong số 31 
cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, 
chỉ có 4 cụm công nghiệp có đầu tư hệ 
thống cấp nước PCCC. Toàn tỉnh hiện 
còn 5 đô thị chưa đầu tư xây dựng hệ 
thống cấp nước PCCC. 

Với các khu dân cư đã được đầu tư hệ 
thống cấp nước phục vụ chữa cháy, một 
số trụ đã cũ, mất nắp. Chưa hết, người 
dân tại các khu dân cư họp chợ, bày bán 
hàng hóa, để vật liệu, trông giữ xe lấn 
chiếm khu vực trụ nước, làm ảnh hưởng 
lớn đến việc tiếp cận nguồn nước. 

Theo đại tá Nguyễn Văn Long, 
Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
(CA tỉnh), thời gian qua, việc đầu tư 
lắp đặt trụ cấp nước chữa cháy ở khu, 
cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân 
cư được quan tâm; góp phần khắc phục 
khó khăn, đáp ứng nhu cầu nước chữa 
cháy trong một số tình huống nhất định. 

Nguồn nước sử dụng PCCC trên địa 
bàn tỉnh được lấy từ hai nguồn chính: 
Nguồn tự nhiên (từ ao, hồ, sông, suối…) 
và trụ, bể cấp nước chữa cháy (ở các khu 
công nghiệp, khu đô thị, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh). Trong đó, nguồn nước tự 
nhiên được coi là hệ thống cung ứng dồi 
dào trong việc cung cấp nước phục vụ 
công tác chữa cháy. 

“Song, lượng nước này lại lưu trữ 
theo mùa, chưa kể nhiều điểm không 
có mặt bằng, bến để phương tiện chữa 
cháy có thể tiếp cận. Mặt khác, có đến 
50% bể nước có thể tích từ 50 m3 trở lên 
ở các địa phương xe chữa cháy không lấy 
được nước”, đại tá Long nêu thực trạng. 

Nguồn nước chữa cháy không đảm 
bảo là một trong những nguyên nhân 
chính dẫn đến cháy lớn. Theo thống 
kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, 
khoảng 21,7% số vụ cháy trong quá trình 
dập lửa bị thiếu nước, ảnh hưởng đến 
hiệu quả chữa cháy. Riêng từ đầu năm 
2022 đến nay, tại địa bàn huyện Tuy 

Đảm bảo nguồn nước 
phục vụ công tác chữa cháy

Phước đã có 2 vụ thiếu nước trong quá 
trình chữa cháy.  

Nhằm từng bước khắc phục tình 
trạng thiếu nước chữa cháy, triệt để khai 
thác và tận dụng có hiệu quả các nguồn 
nước, nhất là nguồn nước tự nhiên (ao, 
hồ, sông, suối…) phục vụ chữa cháy, 
UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu tăng 
cường nguồn nước phục vụ cho công tác 
PCCC. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành có liên quan và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp 
tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về PCCC và đảm bảo 
nguồn kinh phí đầu tư cho hệ thống cấp 
nước PCCC; xây dựng, cải tạo bến, bãi, 
hố thu nước cho xe chữa cháy hoạt động. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã và 
đang khảo sát giao thông, nguồn nước 
PCCC; cập nhật thường xuyên bản đồ 
giao thông, nguồn nước, trên đó thể hiện 
các tuyến đường, vị trí các trụ nước và 
nguồn nước tự nhiên trên địa bàn lên ứng 
dụng Google Maps để phục vụ hiệu quả 
công tác tổ chức chữa cháy. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, 
hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cá nhân 

kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp nước 
chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu 
kinh tế, cụm công nghiệp, ban quản lý 
các chợ, khu dân cư. Tăng cường kiểm 
tra, phát hiện và xử lý nghiêm cá nhân, 
tổ chức không tuân thủ quy định, quy 
chuẩn và tiêu chuẩn về cấp nước PCCC. 

“Chúng tôi sẽ xây dựng phương án 
cụ thể trong việc thẩm định hạ tầng kỹ 
thuật, hệ thống cấp nước chữa cháy tại 
các khu dân cư, khu đô thị mới đang 
được quy hoạch hình thành trong tương 
lai”, đại tá Long cho biết.        KIỀU ANH

Được biết, trên địa bàn tỉnh có 
597 trụ nước chữa cháy đã được lắp 
đặt, vận hành; 220 bể nước chữa 
cháy với thể tích 50 m3 trở lên; 25 
bến phục vụ lấy nước chữa cháy, 
xe chữa cháy có thể tiếp cận được 
nguồn nước (tất cả đều là bến tự 
nhiên). Ngoài ra, trên địa bàn các 
khu công nghiệp, đô thị có hơn 50 
ao, hồ có nguồn nước tự nhiên để 
phục vụ cho công tác chữa cháy. 

Đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ CA) kiểm tra thực trạng cấp nước PCCC tại Khu kinh 
tế Nhơn Hội.           Ảnh: K.A

Gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác 
phòng ngừa, nhất là tăng cường tuần tra 
đêm, Đồn CA Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội 
(TP Quy Nhơn) đã phát hiện, đấu tranh 
củng cố hồ sơ xử lý nhiều đối tượng trộm 
cắp tài sản trên địa bàn.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.2022, 
trên địa bàn KKT Nhơn Hội xảy ra 4 vụ 
trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại công 
trường các dự án đang thi công. Đáng 
chú ý, vụ trộm sắt xà gồ tại dự án Thiên 
Đường Xanh trị giá 15 triệu đồng xảy ra 
ngày 14.4; 2 vụ trộm thiết bị xe cẩu cần 
trục của Công ty Hoàng Hải Star trị giá 
150 triệu đồng xảy ra ngày 11.4 và 27.4. 
Đối tượng lợi dụng đêm khuya, địa bàn 
vắng vẻ, lực lượng bảo vệ các DN có sự 
chểnh mảng đã ra tay gây án. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sát, rõ 
tình hình, Đồn đã triển khai kế hoạch tổ 
chức tuần tra đêm bảo đảm ANTT, phòng, 
chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm 

Khởi tố đối tượng 
vừa cướp vừa 
trộm cắp

Ngày 16.7, CA TP Quy Nhơn cho 
biết đã khởi tố Bùi Gia Bảo (SN 2001, ở 
phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cùng 
lúc hai tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp 
tài sản”. Trước khi bị khởi tố, đối tượng 
này đã có nhiều tiền án, tiền sự về hành 
vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn, 
ngày 22.5, Dương Anh Tuấn (SN 2000, 
ở phường Đống Đa) đang đứng chờ 
bạn tại đường Trần Hưng Đạo (TP Quy 
Nhơn), bất ngờ bị một đối tượng xông 
đến, dùng tay chân đánh và cướp mất 
1 điện thoại Iphone 6. Sau khi lấy tài 
sản, đối tượng hăm dọa rồi lên xe bỏ đi. 

CA phường Đống Đa phối hợp các 
đội nghiệp vụ CA TP Quy Nhơn nhanh 
chóng kiểm tra hiện trường, thu thập 
chứng cứ từ camera, xác định Bùi Gia 
Bảo là đối tượng thực hiện vụ cướp 
này. Đây là đối tượng hình sự, sống 
lang thang không nơi ở cố định; sau khi 
gây án, đối tượng không về nhà nên CA 
thành phố tổ chức truy tìm. 

Ngoài vụ cướp trên, CA TP Quy 
Nhơn xác định Bùi Gia Bảo còn gây ra 
một vụ trộm cắp tài sản khác vào cuối 
tháng 4.2022. Đối tượng này đột nhập 
vào cơ sở phế liệu của ông Trần Đình 
Sơ (SN 1961, ở phường Đống Đa) chở 
trộm 600 kg sắt trị giá 12 triệu đồng.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, CA 
phường Đống Đa phát hiện Bảo xuất 
hiện tại khu phố 5, phường Nhơn Phú 
nên tổ chức lực lượng truy bắt. Bước 
đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện 
vụ cướp và vụ trộm trên.           T.LONG

Để trống cửa, 
mất trộm

CA huyện Tuy Phước đang tập 
trung điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài 
sản xảy ra tại xã Phước Hiệp. Trưa 
ngày 11.7, gia đình anh Trần Văn Ánh 
(SN 1970,  ở thôn Lục Lễ, xã Phước 
Hiệp) ngủ trưa để trống cửa, khi ngủ 
dậy phát hiện kẻ gian đột nhập vào 
nhà lấy 2 điện thoại trị giá 41 triệu 
đồng để trong nhà bếp. 

Hiện trường vụ việc không bị xáo 
trộn, đối tượng vào nhà thấy ngay điện 
thoại để trên tủ lạnh sạc pin nên dễ 
dàng lấy đi không để lại dấu vết.

N.GIANG

pháp luật trên địa bàn KKT Nhơn Hội bắt 
đầu từ ngày 26.4.

Sau 15 đêm tuần tra kiểm soát và mật 
phục, những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ 
(CBCS) đơn vị đã mang lại kết quả. Lúc 
22 giờ 45 phút ngày 8.5, Tổ tuần tra phát 
hiện 2 thanh niên đi mô tô kéo theo cộ 

cải tiến chở nhiều thanh 
sắt có biểu hiện khả nghi, 
thoáng thấy CA liền tăng 
ga bỏ chạy. 

Tổ tuần tra lập tức truy 
đuổi hơn 1 km và dừng 
phương tiện để kiểm tra. 
Qua đấu tranh, các đối 
tượng là Võ Văn Trưởng 
(SN 1983, ở Nhơn Hội, 
TP Quy Nhơn) và Võ Văn 
Thành (SN 1992, ở Cát Hải, 
Phù Cát) khai nhận đã sử 
dụng mô tô 77E1-56175 và 
mô tô 47M1-47604 kéo cộ 

cải tiến đến bãi tập kết phương tiện - vật 
tư của Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ 
tầng 620 trong công trường Khu đô thị 
du lịch sinh thái Nhơn Hội trộm 80 cây 
sắt chống giàn giáo, với tổng trọng lượng 
230,5 kg, ước tính trị giá hơn 3 triệu đồng. 

Tiếp đó, trong quá trình tuần tra đêm, 

tổ công tác còn làm rõ 3 vụ trộm dầu diezen 
xảy ra trên địa bàn có liên quan đến hơn 
chục đối tượng. Qua đấu tranh, đơn vị 
làm rõ có sự cấu kết, thông đồng giữa đối 
tượng mua bán bất chính với nhiều tài xế 
xe tải, xe ben, máy ủi để lén lút hút trộm 
dầu trên các phương tiện vào đêm khuya, 
gây thiệt hại về tài sản của chủ DN. Hồ 
sơ vụ việc cùng tang vật đã được chuyển 
giao cho các đội nghiệp vụ CA TP Quy 
Nhơn tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực 
hiện việc tuần tra đêm để phòng ngừa tội 
phạm. Vào đêm khuya, địa bàn vắng vẻ, 
dự lường các tình huống kẻ gian có thể 
manh động hoặc sử dụng hung khí chống 
trả; chúng tôi bố trí đủ lực lượng, trang bị 
đầy đủ công cụ hỗ trợ, quán triệt CBCS 
hết sức tập trung, cảnh giác cao độ, không 
để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ”, 
thiếu tá Nguyễn Tiến Lợi, Phó trưởng Đồn 
CA KKT Nhơn Hội cho biết.  MINH NGỌC

ĐỒN CÔNG AN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI:

Chống tội phạm hiệu quả từ tuần tra đêm

Cán bộ chiến sĩ Đồn Công an KKT Nhơn Hội tuần tra đêm, nắm 
thông tin từ người đi đường.                    Ảnh: M.N
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GIÁO SƯ DUNCAN HALDANE - GIẢI NOBEL VẬT LÝ NĂM 2016:

Làm khoa học cần tận tụy 
theo đuổi ý tưởng và có cả sự may mắn...

Hội nghị “Điện tử lượng tử Topo tương tác trực diện” diễn ra từ ngày 10 - 16.7, tại Trung tâm Quốc 
tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) vinh dự đón chào GS Duncan Haldane (giải Nobel Vật lý năm 
2016 - Trường ĐH Princeton, Mỹ). Đây là lần đầu tiên GS Haldane đến với Việt Nam và thành phố biển Quy 
Nhơn xinh đẹp. Phóng viên Báo Bình Định có cuộc phỏng vấn giáo sư nhân chuyến công tác đặc biệt này.  

Tăng cơ hội mở rộng 
và tiếp cận kiến thức 
cho người trẻ
l  Chào giáo sư! Giáo sư 

có thể chia sẻ lý do chọn Việt 
Nam và Quy Nhơn là điểm đến 
để tham gia Hội nghị “Điện 
tử lượng tử Topo tương tác  
trực diện”?

