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u6 u7

Sách soi đường cho tuổi trẻ, 
là bạn của tuổi già

Ở tuổi 88, ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX,
nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, vẫn giữ được sự minh mẫn, say mê đọc sách, báo. Với ông, việc đọc từ yêu cầu 

của học tập, công tác đã từng bước chuyển hóa thành sự lựa chọn chủ động, một thói quen an lành, 
đầy hứng thú. Sách in dấu trên suốt chặng dài sống, làm việc, cống hiến của ông.

Ông Trần Văn Nhẫn bên tủ 
sách tập hợp các loại sách về 
lịch sử, văn học, thơ ca… 
Ảnh: N.M

u 8

Cuối tháng 8, đầu tháng 9, học 
sinh, sinh viên khóa mới của các 
trường nghề tất bật nhập học. Các 
bạn thể hiện rõ sự háo hức trước 
một khởi đầu mới. 

Náo nức nhập học 
trường nghề

GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM ĐẠI HỘI TDTT 
TOÀN TỈNH NĂM 2022:

190 năm 
danh xưng huyện 
Phù Cát, Phù Mỹ
Lần theo nguồn sử liệu, huyện Phù Cát 
và huyện Phù Mỹ vốn có lịch sử rất lâu 
đời. Trước đây, hai huyện này thuộc đất 
Chiêm Thành; sau khi sáp nhập vào 
Đại Việt, huyện Phù Cát và Phù Mỹ có 
chung tên gọi là huyện Phù Ly...

Huyện vùng cao An Lão được thiên 
nhiên ưu ái với nhiều nguồn tài 
nguyên, tiềm năng để phát triển du 
lịch. Tuy nhiên, để đẩy mạnh phát 
triển du lịch, huyện vùng cao này vẫn 
cần làm thêm rất nhiều việc. u4

Nhiều thử thách 
với nhà đương kim 
vô địch u10         

Mạnh tay 
xử lý 
tình trạng 
đậu, đỗ xe 
sai quy định

u9

Đánh thức  
tiềm năng du lịch  
An Lão
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Bình Định

TIN VẮN

Tối 9 và ngày 10.9, các địa 
phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
đã tổ chức các hoạt động vui tết 
Trung thu và tặng quà cho thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với 
Sở LĐ-TB&XH  tổ chức chương 
trình “Vui hội trăng rằm” tại 
xã Phước Hưng (huyện Tuy 
Phước).Tại chương trình,UBND 
huyện Tuy Phước tặng 29 suất 
quà cho thiếu nhi, học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn, Công ty  
Ô tô Bình Định trao 150 suất quà 
trị giá 15 triệu đồng và Shop hoa 
quả Quy Nhơn tặng 500 phần 
quà cho thiếu nhi.
 UBND huyện Tây Sơn tổ 

chức chương trình “Đêm hội 
trăng rằm” cho thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn huyện. Tại chương trình, 
các đơn vị đã trao 300 suất 
quà, mỗi suất 200 nghìn đồng. 
Tổng trị giá các suất quà là 60  
triệu đồng.
 Thị đoàn An Nhơn phối 

hợp UBND phường Đập Đá 
(TX An Nhơn) tổ chức chương 
trình Đêm hội Trăng rằm vui 
tết Trung thu năm 2022, trao 
38 suất quà, mỗi suất trị giá 300 
nghìn đồng cho trẻ em mồ côi 
do Thị đoàn đỡ đầu ở các địa 
phương: Đập Đá, Nhơn Hưng, 
Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu, Nhơn 
Thành, Nhơn An, Nhơn Phong, 
Nhơn Hạnh. UBND phường 

Các địa phương, đơn vị tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho thiếu nhi

Tặng quà trung thu cho thiếu nhi xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước). 
Ảnh: CHƯƠNG HIẾU

(BĐ) - Ngày 10.9, Công ty 
Điện lực Bình Định (PC Bình 
Định) bàn giao nhà tình nghĩa 
cho gia đình ông Phạm Văn 
Danh (ở thôn Bình Long, xã 
Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ). Gia 
đình ông Danh là gia đình 
chính sách gặp khó khăn về 
nhà ở do nhà cũ xuống cấp, 
có nguyện vọng được hỗ trợ 
kinh phí để xây nhà mới trong 
năm 2022. 

Qua khảo sát hiện trạng 
nhà ở và hoàn cảnh gia đình 
ông Danh, Phòng LĐ-TB&XH 
huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ 
Hiệp và Điện lực Phù Mỹ (PC 
Bình Định) đã thống nhất hỗ 
trợ 50 triệu đồng từ nguồn 
kinh phí do Tổng Công ty 

Điện lực miền Trung cấp, 
giúp gia đình ông Danh xây 
lại ngôi nhà mới vững chắc, 
an toàn.
Trước đó, chiều 9.9, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam TX Hoài Nhơn tổ chức 
nghiệm thu và bàn giao nhà 
đại đoàn kết cho gia đình bà 
Nguyễn Thị Tuyết Sa, thuộc 
diện hộ nghèo ở thôn Xuân 
Khánh, xã Hoài Mỹ.

Căn nhà được xây dựng 
cấp 4, do Tập đoàn Hoa Sen 
và Đảng ủy Khối các cơ quan 
Trung ương hỗ trợ 50 triệu 
đồng, phần còn lại do gia đình 
đóng góp.

NGỌC TÚ - TRUNG GIANG

Bàn giao nhà tình nghĩa 
và nhà đại đoàn kết tại 
Phù Mỹ, Hoài Nhơn

Công ty Điện lực Bình Định trao số tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông 
Danh.                                                                                                                                    Ảnh: PC Bình Định(BĐ) - Tối 10.9, tại TP Quy 

Nhơn, Tập đoàn FPT phối 
hợp với Trung tâm Nghiên 
cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân 
tạo Quy Nhơn (QAI - FPT 
Software) tổ chức lễ tổng kết, 
trao giải Cuộc thi Quy Nhơn AI  
Hackathon 2022. 

Đến dự lễ có các đồng chí: 
Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN; Nguyễn Tự Công 
Hoàng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh và lãnh đạo Sở TT&TT, Sở 
KH&CN.

Cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon 2022 khởi động vào 
ngày 21.8, thu hút hơn 250 đội 
đăng ký. Sau vòng loại (từ ngày 
21 - 30.8), có 6 đội bước tiếp vào 
chung kết, gồm: Laugh Tale, 
AIC, PSPCapital, CTA Matrix, 

CTA Gà con và NamCyan. Trận 
đấu chung kết đã diễn ra vào  
9 giờ ngày 10.9 tại ĐH FPT  
Quy Nhơn.

Vòng chung kết là bài toán 
ứng dụng AI trong việc lên lịch 
trình thích hợp nhất để du lịch 
Quy Nhơn (Bình Định). Ban 
tổ chức công bố bộ đề gồm 5 
tập dữ liệu để các nhóm đánh 
giá hiệu năng của thuật toán. 
Dựa trên thông tin của từng du 
khách như độ tuổi, ngân sách, 
thời gian..., 6 đội thi tối ưu thuật 
toán dựa trên model mẫu để 
đưa ra một lịch trình di chuyển 
qua các địa điểm du lịch, gợi 
ý các nhà hàng hay khách sạn 
phù hợp. Tổng hợp điểm của 
5 đề bài, đội có chiến thuật và 
thuật toán tối ưu nhất sẽ giành 
chiến thắng.

CUỘC THI QUY NHƠN AI HACKATHON NĂM 2022:

Đội Laugh Tale đạt giải nhất

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy (thứ hai từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ ba từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng thành 
viên đội Laugh Tale.                                                                                                         Ảnh: TRỌNG LỢI

Kết quả, đội Laugh Tale đạt 
giải nhất (150 triệu đồng); đội 
CTA Matrix đạt giải nhì (70 triệu 
đồng) và đội NamCyan đạt giải 
ba (30 triệu đồng).

Kết thúc cuộc thi, những mô 
hình đạt giải cao nhất sẽ được 
hoàn thiện, xây dựng thành trợ 
lý ảo du lịch cho mọi người.

Ông Vũ Hồng Chiên, Giám 
đốc QAI - FPT Software kỳ 
vọng ứng dụng sẽ hoàn thiện 
trong 6 - 12 tháng. Trên nền tảng 
này, người dùng có thể nhập 
một số thông tin như: Mức chi 
phí, mong muốn..., ứng dụng 
sẽ gợi ý địa điểm, hành trình 
tham quan, ăn uống, rút ngắn 
thời gian lên lịch trình chuyến 
đi thay vì phải đi tìm hiểu trên 
mạng. Lịch trình này chỉ mang 
tính gợi ý, người dùng có thể 
kiểm tra, điều chỉnh; trợ lý ảo sẽ 
tiếp tục ghi nhận những nguyện 
vọng này để những lần đề xuất 
tiếp theo phù hợp hơn. Các đơn 
vị cung cấp dịch vụ như nhà 
hàng, khách sạn cũng rút ngắn 
thời gian chuẩn bị khi nhận yêu 
cầu từ sớm, tăng trải nghiệm 
khách hàng.

Cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon năm 2022 do QAI, 
FPT Software tổ chức dưới sự 
bảo trợ truyền thông và chuyên 
môn của AI4VN. Chương trình 
AI4VN là ngày hội lớn nhất 
về AI tại Việt Nam, tổ chức 
thường niên bởi Bộ KH&CN và 
Aus4Innovation; Báo VnExpress 
là đơn vị đồng hành truyền 
thông và phối hợp tổ chức.        

