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Không quá khi nói rằng, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành 
(ICISE, TP Quy Nhơn) là nơi có không gian cảnh quan đẹp, yên bình bậc nhất 
tỉnh Bình Định. Đến thăm không gian tuyệt đẹp ấy, không ai có thể bỏ qua 
Vườn cây Nobel.

 Công trình văn hóa 
riêng có của Quy Nhơn             NOBEL

GS Duncan Haldane (bên trái - đạt giải Nobel Vật lý năm 2016) trồng cây lưu 
niệm tại Vườn cây Nobel.                                                                                                 Ảnh: TRỌNG LỢI
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Sáng 30.7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP 
Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Olympic trẻ 
em và phát động Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, 
chống đuối nước năm 2022. Qua đó, thu hút, kêu gọi 
sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội đối với sự an 
toàn của trẻ em, đặc biệt trước tình trạng tử vong do 
đuối nước diễn biến phức tạp.

Tích cực tập bơi để phòng, 
chống đuối nước

BÁC SĨ CKII HOÀNG VĂN KHẢ

Bác sĩ phải có 
được sự 
tin tưởng  
của bệnh 
nhân và 
đồng nghiệp SUP
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Rạng rỡ cùng 

Vườn cây 
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Bình Định

Bình Định có 10 hồ sơ được chọn đề nghị 
xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

(BĐ) - Bộ VH-TT&DL vừa 
công bố danh sách 139 hồ sơ đề 
nghị xét tặng danh hiệu Nghệ 
sĩ nhân dân (NSND) và 348 hồ 
sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 
Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) trên 
cổng thông tin điện tử của Bộ 
từ ngày 26.7 - 16.8 để lấy ý 
kiến nhân dân, trước khi Hội 
đồng cấp Nhà nước họp theo 
quy định. Danh sách hồ sơ đề 
nghị tặng danh hiệu lần này 
gồm các lĩnh vực: Âm nhạc, 
Điện ảnh, Múa, Phát thanh - 
Truyền hình và Sân khấu.

Kết quả, Bình Định có 10 
hồ sơ được chọn trình Hội 

đồng cấp Nhà nước đề nghị 
xét tặng danh hiệu NSND và 
NSƯT ở lĩnh vực Sân khấu. 
Trong đó, có 3 hồ sơ đề nghị 
xét tặng danh hiệu NSND, 
gồm các NSƯT: Võ Thị Tuyết 
Mai - nguyên diễn viên Nhà 
hát tuồng Đào Tấn; Hoàng 
Văn Đình - nguyên Giám 
đốc Nhà hát tuồng Đào Tấn 
(nay là Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống tỉnh) và Huỳnh 
Thị Kim Châu - Phó Giám đốc 
Nhà hát Nghệ thuật truyền 
thống tỉnh.

Ngoài ra, có 7 hồ sơ đề 
nghị xét tặng NSƯT, gồm các 

diễn viên Nhà hát nghệ thuật 
truyền thống tỉnh: Trần Thị 
Gái, Mai Ngọc Nhân, Phạm 
Văn Rõ, Nguyễn Đức Thành, 
Đinh Văn Hiệp,  Nguyễn 
Phương Phú và Dương Nữ 
Thùy Dung.

Trước đó, Hội đồng cấp 
tỉnh xem xét, quyết định chọn 
13 hồ sơ gửi Bộ VH-TT&DL 
trình Thủ tướng Chính phủ đề 
nghị Chủ tịch nước tặng danh 
hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10- 
năm 2022; trong đó có 4 hồ sơ 
đề nghị xét tặng NSND, 9 hồ 
sơ đề nghị xét tặng NSƯT.

TRỌNG LỢI

Vân Canh tổ chức Đại hội đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vân Canh khóa XIX, nhiệm kỳ 
2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội.             Ảnh: Huyện đoàn Vân Canh

(BĐ) - Sáng 30.7, Huyện 
đoàn Vân Canh tổ chức Đại 
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027.

Theo báo cáo tại Đại hội, 
nhiều chỉ tiêu chủ yếu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 
toàn huyện lần thứ XVIII đạt 
và vượt kế hoạch. 5 năm qua, 
các cấp bộ Đoàn trong huyện 
đã tổ chức 150 buổi học tập 
nghị quyết của Đảng, của 
Đoàn và 80 buổi quán triệt 
chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, có hơn 6.200 
lượt cán bộ đoàn, ĐVTN 
tham gia. Tổ chức 15 “Hành 
trình Thầy thuốc trẻ làm theo 
lời Bác - Tình nguyện vì sức 
khỏe cộng đồng” với các hoạt 
động tư vấn, khám bệnh, cấp 
phát thuốc miễn phí cho 3.050 
người dân, tặng hơn 1.000 suất 
quà cho gia đình chính sách. 
Thực hiện 120 công trình, 
phần việc thanh niên; đảm 
nhận thực hiện 9,5 km công 
trình thanh niên “Thắp sáng 
đường quê”; tổ chức 300 đợt 
“Ngày thứ Bảy tình nguyện”, 

“Ngày Chủ nhật xanh” và 
trồng 14.000 cây xanh; thực 
hiện 17 công trình xây dựng 
nhà Khăn quàng đỏ, nhà Nhân 
ái trị giá 850 triệu đồng...

Trong nhiệm kỳ 2022 - 
2027, với khẩu hiệu hành 
động “Khát vọng - Tiên phong 
- Đoàn kết- Sáng tạo - Phát 
triển”, tuổi trẻ huyện Vân 
Canh quyết tâm hoàn thành 
một số chỉ tiêu cơ bản, như: 
Thực hiện 150 công trình, 
phần việc thanh niên tham gia 
xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh; tư vấn, hướng 
nghiệp cho 2.500 lượt ĐVTN; 
trồng mới ít nhất 10.000 cây 
xanh; 100% các cơ sở Đoàn 
tổ chức tốt công tác giáo dục 
truyền thống, đạo đức lối 
sống, pháp luật và chăm lo 
phát triển thể chất, tinh thần 
cho thanh thiếu nhi...

Đại hội đã bầu 19 anh, 
chị vào Ban Chấp hành Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh huyện 
Vân Canh khóa XIX, nhiệm kỳ 
2022 - 2027; chị Đặng Thị Bích 
Đào tái đắc cử Bí thư Huyện 
đoàn Vân Canh khóa XIX.

CHƯƠNG HIẾU

Bộ đội biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biển 
Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 29.7, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền Luật Biên phòng Việt 
Nam và các văn bản quy định 
chi tiết cho lãnh đạo các phòng, 
văn phòng Bộ Chỉ huy; đồn 
trưởng, chính trị viên các đồn 
biên phòng trong BĐBP tỉnh; 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật thuộc 
các sở, cơ quan, ban, ngành 

cấp tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu 

được nghe báo cáo viên BĐBP 
tỉnh giới thiệu và phân tích 
chuyên sâu nội dung cơ bản của 
Luật Biên phòng Việt Nam; nội 
dung cơ bản của các văn bản 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật Biên phòng Việt Nam; 
nội dung cơ bản nghị định của 
Chính phủ quy định quản lý, sử 

dụng và danh mục các phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
của BĐBP; các thông tư của Bộ 
Quốc phòng quy định nhiệm 
vụ các hình thức quản lý, bảo 
vệ biên giới quốc gia, công tác 
phối hợp giữa BĐBP và các 
lực lượng khác thuộc Bộ Quốc 
phòng trong thực thi nhiệm vụ 
biên phòng…

CÔNG CƯỜNG

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH: 

Đặt chỉ tiêu năm 2022 đạt tổng doanh thu 
hơn 163 tỷ đồng 

(BĐ) - Ngày 30.7, Công ty CP 
Khoáng sản Bình Định tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông thường 
niên, nhằm đánh giá kết quả 
sản xuất - kinh doanh năm 2021 
và đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2022.

Năm nay, công ty đề ra kế 
hoạch đạt mức tổng doanh thu 
163,9 tỷ đồng, giá trị kim ngạch 
xuất khẩu 6,4 triệu USD, nộp 
ngân sách nhà nước hơn 26 tỷ 
đồng; lợi nhuận sau thuế 15,2 

tỷ đồng; thu nhập bình quân 
người lao động 10 triệu đồng/
người/tháng. 

Để đạt các chỉ tiêu, kế 
hoạch đề ra, công ty tiếp tục 
chủ trương thực hành tiết kiệm 
nguyên, nhiên, vật liệu trong 
sản xuất để giảm chi phí và 
hạ giá thành sản phẩm; giữ 
ổn định và không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm cho 
từng đối tượng khách hàng; 
đẩy mạnh tiêu thụ đối với sản 

phẩm xỉ titan trên cơ sở giá bán 
hợp lý, bảo đảm có hiệu quả tự 
thân, hạn chế sự phụ thuộc vào 
xuất khẩu Ilmenite…

Theo báo cáo hoạt động sản 
xuất - kinh doanh năm 2021, 
công ty đạt tổng doanh thu 
hơn 137 tỷ đồng (đạt 81,3% kế 
hoạch); giá trị kim ngạch xuất 
khẩu hơn 4,5 triệu USD, nộp 
ngân sách nhà nước hơn 39 tỷ 
đồng, lợi nhuận hơn 17 tỷ đồng.

ĐỨC MẠNH

Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 
tỉnh Bình Định 2022

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Định năm 2022 trao giải tập 
thể cho đại diện các trường.                Ảnh: AN NHIÊN

(BĐ) - Ngày 29.7, tại Thư 
viện tỉnh, Sở VH&TT phối hợp 
với Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tổng 
kết và trao giải cuộc thi Đại 
sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Định 
năm 2022.

Sau thời gian phát động, 
Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận 
15.064 bài của 151 trường gửi 
tham gia dự thi. Cụ thể, bậc 
tiểu học: 2.749 bài dự thi/64 
trường, bậc THCS: 2.318 bài 
dự thi/54 trường, bậc THPT: 
9.997 bài dự thi/33 trường.

Kết quả, Ban Tổ chức cuộc 
thi trao 4 giải tập thể và 35 
giải cá nhân (trong đó có 6 giải 
nhất); đồng thời chọn 18 bài dự 
thi xuất sắc gửi Bộ VH-TT&DL 
tham gia vòng chung kết  
toàn quốc.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa 
đọc tỉnh Bình Định năm 2022 
là hoạt động dành cho học sinh 
từ tiểu học đến THPT trên toàn 

tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam 
mê đọc sách, từ đó khuyến 
khích, thúc đẩy phong trào đọc 
trong thế hệ trẻ, hình thành 
thói quen và kỹ năng đọc sách 
cho học sinh, góp phần phát 
triển văn hóa đọc trong nhà 
trường và cộng đồng. Thông 
qua cuộc thi, khẳng định vị 

trí, vai trò to lớn của văn hóa 
đọc góp phần nâng cao dân 
trí, phát triển tư duy, khả năng 
sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, 
tâm hồn, hình thành lối sống 
lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt 
Nam, đẩy mạnh xây dựng xã 
hội học tập…            

AN NHIÊN

VÒNG 10 V-LEAGUE 2022:

Topenland Bình Định giành trọn 
3 điểm trên sân Bình Dương

(BĐ) - Chiều 30.7, trên SVĐ 
Bình Dương đã diễn ra trận 
đấu trong khuôn khổ vòng 10 
V-League 2022 giữa đội chủ nhà 
Becamex Bình Dương và CLB 
Topenland Bình Định.

Hai đội đã tạo ra cuộc rượt 
đuổi tỷ số khá gay cấn, với kết 
quả chung cuộc 3 - 2 nghiêng 
về đội bóng đất Võ. Các cầu thủ 
ghi bàn cho Topenland Bình 
Định là Nguyễn Xuân Nam, 
Hồ Tấn Tài và Nguyễn Anh Tài 

(CLB Becamex Bình Dương, 
phản lưới nhà). Với việc giành 
trọn 3 điểm trên sân khách, 
CLB Topenland Bình Định tạm 
nhích lên 1 bậc trên bảng xếp 
hạng, đứng vị trí thứ 6 với  
14 điểm.

Chiều 31.7, tiếp tục diễn 
ra 2 trận đấu thuộc vòng 10 
V-League gồm: Đông Á Thanh 
Hóa gặp Viettel, Hà Nội FC gặp 
Sông Lam Nghệ An.                             

LÊ NA

TIN VẮN
 Sáng 30.7, đại diện 

Báo Nhân dân tại Bình Định 
phối hợp với UBND huyện 
Vân Canh và nhóm thiện 
nguyện Thiện Tuệ tỉnh Bình 
Định đã tổ chức bàn giao 3 
giếng khoan với tổng kinh 
phí thực hiện gần 100 triệu 
đồng cho đồng bào dân tộc 
thiểu số làng Canh Lãnh, xã 
Canh Hòa. Các giếng khoan 
này sẽ cung cấp nước sinh 
hoạt cho bà con làng Canh 
Lãnh trước tình trạng thiếu 
nước do hạn hán năm 2022 
gây ra. Đ.DẶM

 Ban Thường vụ Thị đoàn 
An Nhơn phối hợp với Hội 
đồng Đội thị xã tổ chức Chương 
trình “Tiếp sức đến trường” năm 
học 2022 - 2023, sáng 30.7. Tại 
chương trình, Hội đồng Đội thị 
xã trao tặng 7 chiếc xe đạp, 3 
góc học tập và cặp, vở, dụng cụ 
học sinh cho 10 em học sinh có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn thị xã với tổng kinh 
phí gần 20 triệu đồng; trao sữa 
và tiền mặt trị giá 500 nghìn 
đồng hỗ trợ em Nguyễn Ngọc 
Phi (9 tuổi, ở xã Nhơn Tân), bị 
bệnh thận. THANH MINH
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Chuyện một “trái tim nhỏ từ tâm”
Không chỉ là người sáng lập, chị Bùi Thị Kiển 
(52 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) 
còn tích cực kết nối, vận động, điều hành hiệu 
quả để Quỹ thiện nguyện Trái tim nhỏ từ tâm 
giúp cho hàng trăm trường hợp khó khăn 
trong tỉnh. 

Chị Kiển 
(giữa) tại 
buổi trao 
tặng xe 
lăn cho 
người có 
hoàn cảnh 
khó khăn. 
Ảnh: D.L

Tất bật sắp xếp buổi trao tặng xe lăn 
cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó 
khăn ở huyện Tây Sơn, từ sáng sớm 27.7, 
chị Kiển cẩn thận kiểm tra danh sách 
người nhận, xem đi xem lại những suất 
quà mình chuẩn bị. Mồ hôi liên tục chảy 
dài trên trán của người phụ nữ đứng 
tuổi, nhưng chị vẫn luôn tươi cười.

Ngược dòng thời gian hơn 20 năm 
trước, chị Kiển khi ấy cùng những người 
bạn có chuyến ghé thăm trẻ mồ côi ở Niệm 
Phật đường Mỹ Hóa (huyện Phù Cát). Cơ 
duyên gắn kết chị với hoạt động thiện 
nguyện được gieo mầm từ đây. Chị hồi 
tưởng: “Ngày đó, thấy trẻ bị bỏ rơi được 
nuôi dưỡng ở niệm phật đường, tôi xót 
xa vô cùng. Các con vẫn còn quá nhỏ để 
hiểu sự thiệt thòi, mất mát của bản thân. 
Nhìn trẻ càng vô tư, ngây thơ chơi đùa, 
tôi càng thương các con và từ đó, tôi dặn 
lòng mình rằng nhất định sẽ dốc sức giúp 
các mảnh đời bất hạnh”.

Từ lần gặp đó, chị lân la, tìm hiểu 
thêm nhiều trường hợp cần được giúp 
đỡ ở nơi mình sống rồi mở rộng ra toàn 
huyện Tây Sơn, bắt đầu từ việc tự mình 
hỗ trợ, rồi kêu gọi bạn bè cùng chung 
tay. Chị tâm niệm “thiện nguyện phải 
xuất phát từ tâm”, và nhiều nhà hảo 
tâm đã đồng cảm với điều đó, ngỏ ý 
được chung sức. Thế là nhiều “trái tim 
nhỏ” dần tụ về, tạo nên Quỹ Trái tim 
nhỏ từ tâm.

“Trái tim nhỏ” nhưng nguồn quỹ 
luôn dồi dào vì thường xuyên được các 
thành viên đóng góp. Quỹ dần lớn đồng 
nghĩa với việc hỗ trợ được nhiều người 
hơn. Riêng năm 2022, đến thời điểm 
này, chị Kiển đã kêu gọi được hơn 400 
triệu đồng để tặng quà, chia sẻ với người 
dân có hoàn cảnh khó khăn. Song song 
với đó, chị còn kết nối với các tổ chức, 

cá nhân để có thêm nhiều khoản hỗ trợ 
tốt hơn, đem lại những phần quà chất 
lượng hơn. 

Có mặt để nhận xe lăn về cho mẹ 
vợ bị tai biến, anh Lê Văn Phi (49 tuổi, 
ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn) chia 
sẻ: “Tôi chưa biết cách điều khiển xe 
lăn, lại không quen ai ở đây nên băn 
khoăn không biết hỏi thăm ai. Ngay lúc 
ấy, chị Kiển lại gần hỏi chuyện và động 
viên, rồi chỉ tôi biết cách dùng xe sao 
cho đúng để về hướng dẫn lại mẹ”, anh 
Phi chia sẻ.