- Tôi đến đây vì nơi này tổ 
chức hội thảo về vấn đề mình 
đã nghiên cứu. Tôi biết có rất 
nhiều người trên khắp thế giới 
đến đây, trong đó có nhiều nhà 
khoa học và cả nhà khoa học 
đạt giải Nobel như tôi. Đến 
đây, chúng ta có nhiều cơ hội 
để gặp gỡ, trao đổi về ý tưởng 
mới, chia sẻ những công việc 
đang thực hiện. Thật tuyệt vời 
khi Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ 
chức hội thảo tại ICISE xinh 
đẹp này.

l Trước khi đến Quy Nhơn, 
giáo sư biết gì về ICISE?

- Tôi được vợ, chồng GS Trần 
Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ 
Việt Nam và GS Lê Kim Ngọc- 
Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt 
Nam tại Pháp mời về tham dự 
Hội nghị. Tôi cũng chưa biết gì 
về ICISE trước khi đến đây. Tuy 
nhiên, tôi vẫn chọn ICISE làm 
điểm đến, vì được tăng cơ 
hội mở rộng và tiếp cận kiến 
thức cho người trẻ, truyền cảm 
hứng cho học sinh, sinh viên 
theo đuổi lĩnh vực khoa học 
này, giúp thúc đẩy khoa học 

trong cộng đồng nhiều quốc 
gia, thay vì TP Hà Nội, hay các 
nơi tập trung đông đúc khác.

Tôi thật sự ấn tượng về cơ 
ngơi mà GS Vân đã sáng lập. 
Nơi này thật sự là địa điểm 
lý tưởng để các nhà khoa học 
trên thế giới và Việt Nam đến 
học tập, nghiên cứu, trao đổi 
học thuật. Con người ở đây 
thật thân thiện, cởi mở. Quy 
Nhơn có nhiều cảnh đẹp, 
nhất là bãi biển và cả ICISE.

Truyền cảm hứng khoa học 
đến công chúng
l Cảm nghĩ của giáo sư về 

việc học sinh, những người trẻ 
tuổi sau khi tham gia Hội nghị 
“Điện tử lượng tử Topo tương 
tác trực diện”?

- Tôi đến Quy Nhơn chưa đủ 
lâu để cảm nhận rõ, nhưng cảm 
thấy thích thú, hào hứng với các 
hoạt động do Hội Gặp gỡ Việt 
Nam tổ chức tại ICISE. Từ Hội 
nghị các nhà khoa học đã chia sẻ 
những nền tảng phát triển của 
khoa học mà các giáo sư, nhà 
khoa học trên thế giới, trong đó 
có nhà khoa học Việt Nam đã 
nghiên cứu, trao đổi. Từ đó, tạo 
động lực, kích thích sự đam mê 
khoa học cho thế hệ trẻ, đặc biệt 
là học sinh THPT tham gia Hội 
nghị. Qua các bài giảng sư phạm 
ngắn tại Hội nghị, các giáo sư, 
nhà khoa học đóng vai trò như 
một thầy giáo truyền cảm hứng 
để học sinh đam mê, yêu khoa 
học hơn.

l Sau Hội nghị lần này, cảm 
nghĩ của giáo sư về khoa học 
dành cho các bạn trẻ là gì?

- Tôi hy vọng các bạn trẻ đã, 
đang và sẽ có ý định theo đuổi 
những môn học về lĩnh vực khoa 
học từ các trường THPT ở Bình 
Định nói riêng và khu vực lân 
cận nói chung sẽ được khơi dậy 
niềm đam mê. Tôi đã từng được 
giáo viên ở cấp THPT khơi dậy 
niềm đam mê khám phá khoa 
học. Bạn biết đấy, hầu hết mọi 
người không nghiên cứu về khoa 
học nhưng cần ai đó khơi dậy 
niềm đam mê, khích lệ tinh thần.

Làm khoa học, phải biết 
nhận ra viên kim cương 
trong cát bụi
l Trong hành trình nghiên 

cứu khoa học của mình, giáo sư 
từng đối diện với khó khăn, thậm 
chí là sai lầm…

- Thời sinh viên, tôi đã bắt 
đầu nghiên cứu khoa học. Tôi 
học được nhiều điều từ sự thay 
đổi, sai lầm và chỉnh sửa lặp đi 
lặp lại. Tôi chấp nhận thử thách 
ấy. Đó là điều các nhà khoa học 
không ngừng thực hiện để đạt 
được những kiến thức mới. 
Những trải nghiệm cuộc sống 
tươi đẹp cũng là một phần của 
việc tìm kiếm, tích lũy kiến thức 
mới, đặc biệt là đem lại lợi ích 
cho sự phát triển tương lai của 
nhân loại. 

Tôi nghĩ chúng ta không thể 
biết điều gì có thể xảy ra đối với 
tương lai cả. Chẳng hạn như biến 
đổi khí hậu, chúng ta phải đưa ra 
những nhiệm vụ quan trọng cho 
các nhà khoa học để làm sao phát 
triển vụ mùa mới có thể chống 
chọi với biến đổi đó, hay tìm ra 
phương pháp để chữa trị dịch 
bệnh mới. Khoa học sẽ là gốc 
rễ giải pháp của nhiều vấn đề. 

l Khi giáo sư và cộng sự tìm 
ra những điều mới mẻ của lượng 
tử Topo đã có nhiều nhà khoa 
học lớn lên án, nói rằng cái giáo 
sư tìm ra không thể nào đúng 
được, thậm chí có người còn nói 
là ngu xuẩn. Giáo sư có cảm thấy 
áp lực khi  nhận được sự chia sẻ 
có phần khó nghe này?

- Tôi và cộng sự (nhà khoa 
học David J. Thouless đến từ 

GS Duncan Haldane (tên đầy đủ là Frederick Duncan 
Michael Haldane FRS, 71 tuổi) là nhà khoa học người 
Anh. Ông nhận bằng tiến sĩ tại Trường ĐH Cambridge 
(Anh) và chọn làm việc tại ĐH Princeton từ năm 1990. 
Ông được biết đến với nhiều đóng góp cơ bản cho 
vật lý, vật chất cô đặc bao gồm lý thuyết về chất lỏng 
Luttinger, lý thuyết về chuỗi spin một chiều, lý thuyết 
về hiệu ứng hội trường lượng tử phân đoạn.

Trường ĐH Washington và 
J.Michael Kosterlitz, Trường 
ĐH Brown - Mỹ) đạt giải thưởng 
Nobel Vật lý năm 2016, cho 
“những phát hiện lý thuyết 
về những biến đổi trạng thái 
Topo và các trạng thái Topo 
học của vật chất”. Đây là công 
trình được viết ra từ năm 1988, 
nó trải qua một thời gian dài 
để được giới khoa học thế giới 
chấp nhận. Ban đầu, công trình 
này vấp phải nhiều ý kiến trái 
chiều từ cộng đồng khoa học thế 
giới, có người cho rằng là điều  
phi lý.

Tuy nhiên, tôi và các cộng sự 
vẫn bền bỉ giữ vững lập trường, 
không ngừng cộng tác, phản 
biện với các cộng đồng khoa học 
cho đến ngày giới thực nghiệm 
chứng minh điều đó là đúng. 
Nghiên cứu này sau đó được một 
nhóm nhà khoa học tại Trường 
ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) 
thực nghiệm thành công…”. Ở 
Mỹ và nhiều nước trên thế giới 
đã xem lĩnh vực khoa học lượng 
tử có vai trò quan trọng để định 
hướng phát triển. Ở Trung Quốc, 
họ đã đi rất xa trong ngành vật lý 
lượng tử. Hiện đã có nhiều công 
ty nổi tiếng sử dụng ý tưởng này 
để làm máy tính lượng tử. Tôi 
không biết chắc cái gì sẽ xuất 
hiện từ đó nhưng tôi tin rằng 
có những thứ mới sẽ xuất hiện 
sau cuộc cách mạng lượng tử 
lần thứ hai.

Từ câu chuyện này, tôi 
khuyên các bạn trẻ đam mê khoa 
học tại Việt Nam rằng, trên con 
đường nghiên cứu khoa học, cần 
có sự chuẩn bị để nhận ra cái 
mình tìm. Phải có sự tận tụy theo 
đuổi ý tưởng của mình đến cùng. 
Khi tìm ra được ý tưởng mới, 
sẽ có những người chống lại ý 
tưởng đó, thì bạn cần đấu tranh 
để bảo vệ ý tưởng của mình. 
Hãy hình dung, bạn dẫm phải 
cát nhưng trong những hạt cát 
đó có lẫn viên kim cương. Điều 
cần là bạn phải biết là mình đã 
dẫm phải kim cương và nhặt 
nó lên. Các bạn phải thường 
xuyên tương tác với cộng đồng, 
đồng nghiệp và những người 
có tư tưởng đối lập chúng ta, 
để nghiên cứu của chúng ta có 
giá trị cao hơn… Chưa kể, làm 
khoa học đôi khi cần sự gặp 
may nữa!

l Xin cảm ơn giáo sư về cuộc 
trò chuyện thú vị. Chúc giáo sư 
luôn khỏe mạnh, tiếp tục gặt hái 
nhiều thành công hơn nữa trong 
hoạt động giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học!

 TRỌNG LỢI (thực hiện) GS Duncan Haldane trao đổi học thuật khoa học vật lý với học sinh.                  Ảnh: TRỌNG LỢI
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Bình Định

PHÙ ĐIÊU NỮ THẦN SARASVATI:

Một bảo vật quốc gia cực kỳ độc đáo
Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ công nhận phù điêu nữ thần 
Sarasvati hiện đang trưng bày tại Bảo tàng tỉnh là bảo vật 
quốc gia. Và điều tôi muốn nói ngay là các bảo vật quốc gia mà 
tỉnh Bình Định đang lưu giữ, đặc biệt là phù điêu nữ thần 
Sarasvati cần được quảng bá nhiều hơn.

Phù điêu nữ thần Sarasvati 
làm bằng đá sa thạch, có niên 
đại thế kỷ XII, được phát hiện 
vào năm 1988 tại phế tích tháp 
Châu Thành ở phường Nhơn 
Thành, TX An Nhơn. Phù điêu 
được trang trí một mặt, mặt sau 
để trơn. 

Hình tượng thể hiện trên 
phù điêu là một vị nữ thần, 
được khắc tạc nổi trong một 
hình vòm cung nhọn. Nữ thần 
có ba đầu, bốn tay, thân mình 
uốn vặn trong tư thế múa, ngồi 
trên tòa sen; trên mỗi cái đầu 
đều đội mũ chóp nhọn trang 
trí hoa văn; khuôn mặt thanh 
tú; đôi tai dài, đeo đôi hoa tai 
to; bốn cánh tay: Hai tay chính 
phía trước và hai tay phụ phía 
sau; hai tay chính chắp lại trước 
ngực, bàn tay phải trong tư 
thế bắt ấn, bàn tay trái bị che 
khuất, đang cầm một vật gì đó; 
hai tay phụ phía sau, giơ cao 
gấp khuỷu, hai bàn tay vượt 
quá hai cái đầu ở phía sau, một 
tay cầm vòng chuỗi ngắn, một 
tay cầm búp sen. Bốn cánh tay 
của nữ thần: Bắp tay, cổ tay đều 
đeo các vòng trang sức; vòng 
đeo cổ cũng được tạo hình rất 
tinh xảo; toàn thân nữ thần để 
trần, ngực hơi ưỡn, tạo dáng 
cơ thể cử động nhịp nhàng 
uyển chuyển; nữ thần mặc một 

chiếc quần ngắn bó sát 
người, bên ngoài mặc 
bộ sampot trang trí 
với hai lớp hoa văn, 
tà sampot trang trí 
viền hình các móc 
xoắn đối xứng. Nữ 
thần ngồi trong 
tư thế kiết già. 
Phía dưới là một  
tòa sen.

Trong Ấn Độ 
giáo, nữ thần 
Sarasvati là vị 
thần của nghệ 
thuật và văn 
học. Cho đến 
hiện nay, ngoài 
phù điêu nữ 
thần Sarasvati 
đang trưng bày 
tại  Bảo tàng 
tỉnh Bình Định, 
chỉ có 3 bức phù 
điêu thể hiện nữ 
thần Sarasvati, 1 là 
phù điêu phát hiện tại 
phế tích Chánh Lộ, tỉnh Quảng 
Ngãi, đang trưng bày tại Bảo 
tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, 
thể hiện thần đang trong tư thế 
đứng múa, hai bên là hai con 
ngỗng, miệng ngậm búp sen 
đang dâng lên cho thần; 2 là 
phù điêu phát hiện tại làng Thu 
Bồn, tỉnh Quảng Nam, thể hiện 

nữ thần Sarasvati đang ngồi 
trên lưng con ngỗng; 3 là phù 
điêu thần Sarasvati phát hiện 
tại phế tích Xuân Mỹ, tỉnh Bình 
Định, thể hiện nữ thần đang 
ngồi trên bệ, phía trước tạc hình 
con ngỗng. Đặc điểm chung 
của 3 phù điêu trên là đều thể 
hiện một đầu và hai tay, ngoài 

ra, thường tạc cùng với ngỗng 
Hamsa, những đặc điểm này 
hoàn toàn khác so với phù điêu 
nữ thần Sarasvati của Bảo tàng 
Bình Định. 