TRỌNG LỢI

Đập Đá tặng 5 chiếc xe đạp, 
tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho 
học sinh nghèo vượt khó học tốt; 
tổ chức thăm, tặng 4.600 suất 
quà trung thu cho các trẻ em 
trên địa bàn phường với tổng 
kinh phí hơn 40 triệu đồng 
từ nguồn vận động các nhà  
hảo tâm.  
 Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo Sen Việt tổ chức chương 
trình Đêm hội trăng rằm cho 
thiếu nhi xã Phước Sơn, huyện 
Tuy Phước. Tại đây, Chi hội đã 
tặng 1.000 phần quà trung thu 
trị giá 61 triệu đồng và 90 suất 
học bổng trị giá 60,75 triệu đồng 
cho thiếu nhi mồ côi, có hoàn 
cảnh khó khăn. 
 Chi hội Bảo trợ bệnh nhân 

nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù 
Cát tặng 141 phần quà trị giá 
gần 14 triệu đồng cho trẻ em 

dân tộc thiểu số làng Trà Hương 
(xã Cát Lâm), làng Gia Trung 
(xã Cát Sơn), trẻ mẫu giáo xã 
Cát Minh cùng thiếu nhi xã Cát 
Tân và thị trấn Ngô Mây (huyện 
Phù Cát).
 Hội Bảo trợ người khuyết 

tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 
đã tổ chức trao 50 phần quà 
trung thu của nhà hảo tâm ở 
Quy Nhơn cho trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt và người khuyết 
tật trên địa bàn thành phố; mỗi 
phần là một hộp bánh trung thu 
trị giá 200 nghìn đồng. Dịp tết 
Trung thu năm 2022, Hội đã vận 
động nhà hảo tâm tặng tổng 
cộng 175 phần quà cho trẻ em 
khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc 
biệt trong toàn tỉnh.
 Lãnh đạo huyện Hoài Ân 

cùng đại diện Hội CTĐ huyện 
đã đến thăm, tặng quà trung thu 

 CA huyện Tây Sơn vừa 
tổ chức xây dựng 10 nhà vệ 
sinh cho các gia đình trên địa 
bàn xã Vĩnh An, kinh phí xây 
dựng mỗi nhà vệ sinh 10 triệu 
đồng. Tổng số tiền xây dựng 
100 triệu đồng, do đơn vị vận 
động cán bộ, chiến sĩ trong 
đơn vị đóng góp ủng hộ xã 
Vĩnh An xây dựng nông thôn 
mới, giúp xã hoàn thành tiêu 
chí số 17 về môi trường trong 
năm 2022.  TÍN TRỌNG

 Chiều 10.9, Hội CTĐ 
tỉnh phối hợp với Công ty 
Bảo hiểm Nhân thọ Prudential 

cho 120 học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn vươn lên học tốt của 
12 trường THCS trên địa bàn 
huyện. Mỗi phần quà trị giá 600 
nghìn đồng gồm 500 nghìn đồng 
tiền mặt cùng bánh kẹo.
 Xã đảo Nhơn Châu (TP 

Quy Nhơn) tổ chức chương 
trình “Đêm hội trăng rằm” và 
trao 20 suất quà của TP Quy 
Nhơn cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 
100 nghìn đồng tiền mặt và lồng 
đèn, bánh trung thu; tặng 350 
suất quà trung thu với tổng kinh 
phí gần 15 triệu đồng cho thiếu 
nhi trong xã.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, 
phối hợp các tổ chức chính trị 
- xã hội, gia đình ông Nguyễn 
Phi Hoàng, bà Lương Thị Hoa, 
tổ chức tặng 150 suất quà trung 
thu cho thiếu nhi trên địa bàn 
xã, mỗi suất trị giá 100 nghìn 
đồng; tặng 40 suất quà cho 
các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, mỗi suất trị giá 200  
nghìn đồng. 
 Ban Nữ công Khối Đảng 

tỉnh tổ chức chương trình “Vui 
hội trăng rằm” cho con cán bộ, 
công chức và người lao động 
đang công tác tại các cơ quan 
khối Đảng tỉnh. Tại chương 
trình, Ban tổ chức đã tặng gần 
250 suất quà trung thu.

CH.HIẾU - T.MINH - N.TÚ - 
L.XUÂN - T.TRỌNG - H.NGỌC

Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức 
chương trình “Cùng em đến 
trường” tặng 30 suất quà 
(ảnh, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng) cho học sinh 
nghèo hiếu học của 2 trường 
Tiểu học Hoàng Quốc Việt và 
THCS Tây Sơn (TP Quy Nhơn).

NGÂN QUỲNH

Ảnh: NGÂN QUỲNH
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NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Sau giờ làm thuốc hằng ngày, sân 
chơi trong khuôn viên TTYT TX An 
Nhơn lại rộn rã tiếng cười đùa của các 
em nhỏ. Trước đây, khoảnh sân này chỉ 
là bãi đất trống đặt ghế đá cho bệnh 
nhân ngồi thư giãn. Sau gần 1 tháng cải 
tạo, thi công, công trình mang tên “Sân 
chơi cho bệnh nhi” đã hoàn thành, có các 
hạng mục: Mái che, thảm xốp và các đồ 
chơi như bập bênh, thú nhún, cầu thang 
trượt, xích đu, đu quay… 

Sân chơi trị giá hơn 90 triệu đồng được 
đóng góp từ các ĐVTN Chi đoàn Trung 
tâm và nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn thị 
xã, với mong muốn mang đến không gian 
sinh hoạt thân thiện, an toàn cho bệnh nhi. 
Ý nghĩa hơn, các y, bác sĩ trẻ và các nhà 
hảo tâm chính là những “người thợ” tạo 
nên sân chơi này. “Sân chơi cho bệnh nhi” 
bắt đầu khi những chiếc lốp xe cũ, thanh 
sắt, dây xích, tấm ván được ĐVTN, nhà 
hảo tâm thu gom, sau đó làm sạch và dốc 
sức “tạo hình” thành những chiếc xích đu, 
cầu thăng bằng, bập bênh, bàn ghế… cho 
trẻ. Để thêm phần sinh động, các bạn trẻ 
còn sơn, vẽ những hình thù ngộ nghĩnh, 
bắt mắt. 

“Không cần quá tốn kém, chỉ với 
những vật liệu tái chế và tấm lòng, tôi 
và các ĐVTN Chi đoàn TTYT TX An 
Nhơn mong muốn mang tiếng cười đến 
những nơi trẻ em đang cần”, chị Nguyễn 
Thị Lệ Hiền (một nhà hảo tâm ở phường 
Nhơn Thành) chia sẻ.

Gần 17 giờ, bà Vương Thị Sinh (SN 
1963, ở xã Nhơn Khánh) lại đưa cháu là 
bé Phạm Khánh Ngọc (SN 2021) đang 
điều trị tại Trung tâm xuống chơi tại 
sân chơi. Bà Sinh cho biết, trước đây, bà 

Gửi đơn tới Báo Bình Định, bà Lê Thị 
Mai và Lê Thị Hương (cùng ở phường 
Bình Định, TX An Nhơn) trình bày: 
Căn cứ bản án số 74/2018/DS-PT ngày 
12.11.2018 của TAND tỉnh Bình Định về 
“tranh chấp chia di sản thừa kế theo pháp 
luật” thì ông Lê Minh Sơn (ở phường 
Bình Định) có nghĩa vụ giao cho bà Mai 
phần nhà có diện tích 31,57 m2 và đất có 
diện tích 77,22 m2 (gồm 44 m2 đất ở và  
33,22 m2 đất vườn) thuộc thửa đất số 75, 
tờ bản đồ số 03, tại khu vực Kim Châu 
(phường Bình Định). Bên cạnh đó, ông 
Sơn có nghĩa vụ chia phần di sản thừa kế 
và phân định mức giao quyền đất vườn cho 
bà Hương với số tiền hơn 194 triệu đồng.

Sau khi bản án có hiệu lực, bà Mai, bà 
Hương gửi đơn tới Chi cục Thi hành án 
dân sự (THADS) TX An Nhơn yêu cầu 
THA theo đúng quy định pháp luật. Tuy 
nhiên, đã 4 năm trôi qua, Chi cục THADS 
TX An Nhơn chưa tổ chức thi hành dứt 
điểm bản án; ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến quyền lợi hợp pháp của bà Mai và 

Dù đã bước sang tuổi 93, nhưng 
hằng ngày cụ Nguyễn Thị Kỉnh (ở 
thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện 
Phù Cát) vẫn phải còng lưng tắm giặt, 
cơm nước cho con trai bị bệnh tâm 
thần. Con trai cụ Kỉnh là anh Võ Đình 
Toàn, năm nay 47 tuổi, bị bệnh tâm 
thần gần 5 năm qua. Nhiều hôm anh 
bỏ nhà đi lang thang trong đêm tối, 
bà phải chạy vạy nhờ người đi tìm 
anh về.

Theo lời cụ Kỉnh, anh Toàn trước 
đây là thanh niên khỏe mạnh, bình 
thường, có vợ và con trai. Không hiểu 
sao tự dưng anh mắc bệnh trầm cảm, 
gia đình không biết để chạy chữa kịp 
thời, nên bệnh ngày càng nặng thêm. 
Từ khi anh phát bệnh, vợ anh dắt 
con trai bỏ đi. Anh đã được khám, 
chữa trị  nhiều lần nhưng không  
thuyên giảm. 

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội 
CTĐ xã Cát Lâm, cho biết: “Gia đình 
bà Kỉnh thuộc diện khó khăn và neo 
đơn của xã. Hội đã và đang vận động 
các nhà hảo tâm xây dựng lại căn 
bếp cho nhà bà. Hằng tháng, Hội 
cũng đến động viên và thăm hỏi hỗ 
trợ, lúc thì vài ký gạo, khi lon sữa 
để động viên được ngày nào hay 
ngày đó”.

2 mẹ con cụ Kỉnh chủ yếu sống 
dựa vào khoản trợ cấp xã hội, chỉ đủ 
mua thuốc cho anh Toàn và ít thức 
ăn đơn giản. Cuộc sống của hai mẹ 
con cụ Kỉnh còn rất nhiều khó khăn, 
thiếu thốn; rất mong sự giúp đỡ từ 
các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về 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!

NGÂN QUỲNH

“Sân chơi cho bệnh nhi” 
rộn tiếng cười trẻ thơ

Thời gian qua, bên cạnh điều trị, 
chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, 
các y, bác sĩ trẻ TTYT TX An Nhơn còn 
xây dựng công trình thanh niên “Sân 
chơi cho bệnh nhi”, tạo không gian 
vui chơi hữu ích cho các trẻ bị bệnh.

thường bế cháu đi qua các phòng bệnh 
khác chơi; mở phim hoạt hình trên điện 
thoại cho cháu xem khi ăn và y tá cho 
uống thuốc, nên khá tù túng và bí bách. 

“Ở sân chơi vừa có nhiều đồ chơi 
và đông bạn bè nên cháu tôi rất thích. 
Ngày nào cũng xuống sân chơi nên dần 
dà thành thói quen; cứ đến giờ, cháu lại 
đòi bế đi ngay và phấn khởi lắm”, bà 
Sinh cho hay.

Còn em Nguyễn Thị Thanh Lê (SN 
2011, ở xã Nhơn Mỹ), điều trị bệnh rối 
loạn tiêu hóa ở TTYT TX An Nhơn, chiều 
nào cũng xin phép mẹ cho xuống chơi 
nửa tiếng rồi lên lại phòng bệnh. Ở sân 
chơi, em thích nhất được chơi cầu trượt, 
trượt ống, ngồi thú nhún.