Không chỉ giúp người dân ở địa 
phương, chị Kiển còn gieo duyên lành 
với những người con Bình Định sống xa 
quê. Ngay khi biết tin chị Nguyễn Thị 
Hậu (ở xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, 
làm công nhân ở tỉnh Bình Dương) bị 
tai nạn, cần mổ não gấp, chị đã bỏ tiền 
túi và kêu gọi thêm, mau chóng gửi 54 
triệu đồng cho gia đình chị Hậu, kịp thời 
giúp chị thoát cửa tử. Ngày trở về, chị 
Hậu xúc động, chỉ biết ôm chặt ân nhân, 
nghẹn ngào nói lời cảm ơn và hy vọng 
có thể góp sức, tiếp nối sự tử tế ấy với 
những trường hợp khó khăn hơn về sau.  

Liên tục hơn 20 năm giúp người, với 
chị Kiển, mùa dịch Covid-19 vừa qua lại 
là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Lúc đó, 
dù gặp nhiều khó khăn nhưng chị vẫn huy 
động được 450 triệu đồng để hỗ trợ nhu 
yếu phẩm cho người dân, tự tay cùng chị 
em thành viên Quỹ Trái tim nhỏ từ tâm 
làm những hũ mắm để gửi vào miền Nam, 
tiếp sức cho đồng bào. Đó cũng là kỷ niệm 
cuối cùng của chị với người bạn đời, cũng 
là bạn đồng hành trong suốt hành trình 
thiện nguyện của chị.

Cuối năm 2021, chồng chị Kiển qua 
đời vì đột quỵ. Nén nỗi đau, chị vẫn tích 
cực hoạt động, như thay anh thực hiện 
những nguyện vọng cuối đời. “Chồng 
tôi mất 8 tháng rồi, mà tôi cứ ngỡ anh 
vẫn còn đây. Mới ngày nào, cả nhà 
chúng tôi quây quần nấu cơm tặng cho 
các y bác sĩ, rồi hai vợ chồng đèo nhau 
đi tặng quà. Kỷ niệm của chúng tôi luôn 
gắn với những chuyến thiện nguyện. 
Tất cả tiền phúng viếng, tôi dành trọn 
cho việc giúp đỡ người khổ hơn mình, 
vì tôi hiểu, đó là mong muốn của anh”, 
chị rưng rưng kể.                     

DƯƠNG LINH

Không nên sử dụng máy 
phát điện trong nhà

Trước đây, các phương tiện thông tin 
đại chúng từng đưa ra những khuyến cáo 
về việc sử dụng máy phát điện trong gia 
đình. Vừa qua, lại xảy ra tai nạn nghiêm 
trọng làm 6 người tử vong ở Bình Dương 
do sử dụng máy phát điện gia đình chưa 
đúng kỹ thuật. 

Để tránh tái diễn tai nạn đáng tiếc, 
Điện lực Việt Nam khuyến cáo không nên 
sử dụng máy phát điện trong nhà và trong 
các khu vực có không gian kín như tầng 
hầm, nhà để xe… Bởi, khi hoạt động, máy 
phát điện sẽ thải ra các khí độc như CO 
và CO2, đây là các loại khí không màu, 
không mùi nên khó nhận biết nhưng lại 
rất nguy hiểm, có thể dẫn tới nguy hiểm 
tính mạng. Khi máy phát điện hoạt động, 
nếu cảm thấy chóng mặt, đau đầu, buồn 
nôn thì nên ra ngoài ngay lập tức và tìm 
kiếm không gian thoáng đãng, trong lành 
để hít thở. 

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế tối thiểu 
tai nạn điện do điện giật, không được vận 
hành máy phát điện dưới trời mưa và hết 
sức lưu ý vận hành an toàn khi trời nồm, 
ẩm ướt. Bởi, nước và không khí ẩm, nồm 
là môi trường nguy cơ cao làm dẫn điện 
hoặc phóng điện bề mặt. Nên đặt máy 
phát điện trên một bề mặt phẳng và khô 
ráo, thông thoáng không khí.

Ngoài ra, không nối máy phát điện 
trực tiếp vào ổ cắm trên tường. Việc nối 
máy phát điện trực tiếp vào ổ cắm trên 
tường có thể làm dòng điện từ máy phát 
điện chạy ngược trở lại vào lưới điện, gây 
nguy hiểm đến tính mạng của người sử 
dụng, người sửa chữa điện trong lúc mất 
điện lưới, đồng thời có thể làm hư hại các 
thiết bị điện trong nhà. Nếu cần nguồn 
điện dự phòng thường xuyên từ máy phát 
điện thì phải lắp đặt kèm theo một công 
tắc chuyển nguồn để đảm bảo an toàn. 
      B.B.Đ

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Một gia đình lâm cảnh ngặt nghèo
Nhiều năm qua, vợ chồng anh chị 

Nguyễn Ngọc Đông (41 tuổi, ở khu 
phố 4, phường Nhơn Phú, TP Quy 
Nhơn), Phạm Thị Vương Kiều (32 tuổi) 
và hai con Nguyễn Thị Thúy Huyền  
(13 tuổi), Nguyễn Duy Hân (8 tuổi) phải 
ở nhờ nhà em trai (ở cùng phường). 
Căn nhà của gia đình phải bán để lấy 
tiền chữa bệnh cho anh Đông. 

5 năm trước, đang khỏe mạnh 
bỗng nhiên anh Đông đổ bệnh. Căn 
bệnh viêm đa khớp dạng thấp, làm 
biến dạng các khớp dẫn đến teo cơ 
hai chân khiến anh Đông không đi 
lại bình thường được; sinh hoạt hằng 
ngày phải có người giúp.

Khi anh Đông lâm bệnh, chị Kiều 
không thể vừa cày cấy, vừa nuôi chồng 
và chăm lo các con nên cuộc sống sa 
sút, cái ăn cái mặc đều thiếu thốn. Còn 
nữa, mỗi lần bệnh anh Đông trở nặng 
phải đến bệnh viện cấp cứu, điều trị, 
chị Kiều lại phải vay mượn mỗi người 
một ít để thuốc men, cơm cháo. Sau 

Chị Kiều vừa lo ruộng vườn, vừa chăm chồng bệnh. 
Ảnh: M.L.G

nhiều lần như vậy, số nợ ngày càng 
lớn, đến khi không thể vay mượn được 
nữa buộc họ phải bán nhà để có tiền 
chữa bệnh.

Tiền bán nhà đã hết, nhưng bệnh 
anh Đông vẫn chưa thuyên giảm. Vài 
ba tháng anh lại phải nhập viện điều trị 

vì không thể chịu đựng những cơn đau 
nhức thấu xương. Đã vậy, nửa tháng 
trước, khi nằm trên giường bệnh, anh 
xoay người không đúng tư thế nên bị 
gãy xương sườn. 

Cuộc sống vợ chồng anh Đông, chị 
Kiều hiện vô cùng bi đát. Chị Kiều 
không ngăn được nước mắt khi nói 
với chúng tôi: “Khổ đến đâu tôi cũng 
cố gắng chịu đựng, miễn sao chồng 
tôi đỡ bệnh, các con được đến trường. 
Mong mọi người thương xót giúp đỡ 
vợ chồng tôi qua cơn hoạn nạn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia 
đình chị Kiều; hoặc Tòa soạn Báo Bình 
Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 
4300201006894, Ngân hàng NN&PTNT 
Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, 
58010000052522, Ngân hàng BIDV - Chi 
nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên người 
gửi và người được giúp đỡ). Báo Bình 
Định xin cảm ơn!        

MAI LINH GIANG 

Bàn giao Nhà tình nghĩa 
cho gia đình chính sách 
ở TX An Nhơn

Chiều 30.7, Phòng LĐ-TB&XH TX An 
Nhơn phối hợp đơn vị tài trợ và chính 
quyền xã Nhơn Hậu tổ chức bàn giao Nhà 
tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị 
Nung, là vợ liệt sĩ (ở thôn Đại Hòa, xã 
Nhơn Hậu). Ngôi nhà được xây với tổng 
kinh phí khoảng 350 triệu đồng, trong 
đó Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng thuộc 
Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh 
hỗ trợ 50 triệu đồng (ảnh).

Tại lễ bàn giao Nhà tình nghĩa, đại 
diện gia đình bà Nhung xúc động bày tỏ 
sự cảm kích đối với Phòng LĐ-TB&XH 
TX An Nhơn, chính quyền địa phương và 
nhà tài trợ đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều 
kiện hỗ trợ kinh phí cho gia đình để xây 
dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố, góp 
phần ổn định cuộc sống.     THANH MINH

Ảnh: THANH MINH
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Bình Định

TIN VẮN

SUP được một số nhóm 
thanh niên yêu thích khám phá 
ở TP Quy Nhơn và các huyện lân 
cận sử dụng từ vài năm qua. Sau 
quãng thời gian bị gián đoạn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
hè năm nay, môn chơi này phát 
triển rầm rộ. 

Nhận thấy nhu cầu thuê SUP 
ngày càng lớn, từ đầu hè 2022, 
anh Phạm Lê Vương (ở TP Quy 
Nhơn) nhập về khá nhiều mẫu 
SUP đẹp để phục vụ khách. Giá 
thuê SUP khá phù hợp với túi 
tiền nhiều người, ở mức 150 
nghìn đồng/buổi hoặc 250 nghìn 
đồng/ngày. 

Khách thuê SUP thường 
dùng để chèo ở các bãi biển, 
hồ có cảnh đẹp. Hiện còn có 
một số nhóm tổ chức chèo SUP 
ra biển, cùng thưởng thức bữa 
sáng, uống cà phê và ngắm bình 
minh. Bên cạnh đó, có trường 
quốc tế còn thuê SUP để đào tạo 
kỹ năng cho học sinh. 

“Nhu cầu của khách khá đa 

Tạp chí Travel+Leisure vừa 
công bố danh sách 10 khách sạn 
trong thành phố tốt nhất Việt 
Nam. Hạng mục này nằm trong 
khuôn khổ giải thưởng Asia’s 
Best Awards 2022, dựa trên bình 
chọn của độc giả khắp thế giới 
và ban tổ chức, từ tháng 1 đến 
tháng 4 năm nay.

Đứng đầu danh sách là 
Sheraton Saigon Hotel & 
Towers, khách sạn được du 
khách yêu thích nhờ vị trí đắc 

địa. Giá phòng một đêm ở đây 
bắt đầu từ 3,45 triệu đồng. Đứng 
thứ hai là Capella Hanoi. Khách 
sạn có 47 phòng, rất gần Nhà 
hát lớn và khu phố cổ; Capella 
Hanoi còn đứng vị trí thứ hai 
trong danh sách tốt nhất châu 
Á và thứ 18 trên toàn thế giới. 
Giá phòng một đêm ở đây từ 
hơn 10 triệu đồng. Xếp thứ 3 
là Park Hyatt Saigon. Từ đây 
khách có thể đi bộ đến Nhà thờ 
Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, 

Dinh Độc Lập và cách sân bay 
Tân Sơn Nhất khoảng 30 phút 
đi xe. Giá phòng một đêm từ 
hơn 8,4 triệu đồng. 

Các vị trí tiếp theo lần lượt 
là: Sofitel Legend Metropole 
Hanoi, InterContinental Saigon, 
Hotel des Arts Saigon - Mgallery,  
R e ve r i e  S a i g o n  H o t e l , 
I n t e r C o n t i n e n t a l  H a n o i 
Landmark72, InterContinental 
Hanoi Westlake, Fusion Suites 
Danang.                          (Theo VnE)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa 
công bố, Festival hoa Đà Lạt lần 
thứ IX, mang chủ đề “Đà Lạt - 
Thành phố mùa hoa” sẽ diễn 
ra trong vòng 2 tháng, từ ngày 
1.11 đến 31.12.2022. 

Theo đó, Festival hoa Đà Lạt 
năm 2022 có 10 chương trình 
chính, 41 chương trình hưởng 
ứng. Chương trình đầu tiên 
trong 10 chương trình chính là 
“Không gian hoa” do UBND TP 
Đà Lạt chủ trì. 

9 chương trình chính còn lại 
gồm: Chương trình đại nhạc 
hội chào mừng Festival hoa Đà 
Lạt (ngày 18 - 19.11 tại Quảng 
trường Lâm Viên); Chương trình 
nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương 

l Cầu Rồng, biểu tượng 
của TP Đà Nẵng, sẽ tăng thêm 
tần suất phun nước, lửa để phục 
vụ du khách đến tham quan. 
Mỗi tuần sẽ phun nước, lửa 
vào các đêm thứ Sáu, thứ Bảy, 
Chủ nhật, bắt đầu từ tối 29.7. 
Cùng đó, Sở Xây dựng cũng 
đang phối hợp với các đơn vị 
triển khai thực hiện hạng mục 
kết hợp chiếu sáng trang trí 
trên cầu Rồng, để đưa đến cho 
người xem thêm trải nghiệm 
mới sinh động hơn. (Theo TTO)
l UBND quận 5, TP Hồ 

Chí Minh sẽ tổ chức định kỳ 
chương trình “Về Chợ Lớn xem 

múa lân” tại Quảng trường The 
Garden Mall (vào thứ Bảy và 
Chủ nhật của tuần thứ hai mỗi 
tháng). Chương trình bắt đầu 
từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ với 
3 suất diễn mỗi đêm, mỗi suất 
kéo dài 30 phút, với các tiết mục 
Múa Rồng truyền thống, Lân lên 
mai hoa thung, Lân địa bửu… 
xen kẽ các tiết mục biểu diễn 
như võ nhạc, múa sư tử, trống 
hội từ các đoàn lân sư rồng tiêu 
biểu của thành phố. (Theo NLĐ)
l Theo thống kê của Tổng 

cục Du lịch, chỉ trong 7 tháng 
đầu năm 2022, cả nước đã phục 
vụ hơn 71 triệu lượt khách du 

lịch nội địa, bằng khoảng 83% 
lượng khách cả năm 2019; có 
thêm 312 DN lữ hành quốc tế, 
nâng tổng số lên 2.415 DN, tăng 
226 đơn vị so với cùng kỳ năm 
2021. Số liệu này cho thấy nhiều 
DN, người lao động đã lạc quan, 
tin tưởng vào sự phục hồi của 
ngành du lịch. Theo khảo sát 
của nền tảng Hoteljob.vn, có 
đến 80% người được hỏi muốn 
tiếp tục gắn bó với nghề khách 
sạn - nhà hàng, 16% người sẽ 
chuyển sang công việc khác 
nếu có cơ hội và chỉ 4% không 
muốn theo nghề nữa. 

(Theo VOV)

Rạng rỡ cùng 

Với màu sắc rực rỡ, nổi bật giữa dòng nước trong 
xanh, ván chèo đứng - SUP (standup paddle 
board) đang được nhiều người ưa chuộng, sử dụng 
cho mục đích khám phá, trải nghiệm và là phụ 
kiện phù hợp để có những bức ảnh nổi bật.

dạng, người thì thích mẫu hoa 
văn nhẹ nhàng, người lại thích 
màu sắc mạnh mẽ, thể thao. Vì 
vậy, tôi luôn cập nhật những 
mẫu mới để phục vụ. Khách 
của tôi thường chèo SUP ở ven 
biển Quy Nhơn, Nhơn Hải hay 

hồ Long Mỹ… Dù đã có dây đeo 
vào chân người dùng, nhưng 
để đảm bảo an toàn, tôi luôn 
yêu cầu khách mặc áo phao khi 
sử dụng SUP của mình và được 
mọi người vui vẻ chấp nhận”, 
anh Vương chia sẻ.

Không quảng cáo rầm rộ, 
nhưng khoảng 2 năm qua, việc 
cho thuê SUP của anh Đặng Văn 
Hải (quê Phù Cát, đang cư trú 
tại TP Quy Nhơn) khá thuận 
lợi. Có khả năng chụp ảnh, sử 
dụng thành thạo flycam, anh Hải 
được các nhóm chơi SUP đề nghị 
ghi lại những khoảnh khắc đẹp. 
Vậy là từ hè năm nay, anh Hải có 
thêm nhiều “sô” chụp ảnh cho 
khách cùng SUP. Khu vực ưa 
thích của khách hàng theo anh 
Hải là vùng biển Hòn Khô (Nhơn 
Hải, Quy Nhơn), bởi nước biển 
nơi đây trong xanh, vừa có rạn 
san hô đẹp vừa có những rặng 
rong mơ đẹp mê hoặc. 

Anh Hải cho biết: “Thường 
rong mơ ở đây phát triển đẹp 
nhất từ khoảng tháng 5 đến 
tháng 7. Còn chụp với san hô, 
khách nên chọn những ngày 
đầu tháng hoặc giữa tháng, khi 
thủy triều xuống để có ảnh đẹp. 
Thời điểm này đã qua mùa rong 
mơ, nên đã có một số người lỡ 

hẹn đặt lịch với tôi cho mùa hè 
năm sau”. Chi phí cho một bộ 
ảnh khoảng 10 - 15 tấm khá hợp 
lý, tầm 1 triệu đồng/người, gồm 
cả tiền thuê SUP, tiền đi ghe di 
chuyển ra đảo và công chụp. Từ 
những tấm ảnh “độc lạ” khi đi 
du lịch cùng gia đình, bạn bè, 
lượng người đặt dịch vụ này 
ngày càng tăng lên.