Có thể thấy rằng, cách thể 
hiện của phù điêu nữ thần 

Sarasvati đang trưng bày 
tại Bảo tàng Bình Định 

là hình tượng độc nhất 
vô nhị, gần gũi và thể 

hiện tính nữ của thần 
Brahma rõ nét nhất 
và có hình thức thể 
hiện độc đáo so 
với các phù điêu 
Sarasvati khác. 

Ngoài cách 
thể hiện về tính 
độc bản, hình 
thức độc đáo, 
phù điêu nữ 
thần Sarasvati 
đang trưng bày 
tại Bảo tàng tỉnh 
Bình Định còn là 
một tác phẩm đạt 
giá trị mỹ thuật, 
nguyên vẹn nhất, 
hoàn chỉnh nhất, 
mang phong cách 
nghệ thuật riêng 

biệt. Dựa vào cách 
tạo hình phù điêu nữ 

thần với 3 đầu, 4 tay, kết 
hợp với những vật cầm trong 
tay mang tính biểu tượng như: 
Búp sen, hạt chuỗi, bình nước 
để nhận biết, đây rõ ràng là 
nữ thần Sarasvati, vợ của thần 
Brahma (thần Sáng tạo, một 
trong ba vị thần tối cao của 
Ấn Độ giáo: Brahma, Visnu và 
Shiva). 

Nét đẹp của phù điêu nữ 
thần Sarasvati của Bảo tàng 
Bình Định là sự kết hợp hài hòa 
giữa các động thái tĩnh và động, 
giữa sự kết hợp nhịp nhàng 
uyển chuyển cùng những nét 
oai nghiêm đĩnh đạc của một 
vị thần. Nữ thần được thể 
hiện điệu múa trong tư thế 
tam đoạn trong nghệ thuật 
tạo hình Ấn Độ. Ngoài ra, vẻ 
đẹp hình thể của nữ thần, nghệ 
thuật điêu khắc còn thể hiện 
sự tinh tế, cầu kỳ trong cách 
tạo hình của các đồ trang sức, 
từ mũ đội, vòng đeo tay và cổ, 
sampot, trong đó mô típ hoa 
sen làm chủ đạo, đặc biệt là 
những dải hạt chuỗi kết lại 
thành một dải cánh sen, tạo 
những điểm nhấn; kết hợp với 
những đường nét cân đối hài 
hòa của cơ thể, tạo nên một vẻ 
đẹp hoàn mỹ.

Có thể thấy rằng, từ cách thể 
hiện khuôn mặt, đồ trang sức, y 
phục mang những đặc trưng cơ 
bản của phong cách Tháp Mẫm 
(thế kỷ XII - XIV), nhưng về tạo 
hình của cơ thể theo kiểu tam 
đoạn vẫn còn mang ảnh hưởng 
của phong cách Chánh Lộ (thế 
kỷ XI). Vì vậy, có thể đoán định 
phù điêu nữ thần Sarasvati Bảo 
tàng Bình Định thuộc giai đoạn 
đầu của phong cách Tháp Mẫm, 
có niên đại vào thế kỷ XII. Và 
đây là một tác phẩm thể hiện 
nữ thần Sarasvati mang phong 
cách nghệ thuật riêng biệt về 
mỹ thuật cũng như nghệ thuật 
tạo hình của nền nghệ thuật 
điêu khắc Champa ở Bình Định.        

HỒ THÙY TRANG

Netflix kết hợp họa sĩ Việt vẽ tranh 
quảng bá phim “Stranger Things 4”

Netflix Việt Nam đã kết hợp 
cùng họa sĩ Pao (tên thật: Lê Ích 
Anh) tạo ra loạt tranh đặc biệt 
quảng bá phim Stranger Things 
với bối cảnh Việt Nam đậm chất 
hoài niệm, bình dị, gần gũi. 

Đáng chú ý, bộ tranh dựng 
nên bối cảnh đặc trưng Việt 
Nam trong quá khứ tương tự cốt 
truyện của phim khoa học viễn 
tưởng Stranger Things, kèm theo 
đó là sự xuất hiện của những 
nhân vật kinh điển trong phim 
này. Trước đó, “Stranger Things” 
đã tái hiện thành công ký ức về 
văn hóa Mỹ thập niên 80 trên 
màn ảnh nhỏ.

Với ý tưởng “mọi con hẻm 
đều dẫn tới thế giới đảo ngược”, 
loạt tranh mang đến những 
khoảnh khắc đáng nhớ của hội 
nhân vật Stranger Things, đồng 
thời úp mở sự tồn tại của thế lực 
tà ác trong phim. Những nhân 
vật kinh điển trong bối cảnh 
quen thuộc khiến người hâm 
mộ Việt có cảm xúc đặc biệt với 
loạt tranh. 

Ngay khi bộ tranh được đăng 
tải trên mạng xã hội, nhiều ý 
kiến phản hồi tích cực xuất hiện. 
Hầu hết ý kiến khen ngợi sự dễ 
thương và ý tưởng sáng tạo của 

bộ tranh này. Họa sĩ Pao từng 
gây ấn tượng với nhiều tác phẩm 
tranh vẽ, minh họa sách. Với 
phong cách vẽ độc đáo, truyền 
thống pha lẫn nét đương đại, các 
tác phẩm của chàng họa sĩ đều 
rất sáng tạo và thể hiện sự tỉ mỉ. 

Stranger Things là loạt phim 
khoa học viễn tưởng pha lẫn 
kinh dị do anh em nhà Duffer 
sáng tác, lấy bối cảnh tại thị 
trấn giả tưởng Hawkins, bang 
Indiana vào thập niên 1980. 
Phòng thí nghiệm Quốc gia 
Hawkins đặt tại đây, bề ngoài 
tiến hành nghiên cứu khoa học 
cho Bộ Năng lượng Mỹ nhưng 
thực chất là nơi bí mật thực hiện 
các thí nghiệm khoa học siêu linh 
và siêu nhiên, trong đó có cả thí 
nghiệm trên cơ thể người. Họ vô 
tình tạo ra một cánh cổng đi vào 
thế giới song song có tên “Thế 
giới đảo ngược” (“The Upside 
Down”). Việc này đưa cư dân 
Hawkins rơi vào vô vàn hiểm 
nguy mà họ không hề hay biết. 

Sau khi ra mắt, Stranger 
Things 4 đã tiếp nối thành công 
của những phần trước, đạt được 
thành tích đáng kể khi vượt mốc 
1 tỷ giờ xem trên Netflix.   

(Theo NLĐ)

XEM - NGHE - ĐỌC

l Theo dấu chân Bác Hồ, 
tập sách gồm một số bài viết 
của TS Phan Văn Hoàng góp 

phần phác họa chân dung của 
Hồ Chủ tịch - một lãnh tụ cách 
mạng luôn lấy “độc lập cho Tổ 
quốc tôi, tự do cho đồng bào 
tôi” là mục đích tối thượng; 
luôn mang trong mình lòng 
tự hào, tự tôn dân tộc; khiến 
những người ở bên kia chiến 
tuyến nể phục và kính trọng. 
Đặc biệt, bằng nguồn tài liệu 
phong phú từ nhiều phía, 
bằng lập luận khoa học rõ 
ràng, chắc chắn, ông đã phản 
bác một cách thuyết phục 

luận điểm của TS Lê Hữu 
Mục cho rằng “Nhật ký trong 
tù” không phải là tác phẩm 
của Hồ Chủ tịch; góp phần 
làm rõ vì sao trong giai đoạn 
1942 - 1944, Bác đã “thành 
công trong việc thay đổi địa 
vị của mình từ một người tù 
trở thành một đồng minh” và 
được trả tự do.
l Minions: Sự trỗi dậy của 

Gru là phim hoạt hình đầu tiên 
đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng 

ở Việt Nam. Đây cũng là bom 
tấn gây sốt toàn cầu thời gian 
qua. Phim kể về chuyện Gru, 
một fanboy của nhóm siêu ác 
nhân được biết đến với cái tên 
Vicious 6, ấp ủ một kế hoạch 

trở thành kẻ siêu xấu xa để 
tham gia cùng họ. Với sự giúp 
sức của các Minion, hành trình 
này trở nên khá là “xấu xa” và 
gây cười cực mạnh.
l “Forever Love - Three 

Little Words” là một album 
vừa trình làng hồi cuối tháng 

2.2022, phần lớn các bài hòa 
tấu lần này là những phiên 
bản không lời của những ca 
khúc nhạc pop nổi tiếng thịnh 
hành trong vài năm gần đây 
như: Perfect Symphony của 
Ed Sheeran hay Viva la vida 
của nhóm Coldplay… Ở tuổi 
68, vóc dáng diện mạo của 
Richard Clayderman dĩ nhiên 
đã già đi nhưng âm nhạc và 
hình tượng của người nghệ sĩ 
dương cầm lãng mạn vẫn ngời 
sáng trong tâm trí của giới 
hâm mộ trung thành với ông 
từ nhiều thập niên qua.                                     

ĐÔNG A

Phù điêu nữ thần Sarasvati đang trưng bày tại 
Bảo tàng tỉnh Bình Định. 
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Bình Định

Phù Cát tổ chức
thành công 
Giải điền kinh

Huyện Phù Cát vừa tổ chức 
thành công Giải điền kinh - một 
nội dung thi đấu thuộc Đại hội 
TDTT huyện Phù Cát lần thứ 
VII - 2022. 

Giải đón 84 VĐV đến từ 15 
địa phương, cơ quan, trường 
học trong huyện, thi đấu các nội 
dung: Chạy 1.500 m nam, chạy 
800 m nữ, đẩy tạ nam, đẩy tạ nữ, 
nhảy xa nam, nhảy xa nữ, nhảy 
cao nam và nhảy cao nữ. Kết 
quả, Ban tổ chức đã trao 24 giải 
thưởng cho các cá nhân xuất sắc 
nhất ở từng nội dung thi đấu (8 
giải nhất, 8 giải nhì và 8 giải ba). 

Đến nay, huyện Phù Cát đã 
tổ chức xong 8/8 môn thi đấu của 
Đại hội TDTT huyện. Kết quả: 
Phòng GD&ĐT huyện đứng 
nhất toàn đoàn, thị trấn Ngô 
Mây đứng nhì và xã Cát Hanh 
đứng thứ 3.    TRƯỜNG GIANG

Từng là người thích tập 
GYM, nhưng từ cuối năm 
2013 sau khi tập yoga ở Nhà 
Văn hóa Lao động tỉnh, anh 
Trương Quang Minh cảm thấy 
thích thú và quyết tâm chinh 
phục bộ môn này. Sau vài 
tháng học tại phòng tập, nhận 
thấy giá trị của yoga mang lại, 
anh quyết định chia sẻ những 
bài tập của mình miễn phí 
cho cộng đồng đi bộ và tập 
thể dục buổi sáng ở các công 
viên, quảng trường vào mỗi 
buổi sáng. Song song đó, anh 
tiếp tục học hỏi và nâng cao 
kiến thức về yoga để rồi đến 
năm 2015 mở phòng tập Yoga 
Quang Trung tại Trung tâm 
Văn hoá tỉnh. Đến nay, CLB 
yoga Quang Trung đang có 3 
cơ sở tại TP Quy Nhơn, thu 
hút khoảng 150 học viên tập 
luyện hằng ngày. 

Không chỉ hướng dẫn tập 
luyện cho các học viên bình 
thường, HLV Trương Quang 
Minh còn đào tạo cấp bằng 
cho nhiều HLV, sau đó mở 
phòng tập riêng ở các huyện 
Phù Cát, Phù Mỹ, An Lão và 
TX An Nhơn. Anh Trương 
Quang Minh chia sẻ: Yoga 
có lịch sử hơn 6.000 năm, với 
nhiều lợi ích thiết thực cho 
cuộc sống hiện đại như giảm 
stress, thư giãn và lập lại cân 
bằng trong cuộc sống, hỗ trợ 
trị liệu, giúp thon gọn vóc 
dáng, đẹp da và đặc biệt là 
giảm cân an toàn. Đối với định 
hướng chung của CLB yoga 
Quang Trung là tập trung điều 
chỉnh trọng lượng và giảm eo. 

Sôi nổi phong trào yoga 
tại Bình Định

Yoga được cho là đặt nền 
móng tại Bình Định từ 
khoảng đầu những năm 
2000. Sau khoảng 20 
năm, bộ môn này đang 
thu hút ngày càng nhiều 
người tập luyện, nhằm cải 
thiện sức khỏe và nâng 
cao chất lượng sống.