Theo điều dưỡng Mai Thị Cẩm Tiên, 
Phó Bí thư Chi đoàn TTYT TX An Nhơn, 
với các em thiếu nhi, được vui chơi, giải 
trí trong môi trường lành mạnh là nhu 
cầu chính đáng. Được sự đồng ý của Ban 
Giám đốc, Chi đoàn xây dựng khu vui 

chơi trong Trung tâm với mong muốn 
tạo sân chơi cho các bé trong thời gian 
điều trị; giúp các em hạn chế sử dụng 
điện thoại thông minh, ảnh hưởng đến 
sức khỏe.

Theo bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc 
TTYT TX An Nhơn, thời gian qua, các y, 
bác sĩ trẻ Chi đoàn Trung tâm đã phát 
huy vai trò xung kích, tình nguyện, tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Công 
trình “Sân chơi cho bệnh nhi” được đưa 
vào sử dụng chính là “điểm sáng” trong 
việc chăm lo tốt hơn cho các bệnh nhi. 
Tuy giá trị không lớn, nhưng công trình 
rất thiết thực, phù hợp với nhu cầu vui 
chơi của các cháu.

“Thời gian tới, Ban Giám đốc Trung 
tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
Chi đoàn tiếp tục vận động các nguồn 
lực, bổ sung thiết bị mới, kịp thời bảo 
dưỡng, sửa chữa thiết bị hư hỏng, duy 
trì tốt sân chơi ý nghĩa này”, bác sĩ Bình 
cho biết thêm.                      CHƯƠNG HIẾU

Bà Vương Thị Sinh đưa cháu gái xuống chơi tại “Sân chơi cho bệnh nhi” trong khuôn viên TTYT TX An Nhơn. 
Ảnh: C.H

4 năm chưa thi hành xong bản án

bà Hương.
Bà Mai cho biết: “Tôi đã nộp án phí 

theo đúng quy định pháp luật, nhưng 
bản án chưa thi hành dứt điểm. Chúng 
tôi đã già yếu mà phải vất vả đi nhiều nơi 
đề nghị THA, nhưng chưa có kết quả như 
mong muốn”.

Về việc này, theo Chi cục THADS TX 

An Nhơn, các quy định 
của Luật Đất đai và 
Luật THADS liên quan 
đến các bản án hoặc 
quyết định của tòa án 
về chia tài sản là quyền 
sử dụng đất còn chồng 
chéo, chưa thống nhất 
nên quá trình THA gặp 
nhiều khó khăn, vướng 
mắc. Cụ thể, khoản 2, 
Điều 106 Luật Đất đai chỉ 
quy định thu hồi toàn bộ 
thửa đất, chứ không quy 
định thu hồi đối với một 
phần thửa đất.  

Trong khi đó, theo bản án số 74/2018/
DS-PT thì chỉ thu hồi một phần thửa đất 
Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (sổ đỏ) cho ông Sơn. Ông Sơn 
lại không chịu giao sổ đỏ gốc cho cơ quan 
THADS làm cơ sở chỉnh lý, tách thửa cho 
người được THA. Đây là nguyên nhân 
chính khiến việc THA liên quan đến ông 

Sơn (người bị THA) và bà Mai, bà Hương 
(người được THA) kéo dài.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ông 
Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TX An 
Nhơn - Trưởng Ban chỉ đạo THADS TX 
An Nhơn đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến 
Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 
THADS tỉnh về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp 
cho ông Sơn để Chi cục THADS TX An 
Nhơn lập thủ tục kê biên tài sản THA; 
sau đó chỉnh lý, cấp lại sổ đỏ cho ông Sơn 
đúng với diện tích đất còn lại ông được 
sử dụng. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh 
chưa cho chủ trương về việc này.

Mong rằng, các ngành chức năng có 
liên quan của tỉnh và UBND TX An Nhơn 
sớm có biện pháp thi hành dứt điểm bản 
án; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các 
bên liên quan, tránh đơn thư khiếu nại 
vượt cấp, kéo dài.                         VĂN LỰC

Nhà và đất tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 03 mà bà Mai được hưởng 
một phần theo nội dung bản án số 74/2018/DS-PT.                          Ảnh: V.LỰC

Mẹ già 93 tuổi 
khốn khó nuôi con 
tâm thần

THEO ĐƠN, THƯ BẠN ĐỌC
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TIN VẮN 

Trung tâm huyện vùng cao 
An Lão cách QL 1 32 km và cách 
TP Quy Nhơn 115 km. Huyện có 
3 dân tộc chính là Kinh, Hre và 
Bana, mỗi dân tộc là một kho 
tàng văn hóa phong phú và đa 
dạng về nghi thức lễ cưới, cúng 
làng, cúng con nước; hát Ta lêu, 
Ka choi, hát ru; nhạc cụ cồng 
chiêng, sáo; các lễ hội mừng lúa 
mới, lễ hội cồng chiêng…

Nói đến cảnh đẹp ở An Lão, 
phải nhắc đến hệ thống sông, 
suối, thác, hồ đẹp như hồ thủy 
điện Sông Vố (thị trấn An Lão), 
thác Đá Ghe, thác Long Vo (xã 
An Hưng), hồ Hưng Long (xã 
An Hòa), thác 4 Tầng (xã An 
Quang), thác R’rê, thác Rông 
(xã An Vinh)...

Gần đây, khi nói đến An Lão, 
có thêm một địa danh mới để 
mọi người cùng tham quan, đó 
là hồ Đồng Mít. Đây là dự án 
thủy lợi trọng điểm của tỉnh 
được đầu tư xây dựng và hoàn 
thành cuối năm 2021, diện tích 
lòng hồ rộng 503,36 ha với cung 
đường bê tông chạy quanh hồ 
khá đẹp. Hiện hồ Đồng Mít đã 
được tích đầy nước tạo phong 
cảnh đẹp, góp thêm điểm đến 
du lịch hấp dẫn của huyện  
An Lão.

Trong tổng thể bức tranh 
thiên nhiên An Lão phải kể đến 
vẻ đẹp của vùng cao An Toàn. 
Ở độ cao hơn 1.000 m so với 

mực nước biển, An Toàn được 
ví von là “Cổng trời” của tỉnh 
Bình Định. Trong đó, Khu Bảo 
tồn thiên nhiên An Toàn với 
hệ sinh thái đa dạng, có nhiều 
loài động thực vật quý hiếm 
là nơi trải nghiệm thú vị dành 
cho những du khách yêu thích 
khám phá thiên nhiên với khí 
hậu mát mẻ. 

Sở hữu tài nguyên, tiềm 
lực du lịch phong phú như thế 
nhưng du lịch An Lão nhìn 
chung vẫn chưa có gì đáng kể. 
Công tác xây dựng, quy hoạch 
phát triển du lịch ở đây triển 
khai còn chậm; kết cấu hạ tầng 
giao thông chưa đồng bộ; việc 
thu hút đầu tư và đầu tư cơ sở 
hạ tầng tại các điểm tiềm năng 
du lịch còn nhiều khó khăn, 
chưa có nhà đầu tư chiến lược; 
các khu vui chơi giải trí phục 
vụ du khách còn hạn chế; công 
tác tuyên truyền quảng bá, xúc 

tiến đầu tư phát triển du lịch 
chưa được quan tâm, hiệu quả 
chưa cao… 

Ông Đinh Văn Phú, Phó Chủ 
tịch UBND huyện An Lão, cho 
biết: Huyện rất quan tâm đến 
việc phát triển du lịch và coi 
đây là ngành kinh tế mũi nhọn 
trong tương lai. Tuy vậy, dù 
đã quy hoạch 12 điểm du lịch 
trên địa bàn huyện, nhưng vẫn 
chưa có quy hoạch phân khu 
từng địa điểm. Do đó, chúng tôi 
kiến nghị tỉnh giúp chúng tôi có 
quy hoạch từng phân khu; quan 
tâm đến việc mở rộng, xây dựng 
các tuyến đường giao thông; thu 
hút các nhà đầu tư xây dựng hệ 
thống khách sạn, điểm vui chơi 
để thu hút khách du lịch. Bên 
cạnh đó, tăng cường quảng bá, 
giới thiệu những điểm đặc trưng 
của du lịch An Lão đến với nhiều 
người hơn.

Mới đây, Sở Du lịch đã tổ 

chức đợt khảo sát, đánh giá 
tài nguyên du lịch trên địa bàn 
huyện An Lão. Đây được coi là 
cơ sở để đánh giá, đề xuất xây 
dựng các điểm du lịch dựa theo 
tiềm năng của từng địa phương, 
nhằm đa dạng hóa sản phẩm và 
phát triển du lịch bền vững cho 
huyện vùng cao này.          LÊ NA

ĐIỂM ĐẾN

Đẹp nên thơ hồ Hóc Nhạn
Bên cạnh các điểm đến đã được nhiều người 

biết đến như: Mũi Vi Rồng, Hải đăng Hòn Nước, 
Hòn Đụn, bãi biển Tân Thành…, nhắc đến xã Mỹ 
Thọ, huyện Phù Mỹ, gần đây nhiều người đã kể 
đến hồ Hóc Nhạn ở thôn Chánh Đạo.

Từ khu di tích lịch sử Đèo Nhông - Dương 
Liễu xuôi về hướng Đông, sau khi qua đèo Bà 
Nam vài phút là sẽ đến hồ Hóc Nhạn. Đứng trên 
con đường bê tông, phóng tầm mắt ra xa, khách 
có thể quan sát toàn bộ cảnh hồ bao la được bao 
bọc bởi những dãy núi trập trùng, rừng cây xanh 
mướt. Quanh hồ là những tảng đá to nhỏ kỳ thú 
được tạo hóa sắp xếp theo nhiều bố cục hấp dẫn; 
những đàn dê của người dân chăn thả theo kiểu 
thả rông, chạy nhảy trên các vách đá trông rất lạ 
lùng…, cảnh trí nơi đây giúp khách tham quan 
dễ dàng có những khuôn hình đẹp. 

Mực nước hồ Hóc Nhạn khá ổn nên mặt hồ 
lúc nào cũng lăn tăn gợn sóng, ở đây có nhiều 

Tập huấn hỗ trợ 
hoạt động du lịch 
cộng đồng cho 
người dân Nhơn Châu

Ngày 9.9, tại xã Nhơn Châu, 
Phòng VH-TT TP Quy Nhơn tổ chức 
hội nghị tập huấn hỗ trợ hoạt động 
du lịch năm 2022 cho hơn 30 học 
viên là các hộ dân hoạt động du lịch 
cộng đồng và dịch vụ homestay ở 
xã Nhơn Châu.