Từ Gia Lai xuống Quy 
Nhơn du lịch cùng nhóm bạn, 
chị Nguyễn Thị Hải Vân thuê 
SUP để chèo và cùng các bạn 
chụp ảnh bằng điện thoại thông 
minh. Thích thú với những trải 
nghiệm mới mẻ này, chị Vân chia 
sẻ: “Chèo SUP không quá khó, 
chỉ mất khoảng chục phút tôi 
có thể quen với việc giữ thăng 
bằng và làm cho SUP di chuyển. 
Cảm giác rất thích thú khi dạo 
chơi giữa vùng biển trong xanh 
mênh mông. Không những vậy, 
chúng tôi còn có được nhiều ảnh 
đẹp với phụ kiện là chiếc SUP 
rực rỡ”.                                   LÊ NA

Vùng biển Hòn Khô (Nhơn Hải, Quy Nhơn) được nhiều người chọn để chụp ảnh cùng SUP vì nước trong xanh, có rong mơ 
và san hô đẹp.                                                                                                                                                                                             Ảnh: ĐẶNG VĂN HẢI

Một số nhóm thường thuê SUP chèo ra biển Quy Nhơn như một cách vận động 
và thư giãn.                                                                                                          Ảnh: PHẠM LÊ VƯƠNG

Festival hoa Đà Lạt sẽ diễn ra 
trong suốt 2 tháng

10 khách sạn trong thành phố tốt nhất Việt Nam

trà, sắc tơ” (ngày 
10.12, tại Quảng 
trường 28.3, TP 
Bảo Lộc); Chương 
trình nghệ thuật 
đặc biệt công bố 
Festival hoa Đà 
Lạt (tối 17.12, tại 
Quảng trường 
L â m  V i ê n ) ; 
Chương tr ình 
diễn thời trang 

“Tơ lụa - Con đường di sản” 
và không gian triển lãm “Thiên 
đường Tây Nguyên” tại khu vực 
ven hồ Xuân Hương; Chương 
trình nghệ thuật “Khát vọng 
Đà Lạt” (ngày 24.12, tại Quảng 
trường Lâm Viên); Trưng bày, 
triển lãm hoa và cây có hoa quốc 
tế (từ ngày 15.12.2022 - 2.1.2023 
tại Vườn hoa Đà Lạt); Chung kết 
“Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 
2022 - Miss Earth Vietnam” sẽ 
diễn ra tại huyện Lạc Dương vào 
ngày 30.12; Hội nghị xúc tiến 
đầu tư tỉnh Lâm Đồng (trong 
tháng 12); Chương trình nghệ 
thuật chào năm mới 2023 diễn 
ra vào tối 31.12.2022 tại Quảng 
trường Lâm Viên.      (Theo VNN)
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Bình Định

Hỗ trợ thiết thực
Cặm cụi trên ruộng rau xanh 

tốt, chị Trần Thị Thu Trang  
(SN 1992, ở xã Vĩnh Quang, 
huyện Vĩnh Thạnh) tỉ mỉ kiểm 
tra từng luống rau muống, 
bầu, dưa leo, khổ qua… được 
chính tay chị vun trồng, chăm 
sóc. Thời tiết nắng nóng khiến 
mồ hôi chảy dài nhưng chị vẫn 
tươi cười, phấn khởi vì loại nào 
cũng tươi tốt, mơn mởn. 

Chị kể, gia đình thuộc diện 
hộ nghèo, chị và chồng đều làm 
thuê để mưu sinh, thu nhập bấp 
bênh. Thế rồi dịch Covid-19 
khiến cả hai thất nghiệp, cuộc 
sống càng khó khăn hơn. Sau 
dịch, gia đình vẫn loay hoay 
để gỡ khó nhưng chưa tìm ra 
hướng giải quyết.

“Tháng 5 vừa qua, tôi được 
Hội LHPN huyện hỗ trợ chi 
phí mua giống, phân bón và 
khuyến khích tham gia các lớp 
học về KHKT để nâng cao năng 
suất cây trồng. Phấn khởi vì 
được hỗ trợ “cần câu”, tôi dốc 
sức chăm chút mảnh ruộng nhỏ 
của mình. Kết quả, mỗi tháng, 
tôi có thêm 6 - 7,5 triệu đồng từ 
bán rau để lo cho gia đình”, chị 
Trang vui vẻ kể.

Đề án 939 còn tạo điều kiện 
giúp chị em giải tỏa bớt áp lực 
trong cuộc sống. Vốn có niềm 
đam mê với các sản phẩm địa 
phương, chị Nguyễn Thị Chinh, 
ở phường Trần Phú (TP Quy 
Nhơn) lựa chọn kinh doanh chả 
ram tôm đất. Thế nhưng, chị 
luôn đắn đo khi sắm sửa, đầu 
tư cho kinh doanh vì hoàn cảnh 
khó khăn, cần ưu tiên chi phí 
để lo cho con ăn học. Bởi vậy, 
sản phẩm dù chất lượng nhưng 
chị chỉ có thể làm số lượng ít để 

Giúp phụ nữ gỡ khó, phát triển kinh tế
Thời gian qua, Hội LHPN các cấp tích cực triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025 

(Đề án 939) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trực tiếp hưởng lợi từ đề án này, nhiều hội viên dần vượt 
qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là những trường hợp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày hội khởi nghiệp gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường được đông đảo chị em phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) ủng hộ. 
Ảnh: DƯƠNG LINH

bán cho người quen, chưa thể 
mở rộng, thu nhập không ổn 
định. Thế rồi, được Hội LHPN 
TP Quy Nhơn hỗ trợ vốn, chị 
Chinh dành dụm, làm số lượng 
lớn hơn và phát triển thêm một 
số mặt hàng liên quan. Hiện tại, 
sản phẩm chả ram tôm đất của 
chị được đón nhận ở nhiều nơi 
trong và ngoài tỉnh.

Chị Chinh tâm sự: “Vòng 
xoáy cơm - áo - gạo - tiền khiến 
phụ nữ chúng tôi phải đắn đo, 
suy nghĩ làm sao để chu toàn 
cho gia đình. Nhờ Đề án 939, tôi 
đã giảm được phần nào áp lực 
và có động lực phát triển kinh 
tế hơn. Tôi cũng tham gia các 
CLB có liên quan ở địa phương 
để hỗ trợ, giúp đỡ các chị em có 

mong muốn khởi nghiệp, làm 
giàu chính đáng”.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ
Theo Hội LHPN tỉnh, trong 

6 tháng đầu năm 2022, công tác 
hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tập 
trung vào khâu tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho hội 
viên với hơn 34.000 lượt hội 
viên tham gia các buổi truyền 
thông. Bên cạnh đó, có 8 phụ nữ 
được hỗ trợ sinh kế với số tiền 
hơn 309 triệu đồng. Tính đến 
ngày 31.5, tổng dư nợ do Hội 
quản lý đạt trên 2,9 tỷ đồng, với 
hơn 90.000 hộ vay.

Song song đó, việc xây dựng 
các chương trình quảng bá sản 
phẩm để hội viên có cơ hội gặp 

gỡ, giao lưu sau thời gian tạm 
hoãn vì dịch Covid-19 cũng 
được thực hiện. Từ giữa tháng 
6.2022 đến nay, Hội LHPN  
TP Quy Nhơn đã phối hợp 
cùng hội LHPN các phường 
trên địa bàn tổ chức 3 ngày hội 
khởi nghiệp gắn với tiêu chí 
“xanh”, hạn chế sử dụng túi 
ny lông trong mua bán, kinh 
doanh, thu hút sự tham gia của 
nhiều chị em.

Tự tay chuẩn bị từng túi giấy 
đến dựng gian hàng, trưng bày 
sản phẩm, bà Huỳnh Thị Bình, 
ở phường Trần Phú (TP Quy 
Nhơn) phấn khởi chia sẻ: “Đây 
là hoạt động liên quan đến khởi 
nghiệp đầu tiên sau mùa dịch do 
địa phương tổ chức. Chúng tôi 

rất hào hứng vì có dịp đưa sản 
phẩm đến gần hơn với người 
dân. Ngoài ra, ai cũng thích thú 
khi sử dụng túi giấy thay vì bao 
nhựa vì vừa bảo vệ môi trường, 
vừa hợp vệ sinh”.

Tuy nhiên, để hỗ trợ chị em 
phát triển kinh tế hiệu quả, các 
cấp hội cần tích cực hơn nữa 
trong rà soát, nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của hội viên. 

Thường xuyên xuống cơ sở 
để gặp gỡ, trò chuyện với chị 
em, Chủ tịch Hội LHPN huyện 
Vân Canh Phạm Thị Thủy nhận 
thấy, nhu cầu việc làm của phụ 
nữ ở địa phương có sự thay đổi. 
Thế nhưng, việc hỗ trợ để chị 
em phát triển đúng nhu cầu vẫn 
còn nhiều khó khăn.

Chị Thủy cho biết: “Bên 
cạnh nấu ăn, trồng trọt và chăn 
nuôi, ngày càng có nhiều phụ 
nữ quan tâm đến ngành may 
mặc, nhất là các chị có con nhỏ 
vì có thể tranh thủ thời gian, 
tăng thêm thu nhập. Bởi vậy, 
tôi đã truyền đạt nguyện vọng 
của chị em lên các cấp hội, 
mong rằng sẽ có nhiều hơn 
những lớp dạy nghề, đảm bảo 
đầu ra việc làm, đáp ứng nhu 
cầu của hội viên”.

Ghi nhận tâm tư, nguyện 
vọng của chị em cùng nỗ lực 
của các cấp hội trong việc triển 
khai Đề án 939 trong thời gian 
qua, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: 
“Hội LHPN tỉnh chú trọng 
nâng cao vai trò, vị thế của phụ 
nữ trong phát triển kinh tế. Do 
đó, thời gian tới, các cấp hội sẽ 
đẩy mạnh hoạt động trao sinh 
kế, đào tạo nghề; tăng cường 
phối hợp với các bên liên quan 
giúp chị em tiếp cận với thương 
mại điện tử, tạo điều kiện phát 
triển, quảng bá sản phẩm trên 
nền tảng số, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh”.              

                             DIỆU LINH

Tối 29.7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối 
hợp với Bộ CA tổ chức Lễ phát động 
chung tay phòng, chống mua bán người 
nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, 
chống mua bán người và Ngày toàn dân 
phòng, chống mua bán người năm 2022 
với chủ đề “Sử dụng và lạm dụng không 
gian mạng”.

Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 
2022, cả nước đã phát hiện, điều tra 33 
vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán 
người. Đáng chú ý, không chỉ có trẻ em 
mà cả người lớn cũng bị lừa bán từ các 
mối quan hệ trên mạng xã hội. 

Chủ đề của Ngày thế giới phòng, 
chống mua bán người năm nay được 
LHQ xác định là “Sử dụng và lạm dụng 
không gian mạng” nhằm khuyến nghị 
các quốc gia tăng cường hoạt động 
phòng ngừa và nâng cao nhận thức về 
sử dụng internet và mạng xã hội an toàn, 
giúp giảm nguy cơ mua bán người trên 
không gian mạng, đồng thời tăng cường 
hợp tác nhằm phát triển các giải pháp 
bền vững dựa trên công nghệ để hỗ trợ 
phòng, chống mua bán người. 

                            (Theo phunuvietnam.vn)       

Chung tay phòng, 
chống mua bán ngườiThoát nghèo từ vốn vay ưu đãi

Những năm qua, Hội LHPN huyện 
Tây Sơn chú trọng tổ chức nhiều hội 
nghị, lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ 
KHKT, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng 
ý tưởng kinh doanh hiệu quả. Nhờ đó, 
nhiều hội viên tự tin, mạnh dạn vay 
vốn Ngân hàng CSXH để đầu tư kinh 
doanh, sản xuất.

Năm 2019, được sự giúp đỡ của Hội 
LHPN xã, gia đình chị Trần Thị Thọ 
(ở xã Tây Giang) vay 50 triệu đồng từ 
Ngân hàng CSXH đầu tư máy móc, mua 
nguyên liệu làm bún tươi. Để nâng cao 
tay nghề, chị tìm tòi, học hỏi cách làm 
bún tươi tại một số cơ sở trên địa bàn 
huyện, tích lũy kinh nghiệm để nâng 
cao chất lượng bún. Hiện nay, mỗi 
ngày gia đình chị làm ra trên 600 kg 
bún tươi tiêu thụ tại địa phương; ước 
tính mỗi năm lãi gần 100 triệu đồng. 
Nhờ đó, cuộc sống gia đình ngày càng 
sung túc, đã trả hết vốn vay, xây dựng 
được ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện 
nghi, lo cho 2 con học đại học tại TP Hồ  
Chí Minh.

Năm 2014, gia đình chị Trần Thị 
Thanh Tuyết (ở xã Tây An) đầu tư mở 
xưởng làm đũa tại địa phương, không 
tìm được đầu ra cho sản phẩm nên bị 

thua lỗ. Đến năm 2016, gia đình chị 
được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH 
huyện cho vay 50 triệu đồng để đầu tư 
cơ sở sản xuất bánh tráng gạo. Hiện nay, 
cơ sở sản xuất ổn định, mỗi tháng mang 
lại cho gia đình thu nhập bình quân trên 
50 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 5 
lao động nữ với mức lương 3,5 - 5 triệu 
đồng/người/tháng.

Còn gia đình chị Đinh Thị Lớt (ở xã 
Vĩnh An) trước đây thuộc diện hộ nghèo, 
vợ chồng chị đều không nghề nghiệp, 

vốn liếng lẫn kiến thức 
trồng trọt, chăn nuôi. 
Năm 2018, gia đình chị 
được vay 50 triệu đồng 
từ Ngân hàng CSXH để 
mua 3 con bò về nuôi. 
Nhờ cần cù chăm sóc, 
đến nay gia đình chị 
có 9 con bò lớn nhỏ, 5 
con dê, trị giá trên 150 
triệu đồng. Chị đã trả 
hết lãi, vốn; xây dựng 
được ngôi nhà mới lợp 
ngói và một nhà sàn 
để tiện sinh hoạt theo 
truyền thống. 

Bà Nguyễn Thị 
Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân 
hàng CSXH huyện Tây Sơn, cho biết: 
Hiện toàn huyện có 5.234 hội viên phụ 
nữ vay vốn từ Ngân hàng CSXH, với 
tổng số tiền vay trên 277 tỷ đồng. Thời 
gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng 
CSXH huyện phối hợp với Hội LHPN 
huyện tiếp tục triển khai các chương 
trình, chính sách tín dụng, giúp hội viên 
khởi nghiệp, kinh doanh hiệu quả, phát 
triển kinh tế gia đình.

                                                   TÍN TRỌNG                

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, chị Trần Thị Thọ đã làm ăn hiệu quả 
với nghề làm bún tươi.                                                                                          Ảnh: T.T
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Tích cực tập bơi để phòng, 
chống đuối nước

Sáng 30.7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày Olympic trẻ em và phát 
động Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022. Qua đó, thu hút, kêu gọi sự quan tâm, chung 
tay của toàn xã hội đối với sự an toàn của trẻ em, đặc biệt trước tình trạng tử vong do đuối nước diễn biến phức tạp.

Đại diện Ban Tổ chức và đại biểu tặng quà cho một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Quy Nhơn sáng 30.7, trong 
phần quà có áo phao.               Ảnh: N.T

Những động thái tích cực
Đầu tháng 5.2022, vụ đuối 

nước làm 3 thanh thiếu niên ở 
TX Hoài Nhơn tử vong đã gây 
ám ảnh trong một thời gian 
dài với rất nhiều bà con, xóm 
giềng. Sau đó vài tuần, một em 
nhỏ 7 tuổi ở xã Phước Thắng 
(huyện Tuy Phước) cùng bạn 
ra hố nước của một công trình 
đang thi công tại địa phương 
chơi, không may trượt chân rơi 
xuống hố tử vong. 

Trên địa bàn tỉnh, đuối nước 
là một trong những nguyên 
nhân hàng đầu gây tử vong ở 
mọi đối tượng, lứa tuổi, đặc biệt 
là ở trẻ em, do trẻ không biết 
bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng 
phòng, tránh tai nạn đuối nước 
và cứu đuối. Qua nhiều vụ đuối 
nước gây tử vong, điểm chung là 
nạn nhân được phát hiện đang 
trong tình trạng nguy cấp, tuy 
nhiên công tác cứu đuối không 
thành; trong nhiều trường hợp 
có 2 - 3 nạn nhân cùng lúc do nỗ 
lực cứu nhau. 

Là một trong những địa 
phương có khá nhiều vụ tử vong 
do đuối nước, huyện Tây Sơn 
đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày 
Olympic trẻ em và Phát động 
Toàn dân rèn luyện môn bơi 
phòng, chống đuối nước năm 
2022 từ giữa tháng 7; đồng thời 
triển khai một số hoạt động thiết 
thực hưởng ứng Ngày thế giới 
phòng, chống đuối nước (25.7). 

Theo ông Bùi Văn Mỹ, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Tây 
Sơn, từ năm 2019 đến nay, dù 
bị ảnh hưởng không nhỏ bởi 
dịch Covid-19 nhưng huyện đã 
mở 8 lớp dạy bơi cho 240 trẻ em 
các lứa tuổi. Đến nay, trên địa 
bàn huyện, ngoài 3 hồ bơi ở thị 
trấn Phú Phong, còn có 4 hồ bơi 

được lắp đặt tại 4 trường học 
tiểu học và THCS để phục vụ 
việc dạy - học bơi cho học sinh 
và trẻ em của huyện. 

“Cơ sở vật chất như vậy 
là chưa đủ đáp ứng nhu cầu 
nên huyện đang tiếp tục kêu 
gọi DN, tổ chức, cá nhân đóng 
góp kinh phí xây hồ, phổ cập 
bơi. UBND các xã, thị trấn phải 
lập bản đồ các địa điểm, vùng 
nước, công trình có nguy cơ gây 
đuối nước để cảnh giới và có 
biện pháp khắc phục; thường 
xuyên cập nhật tình hình trên 
địa bàn mình quản lý”, ông Mỹ 
cho hay. 

Sau một vài vụ trẻ tử vong 
do đuối nước khi đi du lịch 
cùng gia đình, TP Quy Nhơn 
đã phối hợp với các sở, ngành 
liên quan tổ chức các lớp dạy 
bơi, tập huấn kỹ năng cứu đuối, 
sơ cấp cứu đuối nước cho các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên sông nước, vận chuyển 
khách du lịch bằng đường thủy, 
các hoạt động thể thao giải trí 
trên biển, đầm, hồ như mô tô 
nước, thể thao lặn biển... 