Khi học viên tập đúng các tư 
thế yoga đồng nghĩa bắt tất cả 
các nhóm cơ trong cơ thể đều 
làm việc, giúp làm săn chắc và 
đốt mỡ nhanh kết hợp với lối 
sống lành mạnh, ăn uống khoa 
học theo HLV chỉ dẫn. Kết quả 
có rất nhiều học viên đã cải 
thiện vấn đề đau lưng, cổ, mất 
ngủ và nhiều căn bệnh khác.

Thường xuyên sử dụng 
máy tính khi còn là một nhân 
viên văn phòng, bà Nguyễn 
Thị Minh Thắm (SN 1958, ở 
phường Ngô Mây, TP Quy 
Nhơn) bị chứng đau vai gáy, 
tay phải không đưa lên được. 
Sau khi nghỉ hưu (tháng 
7.2011), bà bắt đầu đến với 
yoga và cảm nhận được sự 
thay đổi theo hướng tích cực. 
Bà Thắm cho biết: Những 
ngày đầu tập yoga cơ thể rất 
mỏi, đau nhức, phải đấu tranh 
tư tưởng mới tiếp tục tập 
luyện. Nhưng sau 3 - 4 tháng 
thì sức khỏe cải thiện nhiều, 
các bệnh về cơ xương khớp 
đỡ hẳn. Hằng ngày, tôi vẫn 
đến CLB yoga Quang Trung ở 
Trung tâm thương mại An Phú 

Thịnh để tập; khi đã nắm kỹ 
các động tác thì tập một mình 
vẫn được, nhưng tập có bạn 
bè thì có nhiều động lực để cố 
gắng, hoàn thành bài tập tốt 
hơn, hiệu quả đem lại cao hơn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có hơn 20 CLB yoga thường 
xuyên có học viên tập luyện. 
Trong đó, phân nửa số CLB 
tập trung ở TP Quy Nhơn, 
còn lại phân bổ ở các huyện, 
thị xã như: Phù Mỹ, Phù Cát, 
An Lão, An Nhơn... Số lượng 
HLV được đào tạo, cấp chứng 
chỉ đủ điều kiện đứng ra mở 
lớp ngày càng tăng. Chị Trần 
Thị Hồng, HLV CLB yoga 
SunShine (TX An Nhơn), cho 
biết: “Tôi mở CLB từ năm 
2019, thu hút được khá nhiều 
người đến tập luyện. Nhận 
thấy hiệu quả của yoga nên 
số lượng người tập luôn được 
duy trì ổn định. Ngay cả khi 
CLB phải dừng tập luyện do 
dịch Covid-19, chúng tôi vẫn 
tổ chức tập trực tuyến, sau 
khi tình hình dịch ổn định trở 
lại, lượng người tập thường 
xuyên cũng đạt 50 - 60 người”.

Ngoài các CLB có bảng 
hiệu, thu hút đông học viên, 
còn có những HLV nhận dạy 
yoga theo nhóm nhỏ hoặc kèm 
riêng. Theo khuyến cáo của 
các chuyên gia về yoga, khi 
tập bộ môn này, học viên cần 
chọn HLV uy tín, nắm rõ kỹ 
thuật và phương pháp huấn 
luyện. Bên cạnh đó, người tập 
phải tuân thủ theo hướng dẫn, 
không vì nôn nóng muốn đạt 
được hiệu quả mà gắng sức dễ 
dẫn đến chấn thương.

Ông Phan Tuấn Sơn, Phó 
trưởng Phòng Quản lý TDTT 
(Sở VH&TT), cho biết: “Hiện 
có khoảng hơn 1.500 người 
đang tập yoga trên địa bàn 
toàn tỉnh, số CLB liên tục 
tăng thêm theo từng năm. Tuy 
nhiên, giữa các CLB chưa có 
sự liên kết, nên các hoạt động 
chưa tạo được hiệu ứng. Sắp 
tới, chúng tôi sẽ định hướng 
các CLB hoạt động để đạt 
hiệu quả cao hơn, nhằm đưa 
phong trào đi lên, đồng thời, 
hỗ trợ các VĐV trong việc 
tham gia các giải đấu quốc 
gia hằng năm”.  HOÀNG QUÂN

CLB yoga Quang Trung hiện có số học viên đông nhất tại TP Quy Nhơn.          Ảnh: MINH TRƯƠNG

CÚP CÁC CLB VÕ CỔ TRUYỀN 
TOÀN QUỐC NĂM 2022:

Bình Định có 
6 võ sĩ vào chung 
kết đối kháng

(BĐ) - Ngày 17.7, Cúp các 
CLB võ cổ truyền toàn quốc năm 
2022 sẽ tổ chức thi đấu các trận 
chung kết nội dung đối kháng. 
Trong đó, đoàn Bình Định có 6 
võ sĩ giành quyền vào chơi trận 
cuối cùng ở các hạng cân gồm: Tạ 
Thanh Hoàng (hạng 50 kg nam), 
Trần Minh Hậu và Bùi Lê Tấn 
Vũ (65 kg nam), Nguyễn Trung 
Kiên (70 kg nam), Nguyễn Thị 
Thanh Tiền (52 kg nữ), Trần Võ 
Song Thương (60 kg nữ). Ngoài 
ra, đoàn VĐV đất Võ cũng đã 
giành được 2 HCĐ đối kháng 
do công của Nguyễn Văn Hào 
(75 kg nam) và Mai Trọng Phú 
(60 kg nam).

Với việc chắc chắn có thêm 
ít nhất 1 HCV từ cặp đấu nội 
bộ hạng cân 65 kg nam, đoàn 
Bình Định cầm chắc ngôi nhất 
toàn đoàn, bởi đoàn TP Hồ Chí 
Minh chỉ có 2 võ sĩ vào chung 
kết. Trước đó, ở nội dung hội 
thi, đoàn VĐV Bình Định giành 
được 12 HCV, 6 HCB, đoạt giải 
nhất toàn đoàn; đoàn TP Hồ 
Chí Minh đứng nhì với 11 HCV, 
6 HCB, 1 HCĐ.         LÊ CƯỜNG

 Bộ CHQS tỉnh vừa 
tổ chức thi đấu giao hữu 
bóng chuyền chào mừng 
kỷ niệm 77 năm Ngày truyền 
thống LLVT tỉnh (19.7.1945 - 
19.7.2022). Tham gia giải có 4 
đội bóng gồm: Bộ CHQS tỉnh, 
CA tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh 
và Công ty CP Công viên cây 
xanh và Chiếu sáng đô thị 
Quy Nhơn. Kết quả, đội CA 
tỉnh giành giải nhất; Bộ CHQS 
tỉnh giành giải nhì và Bộ chỉ 
huy BĐBP tỉnh đạt giải ba.

 THÀNH PHÚC
 Rạng sáng 16.7, Quang 

Hải tiếp tục được ra sân trong 
trận giao hữu Pau FC chiến 
thắng 1 - 0 trước Angouleme 

Charente. Đây là trận thứ 3 liên 
tiếp mà Quang Hải được ra sân 
cho Pau FC. Trước đó, anh đá 
chính trong trận gặp Landes 
và lập tức đóng góp 1 bàn, 1 
kiến tạo trong thắng lợi 5 - 0 
của đội nhà. Hồi giữa tuần, 
anh vào sân từ băng ghế dự 
bị trong trận thua 0 - 2 trước 
Toulouse. (Theo TTO)
 Bayern Munich đã đồng 

ý bán Lewandowski đến 
Barcelona với giá 50 triệu euro 
cùng một điều kiện gia tăng. 
Lewandowski sẽ hoàn tất thủ 
tục chuyển đến sân Nou Camp 
ngay cuối tuần này và sẽ ký 
hợp đồng có thời hạn 3 năm.

(Theo TNO)

(BĐ) - Chiều 15.7, tại sân bóng rổ Trường 
mầm non Hà Thanh (TP Quy Nhơn) đã diễn 
ra lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên của 
Giải bóng rổ các CLB TP Quy Nhơn mở rộng 
năm 2022. Tham dự giải lần này có 16 đội 
bóng thuộc các CLB trên địa bàn TP Quy 
Nhơn, huyện Tuy Phước và TX Hoài Nhơn. 
Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng 
tròn một lượt, chọn 8 đội nhất - nhì các bảng 
vào tứ kết.

Giải nhằm góp phần nâng cao phong trào 
rèn luyện TDTT, tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bình 
Định nói chung và TP Quy Nhơn nói riêng.

Giải đấu do Hội Bóng rổ Quy Nhơn (thuộc 
Hội LHTN Việt Nam TP Quy Nhơn) tổ chức, 
sẽ bế mạc ngày 20.7.                 LÊ NA

GIẢI BÓNG RỔ CÁC CLB TP QUY NHƠN MỞ RỘNG NĂM 2022:

16 đội bóng tham gia tranh tài

Các đội bóng tham dự Giải bóng rổ các CLB TP Quy Nhơn 
mở rộng năm 2022 thi đấu vòng bảng.

 Ảnh: Hội Bóng rổ Quy Nhơn
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Bình Định

 r Tạp bút của PHAN HUY THÙY

Trước sân trường có hàng bằng 
lăng sum suê, xanh mướt. Bốn mùa, 
cây rợp bóng tỏa che cho học trò lúc ra 
chơi, hoặc khi học thể dục ngoài trời. 
Tháng ngày lặng lẽ, lớn cao lúc nào 
chẳng ai biết, cứ xanh mát dịu dàng, 
vui với trời xanh mây trắng, làm bạn 
cùng nắng gió quanh năm. Rồi mùa hè 
đến theo tiếng ve kêu, mùa thi đi qua, 
mùa chia xa sắp cận kề, buổi sớm mai 
này nhìn thấy hàng cây bằng lăng chợt 
tím, khiến lòng tôi xôn xao quá đỗi…

Nhớ lại gần hai mươi năm trước, 
ngôi trường bề thế khang trang được 
xây dựng trên khu đất mới, thay thế 
cho trường cũ quá xuống cấp. Niềm 
vui sướng như vỡ òa trong lòng thầy 
trò sau bao tháng ngày chờ đợi. Lúc 
đó, trước sân chưa một bóng cây 
xanh, khiến nắng hè càng thêm bỏng 
rát, lũ ve chẳng có chốn đi về. Phía 
sau đồi, may mắn là còn mấy cây me 
già và vườn cây bạch đàn trầm ngâm 
tỏa bóng. Hai thầy hiệu trưởng trước 
đây, giờ đã nghỉ hưu, mong muốn có 
khuôn viên xanh, sạch, đẹp, nên cho 
trồng cây để có hoa có lá. Hàng cây 
bằng lăng cũng từ đó mà được vun 
trồng, chăm bón, nâng niu.

Bằng lăng cảm được tình người, 
lặng lẽ bám sâu vào lòng đất, chắt 
chiu từng giọt nước dưới tầng sâu, 
ngày góp gom nắng gió, đêm hứng 
giọt sương rơi, cứ thế qua mưa nắng 
bão giông mà xanh lớn. Cành cây dẻo 
mềm, lá to, bung tỏa rộng nên khả 
năng cho bóng mát rất tốt. Ngày ngày, 
dưới tán bằng lăng, học sinh vui đùa 
cười nói, từng chiếc lá đậm xanh khe 
khẽ đung đưa như thân quen với từng 
giọng nói tiếng cười của bọn trẻ, như 
sẻ chia với những câu chuyện hờn 
giận vu vơ tuổi học trò. 

Khi hàng phượng vĩ đỏ trời thắp 
lửa, từng chùm hoa rực rỡ cả một 
khoảng sân, thì bằng lăng kia vẫn còn 
dịu dàng, xanh ngăn ngắt. Trong vòm 
lá ấy, có chim sắt chim sâu về làm tổ, có 
những chú ve sầu trú ngụ rồi thỏa sức 
hát ca. Cho đến lúc dàn đồng ca mùa 
hạ thưa dần, cánh hoa phượng như 
đậm hơn sắc đỏ, rồi lả tả rơi sau một 
cơn mưa chiều mùa hạ, tôi ngỡ ngàng 
trước bời bời sắc tím của bằng lăng!

Hoa bằng lăng nở thành chùm, 

tập trung chủ yếu ở phía đầu cành, 
cánh mỏng và hơi nhăn, có màu tím 
đặc trưng. Không phải tím than trầm 
tối, u buồn mà là tím hồng tươi sáng, 
tin yêu. Lúc đầu chỉ lác đác vài cánh 
hoa e ấp, sau nở rộ từng chùm, trĩu 
quằn cả nhánh. Lúc này, nhìn từ xa 
giống như chiếc dù màu tím, xoa dịu 
bớt ánh nắng hè đang gay gắt, chói 
chang. Bằng lăng cho hoa cùng mùa 
phượng vĩ, nhưng phượng ở trên 
cao, xa vời, khó với. Còn bằng lăng 
không cao lắm, với tay là vịn được 
đầu cành. Lúc này, các cô cậu học trò 
sắp sửa chia xa, nên sắc tím của bằng 
lăng càng gợi nhiều nhung nhớ. Câu 
chuyện nào còn kể về nàng công chúa 
út, yêu màu tím, yêu chàng thư sinh 
nghèo hiếu học, đã hóa thân thành 
hoa bằng lăng đấy! Mỗi loài hoa đều 
gắn với một câu chuyện ảo kỳ cho 
thêm phần thi vị. Nhưng đó cũng là 
một lý do khiến bằng lăng được trồng 
nhiều ở sân trường, gợi bao ý nghĩa 
xa xôi. Từng chùm hoa tím lãng mạn 
và khát khao, nhớ mong và chung 
thủy, lặng lẽ và ấn tượng sẽ còn theo 
mãi tuổi đời hoa mộng. 