Nội dung tập huấn tập trung 
vào các chuyên đề: Vai trò của cộng 
đồng địa phương trong phát triển du 
lịch cộng đồng bền vững; tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi trường 
trong phát triển du lịch bền vững; an 
toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh 
doanh ăn uống phục vụ du lịch. 
Đồng thời, các học viên được nghe 
một số nội dung về tâm lý, kỹ năng 
giao tiếp trong du lịch như: Kinh 
doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, kỹ 
năng bán hàng, kỹ năng hướng dẫn 
khách tham quan; những việc nên 
và không nên để phát triển du lịch 
bền vững; kỹ năng giao tiếp và xây 
dựng mối quan hệ với du khách…

LAI XUÂN - NGỌC PHƯỚC

TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH TỈNH LONG AN:

Nhiều dịch vụ chất lượng, hấp dẫn
Với thông điệp “Du lịch 

Long An an toàn, thân thiện, 
hấp dẫn”, “Tuần Văn hóa - Du 
lịch tỉnh Long An năm 2022”- 
diễn ra từ ngày 17.9 - 21.9 sẽ 
giới thiệu nhiều sản phẩm du 
lịch hấp dẫn, ẩm thực, các dịch 
vụ du lịch chất lượng gắn kết 
giá trị văn hóa đặc sắc của Long 
An. Đây cũng là cơ hội để Long 
An tìm kiếm đối tác, tổ chức các 
hoạt động xúc tiến đầu tư du 
lịch, đánh thức tiềm năng du 
lịch phong phú. Long An cũng 
mong muốn qua đó trao đổi, 
liên kết du lịch với một số địa 
phương trong nước và trên thế 
giới, từ đó mở rộng giao lưu 
văn hóa, tạo sự lan tỏa, nhân 

rộng những giá trị của văn hóa 
truyền thống.

Trong khuôn khổ Tuần Văn 
hóa - Du lịch tỉnh Long An có 
hội thảo “Phát triển bền vững 
du lịch Long An giai đoạn 2022- 
2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 
chương trình famtrip khảo sát, 
giới thiệu sản phẩm, tour du lịch 
mới Long An; giao lưu các loại 
hình nghệ thuật dân tộc, giao 
lưu đờn ca tài tử… Bên cạnh 
đó là các hoạt động sôi nổi như: 
Hội thi “Hoa khôi sông Vàm” 
năm 2022, Lễ hội ẩm thực đường 
phố, nghề truyền thống gắn với 
Hội chợ triển lãm OCOP, bắn 
pháo hoa tầm thấp…                  

(Theo VOV)

1. Gần đây, khi nói đến An Lão, có 
thêm một địa danh mới để mọi người 
cùng tham quan, đó là hồ Đồng Mít.

Ảnh: DŨNG NHÂN
2. Cách trung tâm thị trấn An Lão 

chỉ vài phút đi xe, thác Đá Ghe (xã 
An Hưng) thu hút nhiều người dân 
địa phương đến tham quan vào dịp  
cuối tuần.                    Ảnh: LÊ NA

3. Bên cạnh những vẻ đẹp tự nhiên 
hoang sơ, An Lão còn có những nét văn 
hóa đặc trưng của người H’re, Bana. 

- Trong ảnh: Du khách hòa cùng điệu 
cồng chiêng tại Thôn 1, xã An Toàn.                                                                              

Ảnh: LÊ NA

l Thực hiện Chương trình 
phát triển du lịch nông thôn 
trong xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025 của 
Thủ tướng Chính phủ, cả nước 
sẽ phát triển, chuẩn hóa các 
điểm đến và sản phẩm du lịch 
nông thôn, phấn đấu mỗi tỉnh, 
thành phố có ít nhất 1 điểm du 
lịch nông thôn được công nhận 
gắn với lợi thế về nông nghiệp, 
văn hóa, làng nghề hoặc 
môi trường sinh thái của địa 
phương; phấn đấu mỗi huyện 
nông thôn mới có tiềm năng 
du lịch xây dựng ít nhất 1 mô 
hình chuỗi liên kết du lịch nông 
nghiệp nông thôn đặc thù... 

(Theo HNM)
l 8 tháng đầu năm 2022, 

tổng số du khách quốc tế đến 
Việt Nam đạt hơn 1,2 triệu 
lượt, chủ yếu từ các quốc gia 
như: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, 
Đài Loan, Lào, Campuchia, Anh, 
Đức, Pháp... Cũng trong thời 
gian này, tổng số du khách nội 
địa đạt khoảng 79,8 triệu lượt. 
Ước tính, tổng thu từ du lịch 8 
tháng đầu năm 2022 khoảng 
356.600 tỷ đồng.  (Theo VNN)

loại cá tự nhiên nên một số khách tham quan sau 
vài lần đến đây, khi trở lại đã mang theo cần để 
trải nghiệm thú vui câu cá.Vùng ven hồ chưa có 
hàng quán nhưng ở đèo Bà Nam lại có nhiều điểm 
dịch vụ cung cấp đặc sản ẩm thực địa phương 
với giá khá mềm.                VĂN TỐ

An  Lão
Đánh thức tiềm năng  du lịch

1

Huyện vùng cao An Lão 
được thiên nhiên ưu ái với 
nhiều nguồn tài nguyên, 
tiềm năng để phát triển du 
lịch. Tuy nhiên, để đẩy mạnh 
phát triển du lịch, huyện 
vùng cao này vẫn cần làm 
thêm rất nhiều việc.

2 3
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Khánh thành trường 
mầm non ở vùng cao được 
xây dựng bằng nhựa tái chế

Ngày 9.9, tại thôn Ngải Phóng Chồ, 
xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh 
Lào Cai đã diễn ra lễ khánh thành và 
bàn giao trường mầm non Tương lai 
xanh - điểm trường đầu tiên được xây 
dựng bằng nhựa tái chế tại Việt Nam.

Điểm nhấn của công trình là được 
xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu tái 
chế giúp giảm phát thải 115 tấn nhựa. 
Trường mầm non Tương lai xanh có 
tổng diện tích 1.036 m2, với 3 lớp học, 
1 bếp ăn và 2 phòng chức năng, đảm 
bảo nhu cầu dạy và học mẫu giáo cho 
khoảng 100 học sinh.

Đây cũng là thông điệp cho thế hệ 
mầm non, thế hệ tương lai của đất nước 
về việc cùng nhau bảo vệ môi trường, 
nhằm hưởng ứng cam kết của Chính phủ 
tại Hội nghị cấp cao COP 26 sẽ xây dựng 
và triển khai các biện pháp giảm phát thải 
khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa để “đạt 
mức phát thải ròng bằng 0” vào năm 2050.

Dịp này, các đơn vị đã trao những 
món quà tinh thần cho các em nhỏ 
người dân tộc Mông, trong đó Hội Bảo 
vệ quyền trẻ em Việt Nam gửi tặng 120 
suất quà trị giá 60 triệu đồng tặng trẻ em 
huyện Mường Khương nhân dịp năm 
học mới và tết Trung thu.       

(Theo phunuvietnam.vn)

Tham gia hoạt động của hội phụ nữ 
địa phương đã lâu, song, chị Nguyễn 
Thị Thu Thanh (SN 1986, ở xã Cát 
Hiệp, huyện Phù Cát) mới chỉ nảy ra 
ý tưởng tạo nên “bộ sưu tập thời trang 
tái chế” gần đây.

Chị Thanh chia sẻ: “Tận dụng 
nguồn nguyên vật liệu có sẵn ở nhà, 
tôi cùng các chị em trong Hội LHPN 
xã và Đoàn Thanh niên nhất trí cùng tổ 
chức buổi trình diễn “cây nhà lá vườn” 
như là cách tuyên truyền về việc tái sử 
dụng nhựa và các chất liệu tương tự 
cho người dân trong xã”.

Ý tưởng trên lập tức được hưởng 
ứng. Nhiều chị em đóng góp bao bì 
ny lông, bao đựng cám, giấy báo… rồi 
cùng tập trung tìm tòi, thử nghiệm, 
cho ra mắt những bộ trang phục hoàn 
chỉnh, đẹp mắt.

Chính vì nguyên liệu độc đáo nên 
khâu ráp nối, hoàn thiện cũng khác với 
thông thường. Thay vì dùng chỉ khâu, 
các chị dùng dây thun làm thành đai 

Hào hứng với thời trang tái chế
Ngoài hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần hay “biến tấu” rác thải nhựa 
thành vật dụng trang trí nhà cửa, chị em 
còn sáng tạo, kéo dài vòng đời của chất liệu 
trên bằng cách tạo nên các bộ trang phục 
độc đáo. Buổi trình 

diễn trang 
phục tái chế 
do Hội LHPN 

và Xã đoàn 
Cát Hiệp phối 

hợp tổ chức.                                                          
Ảnh: Hội LHPN 

xã Cát Hiệp

lưng, sau đó cắt bao đựng cám tạo thành 
thắt lưng. Váy cũng được tạo hình bằng 
cách chồng nhiều lớp bao bì ny lông, 
sau đó tỉa gọn, tạo hiệu ứng mềm mại. 
Với nguyên liệu là giấy báo, việc ráp nối 
cũng cần tỉ mỉ hơn để tránh hư hỏng.

Sau khi hoàn thành, bộ sưu tập đã 
được ra mắt trong buổi giao lưu, tuyên 
truyền về chống rác thải nhựa. Vốn lo 
lắng về phản ứng của người dân, thế 
nhưng, sự hào hứng, những lời khen 
ngợi từ hàng ghế khán giả đã xua tan 
nỗi lo ấy.

Dõi theo từng bộ trang phục được 
trình diễn trên sân khấu, chị Nguyễn 
Huỳnh Nga (ở thôn Hội Vân, xã  

Cát Hiệp) hào hứng: “Lần đầu tiên, 
thời trang tái chế xuất hiện ở xã; đây 
là phần tôi thích thú nhất xuyên suốt 
buổi giao lưu. Tôi hy vọng có thể cùng 
chị em tạo nên những sản phẩm tương 
tự ở các chương trình sau”.