“Chúng tôi tăng cường công 
tác tuyên truyền sâu rộng về 
lợi ích, tác dụng của việc tập 
luyện môn bơi, các kỹ năng an 
toàn trong môi trường nước; 
tiếp tục duy trì việc tổ chức các 
lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn, trẻ ở 
các vùng trũng, thường xuyên 
ngập lụt trong mùa mưa…”, 
ông Nguyễn Công Vịnh, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
TP Quy Nhơn, cho biết. 

Cần sự quan tâm, 
chung tay của toàn xã hội

Chiều 30.7, Đoàn công tác 
của Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh đã có mặt tại xã An 
Hòa (huyện An Lão) để tổ chức 

lễ khánh thành hồ bơi mới tại 
Trường Tiểu học số 2 An Hòa. 
Như vậy, hưởng ứng lời kêu gọi 
của Hội, chỉ trong vòng 1 tháng, 
Hội Đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn 
Hưng Thịnh (TP Hồ Chí Minh) 
đã xây xong 2 hồ bơi cho trẻ em 
của huyện miền núi này. 

Theo ông Nguyễn Tấn Hiểu, 
Chủ tịch Hội, dự kiến vào giữa 
tháng 8 tới, Hội cũng sẽ tổ chức 
khánh thành 3 hồ bơi khác ở 
huyện Vân Canh, Phù Cát và 
Tuy Phước. “Tính đến giữa 
tháng 8.2022, Hội đã kêu gọi 
nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí 
để xây và tặng 11 hồ bơi cho 
các huyện, thị xã. Thời gian tới, 
Hội sẽ tiếp tục vận động để xây 
thêm được nhiều hồ, phổ cập 
bơi trong toàn tỉnh”, ông Hiểu 
cho hay. 

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-
TB&XH Nguyễn Văn Hùng, 

trong số các loại tai nạn gây ra 
thương tích ở trẻ, đuối nước 
hiện vẫn là nguyên nhân tử 
vong hàng đầu. Cái khó là 
riêng với việc dạy bơi không 
thể dạy lý thuyết, mà phải có 
hồ bơi đủ chuẩn cho trẻ thực 
hành và rèn luyện, nâng cao kỹ 
năng. “Việc phủ hồ bơi để phổ 
cập bơi hết sức cần thiết và cấp 
thiết. Không chỉ xây nên cái hồ 
mà công tác bảo quản, bảo trì 
hồ, nước trong hồ và các phần 
liên quan phải được tính đến để 
duy trì hồ bơi lâu dài. Đây cũng 
là cách các địa phương thuyết 
phục nhà hảo tâm tiếp tục quan 
tâm, tài trợ thêm”, ông Hùng 
nêu quan điểm.

Phát biểu tại buổi lễ sáng 
30.7, Phó Giám đốc Sở VH&TT 
Bùi Trung Hiếu kêu gọi các đơn 
vị, địa phương, DN, trường học 
và phụ huynh cùng với các sở, 
ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về phòng, chống tai 
nạn đuối nước; đảm bảo trẻ em 
được sống trong môi trường an 
toàn, có đủ điều kiện để phát 
triển toàn diện cả thể chất lẫn 
tinh thần. 

Các DN, tổ chức, cá nhân 
kinh doanh những mặt hàng 
liên quan đến trẻ em, dịch 
vụ du lịch cần đặt sự an toàn 
của trẻ lên hàng đầu. Các cấp, 
ngành tiếp tục nghiên cứu, phê 
duyệt và đề xuất lên cấp trên 
những chính sách bảo vệ và hỗ 
trợ trẻ em, nhất là trẻ đồng bào 
dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh 
khó khăn... 

Các em thiếu nhi và người 
dân trong toàn tỉnh thường 
xuyên tập luyện TDTT; các địa 
phương, đơn vị, trường học 
tăng cường các hoạt động vui 
chơi, giải trí, luyện tập TDTT, 
phổ cập bơi và trang bị kiến 
thức, kỹ năng phòng, tránh 
đuối nước và cứu đuối cho trẻ 
em trên địa bàn.             NGỌC TÚ

Khuyến khích nhận chế độ BHXH 
qua ATM

(BĐ) - Thời gian qua, 
BHXH tỉnh đã tăng cường 
phối hợp với Trung tâm Dịch 
vụ việc làm Bình Định, cơ 
quan Bưu điện, đơn vị sử 
dụng lao động… đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền đối với 
người hưởng nhằm thông tin 
rộng rãi về lợi ích của việc 
thanh toán không dùng tiền 
mặt, khuyến khích người 
nhận chế độ BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp qua các phương 
tiện thanh toán không dùng  
tiền mặt. 

Trước đó, BHXH tỉnh đã 
ban hành Công văn số 569/
BHXH-KHTC ngày 14.4.2022 
về việc giao chỉ tiêu vận động, 
khuyến khích người nhận các 

chế độ BHXH, bảo hiểm thất 
nghiệp qua phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt năm 
2022 cho BHXH các huyện, thị 
xã triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của BHXH 
tỉnh, trong nửa đầu năm 2022, 
số người nhận lương hưu, trợ 
cấp BHXH thường xuyên qua 
ATM là 11.450/30.595 người, 
đạt tỷ lệ 37,42% (kế hoạch 
giao 38%). Số người nhận trợ 
cấp BHXH một lần qua ATM 
là 7.606/7.971 người, đạt tỷ lệ 
95,42% (kế hoạch giao 95%). 
Số người hưởng trợ cấp thất 
nghiệp qua tài khoản ATM là 
4.061/4.167 người, đạt tỷ lệ 
97,46% (kế hoạch giao 98%).

AN PHƯƠNG 

Tặng quà người cao tuổi neo đơn, khó khăn 
(BĐ) - Nhân mùa Vu lan 

báo hiếu năm 2022, từ ngày 
29.7, nhóm thiện nguyện Thiện 
tâm tùy duyên Bình Định khởi 
động chương trình trao 380 suất 
quà hỗ trợ các cụ già neo đơn, 
bệnh tật, khó khăn trong tỉnh. 
Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn 
đồng (gồm gạo cùng các loại nhu  
yếu phẩm). 

Ngày 29.7, nhóm đã đến nhà 
10 cụ già neo đơn ở xã Phước Mỹ 
và 15 cụ già bệnh tật ở phường 
Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) 
để tặng quà. Những ngày tới, các 
thành viên của nhóm Thiện tâm 
tùy duyên Bình Định sẽ tỏa về 
huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù 
Cát, Tuy Phước… phát số quà 
còn lại. Theo kế hoạch, chiều 6.8, 
nhóm vào BVĐK tỉnh thăm và 
tặng 100 suất quà cho các cụ già 
mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn 

cảnh khó khăn. 
Dịp này, hai chi hội bảo trợ 

bệnh nhân nghèo là Bác Ái Tuy 
Phước và Tương chao đậu hũ 3 
Phù Cát cũng đang triển khai 

chương trình đến thăm hỏi, tặng 
quà cho một số cụ già neo đơn, 
bệnh tật trên địa bàn hai huyện 
Tuy Phước, Phù Cát.  

KHÁNH HUÂN

Thành viên của nhóm Thiện tâm tùy duyên Bình Định tặng quà cho một cụ già neo 
đơn ở xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) chiều 29.7.                                   Ảnh: Nhóm TTTD
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Theo CA tỉnh, gần đây, tại địa bàn 
các huyện miền núi nổi lên các loại tội 
phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài 
sản, hiếp dâm, đánh bạc, cùng các hành 
vi liên quan đến ma túy, đe dọa giết 
người, gây bất bình và lo lắng trong 
quần chúng nhân dân.

Điển hình, vụ cướp giật tài sản xảy 
ra ngày 23.7 tại địa bàn huyện Vân 
Canh thể hiện sự manh động của tội 
phạm. Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 23.7, 
bà L.T.H.L. (ở xã Canh Vinh, huyện Vân 
Canh) điều khiển xe máy lưu thông trên 
QL 19C, khi đến địa bàn xã Canh Hiển 
bị 2 đối tượng chạy xe máy cùng chiều 
ép đầu xe, giật túi xách để phía trước. 
Trong túi có các giấy tờ tùy thân, tiền 
mặt, điện thoại di động trị giá gần 10 
triệu đồng. 

“Cả 2 rất liều lĩnh, mọi việc diễn ra 
nhanh và bất ngờ nên tay lái tôi cũng 
loạng choạng theo, may mà không ngã. 
Sau khi bình tâm, đến 14 giờ chiều hôm 
đó tôi và gia đình mới báo cáo sự việc 
cho cơ quan CA, các anh nhanh chóng 
truy bắt được đối tượng”, chị L. chia sẻ 
sau khi nhận tin CA đã bắt gọn 2 đối 
tượng gây ra vụ cướp trên sau 8 giờ tiếp 
nhận thông tin. 

Hay trước đó, tổ công tác CA huyện 
An Lão đột kích vào khu lán trại công 
nhân đang thi công tại công trình hồ 
Đồng Mít (thuộc thôn 6, xã An Trung) 
bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát 
phạt nhau bằng hình thức xóc bầu cua. 
Tại chiếu bạc, tổ công tác thu giữ hơn 
20 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục 
vụ đánh bạc.

Đây chỉ là 2 trong số 47 vụ phạm 
pháp hình sự trên địa bàn các huyện 
miền núi do lực lượng CA phát hiện, xử 
lý từ đầu năm 2022 đến nay. Đáng nói, 

Ngăn chặn tội phạm nguy hiểm 
ở địa bàn tuyến núi

Theo đánh giá của cơ quan chức 
năng, tội phạm manh động, có tổ 
chức không chỉ tập trung ở thành thị 
mà đang lan ra địa bàn các huyện 
miền núi trong tỉnh.

CA huyện Vân Canh đọc lệnh bắt giữ các đối tượng tham gia vụ ném bom xăng gây bức xúc dư luận vào 
khuya 18.6 vừa qua.                                                                                                                                        Ảnh: CA huyện Vân Canh

tính chất, mức độ của hành vi, tội phạm 
ngày càng trẻ hóa và manh động. Như 
vụ ném bom xăng xảy ra vào khuya 
ngày 18.6 vừa qua tại địa bàn thị trấn 
Vân Canh (huyện Vân Canh), thủ phạm 
còn khá trẻ nhưng đã rất manh động, 
bất chấp hậu quả. Cụ thể, do có mâu 
thuẫn với vợ chồng ông T. (thị trấn Vân 
Canh), Nguyễn Phi Hùng (SN 2000) 
đã lên kế hoạch và chủ mưu ném bom 
xăng để vợ chồng ông T. kẹt trong nhà 
chết cháy; Lê Văn Thảo (SN 2005, cùng 
ở thị trấn Vân Canh) là người trực tiếp 
ném bom xăng vào nhà nạn nhân theo 
chỉ đạo của Hùng. Nguyễn Văn Em  
(SN 2003, xã Canh Hiệp) là người giúp 
sức đắc lực cho Thảo khi sử dụng xe  
mô tô chở Thảo đi ném bom xăng.

Theo Trưởng CA huyện Vân Canh 
Phạm Văn Triều, tình hình phạm pháp 
hình sự trên địa bàn huyện đang có 
chiều hướng phức tạp, nguy hiểm và 
manh động hơn. “CA huyện đã, đang 
chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA các 
xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện 
pháp, đấu tranh mạnh với các băng 
nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn. 
Với những vụ việc, mâu thuẫn phát 
sinh trong nhân dân, lực lượng CA xử 

lý nhanh gọn, không để tiềm ẩn nguy 
cơ phạm tội”, thượng tá Triều cho biết. 

Là nòng cốt trong công tác đảm bảo 
ANTT, an toàn xã hội, lực lượng CA 
toàn tỉnh nói chung và CA các huyện 
miền núi nói riêng tiếp tục rà soát, lập 
hồ sơ đưa vào diện quản lý nghiệp vụ 
và đấu tranh đối với các cá nhân, tổ 
chức có hành vi vi phạm pháp luật. Tổ 
chức ra quân trấn áp các loại tội phạm 
có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín 
dụng đen, tội phạm cướp, cướp giật tài 
sản, trộm, tội phạm xâm hại trẻ em, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao; không để 
hình thành đường dây sản xuất, mua 
bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn. 

“Ngành sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá 
về nguyên nhân, điều kiện, địa bàn nảy 
sinh tội phạm để chủ động triển khai 
các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, 
ngăn chặn. Trong đó, kết hợp chặt chẽ 
giữa công tác phòng ngừa xã hội và 
phòng ngừa nghiệp vụ; chủ động phối 
hợp với các ngành, địa phương tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật và phát huy 
hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc”, đại tá Huỳnh 
Bảo Nguyên, Phó Giám đốc CA tỉnh,  
cho biết.                                    KIỀU ANH

Thủ đoạn giả danh CA để lừa đảo 
đã cũ, song đáng nói là gần đây có đối 
tượng mặc trang phục CA, giả danh cơ 
quan CA gọi video, gửi lệnh bắt giả. Từ 
cuối tháng 6.2022 đến nay, CA TP Quy 
Nhơn nhận hơn 14 đơn của bị hại về 
thủ đoạn này. Chỉ trong ngày 23.7, CA 
thành phố nhận đơn của 2 bị hại với số 
tiền bị lừa lên đến 1,5 tỷ đồng.

Ngày 23.7, chị Lê Thị N. (SN 1978, 
ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy 
Nhơn) nhận được cuộc gọi từ thuê bao 
0902.583.360, đầu dây bên kia có giọng 
nói giống như phát ra từ tổng đài tự 
động, nội dung: “Công ty chuyển phát 
nhanh EMS thông báo bạn có đơn hàng 
quá hạn chưa nhận, đề nghị bấm phím 
9 để biết thêm chi tiết”. Khi chị N. bấm 
phím 9, có một người nam yêu cầu chị 
N. cung cấp họ tên, năm sinh, số CCCD, 
địa chỉ để tra đơn hàng. Chị N. không 
nghi ngờ nên cung cấp các thông tin 
theo yêu cầu cho đối tượng. 

Đối tượng thông báo chị N. có một 
đơn hàng gồm 2 sổ tiết kiệm và 4 thẻ 
ngân hàng gửi sang từ Philippines bị 

Mặc trang phục công an, gửi lệnh bắt giả để lừa đảo

Lệnh bắt 
giả được 

đối tượng 
dùng để 

hù dọa  
bị hại.

 Ảnh: T.L

CA TP Hà Nội giữ lại tại sân bay, đây là 
hàng cấm; yêu cầu chị N. đến CA TP Hà 
Nội để làm việc. Sau đó, số điện thoại 
02471.098.900 (màn hình điện thoại 
hiển thị cuộc gọi từ TP Hà Nội) gọi 
cho chị N., xưng tên Trần Thanh Tùng - 
điều tra viên CA TP Hà Nội, thông báo 
chị N. liên quan đến một vụ án, do chị 
N. đã mở nhiều tài khoản ngân hàng 
rồi giao cho đồng bọn sử dụng để mua 
bán ma túy, rửa tiền, hiện đã có lệnh 

bắt giam chị N. Do chị N. không thể 
đến ngay CA TP Hà Nội làm việc nên 
sẽ tạo điều kiện cho chị làm việc qua 
điện thoại. 

Sau đó, đối tượng gọi video bằng 
ứng dụng Viber cho chị N., đối tượng 
mặc trang phục CA và quay lệnh bắt 
có dấu đỏ cho chị xem. Chị N. thấy họ 
tên, năm sinh, số CCCD, địa chỉ trùng 
với lai lịch của chị nên lo sợ. Tuy nhiên, 
chị N. quên rằng trước đó chính chị đã 
cung cấp những thông tin này cho đối 
tượng xưng là nhân viên của công ty 
chuyển phát nhanh. Sau đó, liên tục từ 
lúc 8 - 14 giờ cùng ngày, các đối tượng 
thay phiên nhau gọi điện dọa bắt chị N.

Các đối tượng yêu cầu chị N. muốn 
chứng minh không liên quan đến vụ 
án, vô tội, để không bị bắt giam thì phải 
kê khai tài sản và mở một tài khoản 
tại Vietcombank, chuyển toàn bộ số 
tiền hiện có vào tài khoản này để bọn 
chúng phong tỏa, giám sát. Chị N. đã 
gửi 900 triệu đồng vào tài khoản và bị 
chiếm đoạt.

Trước đó, ngày 12.6, chị Nguyễn 

Thùy D. (SN 1996, ở phường Lê Hồng 
Phong) cũng bị chiếm đoạt 220 triệu 
đồng với thủ đoạn đối tượng mặc trang 
phục CA gọi điện thoại video, gửi lệnh 
bắt. Khác với trường hợp của chị N., đối 
tượng yêu cầu chị D. cài đặt ứng dụng 
“Phần mềm bảo mật” trên điện thoại. 
Ứng dụng này ẩn các tin nhắn SMS gửi 
đến điện thoại của chị D., đồng thời sao 
chép nội dung các tin nhắn này (bao 
gồm các tin nhắn OTP của ngân hàng) 
rồi gửi cho đối tượng. 

CA TP Quy Nhơn khuyến cáo: 
Người dân không công khai thông tin 
cá nhân trên mạng xã hội, không cung 
cấp cho người dùng số điện thoại lạ 
gọi đến hỏi thông tin. Để làm việc với 
công dân, cơ quan CA sẽ trực tiếp gửi 
giấy mời, giấy triệu tập; không gửi văn 
bản qua điện thoại. Cơ quan CA không 
làm việc qua điện thoại, không yêu cầu 
công dân chuyển tiền, cung cấp thông 
tin tài khoản ngân hàng, gửi đường 
link hay cài ứng dụng vào điện thoại 
của người dân.  