Ngày bế giảng, tôi đến trường 
sớm hơn thường lệ. Cơn mưa giông 
tối qua khiến cho bao cánh hoa bằng 
lăng rơi rụng, vương đầy sân gạch. 
Cây và hoa vừa được gội rửa, những 
giọt mưa còn đọng trên cành lá, trên 
những cánh hoa, sạch bóng, sáng long 
lanh trong ánh nắng hè, như đang 
chung vui với thành tích của thầy và 
trò. Từng nhóm học sinh thướt tha tà 
áo dài trắng tinh khôi, các cô giáo thì 
rực rỡ áo màu, kịp lưu lại bên nhau 
những khuôn hình đẹp trước lúc chia 
xa. Những học sinh cuối cấp vẫn còn 
đến trường ôn tập, cố gắng và quyết 
tâm hơn trong kỳ thi tốt nghiệp. 

Tuổi học sinh là những tháng ngày 
tươi đẹp nhất. Rồi mai này, các em 
như cánh chim trời đủ cứng cáp để 
bay xa. Trên vạn nẻo đường đời bôn 
ba, xuôi ngược, nếu bất chợt nhìn bằng 
lăng tím nở trên đường phố hoặc công 
viên xa lạ, chắc chắn các em sẽ nhớ 
đến mái trường dấu yêu một thuở. 
Còn bây giờ, gửi lại sân trường những 
ký ức đẹp tươi tuổi học trò, ai kịp nói 
điều gì trước sắc tím bằng lăng…

Viết ở sân trường 

Tranh của 
họa sĩ 

ĐỖ DUY TUẤN

THỤY BÌNH

Bài thơ 
tháng 7
Nếu thấy buồn,
Hãy hẹn cùng em tháng 7,
Tháng 7 vẫn nồng nàn như thuở ấy 

mình yêu,
Trời thẳm xanh vẫn lộng lẫy ráng chiều,
Giấu tháng 7 tương tư vào hao gầy 

xác phượng.

Tháng 7 vời vợi chia hai nửa yêu thương,
Một nửa nhuộm vàng điệp rơi đầy trước ngõ, 
Một nửa giọt buồn rơi nhạt nhòa với gió, 
Gọi mưa vội vàng gội trắng giấc mơ trưa.

Tháng 7 thật gần, tháng sáu xa xưa, 
Ánh sao đổi ngôi thề xưa không duyên nợ, 
Lỗi hẹn một chiều hạ vàng đành dang dở, 
Để tháng 7 buồn, tháng 7 chơ vơ. 

Tháng 7 hong nồm rực cháy câu thơ, 
Câu thơ bỏ quên bao mùa nắng hạ, 
Con ve khản lời đường quen hóa lạ,
Khắp nẻo về bằng lăng tím nôn nao !
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Con thắp 
lời ru
Nơi chôn nhau cắt rốn đời ta là tiếng 
chuông chiều âm thầm bóng mẹ chờ cha 
lội đêm gió bấc tìm về bồng tiếng khóc 
từ bi giàn giụa trũng mắt quê hương...

Mẹ thức giấc giữa chừng tàn tro ủ mùa 
thiếu phụ khơi ngọn lửa di cư nuôi giọt 
huyền cầm mải miết ru quê... thời ta thả 
giấc mơ rong chơi miền hưng phế đua 
đòi mấy giọt tang bồng lạc nơi mắt trăng 

khuya...

Đã có phút giây run chấn hồn người lạc 
miền cô đơn sao hỏa sau những hoang 
mang sự sống tinh cầu, mẹ yên nghỉ vui 
buồn bỏ quên miền trăng khuya đầu mùa 
thất lạc tuổi thơ con tha tiếng khóc thôi 

nôi về xưa tìm chốn ở...

Vẫn là mùi rạ và mùi phấn rơm thoang 
thoảng góc vườn... những cọng rơm vàng 
vun lên thành đống như một ông bụt 
choàng áo tơi cho bầy gà con trốn gió... 
và cây sầu đâu cổ thụ vừa buông bỏ một 
giấc ngủ dài tím ngắt xác - hoa - mưa...

Thường vọng giữa khuya có ai đi về thắp 
lời ru quê quán sưởi tro tàn...

TRẦN VĂN MƯỜI

Ngày về
Tôi âm vang từ mặt trống đồng
mầm nhú dậy bởi trầm tích đồng ruộng
cánh cò chở câu ca dao nghìn tuổi
bên kia sông rạo rực thảm hoa vàng.

Lớn lên từ bùi ngọt củ khoai lang
chưa thể bỏ vị đồng quê đất bãi
ra khỏi cổng làng còn ngoái lại
đất linh thiêng từ gốc đa già.

Tôi lớn lên giữa vụ đói tháng ba
hoa gạo rụng đỏ hố vôi ngày cưới chị
tôi lớn lên còn người hát câu ví
còn xưa sau trong tình nghĩa miếng trầu.

Nong, nia, giần, sàng vẫn ở gần nhau
vẫn mái nhà tranh, bốn bên trát đất
quê rộng lòng đã không từ mặt
dẫu bao năm phiêu dạt xứ người.

Có đôi lần ký ức rong chơi
may tiếng trống hội làng thúc giục
câu hát ngày về dẫu là đoản khúc
vẫn rưng rưng thơm thảo một nỗi niềm…

PHAN THỊ HẢI ĐIỂU

Màu 
thiên di
Vẽ chiếc lá rớt ngang chiều quạnh quẽ
Màu ưu tư chạm mắt
Tiếng ngày rơi trong tiếng cuốc lạc bầy
Người hát câu ca của những ngày xưa vắng
Mây buông tuồng
Gió lơi lả
Lạc cả mảnh trăng chiều rơi vụn vỡ đáy sông.

Người vẽ mình với nụ cười nửa giọng
Vui có tròn ngày
Buồn chẳng khuyết đêm
Mà câu hát cớ chi tan trong ngày sâu thẳm
Để rơi xuống góc thềm
Nửa sợi gió đi hoang
Nửa còn lại sợ lạc mình đêm vắng
Rồi tiếng giun kêu ai nhớ ngắn dài?

Người ví mình đã lạc bầy di trú
Màu hoàng hôn mới đỏ sậm góc trời
Chỉ quên mất màu trời chiều quê mẹ
Khói rơm lên nghe mắt rớm màu gì?
Ngày cứ hứa còn bao chiều tái ngộ
Mùa thiên di đâu ai hẹn để về.Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
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TRONG NƯỚC

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 75 thân nhân đại diện cho 
gần 390 liệt sĩ được công nhận trong năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 
27.7.2022) và trao bằng Tổ quốc ghi công 
ở TP Vinh, Nghệ An, sáng 16.7.

75 thân nhân đại diện cho gần 390 
liệt sĩ được công nhận đợt này cùng hơn 
500 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, quân đội và các địa phương, 
đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, anh 
hùng LLVT, lão thành cách mạng dự lễ.

Tại lễ kỷ niệm, báo cáo về tình 
hình giải quyết hồ sơ công nhận người 
có công thời gian qua, Bộ trưởng Bộ  
LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết sau 
5 năm triển khai Quyết định số 408 (về 
giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác 
nhận người có công), Bộ LĐ-TB&XH 
đã rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn 
đọng, trình Thủ tướng Chính phủ công 
nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công hơn 
2.400 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh, 
người hưởng chính sách như thương 
binh. Những hồ sơ không đủ điều kiện 
cũng đã được kết luận và giải thích cho 
người dân hiểu.

Đáng chú ý, trong số các liệt sĩ được xác 
nhận phần lớn là sau khi đất nước đã hòa 
bình được gần 50 năm, có những trường 
hợp đã hy sinh 70, 80 năm về trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc 
hội Vương Đình Huệ gửi lời chia sẻ, 

Không để người có công nào không được 
hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước

động viên tới các thân nhân liệt sĩ được 
đón nhận bằng Tổ quốc ghi công. Ông 
Huệ mong rằng, bằng việc xác nhận liệt 
sĩ và nhận bằng Tổ quốc ghi công, các 
gia đình và thân nhân liệt sĩ sẽ được bù 
đắp phần nào những đau thương, mất 
mát đã trải qua.

“Nhất quán chủ trương “không để 
người có công nào không được hưởng 
chính sách của Đảng, Nhà nước”, mỗi 

cá nhân, cơ quan, tổ chức, bằng những 
việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, 
tích cực tham gia công tác người có 
công. Coi đó vừa là đạo lý, bổn phận 
trách nhiệm, vừa là tình cảm, vinh dự 
của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu 
sắc đối với những người đã có công 
lao đối với sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch Quốc hội  
Vương Đình Huệ đề nghị.          (Theo TTO)

Xây dựng kế hoạch 
tiêm vắc xin Covid-19 
cho trẻ từ 6 tháng 
đến dưới 5 tuổi

Văn phòng Chính phủ vừa có thông 
báo về kết luận của Ban chỉ đạo Quốc 
gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc 
họp trực tuyến mới đây.

Theo đó, công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 hiện vẫn còn tồn tại nhiều 
thách thức. Dịch đã bùng phát trở lại 
tại một số quốc gia, kể cả các quốc gia 
có hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, với 
sự xuất hiện của biến thể phụ mới của 
chủng Omicron (BA.4 và BA.5).

Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện 
của cả 2 biến thể phụ này trong cộng 
đồng. Trong khi đó, việc tiêm vắc xin 
Covid-19 chưa đảm bảo tiến độ, nguyên 
nhân chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành, hướng dẫn và tổ chức 
thực hiện tiêm chủng chưa thực sự quyết 
liệt, khoa học, một bộ phận người dân 
còn lơ là, chủ quan…

Vì thế, thời gian tới, các ngành, các 
cấp, địa phương tuyệt đối không được 
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch 
bệnh, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm 
soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát 
trở lại.

Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục quán 
triệt, thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu 
quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét 
nghiệm, cách ly, điều trị). Công thức 2K 
(Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + 
công nghệ + ý thức người dân và các 
biện pháp khác. Bộ Y tế nghiên cứu, ban 
hành hướng dẫn cụ thể về thực hiện 2K 
và các thành tố khác.

Đồng thời, Bộ Y tế cần rà soát kế 
hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm, 
xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 
năm 2023 và kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 
6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi.   (Theo NLĐ)

Ngày 16.7, Văn phòng Chính phủ vừa 
có công văn truyền đạt ý kiến của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 
yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khẩn trương triển khai 
thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động theo đúng quy định 
tại Quyết định số 8.2022/QĐ-TTg ngày 
28.3.2022 và Quyết định số 791/QĐ-TTg 

ngày 3.7.2022 của Thủ tướng Chính phủ; 
trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp 
thời báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính 
để được hướng dẫn.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 
ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động, hai đối tượng được nhận hỗ trợ 
là người lao động đang làm việc trong 

DN và người lao động quay trở lại thị 
trường lao động, với mức 500 nghìn 
đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/
người/tháng.

Tuy nhiên, cho đến nay, tỷ lệ giải 
ngân gói hỗ trợ này vẫn rất thấp sau 
3 tháng triển khai. Tính đến ngày 
4.7.2022, đã có 15 địa phương giải ngân 
cho 13.541 lao động với kinh phí hơn  
70 tỷ đồng.                                        (Theo LĐ)

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 16.7, tại bến Ninh Kiều, TP Cần 
Thơ, Công ty CP Mai Linh Tây Đô đã 
chính thức khai trương tuyến hải trình 
cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo sau thời gian 
vận hành thử nghiệm tàu cao tốc Mai 
Linh Express, hoàn thiện các quy trình 
phục vụ.

“Đây là tàu 2 thân hiện đại bậc nhất 
Việt Nam hiện nay, có sức chuyên chở 
trên 350 hành khách/chuyến, bao gồm 
252 ghế hạng phổ thông, 72 ghế hạng 
thương gia và đặc biệt trên mỗi tàu có 
8 ghế nguyên thủ. Với công nghệ vây 

giảm lắc tiên tiến đến từ hãng Humphree 
Thụy Điển, tàu sẽ mang đến cho hành 
khách hành trình êm ái và thoải mái. 
Thời gian di chuyển của chuyến hải 
trình này là 4 giờ” - ông Đỗ Đoàn Hoài 
Vũ, Giám đốc Công ty CP Mai Linh Tây 
Đô, cho biết.