Bà Ngô Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN 
xã Cát Hiệp, cho biết: “Hội LHPN xã 
triển khai buổi giao lưu, trình diễn trang 
phục tái chế để góp phần đổi mới cách 
thức tuyên truyền, chú trọng vào các hoạt 
động có sức lan tỏa. Ngoài ra, Hội còn 
đẩy mạnh các mô hình bảo vệ môi trường 
như “ngôi nhà xanh”, “phân loại rác thải 
tại nhà”, thu hút sự tham gia của nhiều 
hội viên”.                                  DIỆU NGỌC

Để nhà vui, xóm yên
Nhớ lại khoảng thời gian 

khi mới đón con đầu lòng, vợ 
chồng anh Phạm Thanh Tuấn 
và chị Nguyễn Thị Lãnh (ở 
thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước) không khỏi 
trầm ngâm. Ngày đó, hai vợ 
chồng bận bịu cả ngày: Chồng 
làm thợ hồ, vợ lao động chân 
tay, ai thuê gì làm nấy, với hy 
vọng đứa trẻ sinh ra sẽ có cuộc 
sống đầy đủ hơn. Thế nhưng, 
đó cũng là lúc mâu thuẫn nảy 
sinh bởi áp lực và sự thiếu đồng 
cảm. Những trận cãi vã, lời qua 
tiếng lại dần nhiều hơn, đẩy gia 
đình đến nguy cơ đổ vỡ.

Nhận thấy bầu không khí 
ngày một căng thẳng, bà Đỗ Thị 
Mỹ Ly (SN 1968, Chi hội trưởng 
Chi hội phụ nữ thôn Quảng 
Tín), cũng là hàng xóm thân 
thiết của gia đình anh Tuấn, chị 
Lãnh, liền hỏi thăm để tìm cách 
“giảng hòa”. Được vợ chồng 
tin tưởng, chia sẻ đầu đuôi câu 
chuyện, bà lựa lời khuyên can, 
giúp hai người hiểu rõ góc nhìn 
của đối phương, từ đó cảm 
thông cho nhau.

“Cô Ly là thế hệ đi trước, 

Giữ hòa khí, hàn gắn mâu thuẫn
Nhờ lợi thế gần gũi, hiểu tâm 
lý, những phụ nữ làm công 
tác tư vấn, hòa giải ở cơ sở 
luôn có mặt lúc cần thiết, nỗ 
lực giải quyết mọi chuyện 
theo hướng “chuyện lớn 
thành chuyện nhỏ, chuyện 
nhỏ thành không có gì”, giúp 
gia đình yên ấm, xóm làng 
yên vui.

Bà Ly (trái) thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với chị em để nắm bắt tình hình khi 
mâu thuẫn xảy ra.                                                                                                                               Ảnh: D.L

giàu kinh nghiệm sống nên chỉ 
rõ đúng sai cho chúng tôi hiểu 
một cách tế nhị, nhẹ nhàng mà 
vẫn hợp lý, hợp tình. Cô còn 
giúp vợ chồng tôi tìm ra cách 
dung hòa giữa công việc với 
chăm lo gia đình, để vợ chồng 
cùng chia sẻ khó khăn, xây 
dựng mái ấm. Nhờ đó, chúng 
tôi đã hòa thuận, ít cãi vã hơn 
hẳn”, chị Lãnh nói.

Không chỉ giữ hòa khí trong 
gia đình, chị em còn kịp thời 
hỏi han, hàn gắn mâu thuẫn 
trong xóm với nhau. Từng khó 
chịu vì hàng xóm sát vách là bà 
Nguyễn Thị Tuyết Mai (ở khu 
phố 5, phường Ghềnh Ráng, TP 
Quy Nhơn) thường xuyên sử 
dụng than tổ ong gây khói bụi, 
chưa xử lý rác thải từ hải sản 
phù hợp khiến không khí bị 
ô nhiễm, bà Phạm Thị Tuyết đã 
viết đơn gửi chính quyền địa 
phương nhờ xử lý.

Để sự việc không phức 

tạp thêm, bà Ngô Thị Linh  
(SN 1960, Chi hội trưởng Chi 
hội phụ nữ khu phố 5) đã gặp 
mặt, cho hai bên nói lên suy 
nghĩ của mình. Sau đó, bà chỉ 
ra sự gần gũi, gắn kết giữa 
tình làng nghĩa xóm, để hai 
bên thông cảm cho nhau hơn. 
Từ đó, tìm ra tiếng nói chung 
bằng cách thống nhất cách xử 
lý vấn đề: Bà Mai sẽ hạn chế sử 
dụng than tổ ong trong khu vực 
gần nhà, đồng thời trang bị các 
thùng có nắp đậy kín để tránh 
mùi hôi thối của rác thải ảnh 
hưởng đến môi trường chung.

Chuyện to hóa nhỏ, 
chuyện nhỏ hóa không

Với tinh thần “chuyện to hóa 
nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”, 
cán bộ phụ nữ ở cơ sở luôn lắng 
nghe, tìm hiểu sự vụ; từ vị trí 
trung lập đưa ra cách giải quyết 
phù hợp. Đây cũng là kênh gần 
nhất, vừa dễ tiếp cận với thực 

tế vụ việc, vừa giúp người dân 
giải tỏa bức xúc. Do đó, để làm 
tốt việc tư vấn, hòa giải, chị 
em đều “bỏ túi” ít nhiều kinh 
nghiệm thực tế.

Có hơn 20 năm hoạt động 
hội cũng như tư vấn, hòa giải 
hàng chục trường hợp mâu 
thuẫn tại địa phương, bà Ly 
hiểu rõ tầm quan trọng của 
công tác này. Với bà, việc chủ 
động giúp chị em nhìn nhận 
vấn đề, giải quyết khúc mắc 
là điều cốt lõi để hòa giải 
thành công.

Bà Ly chia sẻ: “Đôi khi, 
người trong cuộc sẽ khó có 
cái nhìn đầy đủ, khái quát về 
vấn đề bởi đang bị cảm xúc chi 
phối. Do đó, người làm công 
tác hòa giải như tôi cần làm sao 
để chị em có cái nhìn đa chiều, 
khách quan hơn. Có như thế, 
việc giải quyết mâu thuẫn mới 
chính xác”.

Việc hòa giải thành công 

không chỉ cần sự khéo léo, gần 
gũi mà còn cần đến yếu tố nhanh 
nhạy trong nắm bắt mức độ tiến 
triển của sự việc. Nếu kịp thời 
biết và tư vấn khi mâu thuẫn chỉ 
mới “nhen nhóm”, nhiều khả 
năng, mâu thuẫn, tranh chấp sẽ 
sớm được giải quyết.

Nhờ thường xuyên gần gũi, 
được chị em tin tưởng, bà Linh 
dần trở thành “tổng đài tư vấn” 
của nhiều phụ nữ trong khu 
phố, việc thu thập thông tin 
nhờ đó thuận lợi hơn. Bà bật 
mí: “Cần gần gũi, trò chuyện 
thường xuyên để chị em tin 
tưởng, từ đó dễ mở lòng tâm sự 
khi có mâu thuẫn xảy ra. Như 
vậy, người hòa giải như tôi sẽ 
thuận lợi hơn trong việc tiếp 
cận câu chuyện từ cả hai phía. 
Sau đó, cần lựa lời khuyên giải 
sao cho tế nhị, động viên hai 
bên thẳng thắn giải quyết, dần 
hàn gắn tình cảm trở lại”.

DƯƠNG LINH

Bà Linh (trái) tích cực động viên chị em mở lòng, chia sẻ khúc mắc để kịp thời 
“gỡ rối”, hòa giải.                                                                                                                    Ảnh: D.L
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Náo nức nhập học trường nghề
Cuối tháng 8, đầu tháng 9, 
học sinh sinh, viên khóa mới 
của các trường nghề tất bật 
nhập học. Các bạn thể hiện 
rõ sự háo hức trước một khởi 
đầu mới. 

Sinh viên lớp Cao đẳng Điện tử công nghiệp A K16 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã bắt đầu tuần học đầu tiên với giờ 
thực hành trên máy móc, thiết bị.             Ảnh: N.M

Nỗ lực mới
Hồ Văn Hảo (24 tuổi, ở xã 

Phước An, huyện Tuy Phước) 
từng có hai năm học đại học, 
sau đó tham gia nghĩa vụ quân 
sự trong hơn hai năm. Mùa hè 
vừa qua chính thức ra quân, 
Hảo nộp đơn vào học Trường 
CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn, hiện là sinh viên năm 
nhất lớp Cao đẳng Điện tử 
công nghiệp A K16. 

Sau 1 tuần bắt đầu năm học 
mới, Hảo đã làm quen với bạn 
bè, nhanh chóng thích nghi với 
môi trường mới; được giao làm 
lớp trưởng. “Cả em và các bạn 
trong lớp đều xác định là sẽ cố 
gắng trong học tập, làm sao để 
vững nghề, phấn đấu tìm được 
việc làm sau khi ra trường”, 
Hảo cho biết. 

Cũng từng học đại học 
rồi quyết định nghỉ, tham gia 
quân ngũ và khi hoàn thành 
nghĩa vụ thì quay lại với việc 
học, Trần Duy Kha (25 tuổi, ở 
xã Phước Thuận, huyện Tuy 
Phước) đã chọn ngành thú y 
tại Trường CĐ Cơ điện - Xây 
dựng và Nông lâm Trung bộ; 
hiện là sinh viên lớp Cao đẳng 
Thú y K48. Theo Kha, lựa chọn 
này có sự ảnh hưởng của người 
cha cũng đang làm nghề thú y. 
Với sự hỗ trợ và dẫn dắt của 
cha, cùng với sự đào tạo của 
trường, Kha tin mình sẽ hoàn 
thành chương trình học và có 
thể bắt đầu với nghề sau 3 năm. 

Chọn học nghề ở tuổi 15, 
em Nguyễn Văn Bin (ở phường 
Nhơn Hưng, TX An Nhơn) 
đã trở thành tân sinh viên 
lớp Trung cấp Kỹ thuật máy 
lạnh và điều hòa không khí 
K48 Trường CĐ Cơ điện - Xây 
dựng và Nông lâm Trung bộ. 
Mỗi ngày, Kha đều đặn chạy 
xe máy đến cơ sở 2 của trường 

(xã Cát Tân, huyện Phù Cát) để 
học văn hóa vào buổi sáng, học 
nghề vào buổi chiều. 

Bin kể: “Hồi đầu, khi em 
nói với ba mẹ rằng mình sẽ học 
nghề, ba mẹ có bàn thêm với 
em là ráng học hết cấp 3, lấy 
bằng tốt nghiệp THPT rồi đi 
học nghề chưa muộn. Nhưng 
em muốn có khởi đầu mới. Sức 
học đến cuối năm lớp 9 của em 
là trung bình. Thật vui là ba 
mẹ đã tôn trọng ý kiến của em. 
Học nghề sau khi vừa hết bậc 
THCS, em cũng giúp gia đình 
tiết kiệm một khoản học phí 
nhờ chính sách miễn học phí 
của Nhà nước”.