T.LONG

(BĐ) - Tối 29.7, Đội Cảnh sát hình 
sự CA huyện Tây Sơn phối hợp cùng 
Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh bắt 
đối tượng truy nã Nguyễn Văn Pháp  
(SN 2002, trú tại thôn Hòa Hiệp, xã 
Bình Tường, huyện Tây Sơn).

Trước đó, ngày 27.5.2022, Cơ quan 
CSĐT CA huyện Tây Sơn đã có quyết 
định khởi tố bị can đối với Pháp về tội 
gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra 
vụ án, qua xác minh Pháp không có mặt 
tại nơi ở. Bằng các biện pháp nghiệp 
vụ, lực lượng CA đã phát hiện, bắt 
giữ được đối tượng truy nã khi đang  
lẩn trốn.                                          N. QUÝ

Bắt đối tượng  
truy nã lẩn trốn 
hơn 2 tháng

(BĐ) - Ngày 30.7, Đội Chữa cháy 
và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH, CA tỉnh) tổ chức 
tuyên truyền PCCC tại Công ty TNHH 
đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH 
đồ gỗ Nghĩa Tín (xã Phước An, huyện 
Tuy Phước).

Tại buổi tuyên truyền, Đội đã hướng 
dẫn cho lực lượng PCCC tại chỗ cách 
xử lý tình huống khi xảy ra cháy. Trong 
đó, cần thông tin ngay cho lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp khi phát 
hiện cháy đồng thời với triển khai các 
biện pháp chữa cháy tại chỗ; hướng 
dẫn cài đặt app Báo cháy 114 và cách 
thức kết nối tài khoản “Cục Cảnh sát 
PCCC&CNCH” trên mạng xã hội Zalo 
để kịp thời nhận được những thông tin, 
kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH. 
Đồng thời, cảnh sát PCCC hướng dẫn 
lực lượng PCCC tại chỗ cách sử dụng 
bình chữa cháy xách tay, kỹ năng thoát 
nạn và CNCH khi có sự cố cháy, nổ và 
tai nạn xảy ra.

Dịp này, Đội cũng phối hợp với 2 
công ty thực hành phương án chữa 
cháy theo tình huống giả định là xưởng 
lắp ráp bị chập điện làm phát sinh  
đám cháy.                                          Q.THÀNH

Tuyên truyền PCCC 
cho doanh nghiệp 
chế biến gỗ
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Bác sĩ phải có được sự tin tưởng  
của bệnh nhân và đồng nghiệp

Sau hơn 30 năm công tác tại BVĐK tỉnh 
và phấn đấu liên tục, mới đây bác sĩ CKII 
Hoàng Văn Khả, Trưởng Khoa Ngoại tiết 
niệu, vinh dự được Chủ tịch nước phong 
tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. 
Ông được biết đến là người có chuyên 
môn vững, không ngại tìm hiểu, cập 
nhật kiến thức, say mê làm chủ những kỹ 
thuật mới để nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe nhân dân.

Kỹ thuật đại trà sẽ được 
ưu tiên phát triển trước
  Với vai trò là Trưởng 

khoa, ông có thể nói về những 
việc Khoa Ngoại tiết niệu đã và 
đang làm được?

- Tại Khoa Ngoại tiết niệu 
đã triển khai thành công các kỹ 
thuật mới như: Tán sỏi thận qua 
da, nội soi thận ống mềm, cắt 
toàn bộ bàng quang và tạo hình 
bàng quang bằng ruột. Chính vì 
vậy, đã giúp người bệnh được 
hưởng kỹ thuật cao tại tỉnh nhà 
mà không cần đi tuyến trên. 

Bên cạnh đó, chúng tôi áp 
dụng, triển khai và phát triển 
chuyên môn chuyên ngành ngoại 
tiết niệu trình độ cao trong khu 
vực miền Trung. Phẫu thuật 
nội soi sau phúc mạc được thực 
hiện thường quy như: Cắt bỏ u 
thận, tuyến thượng thận, phẫu 
thuật tạo hình tiết niệu. Phẫu 
thuật nội soi tiết niệu đã phát 
triển mạnh mẽ và thực hiện 
thường quy như: Tán sỏi nội 
soi ngược dòng, phẫu thuật nội 
soi cắt u phì đại tuyến tiền liệt, 
cắt u bàng quang qua nội soi... 
Phẫu thuật lấy sỏi san hô thận, 
phẫu thuật lấy sỏi thận trên thận 
móng ngựa cũng được thực hiện 
thường quy đem lại kết quả  
rất tốt.
 Theo ông, nguyên tắc để 

phát triển chuyên môn và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân tại  
khoa là…

- Khoa Ngoại tiết niệu được 
thành lập năm 2008. Trước kia, 
nhờ dự án JICA, Khoa được 
đầu tư trang thiết bị khá tốt và 
tỉnh cũng rất quan tâm đầu tư. 
Lượng bệnh nhân tại đây rất 

Bác sĩ CKII Hoàng Văn Khả, Trưởng Khoa Ngoại 
tiết niệu (BVĐK tỉnh), sinh năm 1964, quê ở xã 
Cát Minh, huyện Phù Cát, hiện đang sống ở  
TP Quy Nhơn. 

Năm 1989 - 2001, ông là bác sĩ Khoa Ngoại 
tổng hợp, BVĐK tỉnh; từ năm 2001 - 2008, ông đảm 
nhận chức vụ Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp; 
từ 2008 đến nay là Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu.

Năm 2010, bác sĩ Hoàng Văn Khả được phong 
tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; giai đoạn 2011 - 
2013 và 2014 - 2016, ông được công nhận là 
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; năm 2015, ông được 

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 
2020, ông được phong tặng danh hiệu Thầy 
thuốc Nhân dân... 

Bác sĩ Hoàng Văn Khả là chủ nhiệm, cộng 
sự của nhiều đề tài mang tính thực tế cao như: 
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau 
phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn lưng tại BVĐK 
tỉnh Bình Định; Đánh giá kết quả tán sỏi niệu 
quản bằng nội soi ngược dòng sử dụng năng 
lượng Laser Holmium tại BVĐK tỉnh Bình Định; 
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Gil-Vernet cải 
tiến lấy sỏi san hô thận...

Bác sĩ CKII Hoàng Văn Khả thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật điều trị  
sỏi thận.                                                                                                                                               Ảnh: T. KHUY

Bác sĩ CKII 
Hoàng Văn Khả.                                                                                                                                             
 Ảnh: T. KHUY

lớn, đặc biệt là bệnh nhân cần 
phẫu thuật rất nhiều, chúng tôi 
không chỉ phẫu thuật điều trị 
cho bệnh nhân ở Bình Định mà 
tiếp nhận người bệnh từ nhiều 
tỉnh lân cận. 

Gần đây, mảng tiết niệu phát 
triển nhiều kỹ thuật. Muốn phát 
triển về kỹ thuật phải dựa theo 
các yếu tố như: Nguồn nhân lực, 
trang thiết bị, trình độ KHKT. 
Tại Khoa, chúng tôi phát triển 
KHKT đi từ cơ bản lên phức 
tạp. Những kỹ thuật đại trà mà 
người dân có nhu cầu cao sẽ 
được ưu tiên phát triển trước.

Không ngừng cập nhật, 
học hỏi
 Với sự phát triển nhanh 

chóng của KHKT và nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của người 
dân ngày càng cao, nhiều năm 
qua, ông thường xuyên có những 
sáng kiến có giá trị cao, những 
công trình khoa học được giới 
chuyên môn đánh giá tốt. Có 
khi nào ông nghĩ đã đến lúc  
ngừng lại?

- Không có đâu, làm sao 
ngừng lại được! Đã làm người 
đi chữa bệnh thì luôn muốn 
bệnh nhân của mình khỏe lại, 
khỏe rồi thì phải khỏe nhanh 

hơn, rồi không có di chứng, rồi 
tới tiết kiệm chi phí… Nó sẽ 
phải liên tục lớp lớp như thế 
mới được bệnh nhân và đồng 
nghiệp tin tưởng, đặc biệt là 
trong giai đoạn khoa học công 
nghệ phát triển bùng nổ như 
hiện nay. 

Trước kia, mổ vết mở dài 
phải mất 3 tháng sau bệnh 
nhân mới dần hồi phục và bắt 
đầu làm việc, nhưng với kỹ 
thuật mới, thời gian bình phục 
nhanh hơn rất nhiều, lại ít đau 

hơn. Ứng dụng KHKT, công 
nghệ trong y khoa ngày càng 
phát triển, tôi áng chừng cứ 5 
năm sẽ có 1 lần diễn ra đột biến. 

Ví dụ như ngày trước nhiều 
người mắc sỏi thận san hô 
lớn, nhưng khi cuộc sống phát 
triển, sỏi san hô ngày càng ít bởi 
người ta quan tâm đến tầm soát 
sức khỏe thường xuyên hơn, sỏi 
còn nhỏ đã lo xử lý rồi, họ sẽ tìm 
đến với mình sớm hơn. Càng về 
sau này, thế hệ trẻ sẽ càng quan 
tâm tầm soát sớm và kỹ hơn, sẽ 
xuất hiện nhiều trường hợp cần 
được điều trị sớm hơn nữa, khi 
đó nhu cầu can thiệp tối thiểu sẽ 
tăng, mà thực tế là nó đang tăng. 
Đó là tất yếu của cuộc sống và 
xu hướng phát triển xã hội như 
vậy sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. 
Cùng với đó là sự phát triển của 
KHKT, công nghệ. Để chăm sóc 
sức khỏe nhân dân ngày càng 
tốt hơn, việc của chúng tôi là 
không ngừng học hỏi và làm 
chủ kỹ thuật. 
  Và đó là lý do các kỹ 

thuật ít xâm lấn được phát  
triển mạnh...

- Đến nay, Khoa Ngoại 
tiết niệu đã có 14 năm tuổi, 
hầu hết các kỹ thuật ít xâm 
lấn phát triển rất mạnh, làm 
thường quy, đáp ứng được 
nhu cầu điều trị, chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân. Ví dụ như 
điều trị sỏi tiết niệu có nhiều 
phương pháp, chẳng hạn tán 
sỏi ngoài cơ thể, nội soi, giờ có 
thêm các phương pháp mới tán 
sỏi thận qua da, tán sỏi nội soi 
ống mềm. Đáng lẽ ra chúng tôi 
triển khai từ năm 2020, nhưng 
do cả năm 2021 bị ảnh hưởng 
dịch Covid-19 nên năm 2022 
mới tiếp tục triển khai trở lại. 
2 kỹ thuật mới này rất hiện đại, 
chúng tôi hợp tác và nhận sự hỗ 
trợ, chuyển giao của các giáo 
sư đầu ngành của Trường ĐH 
Y Hà Nội.

Sức khỏe bệnh nhân vẫn 
là điều quan trọng nhất
 Được biết, ngoài vai trò 

quản lý, ông còn trực tiếp hướng 
dẫn, giảng dạy cho đội ngũ bác 
sĩ trẻ, tạo điều kiện cho họ được 
học chuyên khoa I, chuyên khoa 
II, cử các bác sĩ đi cập nhật kiến 
thức phẫu thuật chuyên sâu, 
hướng dẫn và đào tạo các phẫu 
thuật chuyên ngành tiết niệu 
cho bác sĩ tuyến dưới…?

- Đó là những việc tôi nên làm 
và ai đứng ở vị trí là người đi 
trước như tôi cũng sẽ làm. Để có 
thể đào tạo được một bác sĩ mất 
khoảng 10 năm, bên đào tạo và 
bên được đào tạo đều phải nỗ lực 
liên tục và nói thật là rất vất vả. 

Tôi hay nói chuyện với các 
bác sĩ trẻ là làm bác sĩ có 2 việc. 
Việc thứ nhất là được bệnh 
nhân và người nhà tin tưởng. 
Việc thứ hai là đồng nghiệp tin 
tưởng, điều này rất khó. Đúng 
là sự tin tưởng của bệnh nhân 
và người nhà là niềm hạnh 
phúc rất lớn với người thầy 
thuốc, nhưng vì người nhà và 
bệnh nhân không có chuyên 
môn nên có thể việc này… dễ 
hơn. Nhưng với đồng nghiệp, 
nếu mình làm không tốt họ sẽ 
biết ngay. Do vậy, chỉ có một 
cách là luôn luôn trau dồi, luôn 
luôn học hỏi để tốt hơn, hỗ trợ 
nâng đỡ cho người đi sau cũng 
chính là một cách để trau dồi!
 Hơn 30 năm gắn bó với 

nghề y, điều gì làm ông cảm 
thấy tâm đắc nhất?

- 30 năm công tác là con số 
không nhỏ nhưng tôi suy nghĩ 
đơn giản, mình làm bác sĩ thì 
niềm hạnh phúc nhất của mình 
là sức khỏe bệnh nhân. Hơn 30 
năm công tác, tôi có nhiều kỷ 
niệm sâu sắc, vui - buồn và cả 
những áp lực, nhưng sau tất cả 
sức khỏe bệnh nhân vẫn là điều 
quan trọng nhất. 
 Xin cảm ơn bác sĩ!

THẢO KHUY (Thực hiện)

BÁC SĨ CKII HOÀNG VĂN KHẢ



công chức lên trên hết. Bất ngờ và trớ 
trêu thay, một sự cố khủng khiếp xảy ra, 

biến Yoon-yeong 
đáng thương 
thành kẻ giết 
người. Trong thời 
điểm tuyệt vọng và 
bất lực nhất, Yoon-
yeong đã gặp 
những người chị 
em trong phòng 
giam số 12. Đằng 
sau mỗi người là 

một câu chuyện khác nhau, nhưng họ 
đã trao nhau tình yêu thương và niềm hy 
vọng để cùng hướng về một tương lai 
tươi sáng ngoài song sắt nhà tù.                           

ĐÔNG A

Tây Nam”. Sư đoàn mà tác giả nhắc đến 
trong tập sách là Sư đoàn 341 - một sư 
đoàn bộ binh của Quân đội Nhân dân 
Việt Nam, còn có tên gọi nữa là Sư đoàn 
Sông Lam, đơn vị đã tham gia kháng 
chiến chống Mỹ, chiến dịch phản công 
biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc 
tế ở Campuchia. 

l Vào hạ - sáng tác nổi tiếng của 
nhạc sĩ Lê Hựu Hà qua tiếng hát mênh 

mông 
trải dài 
của Suni 
Hạ Linh, 
thoạt 
đầu 
nghe có 

vẻ bâng quơ, lạc lõng nhưng nếu để ý 
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1. ICISE được quy 
hoạch với khuôn 
viên rộng hơn  

18 ha. Trong đó, khu trung 
tâm hội nghị quốc tế rộng 
200 nghìn m2 với 3 tầng, gồm 
hệ thống các phòng hội thảo 
khoa học và phòng chức năng 
với các trang thiết bị khác. 

GS Trần Thanh Vân, Chủ 
tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam 
(người sáng lập ICISE), chia 
sẻ: Đối với một trung tâm khoa 
học, cảnh quan đặc biệt quan 
trọng và Vườn cây Nobel là một 
phần trong cảnh quan chung 
của ICISE. Đó là chưa kể, các 
nhà khoa học họ thường muốn 
chọn nơi yên tĩnh để trao đổi 
học thuật, suy ngẫm, thư giãn 
để tìm kiếm ý tưởng nghiên 
cứu mới, không bị tác động 
bởi các mối quan hệ hay cuộc 
sống xã hội như nơi trung tâm 
phố thị. Không gian cây xanh, 
khung cảnh yên bình là một lợi 
thế để khơi sáng ý tưởng.

Từ lúc thành lập ICISE đến 
nay, 16 giáo sư đoạt giải Nobel 
và giải thưởng Fields (Toán 
học) đã trồng cây lưu niệm tại 
Vườn cây Nobel. Ngoài ra, xung 
quanh khu vườn có hàng chục 
loài cây xanh khác do lãnh đạo 
tỉnh, bộ, ngành Trung ương… 
trồng lưu niệm, góp phần tạo 
nên một không gian thư thái 
đặc biệt cho ICISE.

2. Nhắc đến Vườn 
c â y  N o b e l ,  
TS Trần Thanh 

Sơn, Phó Giám đốc ICISE, xúc 
động kể lại: Cố GS người Mỹ 
gốc Do Thái Jack Steinberger 
(1921 - 2020), giải Nobel Vật lý 
năm 1988, là nhà khoa học danh 
tiếng đầu tiên trồng lưu niệm ở 
đây một cây hoa sứ trắng vào 
năm 2013. Trước đó, vị giáo sư 

Công trình văn hóa 
riêng có của Quy Nhơn 

Không quá khi nói rằng, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo 
dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn) là nơi có không gian cảnh 
quan đẹp, yên bình bậc nhất tỉnh Bình Định. Đến thăm không 
gian tuyệt đẹp ấy, không ai có thể bỏ qua Vườn cây Nobel.

đáng kính này đã từng tham dự 
chương trình Gặp gỡ Việt Nam 
được tổ chức lần đầu vào năm 
1993 theo lời mời của GS Trần 
Thanh Vân. 