Đối với hạng phổ thông, giá vé từ  
750 nghìn - 850 nghìn đồng/vé (người 
lớn), trẻ em từ 550 nghìn - 600 nghìn 
đồng/vé; hạng thương gia từ 1,1 triệu 
đến 1,2 triệu đồng/vé (người lớn),  
800 nghìn - 900 nghìn đồng/vé (trẻ em); 

ghế nguyên thủ là 1,5 triệu đồng/vé 
(người lớn), trẻ em là 1,15 triệu đồng/vé.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, 
nhận xét: “Tuyến hải trình cao tốc Cần 
Thơ - Côn Đảo rút ngắn thời gian di 
chuyển giữa 2 địa phương, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân giao lưu, hợp 
tác, tham quan du lịch không chỉ giữa  
TP Cần Thơ với Côn Đảo mà còn là đầu 
mối giao thông quan trọng, kết nối giữa 
các địa phương ĐBSCL với Côn Đảo và 
ngược lại”.                                    (Theo NLĐO)

Hà Nội nằm trong 
6 điểm đến du lịch 
bằng xe đạp lý tưởng 
nhất thế giới

Trang Booking.com đã dựa theo 
đánh giá của khách du lịch để chọn ra  
6 điểm đến tuyệt vời nhất có thể du lịch 
trải nghiệm bằng xe đạp, trong đó có 
Thủ đô Hà Nội.

Theo Booking.com, khoảng 1/5 (18%) 
lượng khách du lịch trên toàn thế giới 
mong muốn thực hiện một chuyến du 
lịch năng động. Đạp xe giúp du khách 
di chuyển thong thả theo tốc độ riêng, 
tách ra khỏi nhịp điệu hối hả của những 
khu du lịch đông đúc, đồng thời len lỏi 
vào sâu khám phá vẻ đẹp ẩn giấu của 
từng danh lam thắng cảnh.

Trải nghiệm văn hóa Việt Nam, đặc 
biệt là Hà Nội tốt nhất chính là bằng 
những chiếc xe 2 bánh. Thủ đô Hà Nội 
là một trong những điểm du lịch bằng 
xe đạp lý tưởng nhất châu Á, được biết 
đến với kiến trúc cổ hàng thế kỷ, những 
hồ nước, công viên và hàng trăm đền, 
chùa cùng hệ thống đường bộ tuyệt vời 
giúp du khách dễ dàng khám phá thành 
phố bằng xe đạp và xe máy. 

Cùng với Hà Nội, trang Booking.
com cũng đề xuất các điểm đến du lịch 
bằng xe đạp khác gồm có: TP Uyuni 
(Bolivia), Valencia (Tây Ban Nha), Moab 
(Mỹ), Riva del Garda (Ý) và Carretera 
Austral (Chile).

(Theo báo Tin tức)

Chiều 16.7, lãnh đạo CA tỉnh Hải 
Dương cho biết, Phòng An ninh điều tra 
CA tỉnh đã triệt phá đường dây làm giả 
chứng chỉ nghề quy mô lớn nhất tỉnh từ 
trước đến nay, khởi tố 23 bị can về các 
tội giả mạo trong công tác, làm giả tài 
liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can thuộc nhiều tỉnh, thành phố 
từ Bắc vào Nam như TP HCM, Hà Nội và 
các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai và Bến Tre.

Trước đó, vào tháng 3, các đơn vị 
nghiệp vụ CA tỉnh Hải Dương phát 
hiện, bắt giữ Lê Văn Tưởng (29 tuổi, trú 
tại phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh  

Khai trương tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo

Triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ nghề quy mô lớn, từ Bắc vào Nam

Hải Dương) bán các chứng chỉ đào tạo 
nghề không qua đào tạo.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm 

trọng với quy mô lớn nhất từ trước đến 
nay trên địa bàn, liên quan đến nhiều 
tỉnh, thành phố trong cả nước, cơ quan 
An ninh điều tra CA tỉnh Hải Dương 
đã xác lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ 
đường dây này.

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra 
CA tỉnh Hải Dương đã khởi tố 23 đối 
tượng về các tội giả mạo trong công tác, 
làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Quá trình mở rộng điều tra, CA xác 
định nguồn cung cấp các chứng chỉ là 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục 
ở các tỉnh phía Nam nên đã lập chuyên 
án đấu tranh.                               (Theo PLO)

Lực lượng CA lấy lời khai của đối tượng trong 
đường dây.
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Tàu khu trục Mỹ thực hiện “hoạt động 
tự do hàng hải” gần Trường Sa

Tàu khu trục USS Benfold của hải quân Mỹ di chuyển gần quần đảo Trường Sa ngày 16.7. Ảnh: US 7th Fleet

“Ngày 16.7 (giờ địa phương), tàu 
USS Benfold (DDG 65) đã khẳng định 
các quyền và tự do hàng hải ở Biển 
Đông gần quần đảo Trường Sa, phù 
hợp với luật pháp quốc tế”, Hạm đội 
7 xác nhận trong tuyên bố cùng ngày.

Hải quân Mỹ khẳng định hoạt động 
này nhằm “thách thức các hạn chế đối 
với việc đi qua vô hại” trên Biển Đông.

“Các yêu sách hàng hải bất hợp pháp 
và sâu rộng ở Biển Đông đặt ra mối đe 
dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do 
trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải 
và hàng không, giao thương tự do và 
thương mại không bị cản trở, cũng như 
tự do cơ hội kinh tế cho các quốc gia 
ven Biển Đông”, người phát ngôn của 
hải quân Mỹ Mark Langford cho biết.

Theo thông báo của hải quân Mỹ, 
luật pháp quốc tế theo Công ước LHQ 
về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) 
cho tất cả các nước quyền, tự do và việc 
sử dụng biển hợp pháp. Cộng đồng 
quốc tế có vai trò lâu dài trong việc duy 
trì tự do ở các vùng biển quan trọng đối 
với an ninh, ổn định và thịnh vượng 
toàn cầu.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa 
đưa ra bình luận về chiến dịch mới nhất 
này của phía Mỹ.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần 
qua hải quân Mỹ thực hiện hoạt động tự 

do hàng hải trên Biển Đông. Ngày 13.7, 
họ thông báo tàu khu trục USS Benfold 
đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa 
ở Biển Đông (thuộc chủ quyền của Việt 
Nam). Trung Quốc nói đã triển khai lực 
lượng để “xua đuổi” tàu chiến Mỹ.

Quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn 
thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng 
bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. 

Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ 
quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc 
tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán quốc gia của 
Việt Nam đối với các vùng biển được 
xác định phù hợp với Công ước LHQ 
về Luật biển (UNCLOS) 1982.

(Theo TTO)

Kỷ niệm ngày 
thành lập hội 
hữu nghị Cuba với 
Việt Nam, Lào, 
Campuchia

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba ngày càng 
bền chặt.                     Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ngày 15.7, Viện Cuba hữu nghị với 
các dân tộc (ICAP) đã tổ chức kỷ niệm 
46 năm ngày thành lập các hội hữu 
nghị của Cuba với Việt Nam, Lào và 
Campuchia.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm 
ôn lại lịch sử phong trào đoàn kết 
của nhân dân Cuba đối với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân 3 nước Đông 
Dương, góp phần tuyên truyền và giáo 
dục các thế hệ tương lai của mỗi nước 
về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp 
vốn có cũng như nhấn mạnh trách 
nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn 
giữ, củng cố và phát triển mối quan 
hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Cuba với 
Việt Nam, Lào và Campuchia.

Ngày 25.9.1963, theo chỉ thị của 
Tổng Tư lệnh Fidel Castro, lúc đó là 
Thủ tướng Chính phủ Cách mạng 
Cuba, Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền 
Nam Việt Nam được thành lập tại thủ 
đô La Habana, sau đó đổi tên thành 
Ủy ban Cuba Đoàn kết với Việt Nam, 
Lào và Campuchia (4.8.1970). Đây 
chính là tiền thân của các Hội Hữu 
nghị Cuba - Việt Nam, Cuba - Lào, và 
Cuba - Campuchia hiện nay.

(Theo TTXVN)

BA.5 có khả năng kháng vắc xin ngừa Covid-19 
gấp 4 lần biến thể khác

Dược sĩ đang chuẩn bị vắc xin Covid-19 ở Kobe, 
Nhật Bản.                   Ảnh: KYODO

Theo một nghiên cứu của Mỹ vừa 
được đăng tải trên tạp chí “Tự nhiên” 
(Nature), biến thể BA.5 của biến chủng 
Omicron - hiện là chủng vi rút SARS-
CoV-2 chiếm ưu thế ở Mỹ, có khả năng 
kháng vắc xin Covid-19 cao gấp 4 lần.

Nghiên cứu cho thấy biến thể này 
có khả năng kháng vắc xin công nghệ 
RNA bao gồm vắc xin ngừa Covid-19 
của Pfizer và Moderna, cao hơn 4 lần so 
với các chủng Omicron xuất hiện trước 

đó. Đây là chủng vi rút được đánh giá 
là rất “dễ lây lan” và đang góp phần 
làm tăng số ca nhập viện và điều trị hồi 
sức tích cực.

Theo dữ liệu mới nhất của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Mỹ, chủng BA.5 chiếm tới 65% 
các trường hợp mắc Covid-19 tại nước 
này trong tuần kết thúc vào ngày 9.7 
vừa qua.

(Theo VOV.VN)

Gần 1/5 người trẻ tuổi ở Trung Quốc thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tăng 
đều đặn kể từ tháng 10.2021 và phá kỷ lục hằng 
tháng kể từ tháng 4 năm nay.                     Ảnh: Getty

Tháng 6 vừa qua, gần 1/5 người trẻ 
tuổi ở Trung Quốc đã không tìm được 
việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp 
của thanh niên nước này đạt mức cao nhất 
mọi thời đại là 19,3%.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng 
(SCMP) đưa tin đây là mức tăng mạnh so 
với tỷ lệ 18,4% trong tháng 5 và đánh dấu 
mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuộc cạnh tranh tìm việc ngày càng 
gay gắt giữa những người từ 16 - 24 tuổi 
diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 
hai thế giới chỉ tăng trưởng 0,4% trong 
quý II/2022.

Tình trạng trên phần lớn do chiến lược 
phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt của 
Bắc Kinh, vốn đã khiến Thượng Hải và 
các thành phố lớn khác phải phong tỏa 
diện rộng. Đó là những yếu tố khiến môi 
trường tìm việc của đội ngũ sinh viên 
vừa ra trường trở nên khó khăn hơn bao 
giờ hết. 

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung 
Quốc (NBS), vào tháng 6 và tháng 7 có 
thêm 10,76 triệu sinh viên tốt nghiệp đại 
học tham gia thị trường việc làm vốn hạn 
hẹp sẽ đẩy tỷ lệ này lên cao hơn nữa. 

(Theo Vietnam+)

Rơi trực thăng quân sự Mexico, 14 thiệt mạng
Trực thăng Black Hawk chở 15 người 

của hải quân Mexico gặp nạn khi tham 
gia một chiến dịch ở Sinaloa, khiến 14 
nạn nhân thiệt mạng.

Hải quân Mexico ngày 15.7 cho biết 
chiếc trực thăng Black Hawk gặp nạn 
khi đang làm nhiệm vụ tại bang Sinaloa, 
Tây Bắc nước này. Người sống sót duy 

nhất trên máy bay gặp nạn đang được 
điều trị tại bệnh viện địa phương.

Giới chức bày tỏ nỗi “thương tiếc 
những quân nhân đã phục vụ và cống 
hiến hết mình cho quốc gia, thiệt mạng 
trong vụ tai nạn”. Một cuộc điều tra sẽ 
được tiến hành để tìm ra nguyên nhân 
trực thăng gặp nạn.

Thông báo cho biết thêm vụ tai nạn 
không liên quan đến vụ bắt trùm ma túy 
khét tiếng Rafael Caro Quintero, 69 tuổi, 
được tiến hành vào cùng ngày. Quintero 
bị cáo buộc bắt cóc, tra tấn và giết hại 
đặc vụ ngầm Enrique “Kiki” Camarena 
của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ 
(DEA) năm 1985.   (Theo VnExpress.net)

l Ngày 16.7, số ca mắc mới 
Covid-19 ở Hàn Quốc đã vượt 
ngưỡng 41.000 ca, mức cao nhất 
trong gần 2 tháng qua, trong bối cảnh 
dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron 
lây lan mạnh.
l Ngày 15.7, Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia (NOC) của Libya đã thông 
báo nối lại hoàn toàn hoạt động của tất 
cả các mỏ dầu và cảng ở nước này, sau 
khoảng ba tháng đóng cửa, trong bối 
cảnh làn sóng phản đối tăng lên.
l Nga có kế hoạch thiết lập tiêu 

chuẩn dầu quốc gia riêng nhằm nỗ 
lực vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt 
của phương Tây và tránh khả năng 
phương Tây áp dụng mức trần giá với 
dầu của mình.
l Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine 

Alexey Reznikov ngày 16.7 thông 
báo, Ukraine đã nhận được hệ thống 
tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS) M270 
đầu tiên.
l Các quan chức Ukraine cáo buộc 

Nga đã sử dụng máy bay ném bom 
chiến lược phóng tên lửa hành trình 
vào TP Dnipro ở Đông Nam Ukraine vào 
cuối ngày 15.7, khiến ít nhất 3 người 
thiệt mạng, 15 người bị thương.
l Tối 15.7 Israel thông báo đã 

đánh chặn thành công một tên lửa 
được phóng từ dải Gaza vào miền Nam 
nước này. 