 
Đảm bảo chất lượng 
đào tạo

Đến ngày 8.9, Trường CĐ 
Kỹ thuật Công nghệ Quy 
Nhơn đã có 1.162 sinh viên 
nhập học (trong tổng số 1.338 
sinh viên trúng tuyển), đạt 
tỷ lệ 86,8%. Trong đó, có 696 
sinh viên cao đẳng, 466 sinh 
viên hệ trung cấp. Hoạt động 
tuyển sinh vẫn tiếp tục. 

Theo bà Võ Thị Tuyết 
Nhung, Phó Hiệu trưởng 
Trường CĐ Kỹ thuật Công 

nghệ Quy Nhơn, năm nay, 
các ngành nghề thế mạnh 
của khối kỹ thuật tiếp tục 
đạt được kết quả tuyển sinh 
tốt. Đặc biệt, ngành Công 
nghệ thông tin đạt được kết 
quả tuyển sinh cao hơn so 
với mọi năm với 4 lớp (2 lớp 
Cao đẳng, 2 lớp Trung cấp) 
khoảng 150 học sinh, sinh 
viên, cho thấy triển vọng về 
đào tạo nhân lực công nghệ 
thông tin tại trường. 

Với việc tổ chức học trực 
tiếp ngay từ đầu năm học 

2022 - 2023, khác với việc phải 
học trực tuyến vì ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 trong 
học kỳ một của năm ngoái, 
học sinh, sinh viên được tiếp 
xúc với thầy cô, được truyền 
cảm hứng về nghề nghiệp, tạo 
động lực học tập. Đồng thời, 
được tiếp xúc trực tiếp, thực 
hành bằng máy móc, trang 
thiết bị hiện đại, kích thích 
tư duy tìm hiểu, khám phá, 
sáng tạo. Ngoài ra, các phong 
trào của lớp, trường, tổ chức 
Đoàn, Hội sẽ làm đời sống 

tinh thần của các em phong 
phú hơn, hứng thú hơn.     

“Sau khi chính thức hợp 
nhất với Trường CĐ Bình 
Định vào năm 2021, trường 
đào tạo đa ngành, đa nghề 
hơn. Song, quan điểm của 
nhà trường là dù đa ngành 
đa nghề thì chất lượng đào 
tạo đặt lên hàng đầu. Công 
tác đào tạo sẽ gắn với nhu cầu 
việc làm của học sinh, sinh 
viên, đẩy mạnh liên kết với 
DN, hỗ trợ tìm việc làm cho 
các em”, bà Nhung chia sẻ. 

Đến nay, Trường CĐ Cơ 
điện - Xây dựng và Nông lâm 
Trung bộ đã có hơn 615 học 
sinh, sinh viên nhập học. Liên 
quan đến công tác tuyển sinh, 
ông Vũ Xuân Phong, Phó 
Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ 
điện - Xây dựng và Nông lâm 
Trung bộ cho biết: Trường 
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động truyền thông, thông 
tin về nghề nghiệp, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, hoạt động 
liên kết với DN, các điều kiện 
việc làm… trên các trang điện 
tử, mạng xã hội của trường. 
Đồng thời, kết nối với các 
trường phổ thông để tuyên 
truyền hướng nghiệp, phân 
luồng đối với học sinh THCS, 
THPT, tạo nền tảng cho công 
tác tuyển sinh những năm tới. 

“Năm nay, trường tiếp tục 
hợp tác với DN để tạo điều 
kiện cho sinh viên thực tập, 
tranh thủ được trang thiết bị 
của DN, cùng sự hướng dẫn, 
hỗ trợ của đội ngũ chuyên 
gia của DN, đưa nhà giáo 
đi thực tế tại DN. Ngoài ra, 
trường áp dụng công nghệ 
thông tin trong giảng dạy, 
quản lý, chẳng hạn như “số 
hóa” nguồn tài  l iệu,  bài 
giảng, chương trình đào tạo, 
giáo trình; áp dụng thi trắc 
nghiệm qua phần mềm của 
trường (được xây dựng từ 
một đề tài nghiên cứu khoa 
học của trường)… Trường 
cũng sẽ chú trọng về đào tạo 
kỹ năng mềm cho sinh viên”, 
ông Phong nói thêm.                  

NGUYỄN MUỘI

QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO PHƯỜNG QUANG TRUNG (TP QUY NHƠN):

Hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo
N g à y  5 . 9 ,  Đ ả n g  ủ y, 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam phường Quang Trung 
(TP Quy Nhơn) tổ chức trao 
hỗ trợ vốn cho 2 hộ nghèo 
trên địa bàn phường, gồm: 
Hộ chị Nguyễn Thị Mùi và 
chị Lâm Thị Chuẩn (cùng ở 
khu phố 8). Mỗi hộ được hỗ 
trợ 10 triệu đồng từ Quỹ Vì 
người nghèo phường để phục 
vụ đầu tư mua bán thức ăn, 
từng bước nâng cao thu nhập, 
thoát nghèo. 

Chị Lâm Thị Chuẩn cho 
biết: “Với số tiền được hỗ 
trợ từ phường, tôi sẽ mua 
nguyên liệu, đồ dùng để phát 
triển gian thức ăn đường 
phố nhỏ tại vỉa hè của mình. 

Tôi mong phát huy được 
đồng vốn hỗ trợ để có thể 
vươn lên trong cuộc sống,  
thoát nghèo”. 

Năm 2022, có 4 hộ nghèo 
của phường Quang Trung 
được Quỹ Vì người nghèo 
phường hỗ trợ vốn để sản 
xuất, kinh doanh, thoát nghèo 
bền vững. Nhằm đảm bảo mục 
tiêu phấn đấu đến năm 2025, 
phường Quang Trung không 
còn hộ nghèo, cả hệ thống 
chính trị của phường vào 
cuộc quyết liệt với công tác 
tác giảm nghèo. Trung bình 
mỗi năm, phường phấn đấu 
giúp đỡ 2 - 3 hộ nghèo thoát 
nghèo. Ngoài được hỗ trợ vốn 
để làm ăn, các hộ nghèo còn 

được trợ giúp thường xuyên 
từ cán bộ khu phố, phường 
khi gặp khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình kinh doanh, 
sản xuất. 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, 
Chủ t ịch UBND phường 
Quang Trung, cho biết: “Số 
tiền hỗ trợ từ Quỹ Vì người 
nghèo phường không quá lớn 
nhưng chúng tôi mong sẽ tạo 
động lực tinh thần để các hộ 
nghèo vươn lên. Đây đều là 
những hộ nghèo có phương 
án sản xuất kinh doanh khả 
thi, được các khu phố và 
phường chọn lựa để đảm bảo 
tính bền vững của hoạt động 
hỗ trợ”.

 AN PHƯƠNG

TUY PHƯỚC:

Hoàn thành hỗ trợ lao động thuê trọ
(BĐ) - Thông tin từ Phòng 

LĐ-TB&XH huyện Tuy Phước, 
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động 
theo Quyết định số 08/2022/
QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của 
Thủ tướng Chính phủ, toàn 
huyện có 8 DN lập hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với 
125 người lao động. UBND 
huyện thẩm định, tổng hợp 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Kết quả, có 8 DN/125 lao 
động được hỗ trợ với tổng 
kinh phí 193 triệu đồng. Trong 
đó, có 114 người lao động 
đang làm việc trong DN được 
hưởng mức hỗ trợ 500 nghìn 
đồng/người/tháng, thời gian 
hỗ trợ từ 1 - 3 tháng, với số tiền  

171 triệu đồng; có 11 người lao 
động quay trở lại thị trường lao 
động được hỗ trợ theo mức 1 
triệu đồng/người/tháng, thời 
gian hỗ trợ từ 1 - 3 tháng, với 
số tiền 22 triệu đồng. Đến ngày 
31.8, huyện Tuy Phước đã hoàn 
tất việc giải ngân cho các đơn 
vị để hỗ trợ cho người lao động 
theo quy định.

Công tác triển khai chính 
sách được thực hiện công khai, 
có sự tham gia giám sát của 
Mặt trận, hội đoàn thể các cấp. 
Chính sách có ý nghĩa nhân 
văn, góp phần phục hồi sản 
xuất, kinh doanh, đảm bảo đời 
sống và việc làm cho người lao 
động trên địa bàn huyện. 

N.M

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung 
bộ tiếp cận máy móc, thiết bị.           Ảnh: Trường Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ 
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Bình Định

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

Bố trí trụ sở 
làm việc mới cho
CA phường Thị Nại

(BĐ) - UBND tỉnh đã đồng ý 
về chủ trương cho điều chuyển 
trụ sở làm việc cũ của UBND 
phường Thị Nại (địa chỉ số 129 
Đống Đa, TP Quy Nhơn) cho 
CA phường Thị Nại để bố trí 
làm trụ sở làm việc; đồng thời, 
chuyển giao trụ sở làm việc cũ 
của CA phường Thị Nại (địa 
chỉ số 51 Đống Đa, TP Quy 
Nhơn) về địa phương quản lý, 
xử lý. 

CA tỉnh chịu trách nhiệm 
thực hiện đầy đủ các thủ tục 
điều chuyển, chuyển giao, tiếp 
nhận các cơ sở nhà, đất nêu 
trên theo quy định; báo cáo Bộ 
CA có văn bản đồng ý chuyển 
giao trụ sở làm việc cũ của CA 
phường Thị Nại về địa phương 
quản lý, xử lý trước khi thực 
hiện thủ tục điều chuyển trụ sở 
làm việc cũ của UBND phường 
Thị Nại.                               M.LÂM

Bắt giữ đối tượng 
trộm cắp tài sản 
sau 6 giờ 

Cơ quan CSĐT CA TX Hoài 
Nhơn đang củng cố hồ sơ để 
xử lý đối tượng La Văn Cương 
(SN 1998, ở khu phố Thiện 
Chánh, phường Tam Quan 
Bắc) về hành vi trộm cắp tài 
sản.

Trước đó, ngày 26.8, được 
bà Đào Thị Phúc (44 tuổi, 
ở khu phố Thiện Chánh, 
phường Tam Quan Bắc) thuê 
sửa chữa nhà, đối tượng La 
Văn Cương đã lén lút, lợi 
dụng sơ hở của chủ nhà, trộm 
cắp hơn 8 triệu đồng và 1 dây 
chuyền; ước tính thiệt hại hơn 
32 triệu đồng.