TS Trần Thanh Sơn kể: “Thời 
điểm đó, Việt Nam và Hoa Kỳ 
chưa bình thường hóa quan hệ 
ngoại giao. Thế nhưng, ngay 
khi đặt chân đến Việt Nam,  
GS Jack Steinberger vẫn dành 
cho Việt Nam tình cảm hết 
sức đặc biệt. Sau khi về nước, 
giáo sư đã viết một lá thư đề 
nghị Hoa Kỳ xóa bỏ cấm vận 
đối với Việt Nam. Trước khi 
gửi đến Nhà Trắng vào tháng 
12.1993, GS Jack Steinberger có 
gửi lá thư cho GS Vân đọc. Thật 
bất ngờ, một tháng sau, tháng 
1.1994, Văn phòng Nhà Trắng có 
thư hồi đáp đến ông rằng Tổng 
thống đã nhận được. Ngày 3.2 
năm đó, Tổng thống Hoa Kỳ Bill 
Clinton thông báo quyết định 
bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại 
đối với Việt Nam và lập cơ quan 
liên lạc giữa hai quốc gia”.

GS Jack Steinberger đã mất, 
nhưng hình ảnh một nhà khoa 

học vĩ đại, gần gũi, vui tính còn 
khắc sâu trong tiềm thức của 
nhiều người Việt Nam. Cuối 
tháng 7.2022, khi tôi đến, cây 
hoa sứ do chính tay giáo sư 
trồng phát triển tốt, xanh tươi 
và nở hoa rất đẹp, thơm ngát.

3. Điều khác lạ, loại 
cây được trồng 
trong Vườn cây 

Nobel rộng chừng 500 m2 chủ 
yếu là hoa sứ, vạn niên tùng và 
thần tài núi có thân nhỏ, thấp, 
tán lá sum suê. TS Trần Thanh 
Sơn cho rằng các nhà khoa học 
có lối sống giản dị. Vì vậy, họ 
thường chọn cây thân nhỏ, 

cứng cáp để trồng lưu niệm. Họ 
mong muốn, Vườn cây Nobel 
nơi này sẽ là niềm cảm hứng, 
khơi dậy tình yêu khoa học cho 
các bạn trẻ mỗi khi đến đây. 

“Hơn nữa, chúng tôi dành 
một phần diện tích để lập nên 
Vườn cây Nobel với mong 
muốn các nhà khoa học đoạt 
giải Nobel, các nhà khoa học 
nổi tiếng từng được trao giải 
thưởng danh giá hàng đầu thế 
giới khi đến với ICISE của Việt 
Nam thì trồng một cây xanh lưu 
niệm ở đây. Điều đó sẽ rất tốt, 
khi chúng ta đã tạo cho họ có 
cảm giác gần gũi như đang sinh 
sống trên chính quốc gia của 
mình, đồng thời giữ mối liên 
hệ của họ với TP Quy Nhơn và 
ICISE. Và, cây xanh khi tỏa lan 
rễ vào lòng đất hút nước, dinh 
dưỡng để nuôi cành xanh lá, tỏa 
bóng mát cũng tượng trưng cho 
tâm hồn, ý chí và nỗ lực phụng 
sự nhân loại của họ”, TS Trần 
Thanh Sơn cho biết ý tưởng và 
mục đích của Vườn cây Nobel.

Cùng các bạn tranh thủ đến 
tham quan Vườn cây Nobel 
vào một chiều giữa tháng 
7.2022 sau Hội nghị khoa học 
quốc tế “Điện tử lượng tử Tôpô 
tương tác trực diện” vào tháng 
7.2022 tại ICISE, em Phan Hà Lê 
Phương, lớp 10, Trường THPT 
chuyên Lê Khiết, TP Quảng 
Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đi trên 

thảm cỏ xanh mịn, len lỏi vào 
những hàng cây hoa sứ, tùng 
la hán xanh mướt, trầm trồ: “Ở 
trong khu vườn, em có cảm giác 
rất thoải mái, yên bình. Mỗi 
sớm mai hoặc chiều mát được 
ngồi dưới tán cây đọc sách, tìm 
hiểu tư liệu nghiên cứu sẽ vô 
cùng tuyệt vời, thích thú…”. 

Theo TS Trần Thanh Sơn, từ 
nay đến tháng 9 tới, tại ICISE 
sẽ hình thành thêm con đường 
Nobel đặc biệt. Rất nhiều ý 
tưởng độc đáo sẽ xuất hiện khi 
các nhà khoa học trao đổi với 
nhau trên con đường tản bộ 
đó… Khi đó, ICISE vốn đã đẹp, 
càng trở nên đẹp, thơ mộng hơn.

Như lời chia sẻ của đồng 
chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư - với vợ chồng GS Trần 
Thanh Vân trong chuyến đến 
thăm ICISE vào sáng 27.7, rằng: 
Trung ương và địa phương sẽ 
luôn tạo điều kiện để vợ chồng 
giáo sư xây dựng và phát triển 
ICISE. Tại tỉnh Bình Định, 
những lãnh đạo lớp sau sẽ càng 
quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa 
để cùng với giáo sư xây dựng, 
phát triển trung tâm trở thành 
điểm đến của nhiều nhà khoa 
học hàng đầu thế giới khi đặt 
chân đến Việt Nam, nhằm chia 
sẻ kiến thức khoa học với các 
thế hệ trẻ nước nhà.   

TRỌNG LỢI

Vườn cây Nobel tại ICISE.           
Ảnh: TRỌNG LỢI

l Sư đoàn trong ký ức tôi. Trong 
cuốn hồi ức này, tác giả Đậu Thanh Sơn 

tâm sự, ông 
viết để cho con 
cháu biết về 
một thời cha 
ông đã sống và 
chiến đấu như 
thế nào và tác 
giả “xin được 
coi đây như 
một nén tâm 
nhang, tri ân 
đến hương linh 

các anh hùng, liệt sĩ, và sự biết ơn sâu 
sắc đến những đồng chí, đồng đội đã 
để lại một phần thân thể và tuổi trẻ của 
mình trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ 
đại của dân tộc và chiến tranh biên giới 

XEM - NGHE - ĐỌC

Vườn cây 
     Nobel

GS Duncan Haldane (bên trái - đạt giải Nobel Vật lý năm 2016) trồng cây lưu 
niệm tại Vườn cây Nobel.                                                                                                 Ảnh: TRỌNG LỢI

đến cách nhấn chữ, ngắt quãng của cô 
sẽ nhận ra Vào hạ đang sáng lên một vẻ 
đẹp khác, đáng nghe ngay cả khi bạn rất 
thích Vào hạ trong giọng ca Nhã Phương, 
Bảo Yến… Cuộc sống vốn dĩ chưa bao 
giờ hết những nhọc nhằn nhưng ta hãy 
mỉm cười đón nhận, như đón nhận mùa 
hạ căng tràn sức sống tươi vui qua câu 
hát: Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười/ 
Vì đời còn mùa hạ tươi vui/ Và lòng còn 
nhiều điều muốn nói… 

l Điều ước cuối của tù nhân 2037. 
Ở tuổi 19, thay vì đến trường như bao 
bạn bè đồng trang lứa, Yoon-yeong phải 
nỗ lực hết mình để đi làm thêm kiếm 
tiền. Khao khát một cuộc sống tốt đẹp 
hơn cho mình và người mẹ khiếm thính, 
Yoon-yeong đặt mục tiêu thi đỗ kỳ thi 
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Bước tiến trong công tác bảo tồn  
và phát triển phong trào

Số lượng VĐV và CLB tham gia đông, trình độ chuyên môn của giải được nâng lên, những đặc trưng của môn 
phái được thể hiện khá rõ nét, đó là những điểm sáng mà người ta dễ dàng thấy được ở Giải võ cổ truyền các võ 
đường Bình Định - tranh cúp Hoàng đế Quang Trung 2022.

Giải võ cổ truyền các võ 
đường Bình Định - tranh cúp 
Hoàng đế Quang Trung 2022 
diễn ra từ ngày 24 - 30.7, thu 
hút hơn 500 VĐV đến từ 66 võ 
đường, CLB tham gia. Chưa 
phải là giải có số lượng VĐV cao 
nhất qua 4 lần tổ chức, nhưng 
ở thời điểm các hoạt động xã 
hội vừa quay lại trạng thái 
bình thường sau dịch Covid-19 
chưa lâu, những con số này cho 
thấy việc duy trì phong trào ở 
các địa phương đang khá ổn. 
Không những vậy, điều khiến 
khán giả và giới chuyên môn 
ấn tượng nhất chính là màn thể 
hiện của phần lớn VĐV ở giải 
lần này. Hầu hết các trận đấu 
đối kháng của giải diễn ra hấp 
dẫn, trình độ VĐV không có sự 
chênh lệch lớn. 

Đang là võ đường giữ cúp 
vô địch đối kháng Giải võ cổ 
truyền các võ đường Bình Định - 
tranh cúp Hoàng đế Quang 
Trung, võ đường Kim Hoàng 
(TX Hoài Nhơn) tiếp tục cho 
thấy sự đầu tư chuyên sâu, khi 
có đến 11 võ sĩ vào chung kết 
đối kháng - số lượng nhiều nhất 
so với các võ đường còn lại. 
Không những vậy, ở nội dung 
hội thi, võ đường xứ Dừa này 
cũng có sự chuẩn bị bài bản và 
giành được vị trí nhì toàn đoàn 
(6 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ). 

Giải lần này cũng chứng 
kiến sự nổi bật của các võ 
đường là vệ tinh của Trung tâm 
Võ thuật cổ truyền Bình Định, 

 Nhiều trận đấu đối kháng tại giải diễn ra hấp dẫn, với chất lượng chuyên môn cao.                                                           Ảnh: HOÀNG QUÂN

Dựa vào số lượng VĐV 
và võ đường tham dự giải cũng 
như chất lượng chuyên môn, 
có thể thấy được phong trào 
tập luyện võ cổ truyền ở các 
địa phương đang phát triển 
mạnh mẽ. Vì vậy, sắp tới chúng 
tôi sẽ đề nghị UBND tỉnh cho 
phép tổ chức giải thường niên 
thay vì 2 năm/lần như hiện nay. 
Như vậy, các võ đường được cọ 
xát thường xuyên hơn, phong 
trào cũng duy trì và phát triển 
mạnh hơn”. 

Ông BÙI TRUNG HIẾU -  
Phó Giám đốc Sở VH&TT, Trưởng 
Ban tổ chức Giải võ cổ truyền các 
võ đường Bình Định - tranh cúp 

Hoàng đế Quang Trung 2022 

“

khi võ đường Kim Huệ (huyện 
Tuy Phước) giành cúp vô địch 
hội thi một cách thuyết phục 
với 14 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ; võ 
đường Hồ Bé (huyện Tây Sơn) 
đứng hạng 3 nội dung hội thi 
với 3 HCV, 2 HCB. Ở nội dung 
đối kháng, CLB võ cổ truyền 
chùa Phú Thọ (TP Quy Nhơn) 
do võ sư Hồng Kha phụ trách 
có 6 võ sĩ vào bán kết; võ đường 
Năm Phương (TX An Nhơn) có 
3 võ sĩ vào chung kết…

Do khó khăn về nhiều mặt 
sau dịch Covid-19, năm nay 
chỉ có 3 CLB võ cổ truyền Bình 
Định ở ngoài tỉnh về tham dự 

giải, gồm CLB ĐH Bách khoa 
TP Hồ Chí Minh, CLB Phi Lâm 
Thơ, CLB Phi Lâm Hưởng. 

Vào sinh sống tại TP Hồ Chí 
Minh từ nhiều năm qua, nhưng 
đến năm 2009, võ sư Phi Lâm 
Thơ mới mở võ đường. Từng 
tham gia nhiều hoạt động võ 
thuật tại quê nhà, đây là lần 
thứ 2 ông đưa quân về tham 
dự Giải võ cổ truyền các võ 
đường Bình Định - tranh cúp 
Hoàng đế Quang Trung. Võ 
sư Phi Lâm Thơ chia sẻ: “Năm 
nay võ đường của tôi có 10 
VĐV tham gia, đã giành được 
1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ hội thi 

và có 2 võ sĩ vào chung kết 
đối kháng. So với lần đầu tiên 
dự giải năm 2019, giải lần này 
có sự thay đổi lớn về chuyên 
môn, khi nhiều VĐV thể hiện 
rất tốt cả ở nội dung hội thi và 
đối kháng. Tôi rất ngạc nhiên 
về điều này, bởi vừa trải qua 
giai đoạn ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, nhưng các võ đường 
đều có sự chuẩn bị tốt. Bình 
Định đúng là miền đất Võ, 
và tôi rất vui mừng khi được 
chứng kiến những gì diễn ra ở 
giải đấu năm nay”.

Võ sư cao cấp Trần Duy 
Linh, Giám đốc Trung tâm 

GIẢI VÕ CỔ TRUYỀN CÁC VÕ ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH - TRANH CÚP HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG 2022:

(BĐ) - Diễn ra từ ngày 26 - 30.7, 
Giải Bơi cứu đuối Thanh thiếu nhi toàn 
quốc “Đường đua xanh” năm 2022 tại 
TP Hải Phòng thu hút sự tham dự của 
hơn 500 HLV, VĐV thuộc 25 đoàn của 
12 tỉnh, thành trong cả nước. Tại giải 
này, đoàn Bình Định giành được tổng 
cộng 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Trong đó, 
VĐV Trần Lê Tuyết Nghi đoạt HCV 

nội dung bơi 200 m tự do lứa tuổi 14 - 
15; VĐV Cù Nguyễn Thảo Thi đoạt 
HCV nội dung bơi 100 m ngửa nhóm 
tuổi 12 - 13. 

Giải còn tổ chức nội dung thi đấu bơi 
và dìu người bị nạn 50 m. 

Tại giải này, đoàn Bình Định có 12 
VĐV tham gia, thi đấu ở 5 nhóm tuổi.        

ĐỨC MẠNH

 Chiều 29.7, Ban Tổ chức Đại 
hội TDTT TP Quy Nhơn lần thứ 
IX - 2022 đã tổng kết và tổ chức 
lễ bế mạc. Tham gia Đại hội có 21 
đoàn/1.038 VĐV, tranh tài ở 9 nội 
dung. Kết quả, giải nhất toàn đoàn 
thuộc về phường Nguyễn Văn Cừ, 
giải nhì thuộc về phường Ghềnh 
Ráng, phường Trần Hưng Đạo đạt 
giải ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng 
trao cờ lưu niệm đơn vị tổ chức tốt 
đại hội TDTT cấp cơ sở cho 5 phường, 
xã: Thị Nại, Hải Cảng, Lê Lợi, Nhơn 
Phú và Nhơn Hải. 

                  CÔNG HOÀI - LAI XUÂN
Thị trấn Bình Dương, huyện 

Phù Mỹ vừa đưa vào sử dụng 
đường chạy điền kinh tại SVĐ thị 
trấn. Đường chạy gồm 4 làn, mỗi làn 
dài 400 m, được thiết kế, xây dựng 
đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phục 
vụ các giải đấu chuyên nghiệp. Đây 
là đường chạy điền kinh hợp chuẩn 
quốc gia đầu tiên của huyện Phù Mỹ. 
Hạng mục này thuộc công trình xây 
dựng SVĐ thị trấn Bình Dương, với 
tổng kinh phí xây dựng hơn 4,7  
tỷ đồng. THANH TRỌN

GIẢI BƠI “ĐƯỜNG ĐUA XANH” NĂM 2022: 

Đoàn Bình Định đoạt 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ

VĐV Trần Lê Tuyết Nghi trên bục nhận HCV nội dung 
bơi 200 m tự do lứa tuổi 14 - 15.   Ảnh: TRẦN KIẾM THU

VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ U15 QUỐC GIA NĂM 2022:

U15 Bình Định mất quyền tự quyết
(BĐ) - Chiều 31.7, hai trận đấu cuối 

cùng vòng loại bảng D Giải bóng đá 
U15 quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra tại 
Trung tâm Thể thao Hàm Rồng (Gia 
Lai). Trong đó, chủ nhà U15 Hoàng Anh 
Gia Lai sẽ gặp U15 Khánh Hòa; U15  
Đắk Lắk gặp U15 Bình Phước.

Hiện đội U15 Hoàng Anh Gia Lai có 
21 điểm sau 7 trận đã chắc chắn đứng 
đầu bảng D và giành suất đầu tiên vào 
vòng chung kết. Dù đứng nhì bảng với 

9 điểm, nhưng U15 Bình Định vẫn có 
nguy cơ cao dừng bước, khi U15 Khánh 
Hòa (9 điểm) và U15 Đắk Lắk (7 điểm) 
vẫn còn cơ hội đi tiếp. 

U15 Khánh Hòa sẽ chiếm lấy ngôi 
nhì bảng nếu giành trọn 3 điểm trước 
U15 Hoàng Anh Gia Lai; hoặc họ chỉ cần 
một kết quả hòa, trong khi cặp đấu còn 
lại U15 Đắk Lắk không thắng. Ngược 
lại, nếu U15 Đắk Lắk giành chiến thắng 
trước U15 Bình Phước (vốn đã chắc chắn 

bị loại), họ sẽ có tấm vé đi tiếp nếu U15 
Khánh Hòa thua trận.

Nếu U15 Khánh Hòa hoặc U15  
Đắk Lắk giành tấm vé thứ 2 của bảng D 
vào vòng chung kết sẽ là điều đáng tiếc, 
bởi sau 6 vòng đấu, U15 Bình Định nắm 
giữ cơ hội lớn để tự quyết định số phận 
của mình. Nhưng với việc chỉ giành được 
1 điểm  sau 2 trận đấu với U15 Đắk Lắk 
và U15 Bình Phước, đội bóng trẻ đất Võ 
đã đánh mất quyền tự quyết.        LÊ NA

Võ thuật cổ truyền Bình Định, 
đánh giá: “Chất lượng chuyên 
môn của giải lần này rất tốt, 
khi nhiều VĐV cho thấy có sự 
rèn luyện nghiêm túc trước khi 
đến giải. Tinh thần thi đấu, kỹ 
thuật ra đòn và chiến thuật 
trong mỗi hiệp cũng cho thấy 
các HLV có sự nghiên cứu, đầu 
tư bài bản. Qua giải, chúng tôi 
cũng thấy được một số gương 
mặt triển vọng có thể đưa vào 
đội tuyển năng khiếu tỉnh. Điều 
quan trọng nữa là chất riêng 
của từng môn phái vẫn được 
thể hiện rõ nét. Đây là điều rất 
quý cho công tác bảo tồn những 
tinh hoa của võ cổ truyền  
Bình Định”.                  