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN 
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Điện thoại: 083 602 2277 - 0935 255 269
Địa chỉ: Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 77-06D
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Cường

Hân hạnh được đón tiếp Quý khách!

  

K hai trương ngày 14.7.2022

NHÀ - ĐẤT
n Cần bán nhà: 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện 

tích: 35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm 
việc, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ,  
2 WC, để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 2 tỷ 50 triệu đồng. 

Liên hệ: 0961 947 453.

THÔNG BÁO
Nhắn tin: “Tri ân liệt sĩ”

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 
27.7.2022, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo 
Quốc gia (1400) tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân 
liệt sĩ” để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Toàn bộ số tiền qua nhắn tin 
được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn 
thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình 
liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Hãy soạn: TALS gửi 1405
Mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng là nghĩa cử “Đền ơn đáp 

nghĩa”. Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” từ 0 giờ ngày 15.6 đến 
hết 24 giờ ngày 13.8.2022.

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 29/2022 từ ngày 19.7.2022 đến ngày 25.7.2022
THỨ BA, NGÀY 19.7.2022: TP Quy Nhơn: 9h-11h30: Các TBA TĐC Miếu Hải 1, 2, 5. 7h45-

10h15: TBA Dăm Bạch Đàn. 8h45-11h15: TBA Cali. 13h45-16h15: TBA Nhà làm việc Bưu Điện. 
7h-10h: Khu vực Chợ Bùi Thị Xuân. H. Vân Canh: 7h-15h30: Công ty CP Khoáng sản Thiên Đức - 
xã Canh Vinh. H. Tuy Phước: 7h30-16h30: Các TBA Lương Bình 1, Lương Bình 2, TBA Khuôn Bình, 
TBA Dương Thành - xã Phước Thắng. TX An Nhơn: 7h30-16h30: TBA Lộc Thuận 3 - xã Nhơn Hạnh. 
5h30-10h15: Khu vực Tân Hòa, Trung Ái, Bà Nghè - phường Nhơn Hòa. 7h30-9h: TBA cấp điện KCN 
Nhơn Hòa. H. Phù Cát: 7h50-9h10: Thôn Xuân An - xã Cát Tường. 7h45-9h30: TBA Ống nước Đạt 
Phát. H. Phù Mỹ: 7h15-9h45: TBA Hưng Lạc 2 - xã Mỹ Thành. 13h45-15h45: TBA Hưng Lạc 3 - xã 
Mỹ Thành. 7h15-11h: TBA Chiếu sáng Bình Dương - thị trấn Bình Dương. TX Hoài Nhơn: 7h15-
15h45: Khu phố An Dưỡng 2 - phường Hoài Tân. H. Tây Sơn: 5h30-7h: Khu vực TBA Dâu tằm tơ, Kiên  
Mỹ - thị trấn Phú Phong; Các TBA  Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã 
Bình Thành. 16h30-18h: Khu vực TBA Dâu tằm tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; Các TBA  Gò Lăng 
2, Gò Lăng, Xử Lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình Thành. 14h-15h30: TBA Xử lý nước 
Tây Giang - xã Tây Giang. H. Vĩnh Thạnh: 7h45-9h15: TBA Gạch Tuy Nen Hiệp Thành - xã Vĩnh 
Quang. 9h45-11h15: TBA Vĩnh Định - xã Vĩnh Thịnh.

THỨ TƯ, NGÀY 20.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Nhà làm việc BĐBP. 13h45-
16h15: TBA Tower. 7h15-8h15: Các TBA Nhơn Phú 5, Tường Vân, Đào Tấn 2, 4, ĐH Quang 
Trung, KDC Nhơn Phú 1, KDC Nhơn Phú 2, Phụ An, KDC Bắc Làng SOS, KDC Chợ Dinh 2, KDC 
Chợ Dinh 3, KDC Ecohome, Ecohome T1, T5, SOS, KDC Làng SOS, Nguyễn Diêu, KDC Lương 
Nông, Lương Nông, Thực phẩm Nhơn Bình, Ô tô Cường Thịnh, KDC Nhơn Bình 1, KDC Nhơn 
Bình 3, KDC Nhơn Bình 5, Xóm Dừa, Nhơn Bình 1, Nhơn Bình 3, Nhơn Bình 5, Nhơn Bình 7, 
Nhơn Bình 8. TX An Nhơn: 5h30-10h15: TBA Mai Xuân Thưởng 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-
11h45: Khu phố Ngọc Sơn Nam - phường Hoài Thanh Tây. 11h45-12h15: Công ty CP XNK 
Lâm Sản Hoài Nhơn. H. Tây Sơn: 6h30-8h45: TBA Phú An 2 - xã Tây Xuân. 7h-8h30: TBA Gạch 
Tuy Nen Tiến Đạt - xã Tây An. 14h-15h30: TBA Nhà máy nước - thị trấn Phú Phong.

THỨ NĂM, NGÀY 21.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Bệnh viện Chỉnh Hình. H. 
Tuy Phước: 8h30-16h: TBA Phước Thuận 1. TX An Nhơn: 5h30-15h: Các TBA Nhơn Thuận 2, 
Thuận Thái. 5h30-10h15: TBA Thanh Niên 1. H. Phù Mỹ: 7h15-9h30: TBA thôn 8 Đông - xã 
Mỹ Thắng. 13h45-15h15: TBA thôn 8 - xã Mỹ Thắng. H. Tây Sơn: 6h-8h: TBA Kiên Ngãi 2 - xã 
Bình Thành. 7h-8h15: TBA Minh Tâm - xã Bình Nghi. 8h30-9h30: TBA Gạch Trung Tín 2 - xã 
Bình Nghi. 14h-15h30: TBA Minh Tài - xã Bình Nghi.

THỨ SÁU, NGÀY 22.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Công ty Hải Minh. 13h45-
16h15: TBA Thiên Đường Xanh. H. Tuy Phước: 5h30-8h: Các TBA Phước An 1, Phước An 1 - 1, 
Phước An 2, Xóm Núi - xã Phước An. TX An Nhơn: 5h30-14h40: Khu vực Kim Châu - phường 
Bình Định; Khu vực An Hòa - xã Nhơn Khánh. TX Hoài Nhơn: 9h15-14h: Thôn Hội An - xã 
Hoài Châu. 8h30-10h15: Khu phố Diễn Khánh - phường Hoài Đức. H. Hoài Ân: 7h-11h45: 
Các TBA Bok Tới, TBA Gò Dũng. 7h20-8h35: TBA Đức Long. 8h50-10h5: TBA Gia Đức. 13h30-
14h40: TBA Đồng Tròn. 15h25-16h35: TBA Phú Văn. H. Tây Sơn: 6h45-16h45: TBA Bơm 
Đồng Đo - xã Tây Phú. 7h-8h15: TBA Kho bạc Tây Sơn - thị trấn Phú Phong. H. Vĩnh Thạnh: 
7h-11h: Khu vực TBA K8 - 1, K8 - 2, Trà Xom 2 và Trà Xom 3 - xã Vĩnh Kim.

THỨ BẢY, NGÀY 23.7.2022: H. Phù Mỹ: 6h-11h30: Các TBA Tân Dân, An Trinh, Út Nhỏ, 
Phạm Văn Ngọ, Cầu Cương, Bình Long, Gò Rãnh, Gò Rãnh 2, Hữu Lộc, Vạn Thiện, Cấp Điện 
NMĐ MT Mỹ Hiệp, CS Số 9, Tinh bột sắn 1, 2 - xã Mỹ Hiệp. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: Khu 
phố 3 - phường Bồng Sơn.

CHỦ NHẬT, NGÀY 24.7.2022: TP Quy Nhơn: 15h-16h15: Các TBA Nhơn Bình 2, 6, 10, 
Đào Tấn 3. 13h45-16h15: TBA Trường Chính trị. 4h-18h: KCN Long Mỹ; Khu vực dân cư thôn 
Thanh Long, thôn Long Thành - xã Phước Mỹ. H. Hoài Ân: 6h-12h: Thôn Nghĩa Điền, Phú Trị, 
Phú Ninh, Bình Sơn, Trại Giam Kim Sơn - xã Ân Nghĩa; Thôn T4&T5 - xã Bok Tới.

THỨ HAI, NGÀY 25.7.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Trung tâm Giáo dục 
Thường xuyên. 13h45-16h15: TBA Chung cư Phú Mỹ 2. 4h-16h: Các TBA Nhơn Phú 5, Tường 
Vân, Đào Tấn 2, Đào Tấn 4, Nhơn Bình 7, Xóm Dừa, KDC Nhơn Bình 1, KDC Nhơn Bình 3, KDC 
Nhơn Bình 5. H. Tuy Phước: 8h-12h: TBA Lò Gạch. TX An Nhơn: 5h30-10h40: Các TBA Cây 
Bông, Hiếu An 1. 8h40-10h40: Xã Nhơn Khánh. 8h-10h30: Thôn Nhơn Thuận - phường Nhơn 
Thành. 5h30-8h: TBA An Ngãi 2. 14h-16h35: TBA Mỹ Thạnh. 7h-8h40: TBA Nhơn Nghĩa Tây 3.

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. 

  

Dự báo 
THỜI TIẾT

  
NGÀY VÀ ĐÊM 17.7.2022

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi 
nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió 
Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 360C; nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 280C.
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm 

không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 350C; nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 290C.
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào 

và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 4 - 5.

 (Nguồn: TTKTTV Bình Định)
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Bình Định

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI MINH
THÔNG BÁO

Phát hành hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội
Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh thông báo phát hành hồ sơ đăng 

ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 1 
(Lamer 1) - đợt 11; Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) - đợt 4, với các nội dung 
cụ thể như sau:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 15.7.2022 đến ngày 15.8.2022.
- Số lượng căn hộ: 674 căn, diện tích từ 54,44 m2 đến 70 m2.
- Địa điểm phát hành hồ sơ: VP kinh doanh Công ty, số 363 Tây Sơn, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giờ, ngày làm việc: Giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần.
- Điện thoại: 02563 847 999.
- Hướng dẫn và tư vấn hồ sơ đăng ký: Tại VP kinh doanh Công ty.
Vậy Công ty thông báo để mọi người dân, đủ điều kiện và có nhu cầu mua 

được biết và liên hệ nhận hồ sơ, đăng ký mua, thuê mua theo quy định. Sau thời 
gian trên, Công ty sẽ tổng hợp tổ chức kiểm tra xét duyệt hồ sơ theo quy định.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ VIỆT CƯỜNG
THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRỤ SỞ

Văn phòng công chứng Lê Việt Cường được thành lập theo  
QĐ số: 4458/QĐ-UBND ngày 2.12.2016 của UBND tỉnh Bình Định; Giấy 
đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng số 05/TP-ĐKHĐ-CC 
ngày 14.7.2022.

Nay Văn phòng công chứng Lê Việt Cường thông báo về việc thay 
đổi trụ sở từ:

- Địa chỉ cũ: 412 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện  
Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ mới: 36 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện  
Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Kể từ ngày 15.7.2022, Văn phòng chúng tôi chuyển trụ sở văn 
phòng công chứng về địa chỉ mới. Các giao dịch vui lòng liên hệ tại 
văn phòng mới theo số điện thoại: 0919 35 35 35.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Tài sản thi hành án: 1 máy in 2 màu; 8 máy cán lằn, phóng giao; 1 lò 
hơi; 1 máy đóng kẽm; 1 máy chập thùng; 1 máy cột dây CY-100; 1 xe nâng 
kẹp; 1 máy dán thùng và bàn ra giấy tự động; 1 máy cắt đĩa; 1 máy cán lằn 
khổ 3m20; 2 máy cán lằn; 2 máy đóng đinh; 1 máy bế + lô sóng 270 + lô 
đáy 320; 1 máy xẻ rãnh tự động làm bao bì carton; 1 dàn máy xeo giấy; 1 
máy nghiền bột giấy; 1 máy cán màng. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại Công ty TNHH Hiệp Phát; 
Địa chỉ: Lô A40, KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.  