Nhận được tin báo, sau hơn 
6 giờ triển khai các biện pháp 
nghiệp vụ, CA phường Tam 
Quan Bắc đã điều tra làm rõ 
và bắt giữ La Văn Cương, kịp 
thời thu hồi toàn bộ tài sản, tang 
vật của vụ án.

(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

15 giờ một ngày đầu tháng 9, 
mặc dù trên đường nội bộ dẫn 
vào chung cư Simona (phường 
Ngô Mây, TP Quy Nhơn) có đến 
2 biển báo cấm, song vẫn có 7 ô 
tô đang dừng, đỗ tại đây. Khi 
được lực lượng chức năng nhắc 
nhở, một vài chủ xe đã nhanh 
chóng điều khiển xe đi chỗ 
khác, song cũng có không 
ít trường hợp bị CA lập 
biên bản vi phạm hành 
chính và dán thông báo 
lên xe. 

“Tôi biết là đậu sai, 
nhưng mình sinh sống 
tại chung cư này nên đậu 
luôn cho tiện việc di chuyển. 
Với lại, tôi cũng thấy nhiều 
người đậu xe ở đây”, một người 
vi phạm phân bua.

Tương tự, tại đường Xuân 
Thủy (đường vào chung cư 
Hoàng Văn Thụ), đường Bế Văn 
Đàn (đường vào chung cư Long 
Thịnh), đường Nguyễn Huệ (đi 
qua căn hộ khách sạnTMS Quy 
Nhơn)… cũng không khó bắt 
gặp tình trạng ô tô dừng, đỗ sai 
quy định, gây ách tắc giao thông 
và mất mỹ quan đô thị. 

Không chỉ vậy, trên địa bàn 
TP Quy Nhơn còn nhiều khu 
vực thường xuyên xuất hiện 
tình trạng dừng, đỗ xe sai quy 
định như khu vực quanh Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành, các 
tuyến đường Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Thị Minh Khai, khu 

Mạnh tay xử lý tình trạng 
đậu, đỗ xe sai quy định

vực gần Cảng Quy Nhơn và tại 
một số tuyến vành đai đi vào 
thành phố...  

Theo trung tá Ngô Hoài Bảo, 
Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự 
(CA TP Quy Nhơn), việc đậu, 
đỗ xe trái quy định diễn ra khá 
phức tạp; nóng nhất hiện nay 
là tại các khu chung cư, tuyến 
đường có đông quán ăn uống. 
Sau khi xác định được những 
tuyến, khu vực phức tạp này, 
Đội bố trí lực lượng tuần tra, 
xử lý theo từng chuyên đề, đa 
dạng các khung giờ trong ngày; 
quá trình xử lý vi phạm, vừa 
giải thích vừa thông báo lỗi để 
người dân cùng nắm bắt và tuân 

thủ quy định.
“Đối với các phương tiện 

vi phạm ít ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động giao thông trực tiếp, 
không có lái xe, lực lượng sẽ ghi 
hình hiện trạng phương tiện và 
dán thông báo cho người vi 
phạm biết, sau đó tiến hành 
các bước xử lý đúng quy trình. 
Hầu hết các chủ phương tiện vi 
phạm đều chấp hành xử phạt 
theo quy định”, trung tá Bảo 
cho biết.

Hiện nay, ngoài xử phạt trực 
tiếp, các lực lượng chức năng 
còn xử lý thông qua trích xuất 
hình ảnh, dữ liệu từ các camera 
được lắp đặt tại các tuyến phố. 
Từ đầu năm 2022 đến nay, Đội 
CSGT - Trật tự (CA TP Quy 
Nhơn) đã lập biên bản xử lý 
hơn 2.100 trường hợp đậu, đỗ 
xe không đúng nơi quy định, 
trong đó tại các khu vực chung 

cư gần 600 trường hợp.  
Thời gian qua, lực lượng 

chức năng của TP Quy Nhơn 
tăng cường tuần tra, xử lý để tạo 
cho người dân thói quen tuân 
thủ các quy định khi tham gia 
giao thông nói chung và dừng, 
đỗ xe đúng quy định nói riêng. 
Đồng thời, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, bố trí các vị trí đậu 
xe phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh 
ý thức lơ là của một bộ phận 
người dân, thực tế cho thấy cơ 
sở hạ tầng chưa đáp ứng kịp 
nhu cầu phát triển của xã hội. 

“Bây giờ tôi đã tạo cho mình 
thói quen dừng, đỗ ô tô đúng 
quy định. Tuy nhiên, cũng mong 
lãnh đạo thành phố, tỉnh có giải 
pháp đầu tư, bố trí đủ các điểm 
đậu xe khi lượng phương tiện 
ngày càng tăng”, ông Trần Văn 
Tuấn (ở phường Lê Lợi) chia sẻ.   

KIỀU ANH

Cuối tháng 8.2022, Phòng Cảnh sát 
kinh tế (CA tỉnh), CA huyện Phù Cát 
và lực lượng quản lý thị trường phối 
hợp kiểm tra, phát hiện 662 vỏ chai 
LPG (vỏ bình gas) các loại của Đặng 
Văn Tùng (SN 1992, ở Phú Kim, xã Cát 
Trinh, huyện Phù Cát), không có hóa đơn 
chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại cơ 
quan CA, Tùng khai nhận thay vì mua 
bình gas mới của những nơi có giấy tờ 
rõ ràng giá từ 600 nghìn đồng/vỏ, Tùng 
mua từ một số người bán ve chai, phế 
liệu với giá mỗi vỏ rẻ hơn rất nhiều, chỉ 
130 nghìn - 180 nghìn đồng. 

Cũng trong tháng 8, lực lượng CA 
phát hiện lái xe Quách Văn Phúc (SN 
1979, trú xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) 
điều khiển ôtô 47C-194.25 kéo rơ-mooc 
47R-003.36, đang có hành vi san chiết gas 
trái phép từ bồn chứa trên rơ-mooc sang 
các bình gas đặt trong kho chứa hàng 
của Trần Quang Ngọc (SN 1994, ở xã Mỹ 
Trinh, huyện Phù Mỹ) tại thôn Chánh 
Thuận (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ).

Đậu, đỗ phương tiện sai quy 
định không chỉ làm mất mỹ 
quan mà còn tiềm ẩn nguy 
cơ gây ùn tắc và tai nạn giao 
thông. Lực lượng cảnh sát 
giao thông - trật tự (CA TP 
Quy Nhơn) đã và đang tăng 
cường kiểm tra, xử lý nghiêm 
tình trạng này.

CA TP Quy Nhơn dán thông báo vi phạm lên các phương tiện dừng, đỗ sai quy định 
tại khu vực chung cư Simona.                                     Ảnh: K.A

Theo Điều 5, 
Nghị định 100/2019/

NĐ-CP của Chính phủ về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ, đường sắt, 
hành vi dừng xe, đỗ xe sai quy định 
có nhiều mức xử phạt khác nhau, 
từ 200 nghìn đồng đến 1,2 triệu 

đồng; một số hành vi nghiêm 
trọng có thể bị phạt từ 

10 - 12 triệu đồng. 

Đấu tranh với các sai phạm trong kinh doanh, san chiết gas
Tại thời điểm bắt 

giữ, trong kho của 
Ngọc có 32 bình gas 
đã được bơm và 42 
bình gas chưa bơm. 
Ngọc không xuất 
trình được các giấy 
tờ liên quan đến địa 
điểm san chiết này.

Tính từ đầu năm 
2022 đến nay, lực 
lượng Cảnh sát kinh 
tế (CA tỉnh) đã phối 
hợp với các đơn vị liên 
quan bắt giữ, xử lý 5 
vụ việc vi phạm trong 
kinh doanh gas, tạm giữ trên 3.500 chai 
LPG các loại với tổng giá trị hàng hóa 
trên 500 triệu đồng; xử phạt vi phạm 
hành chính hơn 367 triệu đồng.

Theo thượng tá Nguyễn Trung Hải, 
Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (CA 
tỉnh), các quy định pháp luật về quản 
lý hoạt động nhập khẩu, san chiết, kinh 

doanh gas ngày càng được hoàn thiện, 
góp phần làm giảm các hành vi vi phạm. 
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trên lĩnh 
vực này vẫn còn diễn ra phức tạp. Các 
tổ chức, cá nhân chiếm giữ, trao đổi, 
mua bán các loại chai gas không thuộc 
quyền sở hữu, hết hạn kiểm định, sửa 
chữa mà không có giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất, sửa chữa… Một số 
lái xe vận chuyển gas lợi dụng sơ hở 
trong công tác quản lý để trộm cắp 
và san chiết gas trái phép cho các cá 
nhân không có giấy phép kinh doanh, 
san chiết gas… Các sai phạm này ảnh 
hưởng đến người tiêu dùng cũng như 
các DN kinh doanh gas.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh 
tế tăng cường tuyên truyền để nâng cao 
trách nhiệm trong việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về kinh doanh gas; 
phát hiện, phản ánh, tố giác kịp thời các 
hành vi vi phạm trong hoạt động kinh 
doanh gas… Đồng thời, chú trọng công 
tác nắm tình hình, phát hiện, phối hợp 
với các lực lượng chức năng bắt giữ, 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; 
hạn chế tình trạng san chiết gas trái 
phép, sử dụng bình gas không đảm bảo 
chất lượng… gây nguy cơ cháy nổ; góp 
phần ổn định thị trường, bảo vệ người 
tiêu dùng và DN.

T.LONG

Phòng Cảnh sát kinh tế (CA tỉnh) kiểm tra một cơ sở kinh doanh gas ở 
Khu kinh tế Nhơn Hội.                          Ảnh: T.L



“TỪ SÁCH, TÔI TÌM THẤY 
LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG…”

Sinh ra trong thời kỳ đất 
nước đầy khó khăn, mất cha 
mẹ từ sớm, ông Trần Văn Nhẫn 
có cơ may tìm thấy “người dẫn 
đường”, lý tưởng cách mạng 
từ việc học, đọc những trang 
sách quý.

● Ông tìm thấy niềm đam mê 
với việc đọc từ thời gian nào?

- Tôi đã tìm thấy niềm đam 
mê với việc đọc từ lúc còn trẻ, 
khi đang học cấp II ở Trường 
Quốc học Quy Nhơn. Lúc bấy 
giờ, việc đọc sách nhằm phục 
vụ cho việc học tập các môn 
khoa học tự nhiên và xã hội ở 
nhà trường. 