                       HOÀNG QUÂN
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Bình Định

 r Tản văn của NGÔ VĂN CƯ

Trên đất nước mình, địa 
phương nào cũng có những 
món ăn in đậm nét vùng 
miền, như món thắng cố của 
đồng bào H’Mông ở Tây Bắc; 
món thịt chuột đồng ở miền 
Tây Nam bộ… Và đôi khi 
trong một tỉnh, huyện cũng 
có những món ăn chỉ xuất 
hiện trong địa phương hẹp. 

Ở xứ Nẫu Bình Định, nghĩ 
đến sản vật đặc trưng, nhiều 
người sẽ nghĩ đến bánh hỏi 
cháo lòng, bánh ít lá gai, rượu 
Bàu Đá, bánh tráng nước dừa 
Tam Quan, hoặc cũng có thể 
kể đến bánh cuốn, gié bò Tây 
Sơn; nem chợ Huyện Tuy 
Phước; bún tôm, bún rạm Phù 
Mỹ. So với những món vừa 
kể, bánh dây Bồng Sơn có vẻ 
khuất lấp hơn trong trí nhớ 
của mọi người, nhưng chỉ cần 
một lần nếm qua món ăn giản 
dị này, bạn sẽ cảm nhận được 
luôn nét hồn hậu của người 
xứ Dừa thơm thảo.

Không rõ món bánh dây 
Bồng Sơn xuất hiện từ khi 
nào nhưng thuở còn cắp sách 
đến trường tôi đã được ăn 
vì có thể bắt gặp bất cứ đâu 
trong những gánh hàng rong 
và rất rẻ. Bọn trẻ lao nhao 
ngồi quanh gánh hàng mà trố 
mắt nhìn bánh được cắt từng 
đoạn rồi sắp ngay ngắn ra 
dĩa. Một ít dầu hẹ thoa đều, 
một ít đậu phộng rang, một ít 
nước mắm đã pha chế và các 
loại rau sống được xếp bên 
trên, tạo thành một món ngon 
bắt mắt với màu vàng của 
bánh dây, màu xanh của các 
loại rau, màu đỏ của ớt trong 
nước mắm. 

Người Bồng Sơn quen với 
món ăn này, nhưng mỗi lần 
đều cảm nhận được mùi thơm 
nhẹ của vị gạo cũ, vị bùi của 
đậu phộng, phảng phất mùi 
nồng nhẹ của dầu hẹ, độ cay 
vừa phải của ớt và độ dai đặc 
trưng của bánh. Tất cả màu 
sắc và hương vị trong món 
bánh mang dáng vẻ mộc mạc 
bình dân nhưng càng ăn càng 
thấy ngon miệng.

Có về Bồng Sơn để được 
nghe cách làm bánh mới hiểu 
hết công kỷ của người làm 
khi chế biến món ăn này. 
Những công đoạn chế biến 
không nhiêu khê nhưng đòi 
hỏi kinh nghiệm và sự khéo 
léo, đặc biệt là khâu chọn 
nguyên liệu cũng vô cùng 
quan trọng. 

Gạo dùng làm bánh dây 
phải là gạo lúa cũ mới tạo 
được vị dai của sợi bánh. Sau 
khi vo sạch, gạo sẽ ngâm với 
nước tro củi khoảng 6 - 7 giờ, 
bánh mới ngon, tốt nhất là 
tro từ củi than dừa. Tro bếp 
được sàng mịn, cho vào thau 
nước, khấy lên nhiều lần cho 
tro lắng xuống, bỏ tạp chất, 

Thơm thảo bánh dây 
Bồng Sơn

Tranh của họa sĩ LÊ THƯỚC

lấy phần nước trong để ngâm 
gạo. Tiếp đó, gạo đem xay 
thành bột và hấp chín. Trong 
quá trình hấp, phải khuấy 
liên tục để bột chín đều, 
không bị cháy. Khi bột đặc 
lại và ráo nước thì ngắt thành 
miếng nhỏ cho vào khuôn ép 
thành những vỉ bánh gồm 
nhiều sợi bún nhỏ. Những vỉ 
bánh này lại hấp cách thủy 
một lần nữa cho chín đều có 
màu vàng nhạt ưa nhìn. 

Bánh dây đạt chất lượng 
là những sợi bánh màu vàng 
nhạt, sợi như bún, các sợi hơi 
dính với nhau nhưng vẫn có 
thể tách ra dễ dàng; có lẽ vì 
thế mà còn được gọi là bánh, 
khi ăn mới xé rời. Vậy mới 
biết, món ngon nom giản dị 
như thế nhưng lại là kết quả 
của nhiều công đoạn chi li, kỹ 
lưỡng. 

Món bánh dây mộc mạc, 
dân dã nhưng có phần kỳ 
công này đã là thương hiệu 
cho tên gọi xứ Dừa Bồng Sơn. 
Hiện nay, bánh dây không 
chỉ xuất hiện quanh quẩn ở 
xứ Dừa nữa mà đã có mặt 
nhiều nơi trong tỉnh và nhờ 
sự lan tỏa của mạng xã hội 
cũng như sự phát triển về 
giao thông, vận chuyển, bánh 
dây Bồng Sơn ra lò buổi chiều 
hôm trước nay đã có thể có 
mặt trên bàn ăn tại TP Hồ Chí 
Minh vào sáng hôm sau. 

Tôi đã được ăn món bánh 
dây ở Bồng Sơn và nhiều nơi 
khác trong tỉnh nhưng chưa 
lần nào ấn tượng như lần 
đầu tiên ăn bánh dây Bồng 
Sơn giữa Sài Gòn hoa lệ. Cái 
hương vị và dáng vẻ quê 
mùa, mộc mạc bình dân của 
bánh dây Bồng Sơn hoàn toàn 
không lạc quẻ giữa chốn thị 
thành sang trọng mà ngược 
lại có vẻ như đã điểm tô thêm 
cho vùng đất mở lòng này. 
Đồng bào miền Nam thích 
thú khi thưởng thức bánh 
dây cũng như xứ sở này đã 
dang tay đón nhận đồng bào 
miền ngoài vào đây tìm cơ 

hội đổi đời.
Nhưng vẫn phải nói đến 

chuyện thưởng thức bánh dây 
ở hàng quán Bồng Sơn chứ! 
Ta sẽ không mất nhiều thời 
gian chờ đợi đâu bạn ạ. Chỉ 
cần ít phút là một dĩa bánh 
thơm ngon, hấp dẫn được 
mang ra. Mới nhìn, ta sẽ thấy 
nó giống như một dĩa bún 
hay miến xào bình thường 
khác. Nhưng phải thưởng 
thức mới thấy tên gọi “bánh 
dây Bồng Sơn” chẳng phải tự 
nhiên mà có. Cứ nhìn người 
bán nhanh tay xé rời từng vỉ 
bánh rồi cắt thành từng đoạn 
vừa miếng ăn và cho vào dĩa, 
thoa đều chút dầu hẹ, thêm ít 
đậu phộng rang giã nhỏ, và 
rưới vài muỗng nước mắm 
đã pha chế… mà thấy thèm. 
Đến khi gắp một miếng bánh 
dây ghém cùng vài miếng rau 
sống, rồi cho vào miệng mà 
tận hưởng lại thấy ruột gan 
như sung sướng làm sao với 
sự giản dị. 

Bánh dây Bồng Sơn phải 
ăn theo kiểu bún trộn và để 
nguội mới ngon. Có thể ăn 
kèm với bánh tráng nướng 
giòn rụm cho vui miệng 
nhưng nhất định không ăn 
kèm với thịt như các loại 
bánh khác, vì nó sẽ làm mất 
đi hương vị đặc trưng của 
bánh. Vì vậy, thưởng thức dĩa 
bánh dây thơm ngon có lẽ 
không đâu tuyệt bằng không 
khí dân dã, chân thành của 
những hàng quán bình dân 
ven sông Lại.

Bánh dây Bồng Sơn đã góp 
phần làm phong phú sắc màu 
ẩm thực của người Bình Định. 
Trên con đường thiên lý Bắc 
Nam, nếu được, hãy ghé đến 
Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn 
để cảm nhận chút dư vị của 
đồng quê dân dã, chắc chắn 
sẽ đem lại cho mọi người 
một trải nghiệm ẩm thực khó 
quên. Quả thật, đã ngang 
qua Bình Định mà không thử 
qua món ăn này thì đáng tiếc 
lắm đấy!

PHẠM BÁ BÀNG

Sao ông đi 
lâu thế 
không về 
Về đi anh, em mong anh về 

báo mộng
Nằm ở nơi nào để mẹ con em 

đến đón
Ngày anh ra đi con còn đỏ hỏn
Nay có vợ rồi và anh đã có cháu 

nội đích tôn
Nó giống anh như khi anh còn trẻ
Mẹ, Cha nói vậy thôi chứ em nào 

đâu có biết
Gương mặt anh ngày trẻ như 

thế nào…

47 năm qua anh nằm trong lòng 
đất quê hương

Nơi biên cương như bao đồng 
đội của mình

Không đèn nhang, không người 
thân đến viếng

Xót xa lòng của đồng đội, mẹ, cha
Của vợ, của con, nay đà đến cháu

Anh ơi, có biết không
Những đêm dài em mong anh 

về báo mộng
Nhưng chẳng thấy đâu, mòn mỏi 

ngóng trông
Đau xé lòng em, anh ơi có biết
Mỗi lần nhìn lên ảnh anh, 

cháu hỏi
Bà ơi, sao ông nậu đi lâu thế 

không về!

HỮU VINH

Bóng tre
Qua bao cay đắng não nề
Ta về ngồi dưới bóng tre 
nhẹ lòng
Ngọn nồm 
ru những nhớ mong
Nắng trưa 
ru một giấc nồng 
yêu thương
Lom khom quét lá sau vườn
Mẹ ta 
ru khúc Vô thường 
nhẹ tênh...

VÕ NGỌC THỌ

Sáng ra
Ung dung 
chế một bình trà 
Bưng ly bỗng thấy
Còn ta
Với mình
 
Nhẹ nhàng 
Nhấp ngụm nhân sinh 
Lửng lơ 
Vẫn một chữ tình 
Trước sau.

ĐOÀN GIAO HƯỞNG 

Mưa hạ
Xoa và tan
những chiếc hôn
nghe trời tháng hạ
rũ mòn tiếng em…

Phố phường
giấu những cái tên
gọi người quá mộng về miền
mùa xa!

Còn đây
em của điêu ngoa
như bong bóng vỡ
nhạt
nhoà
lãng quên

Vốc tay
đong hết ưu phiền
mong manh ngọn nhớ
hiện nguyên ân tình!

LỮ HỒNG

Sóng 
về đâu
Ta đã lầm biển cạn
Ngày bình yên con sóng xát 

vào bờ
Muối ngàn năm bỏ bể

Những ám ảnh rỡ ràng
Biển lầm ta bão tố
Ta ngâm bàn chân đã phù sinh 

trên những giấc mơ
Biết mình mắc cạn
Biển không có trái tim mà 

biển khát 

Sóng phù vân 
Biển thay áo cho vừa trời hạ
Có bài thơ rụi cháy 
Ta đứng trân mình nhặt tiếng 
sóng còn vang.

Tranh của họa sĩ VÕ ĐỨC LONG

Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
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TRONG NƯỚC

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Chiều 30.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm 
việc với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ 
quan Trung ương, các chuyên gia, nhà 
khoa học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam để 
thảo luận vấn đề giữ vững ổn định kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm 
các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy 
phục hồi nhanh và phát triển bền vững. 
Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, 
hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 diễn 
ra khốc liệt trên toàn cầu, nhưng nhờ sự 
đoàn kết, nỗ lực của quốc gia, Việt Nam 
đã kiểm soát được dịch bệnh mặc dù tình 
hình vẫn còn phức tạp trên thế giới. Dịch 
bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến Việt 
Nam vì kinh tế Việt Nam có độ mở cao, 
kim ngạch xuất nhập khẩu lớn; khả năng 
chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn 
hạn chế.

Với sự nỗ lực chung, kinh tế Việt Nam 
phục hồi và phát triển, an sinh xã hội được 
bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của 
nhân dân được nâng lên, được các tổ chức 
quốc tế đánh giá khách quan. Chính trị ổn 
định, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ được giữ vững, trật tự an toàn xã hội 
được bảo đảm. Hội nhập quốc tế, hoạt 
động đối ngoại được giữ vững…

Chúng ta cũng tập trung các nhiệm 
vụ cấp bách và lâu dài; tiếp tục xử lý 
các nhiệm vụ tồn đọng liên quan xử lý 
các ngân hàng yếu kém với kết quả ban 
đầu tích cực; xử lý các dự án ngành công 
thương yếu kém, tồn đọng.

Thủ tướng nhấn mạnh cần các biện 
pháp linh hoạt để tiếp tục ứng phó với 
dịch bệnh cũng như với các vấn đề như 

xung đột Nga - Ukraine, cạnh tranh chiến 
lược, lạm phát; tham nhũng, tiêu cực 
trong hệ thống chính trị...

Thủ tướng lưu ý khó khăn, thách thức 
nhiều hơn tự lực, tự cường, nên không 
được chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện 
chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa hài 
hòa, hợp lý, hiệu quả, phù hợp tình hình, 
các chính sách này hỗ trợ lẫn nhau, không 
triệt tiêu nhau. Thực hiện chính sách tiền 
tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt. Chính 
sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, bảo 
đảm hiệu quả, tập trung vấn đề lớn có tính 
chất lan tỏa cao. Tiếp tục củng cố các thị 
trường về vốn, bất động sản, chứng khoán 
bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh, 
hiệu quả, bền vững.

Để việc điều hành tiếp tục suôn sẻ, 
hiệu quả, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT 
nghiên cứu một chuyên đề kiểm soát lạm 

phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các 
cân đối lớn, phục hồi nhanh và phát triển 
bền vững. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề 
nghị các đại biểu đánh giá tình hình sát 
thực tế, khách quan, trung thực, đúng 
diễn biến trong và ngoài nước. Trên cơ 
sở đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp để bám sát tình hình, đúng, hiệu 
quả, tạo hiệu ứng lớn.

Chính phủ luôn luôn chú ý lắng 
nghe, cầu thị, nhất là lắng nghe ý kiến 
của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ 
chức quốc tế tại Việt Nam. Mong các đại 
biểu góp ý thẳng thắn để Chính phủ tiếp 
thu, hoàn chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
bảo đảm mục tiêu xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế tích 
cực, chủ động, hiệu quả, bảo đảm ấm 
no, hạnh phúc cho nhân dân.

(Theo NDO)

Mỗi năm cử 
khoảng 400 cán bộ đi 
nước ngoài bồi dưỡng 
kiến thức

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn 
Thưởng đã ký ban hành Kết luận 39 của 
Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng 
ngân sách nhà nước.

Mục tiêu được Bộ Chính trị đưa ra là, 
giai đoạn từ nay đến năm 2025, mỗi năm 
cử đi nước ngoài bồi dưỡng khoảng 400 
cán bộ gồm bồi dưỡng trung hạn khoảng 
40 cán bộ; bồi dưỡng ngắn hạn 250 cán bộ; 
bồi dưỡng ngoại ngữ 120 cán bộ.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các 
nhóm chính gồm: Tổ chức bộ máy nhà 
nước, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; 
chính sách phát triển bền vững, kinh tế, 
khoa học công nghệ và cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4; xây dựng pháp luật và 
hoạt động tư pháp; kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý.

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ thuộc 
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; 
cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ của 
các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội ở trung ương; ủy viên ban thường 
vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
trung ương.

Chương trình bồi dưỡng phải kết hợp 
giữa học tập và khảo sát thực tế, bổ sung 
được kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý hiện đại, trong đó có làm việc, 
trao đổi với đảng cầm quyền, các cơ quan 
lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức 
quần chúng... của các nước sở tại. Kết hợp 
linh hoạt phương thức bồi dưỡng trực tiếp 
với trực tuyến tùy theo điều kiện thực tế.

(Theo TPO)

GIÁ XĂNG DẦU GIẢM, 
GIÁ HÀNG HÓA KHÔNG GIẢM: 

Yêu cầu kiểm tra 
các trường hợp 
thu lời bất chính

Ngày 29.7, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành Công 
điện số 4436 yêu cầu Tổng cục trưởng 
Tổng cục Quản lý thị trường và thủ trưởng 
cục quản lý thị trường tại các tỉnh, thành 
trực thuộc Trung ương, tăng cường kiểm 
tra, giám sát thị trường, bảo đảm cân đối 
cung cầu hàng hóa.

Công điện cho biết, hiện nay, mặc dù 
giá xăng dầu đã bước đầu giảm nhưng 
giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu phục 
vụ người dân vẫn ở mức cao, gây ảnh 
hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định 
thị trường và cuộc sống của người dân.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị 
trường cần tổ chức kiểm tra, giám sát các 
tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị 
trường có biến động về cung cầu, giá cả 
để thu lời bất chính; kịp thời thông tin về 
tình hình biến động của thị trường hàng 
hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất - 
kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là 
mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu 
xây dựng và trang thiết bị y tế.