Giá khởi điểm của tài sản: 1.253.640.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 240.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 20.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Quy Nhơn.
Địa chỉ: Số 154 đường Cần Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: 

Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 16 giờ 30 phút ngày 29.7.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 27.7.2022 đến  
16 giờ 30 phút ngày 29.7.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

Thời gian xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến 
ngày tổ chức cuộc đấu giá. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
15 giờ ngày 1.8.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia 
đấu giá là cá nhân, doanh nghiệp, trừ các trường hợp pháp luật quy định 
không được phép tham gia đấu giá, phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo 
quy chế cuộc đấu giá. 

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

Địa chỉ: Lô DC1a - 13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914 024 837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Đường lên đỉnh tuy gập ghềnh, khó đi nhưng bù lại cho 
bạn cảm giác bồng bềnh, khó tả khi nhìn Eo Gió dưới chân 
mình hiện ra như một chiếc tàu cá chuẩn bị lao ra biển lớn. 
Nếu soi ống nhòm, bạn có thể thấy rõ những rặng san hô 
trong nước xanh trong vắt, xung quanh là những đàn cá 
tung tăng bơi lội.

Kỳ Co
Kỳ Co là một bãi biển đẹp hoang sơ chưa bị khai thác 

quá nhiều. Từ Eo Gió, bạn có thể lựa chọn thuyền gỗ hoặc 
cano để di chuyển tới Kỳ Co, mất khoảng 30 phút. Tắm biển 
ở Kỳ Co rất thú vị, du khách có thể hòa mình vào dòng nước 
trong xanh mát rượi và lặn biển ngắm san hô tại đây.

Vé tham quan tại đây là khoảng 100 nghìn đồng/người 
trong 1 ngày, bao gồm cả phí xe đưa đón.

Cù Lao Xanh
Cù Lao Xanh ví như một đảo ngọc của thành phố vì nó 

được bao quanh bởi màu ngọc lam trong vắt với thảm thực 
vật rậm rạp. Nơi đây vẫn còn lưu giữ di tích khu nhà của 

quan ba Pháp: Cạnh ngọn hải đăng là nhà làm việc hai 
tầng, đã được xây từ hơn 100 năm trước.

Đến với Cù Lao Xanh, bạn không chỉ được cắm trại đốt 
lửa mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời 
thú vị: Lặn biển, bơi lội, tiệc BBQ trên bãi biển và tắm nắng.

Đảo Yến
Gọi là “đảo” nhưng thực ra xứ sở của loài chim yến 

nằm trên địa phận bán đảo Phương Mai. Dãy Triều Châu 
ăn ra biển, trải dài chừng 15 km, tạo thành những ngọn 
núi nhấp nhô, trùng điệp với tên gọi ngộ nghĩnh: Hòn 
Mai, hòn Chóp Vung, núi Cột Cờ, Núi Đen… và trong số 
đó, ngọn núi án ngữ phía Nam mang tên Hòn Yến. Cứ 
mỗi mùa xuân đến, tiết trời ấm áp, chim yến rủ nhau 
từng đàn đông nghịt đến đây làm tổ.

Hòn Khô
Cách trung tâm TP Quy Nhơn 16 km, những năm gần 

đây, đảo Hòn Khô (hay cù lao Hòn Khô) trở thành điểm 
đến hấp dẫn các tín đồ xê dịch. Bên cạnh vẻ đẹp hoang 
sơ, nguyên bản vốn có với bãi cát trắng mịn, nước biển 
trong xanh và những món ăn hải sản tươi ngon, nơi đây 
còn hút với du khách bởi “con đường xuyên biển” nối 
liền hai dãy núi. Điểm thú vị là không phải lúc nào du 
khách cũng có thể nhìn thấy con đường độc đáo này do 
mực nước lên xuống theo từng mùa, thời điểm chiêm 
ngưỡng phù hợp nhất là từ tháng 3 đến tháng 9. Mỗi khi 
thủy triều rút, ghềnh đá bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước 
mở ra con đường giữa biển khoảng 500 m.

Du khách đến Hòn Khô có thể lặn ngắm san hô tuyệt 
đẹp ven ghềnh đá. Khi thủy triều dâng, du khách có thể 
vui chơi cùng sóng nước với trò chơi môtô, xuồng cao 
su lướt sóng. Trên đảo Hòn Khô còn có cây cầu gỗ sát 
vách núi dẫn ra “con đường xuyên biển”.  Địa chỉ: Thôn 
Hải Đông, xã Nhơn Hải.

Eo Gió mang vẻ đẹp thơ mộng của biển xanh.

Tháp Đôi
Quy Nhơn từng là đất của người Champa nên xung 

quanh thành phố hiện vẫn tồn tại nhiều di tích Chăm, 
điển hình là Tháp Đôi. Tháp Đôi (hay còn gọi là tháp 
Hưng Thạnh) là khu tháp của Champa được cây dựng 
khoảng thế kỷ XI - XIII, gồm tháp phía Bắc và tháp phía 
Nam song song cạnh nhau. Tường phía ngoài, các nóc và 
trên nóc tháp có nhiều bức phù điêu chạm khắc các hình 
tượng thần, chim, thú theo tín ngưỡng của người Chăm. 
Các thế kỷ sau đó, tháp đã nhiều lần bị chiến tranh và 
thời gian tàn phá nặng nề, từ năm 1991 - 1997, tháp đã 
được trùng tu gần như nguyên vẹn, tọa lạc trên đường 
Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.

Ghềnh Ráng Tiên Sa
Ghềnh Ráng Tiên Sa nằm tại phường Ghềnh Ráng, 

cách trung tâm thành phố khoảng 3 km về hướng Đông 
Nam, nổi tiếng với quần thể những bãi đá nằm liền kề 
nhau và những bãi đá tập trung theo đường cong của 
eo núi Xuân Vân: Bãi Đá Trứng, bãi tắm Hoàng Hậu (Nam 
Phương Hoàng Hậu từng đến tắm ở đây). Ngoài ra, nơi 
đây vẫn còn mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử nằm trên đồi Thi 
Nhân, lưng dựa vào núi mà ai cũng sẽ ghé thăm dù chỉ 
một lần đặt chân đến Ghềnh Ráng.

Eo Gió
Eo Gió nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung 

tâm TP Quy Nhơn khoảng 20 km về hướng Đông Bắc. 
Eo Gió mang vẻ đẹp thơ mộng của biển xanh và những 
rặng núi đá chập chùng. Phía dưới chân núi là đường đi 
với hàng rào quanh co, đẹp như những khung hình lãng 
mạn trong các bộ phim Hàn Quốc. Vì vậy, nơi đây còn 
được mệnh danh là đảo Jeju phiên bản Việt Nam.

Đến Eo Gió, bạn phải leo 1 giờ lên đỉnh núi cao chót 
vót mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp kỳ vĩ của đất trời. 

Các điểm du lịch ở Quy Nhơn không thể bỏ lỡ
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Thành phố đầu tiên 
trên thế giới đặt tên, 
phân loại nắng nóng
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Khởi động “cuộc đua” du lịch không gian

CHUYỆN LẠ

Theo báo Anh Guardian, Seville - ở 
miền Nam Tây Ban Nha - trở thành thành 
phố đầu tiên trên thế giới áp dụng biện 
pháp đặt tên và phân cấp các đợt nắng 
nóng, tương tự cách phân cấp bão nhiệt 
đới và lốc xoáy, nhằm bảo vệ người dân 
trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt 
diễn ra thường xuyên hơn.

Seville đặt tên và phân loại các đợt nắng nóng, 
tương tự cách phân loại bão nhiệt đới và lốc xoáy.

Ảnh: AFP/Getty Images

Sau khi các công ty vũ trụ phương Tây 
khai thác những chuyến du lịch không 
gian, Trung Quốc cũng không chịu lép vế 
khi công bố chương trình thử nghiệm các 
chuyến bay du lịch không gian, khởi động 
cuộc đua ngành du lịch vũ trụ thế giới.

Công ty công nghệ vũ trụ CAS Space 
của Trung Quốc vừa thông báo đã ký 
thỏa thuận hợp tác với tập đoàn du lịch 
nhà nước lớn nhất tại quốc gia này. Đây 
được cho là tín hiệu mới nhất cho thấy 
Trung Quốc chuẩn bị khởi động ngành 
du lịch không gian nội địa. Theo thông 
báo đăng trên tài khoản WeChat chính 
thức của CAS Space, công ty này đã ký 
kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược với 
chi nhánh của Tập đoàn Du lịch Trung 
Quốc (CTS, trụ sở tại đặc khu hành chính 

Hồng Kông). Hai bên cam kết cùng thúc 
đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ vào lĩnh 
vực thương mại và kiến tạo ngành kinh 
tế không gian vũ trụ mới như du lịch 
không gian.

Chủ tịch CAS Space Dương Nghị 
Cường cho biết hai bên sẽ đóng góp tích 

cực để giúp Trung Quốc đẩy mạnh hơn 
nữa năng lực trong lĩnh vực không gian 
vũ trụ. Trả lời phỏng vấn báo China Daily 
ngày 13.7, ông Dương cũng cho biết hiện 
tại, CAS Space đã đạt được bước đột phá 
trong việc phát triển năng lượng lỏng và 
hệ thống hỗ trợ sự sống, công ty sẽ bắt 
đầu tiến hành các chuyến bay thử nghiệm 
dưới quỹ đạo trong năm tới. Chỉ sau khi 
thực hiện hàng chục chuyến bay kiểu này, 
công ty mới bắt đầu triển khai dịch vụ du 
lịch không gian để phục vụ công chúng. 
CAS Space là công ty có quan hệ mật thiết 
với Học viện Khoa học Trung Quốc, một 
trong những tổ chức nghiên cứu lớn nhất 
thế giới. Trong thông cáo báo chí đưa 
ra hồi tháng 8.2021, CAS Space cho biết 
phương tiện du lịch không gian mà công 

ty chế tạo có thể chở tối đa 7 hành khách 
mỗi chuyến. Công ty thông báo sẽ cung 
cấp các chuyến bay dưới quỹ đạo trong 
năm 2024, ước tính đưa gần 1.000 hành 
khách vào không gian mỗi năm.

Hiện lĩnh vực du lịch không gian mới 
được các công ty phương Tây khai thác 
với chuyến du lịch được thực hiện dưới 
2 hình thức. Thứ nhất, các chuyến bay 
ngắn dưới quỹ đạo (đến độ cao khoảng 
100 km so với mực nước biển) giúp khách 
hàng có trải nghiệm khoảng vài phút 
trong không gian như dịch vụ do Virgin 
Galactic cung cấp. Thứ hai, các chuyến 
bay vào quỹ đạo với giá cả đắt đỏ hơn, do 
SpaceX thực hiện, đưa khách hàng lên độ 
cao khoảng 600 km và trải nghiệm nhiều 
ngày trong vũ trụ.                 (Theo SGGP)

Xưởng đóng tàu vũ trụ chở người của Trung Quốc.
Ảnh: THX

Phong cách công sở luôn gắn liền với sự nghiêm túc, chỉn chu 
nên đôi khi dễ khiến vẻ ngoài của chị em trông già hơn, bổ sung 
những items dưới đây các nàng có thể xây dựng style công sở trẻ 
trung và thời thượng hơn. (Theo thoitrangtre.thanhnien.vn)

tyle công sở trẻ trung
và thời thượng  S

Dự án thí điểm này sẽ được triển khai 
1 năm tại Seville - một trong những thành 
phố có nhiệt độ cao nhất Tây Ban Nha. 
Tại đây, các đợt nắng nóng sẽ được phân 
loại thành 3 mức độ. Một thuật toán sẽ 
dự báo các đợt nắng nóng trước 5 ngày 
và xếp hạng chúng dựa theo nguy cơ 
ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Đối 
với từng mức độ dự báo, chính quyền địa 
phương sẽ có những biện pháp hỗ trợ 
riêng biệt cho người dân như mở cửa bể 
bơi công cộng hay bố trí nhân viên chăm 
sóc y tế cho người cao tuổi.

Giới chức thành phố đã nhanh chóng 
áp dụng hình thức phân loại nắng nóng 
này sau khi Tây Ban Nha trải qua đợt nắng 
nóng tới sớm kỉ lục. Theo đài khí tượng 
quốc gia Aemet, tháng 5 vừa qua, nước 
này ghi nhận nhiệt độ trung bình cao nhất 
trong vòng 58 năm, và tần suất các đợt 
nắng nóng diễn ra cũng tăng gấp đôi so 
với các thập kỉ trước.

Sáng kiến này là một sản phẩm kết 
hợp giữa chính quyền thành phố Seville 
và Trung tâm Ứng phó Adrienne Arsht-
Rockefeller - một đơn vị nghiên cứu các 
hành động giảm thiểu và ứng phó với 
biến đổi khí hậu.          (Theo baotintuc.vn)