Thủ trưởng cục quản lý thị trường tại 
các tỉnh, thành chịu trách nhiệm trước Bộ 
trưởng Bộ Công Thương nếu để đơn vị 
mình có vi phạm trong hoạt động công 
vụ hoặc để xảy ra hành vi lợi dụng biến 
động cung cầu, giá cả hàng hóa để thu lời 
bất chính mà không được kiểm tra, xử lý.

Trong 3 kỳ điều hành gần đây nhất, 
giá xăng đã giảm khoảng 7.000 đồng/lít 
nhưng hiện giá nhiều mặt hàng không 
giảm, thậm chí có mặt hàng, dịch vụ vẫn 
tăng giá.                                    (Theo SGGP)

Từ ngày 1.8, cấm xe vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
nếu không dán thẻ thu phí tự động

Ngày 30.7, ông Nguyễn Công Hưng, 
Chánh Văn phòng Tổng Công ty Đầu 
tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(VEC,) cho biết vào ngày 31.7, VEC 
chính thức đưa vào vận hành hệ thống 
thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ 
theo hình thức điện tử tự động không 
dừng (ETC) tuyến cao tốc Đà Nẵng -  
Quảng Ngãi.

Sau đó, kể từ ngày 1.8, các phương 
tiện không dán thẻ ETC và không nạp 
tiền vào tài khoản thu phí sẽ không 
được lưu thông vào đường cao tốc.

Theo ông Hưng, số tiền tối thiểu chủ 
phương tiện/người tham gia giao thông 

cần nạp vào tài khoản thu phí phải đủ 
để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với 
số tiền thanh toán 1 lần cho chiều dài 
quãng đường phương tiện lưu thông).

Với lưu lượng bình quân 5.000 - 
6.000 lượt phương tiện/ngày đêm, tất cả 
7 trạm trên tuyến hiện đã bố trí các làn 
thu phí ETC để đảm bảo phục vụ thông 
suốt lượng phương tiện lưu thông trên 
tuyến tại thời điểm hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã 
có 1 triệu lượt phương tiện lưu thông 
an toàn qua tuyến cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi.

(Theo NLĐO)

Bắt đầu từ ngày 1.8, các phương tiện không dán 
thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ 
không được lưu thông vào đường cao tốc.

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp hồ sơ 
7 dự án liên quan đến FLC

Mặt bằng DA đầu tư xây dựng, quản lý và kinh 
doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long, tỉnh 
Thanh Hóa do FLC làm chủ đầu tư đang bỏ hoang 
nhiều năm nay.

Liên quan đến các dự án (DA) của 
FLC, Cơ quan CSĐT Bộ CA vừa đề nghị 
UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp, cung 
cấp hồ sơ 7 DA bất động sản của DN này 
ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ CA đề 
nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ 
đạo cung cấp hồ sơ DA đất, các tài liệu 
liên quan đến việc phê duyệt, triển khai 
và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước tại các DA bất động sản do Công ty 
CP Tập đoàn FLC là chủ đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc cung cấp hồ sơ các DA của DN 
này tại Thanh Hóa để phục vụ điều tra vụ 

án “thao túng thị trường chứng khoán” 
xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, 
Công ty CP chứng khoán BOS và các 
công ty có liên quan.

7 DA mà Cơ quan CSĐT Bộ CA đề 
nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cung cấp 
hồ sơ gồm: DA khu đô thị du lịch sinh 
thái FLC; DA FLC Sầm Sơn Golf Links; 
DA khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh 
Hóa; DA nhà máy gạch tuynel FLC; DA 
đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh 
hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long; 
DA xây dựng công trình bến thủy nội 
địa FLC và DA không gian du lịch ven 
biển phía Đông...                     (Theo TTO)
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Đối thoại kinh tế 2+2 đầu tiên 
giữa Mỹ và Nhật Bản

Các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản dự Đối thoại 2+2 về kinh tế tại Washington ngày 29.7.    Ảnh: REUTERS

Tại Đối thoại kinh tế 2+2 lần đầu 
tiên giữa Mỹ và Nhật Bản ngày 29.7, 
các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế 
2 nước đã nhất trí nhiều nội dung về 
hợp tác kinh tế, trong đó nhấn mạnh 
đến hợp tác trong lĩnh vực sản xuất 
chất bán dẫn và công nghệ cao.

Đối thoại diễn ra tại Washington, 
dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng 
Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng 
Thương mại Gina Raimondo. Đại 
diện phía Nhật Bản là Ngoại trưởng 
Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng 
Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 
Koichi Hagiuda. 

Trong tuyên bố chung được đưa ra 
sau cuộc họp, hai quốc gia đồng minh 
thân cận cùng cam kết bảo đảm trật 
tự kinh tế quốc tế mở và dựa trên luật 
pháp, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy 
nền kinh tế trong nước “cạnh tranh và 
bền bỉ hơn”, đồng thời hợp tác song 
phương trong phát triển các chất bán 
dẫn thế hệ tiếp theo thông qua việc 
thành lập trung tâm nghiên cứu chất 
bán dẫn quốc tế mới. Tầm nhìn chung 
của 2 nước về khu vực Ấn Độ Dương- 
Thái Bình Dương sẽ được thúc đẩy qua 
Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương (IPEF) do Mỹ khởi xướng 
và đang trong quá trình thảo luận với 
sự tham gia của nhiều nước trong  
khu vực. 

Hai nước cũng đưa ra một kế hoạch 

hành động tập trung vào nỗ lực tăng 
cường khả năng phục hồi của chuỗi 
cung ứng trong các lĩnh vực chiến 
lược, đặc biệt là chất bán dẫn, pin và 
khoáng sản quan trọng.

Tuyên bố chung cũng nêu rõ hai 
nước nhất trí tăng cường đầu tư vào 
lĩnh vực năng lượng và đảm bảo các 
nguồn năng lượng trong thời gian tới, 

bao gồm khí đốt tự nhiên hóa lỏng, để 
đối phó với cuộc khủng hoảng hiện 
nay, đồng thời cam kết hợp tác để tạo 
ra các chuỗi cung ứng hạt nhân linh 
hoạt hơn.

Các bộ trưởng của Mỹ và Nhật Bản 
cũng nhất trí Đối thoại Kinh tế 2+2 sẽ 
được tiến hành thường niên.

(Theo TTXVN)

Philippines sẽ 
tái khẳng định 
lập trường về 
vấn đề Biển Đông 
tại AMM55

Xuồng và tàu tuần tra của cảnh sát biển 
Philippines diễn tập trên Biển Đông.      Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Manalo sẽ 
dẫn đoàn đại biểu Philippines tham dự 
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 
lần thứ 55 và các hội nghị liên quan tại 
Campuchia từ ngày 2 - 6.8 tới. Theo Trợ 
lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines 
Daniel Espiritu về vấn đề ASEAN, xung 
đột Ukraine, tình hình Myanmar và Biển 
Đông là một trong số những nội dung 
được đưa ra thảo luận.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao 
Manalo sẽ tái khẳng định Công ước 
LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS) và 
phán quyết của Tòa Trọng tài Thường 
trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) là những 
trụ cột chính trong hành động và chính 
sách của Philippines về vấn đề Biển 
Đông. Đây cũng là lập trường được Bộ 
trưởng Ngoại giao Philippines đưa ra 
nhân dịp kỷ niệm 6 năm Phán quyết của 
Tòa Trọng tài Thường trực.

Liên quan đến tiến trình hoàn tất 
đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các 
bên ở biển Đông (COC) đang bị chậm 
lại do tác động của dịch Covid-19, ông 
Espiritu cho biết đã có một số bước tiến 
trong các cuộc đàm phán và hy vọng sẽ 
được đẩy nhanh trong những tháng tới. 
Theo quan chức Philippines, việc tìm 
kiếm sự đồng thuận “về từng dòng” của 
bản dự thảo có thể làm chậm tiến trình 
đàm phán. Tuy nhiên việc các cuộc đàm 
phán vẫn diễn ra liên tục đã là một “tiến 
bộ đáng kể” so với những năm qua.                  

(Theo VOV.VN)

Tổng thống Putin phê duyệt kế hoạch 100 trang 
về phát triển Mariupol

Nhà máy Azovstal ở TP Mariupol.       Ảnh: REUTERS

Phó Thủ tướng Nga Marat 
Khusnullin ngày 29.7 đã trình lên 
Tổng thống Nga Putin bản quy hoạch 

tổng thể dài 100 trang về việc khôi 
phục và phát triển TP Mariupol.

Quân đội Nga đã giành hoàn toàn 
quyền kiểm soát TP Mariupol vào 
giữa tháng 5 sau khi hơn 2.000 binh 
sĩ Ukraine cố thủ trong nhà máy luyện 
kim Azovstal đầu hàng.

Phó Thủ tướng Khusnullin cho biết 
sẽ mất khoảng 3 năm để khôi phục  
TP Mariupol theo kế hoạch. Trong đó 
có quy hoạch dự kiến về việc xây dựng 
và sửa chữa các khu chung cư, các 
công trình hạ tầng xã hội.

“Tôi có thể nói rằng trong năm nay 

chúng tôi sẽ khôi phục 90% cơ sở hạ 
tầng xã hội - nhà trẻ, trường học, bệnh 
viện”, ông Khusnullin nói.

Phó Thủ tướng đặc biệt chú ý đến 
nhà máy luyện kim Azovstal. Theo 
ông Khusnullin, một số khu vực của 
nhà máy có thể được bảo tồn, trong 
khi các dây chuyền sản xuất độc hại 
sẽ không được khôi phục.

Trước đó hồi cuối tháng 6, ông 
Khusnillin cho biết việc xây dựng các 
cơ sở hạ tầng xã hội đã bắt đầu được 
tiến hành ở Mariupol.

(Theo TPO)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công

Những khẩu AR-15 được bán tại một cửa hàng ở 
Pennsylvania, Mỹ.                                     Ảnh: REUTERS

Hạ viện Mỹ hôm 29.7 đã thông 
qua dự luật cấm vũ khí tấn công. 
Dự luật  được thông qua với  số 
phiếu sít sao, 217 phiếu thuận và 
213 phiếu chống. Dự luật này sau đó 
sẽ được chuyển lên Thượng viện để  
phê chuẩn.

Theo dự luật, hoạt động buôn bán, 
nhập khẩu, sản xuất và chuyển giao 

một số loại vũ khí bán tự động sẽ  
bị cấm.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã từng 
thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công 
vào năm 1994. Tuy nhiên, lệnh cấm 
này đã hết hạn năm 2004 và doanh số 
súng trường tấn công tại Mỹ tăng vọt 
kể từ đó.

(Theo VTV.VN)

Rơi trực thăng biên phòng ở Gruzia, 8 người tử nạn
T h ủ  t ư ớ n g  G r u z i a  I r a k l i 

Garibashvili tuyên bố tổ chức quốc 
tang trong ngày 30.7 để tưởng niệm 
các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi 
trực thăng khiến 8 người thiệt mạng.

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ 
Gruzia, 1 chiếc trực thăng của lực 

lượng cảnh sát biên phòng nước này 
đang tham gia hoạt động cứu hộ tại thị 
trấn nghỉ dưỡng mùa Đông Gudauri, 
miền Bắc Gruzia, trước đó cùng ngày 
đã mất kiểm soát và rơi xuống một 
hẻm núi. Có tổng cộng 8 người - gồm 
4 thành viên phi hành đoàn, 2 nhân 

viên cứu hộ và 2 nhân viên y tế - trên 
chiếc trực thăng xấu số.

Các nạn nhân đang thực hiện 
nhiệm vụ giải cứu một số người chơi 
dù lượn bị mắc kẹt tại hẻm núi, nơi 
xảy ra vụ tai nạn.

(Theo Vietnam+)

l Ngày 29.7, Hội đồng Bảo an 
LHQ đã gia hạn lệnh cấm vận vũ khí 
đối với Cộng hòa Trung Phi thêm 12 
tháng do lo ngại tình hình tại đây “sẽ 
tiếp tục tạo thành mối đe dọa đối với 
an ninh khu vực và hòa bình quốc tế”.
l Bộ Ngoại giao Nga cho biết, 

ngày 29.7, Ngoại trưởng Nga Sergei 
Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony 
Blinken đã có cuộc điện đàm về tình 
hình tại Ukraine. Đây là cuộc điện đàm 
đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể 
từ khi Nga phát động chiến dịch quân 
sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24.2.
l Đại sứ Mỹ tại LHQ ngày 29.7 lên 

tiếng cho rằng Nga có ý định loại bỏ 
Ukraine và “khiến nước này biến mất 
hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới”.
l Ngày 29.7, Tây Ban Nha và 

Brazil là những quốc gia đầu tiên bên 
ngoài châu Phi ghi nhận những ca tử 
vong vì bệnh đậu mùa khỉ.
l Tập đoàn năng lượng nhà nước 

Gazprom của Nga hôm 30.7 thông 
báo cắt nguồn cung cấp khí đốt cho 
Latvia, quốc gia ở vùng Baltic, do 
không thanh toán bằng đồng rúp.

(Theo TTXVN, VOV.VN, NLĐO)

TIN VẮN 
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Giới khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một loại 
gene đặc biệt có trong một số cây trồng như lúa và 
lúa mì, có thể cải thiện hiệu quả khả năng quang hợp 
giúp gia tăng năng suất ngũ cốc.

Theo Tân Hoa xã, nghiên cứu trên do một nhóm 
các nhà khoa học làm việc tại Viện Khoa học cây 
trồng thuộc Học viện Khoa học nông nghiệp Trung 
Quốc (CAAS) thực hiện. Sau khi phát hiện bắp có 
năng suất cao hơn nhiều so với lúa và lúa mì, chủ 
yếu là do các cách thức quang hợp khác nhau, họ đã 
nghiên cứu 118 yếu tố phiên mã liên quan sự quang 
hợp ở bắp và phân tích các gene liên quan ở lúa với 
trình tự tương tự.

Cuối cùng, các nhà khoa học đã xác định được loại 
gene OsDREB1C đáp ứng cả 2 điều kiện ánh sáng và 
nitrogen thấp, từ đó phát hiện rằng gene này điều 

Phát hiện gene tăng năng suất ngũ cốc

phối cả quá trình quang hợp và hấp thụ nitrogen.
Thông qua công nghệ di truyền, các nhà khoa 

học đã cấy gene OsDREB1C vào 2 giống lúa và thử 
nghiệm trên thực địa tại 3 địa điểm khác nhau ở Bắc 
Kinh, Hàng Châu và Tam Á (thuộc 3 khu vực miền 
Bắc, miền Đông và miền Nam Trung Quốc) từ năm 
2018 - 2022. Kết quả cho thấy năng suất của 2 giống 
lúa này đã tăng lên hơn 30%. Thời gian sinh trưởng 
cũng rút ngắn lại. Thử nghiệm trên một giống lúa 
mì, các nhà khoa học cũng phát hiện gene OsDREB1C 
có thể tăng năng suất hơn 17% và rút ngắn thời gian 
sinh trưởng từ 3 - 6 ngày. 

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này có thể 
cung cấp một giải pháp tiềm năng để tăng năng 
suất nông nghiệp và sử dụng hiệu quả các nguồn 
tài nguyên, cũng như đóng góp cho an ninh lương 
thực của nhân loại.

(Theo SGGP)

Giống gene mới phát hiện giúp tăng năng suất lúa.

Đẹp ác kiểu tóc ngắn 
làm xiêu lòng   phái nữC

Ngày nay, xu hướng làm đẹp của nữ giới đa 
phần thiên về sự trẻ trung, năng động, hiện đại 
nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính và kiểu tóc ngắn 
bồng bềnh là một phần không thể thiếu của 
các bạn nữ trong việc định hướng phong cách 
của mình. Đây là các kiểu tóc thời trang đang 
được ưa chuộng hiện nay và khá đông đảo các 
bạn trẻ yêu thích bởi sự trẻ trung mà chúng 
đem lại. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không 
thử ngay những kiểu tóc ngắn bồng bềnh dưới 
đây nào!                                        (Theo tocdep.org)

Gõ chữ trong... 
không khí

Gõ chữ trên thiết bị di động 
như máy tính bảng và “dế” không phải 
là một trải nghiệm dễ dàng, chưa kể 
là bất tiện và gây bực bội. Một nhà 
khởi nghiệp ở Austin (Texas) có thể 
đã tìm được cách giải quyết vấn đề 
khó nhằn này: Loại bỏ hoàn toàn bàn 
phím trên thiết bị.

Dự án AirType, tức gõ không khí, 
hiện trong giai đoạn thử nghiệm và là 
một bàn phím nhưng lại không phải 
bàn phím. Nó cho phép người dùng 
gõ chữ trên bất kỳ mặt phẳng nào, 
hoặc thậm chí không cần phải chạm 
vào bề mặt.

Không giống như các bàn phím 
chiếu ảnh,  tức sử dụng hình ảnh 
bàn phím ảo chiếu lên  một  mặt 
phẳng, AirType không có cả hình 
chiếu ảo.  Thay vào đó,  hệ thống 
AirType sử dụng một cặp cảm biến 
lồng vào bàn tay, có công dụng theo 
dõi những chuyển động của ngón 
tay để đoán được phím mà người 
dùng muốn gõ.

Theo Mashable, hệ thống trên có 
thể được trang bị công nghệ giúp thích 
nghi với từng cá nhân, có nghĩa là sẽ 
học để điều chỉnh thói quen của người 
dùng, tương tự như cách các phần 
mềm nhận dạng giọng nói được huấn 
luyện để nhận dạng kiểu phát âm của 
từng người.            

   (Theo TNO)

Thiết bị AirType

Một công ty khởi nghiệp tại Texas 
(Mỹ) đang thử nghiệm thiết bị đeo được 
nhằm thay thế bàn phím ảo gây bất tiện 
trên các máy di động.