Khi đi thoát ly tham gia 
cách mạng, phục vụ Chiến 
dịch Đông Xuân 1953 - 1954 tại 
chiến trường Tây Nguyên, sau 
đó tập kết ra miền Bắc, công 
tác ở Đoàn TNXP Trung ương, 
Tổng đội công trình của Tổng 
cục Bưu điện, quyển sách đầu 
tiên mà tôi và bạn bè thích 
thú chuyền tay nhau đọc là 
“Vượt Côn Đảo” của nhà thơ 
Phùng Quán. Thời kỳ học ở 
Trường ĐH Kỹ thuật Thông 
tin liên lạc, tham gia công 
tác ở Đoàn Thanh niên Cứu 
quốc, tôi say mê đọc “Thép 
đã tôi thế đấy” của nhà văn 
Nikolai A.Ostrovsky. 

● Quyển sách nào đã góp 
phần làm nên những dấu 
ấn đặc biệt trong sự trưởng 
thành của ông?

- Đó chính là quyển “Thép 
đã tôi thế đấy”! 

Thế hệ chúng tôi thán phục 
nhân vật Pavel Corsaghin 
trong tiểu thuyết. Câu chuyện 
về người thanh niên ở Liên 
Xô xa xôi Pavel Corsaghin 
đã truyền lửa cho tôi ,  bồi 
dưỡng cho tôi lý tưởng sống 
tốt đẹp: “Đời người chỉ sống 
có một lần.  Phải sống sao 
cho khỏi xót xa,  ân hận vì 
những năm tháng đã sống 
hoài, sống phí, cho khỏi hổ 
thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn 
đớn của mình, để khi nhắm 
mắt xuôi tay có thể nói rằng: 
Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta 
đã hiến dâng cho sự nghiệp 
cao đẹp nhất trên đời,  sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng 
loài người...”. 

Từ đó, giúp tôi củng cố 
và khẳng định con đường đã 
chọn, một lòng theo Đảng, 
theo Bác Hồ làm cách mạng. 
Suốt những năm học ở trường, 
sau khi ra công tác ở Sở Bưu 
điện TP Hà Nội, nhờ quá trình 
phấn đấu, tôi được kết nạp 
vào Đảng đúng ngày 3.2.1960, 
ngày kỷ niệm 30 năm thành 
lập Đảng. 

Sách soi đường cho tuổi trẻ, 
là bạn của tuổi già

Ở tuổi 88, ông Trần Văn Nhẫn - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội khóa IX, nguyên 
Chủ tịch UBND tỉnh, vẫn giữ được sự minh mẫn, say mê đọc sách, báo. Với ông, việc đọc từ yêu cầu của học tập, công 
tác đã từng bước chuyển hóa thành sự lựa chọn chủ động, một thói quen an lành, đầy hứng thú. Sách in dấu trên 
suốt chặng dài sống, làm việc, cống hiến của ông.

BẠN ĐỒNG HÀNH QUÝ GIÁ
Từ khi còn trẻ đến về già, 

nguyên Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Văn Nhẫn luôn  đồng hành 
cùng sách. Việc đọc giúp ông rèn 
luyện sức khỏe, trí nhớ, tiếp tục 
có những đóng góp tâm huyết 
cho tỉnh nhà. 

● Đọc là tự học, là cách học 
tốt nhất. Ông nghĩ gì về quan 
điểm này?

- Đúng vậy. Đọc sách là 
tự học, là cách học tốt nhất. 
Đọc sách không những chỉ bồi 
dưỡng cho mình kiến thức, kỹ 
năng sống, mà còn có phương 
pháp đối nhân xử thế, rèn luyện 
nhân cách; cũng là một phương 
sách học tập, làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Bác 
Hồ đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
của cuộc sống. Vả lại, đọc sách 
cũng là loại hình lao động trí 
óc, giải trí, giúp con người 
thanh thản, an lạc, tự tin. 

Lúc còn trẻ, còn học ở 
trường, đọc sách phục vụ cho 
việc học tập. Đến khi trưởng 
thành, tham gia công tác cách 

mạng, đọc sách giúp mình xử 
lý công việc hằng ngày và thực 
hiện nhiệm vụ được giao, như 
đọc và nghiên cứu các Nghị 
quyết của Đảng, các văn bản 
quy phạm pháp luật, các chính 
sách của Nhà nước. 

Khi tuổi đã cao, về hưu, 
thì đọc sách là phương pháp 
dưỡng sinh nhằm rèn luyện, 
duy trì sức khỏe, trí nhớ, phòng 
ngừa lão hóa về thần kinh. 
“Đọc sách đối với trí tuệ cũng 
như thể dục đối với thân thể 
con người”, “Sách là người bạn 
tốt nhất của tuổi già, đồng thời 
là người chỉ dẫn tốt nhất của 
tuổi trẻ”.  

Với tôi, đọc sách đã góp 
phần bổ sung thêm kiến thức, 
bồi dưỡng năng lực, kỹ năng, 
nhân cách, mở rộng tầm nhìn, 
từ đó giúp tôi hoàn thành 
nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng 
và nhân dân giao phó. 

● Ông có thể chia sẻ về 
“những người bạn đặc biệt” 
của mình khi về hưu?

- Đã ngót 20 năm từ ngày tôi 
về hưu. Ngoài việc vận động 

vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm đóng 
góp, đề xuất những ý kiến tâm 
huyết, xác đáng, đầy trách nhiệm 
với các đồng chí lãnh đạo đương 
nhiệm, ngõ hầu góp một phần 
nhỏ của mình thực hiện các Nghị 
quyết của Đảng, xây dựng và 
phát triển tỉnh nhà ngày càng 
giàu mạnh, phồn vinh vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh. Đồng 
thời, thực hiện lời dạy của các 
bậc tiền bối: “Quốc gia hưng 
vong, thất phu hữu trách”. 

“MUỐN CHĂM HỌC 
PHẢI CHĂM ĐỌC”

Sự phát triển của internet, 
sự hối hả của cuộc sống hiện đại 
đang dần thay đổi khái niệm 
về việc đọc. Là một người đọc 
truyền thống, ông Nhẫn đã có 
những lời khuyên quý giá cho 
người trẻ về việc đọc.  

● Ông có lời khuyên nào dành 
cho người trẻ về việc đọc? 

- Bác Hồ có nói: “Một năm 
khởi đầu bằng mùa xuân/ Đời 
người khởi đầu bằng tuổi trẻ”. 
Nguyễn Trãi khi xưa cũng đã 
dạy: “Nên thợ, nên thầy nhờ 
chăm học/ No ăn, no mặc bởi 
chăm làm”. Thực hiện lời dạy 
của các vị tiền bối, tuổi trẻ là 
thời đẹp nhất, sung mãn nhất 
về thể lực, minh mẫn nhất về 
trí tuệ, việc chăm học chăm làm 
rất quan trọng.

Trước hết, muốn chăm học 
phải chăm đọc. Chính nhờ có 
đọc và học mới nâng cao nhận 
thức, bổ sung kiến thức trên các 
lĩnh vực khoa học, công nghệ, 
rèn luyện kỹ năng sống, nhân 
cách con người, học tập kinh 
nghiệm, gương sáng của các 
thế hệ đi trước. 

Đối với thế hệ trẻ, tôi có lời 
khuyên: Các cháu phải ra sức 
chăm học, chăm đọc, chăm làm, 
rèn đức, luyện tài theo tư tưởng, 
đạo đức của Bác Hồ, xây dựng 
cho mình một nghị lực vượt khó, 
lao động sáng tạo, nuôi dưỡng 
ước mơ hoài bão; làm bất kỳ 
việc gì, đi bất cứ nơi nào mà Tổ 
quốc cần, hy sinh không sờn, khó 
khăn không nản, nuôi dưỡng ý 
chí lập thân lập nghiệp, phải đi 
trên chính đôi chân của mình, 
nói và làm bằng chính con tim, 
khối óc của mình. 

Đồng thời, rèn luyện sự kỷ 
luật, trung thực, tự tin, khiêm 
tốn, đối nhân xử thế bằng cái 
tâm, kế thừa và phát huy truyền 
thống của thế hệ đi trước, có 
những người đã ngã xuống vì 
sự trường tồn của dân tộc, vì 
độc lập của Tổ quốc thân yêu. 
Trả lời bằng được mấy vần thơ 
của cố nhà thơ Tố Hữu: “Có 
những đêm mắt chập chờn mơ 
ước/ Lại bâng khuâng… Tự hỏi 
mình sau trước/ Cho cuộc đời, 
cho Tổ quốc thân yêu/ Ta đã 
làm gì và được bao nhiêu?”. 

● Xin cảm ơn và chúc ông 
thật nhiều sức khỏe!

NGUYỄN MUỘI (Thực hiện)

thể lực hằng ngày, tôi dành 
thời gian đọc báo, đọc sách về y 
học liên quan đến một số bệnh 
thường gặp ở người cao tuổi 
như bệnh tim mạch, nội tiết, 
thần kinh, cơ xương khớp… 
giúp tôi phòng và trị bệnh, kéo 
dài tuổi thọ. 

Ngoài ra, tôi còn đọc thêm 
các loại sách về lịch sử, văn học, 
thơ ca… để giải trí, hiểu biết 
thêm về lịch sử đất nước, con 
người Việt Nam nói chung và 
tỉnh nhà nói riêng. Ví dụ như: 
Tuyển tập Hồ Chí Minh; “Búp 
sen xanh”, “Bác về” (nhà báo 
Sơn Tùng); Lịch sử các triều đại 
nhà Nguyễn; Triều đại nhà Tây 
Sơn và anh hùng dân tộc Quang 
Trung - Nguyễn Huệ; thơ “Nhật 
ký trong tù” (Chủ tịch Hồ Chí 
Minh), các tập thơ của cố nhà 
thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên, 
Xuân Diệu, Xuân Quỳnh… Từ 
đó, giúp tôi tăng thêm lòng tự 
hào dân tộc, nhận thức rõ hơn 
về nghĩa vụ, trách nhiệm đối 
với quê hương đất nước. 

● Ông là một trong những 
nguyên lãnh đạo có nhiều đóng 
góp, đề xuất sâu sắc, tâm huyết 
cho các lãnh đạo tỉnh đương 
nhiệm mỗi khi được lấy ý kiến. 
Việc đọc, theo dõi, cập nhật 
thông tin thời sự phải chăng đã 
góp sức cho những ý kiến xác 
đáng, tâm huyết ấy? 

- Đúng vậy. Tuy đã về hưu, 
nhưng với niềm đam mê từ thời 
trẻ, tôi vẫn tiếp tục đọc sách, 
báo, theo dõi thời sự trong và 
ngoài nước, nghiên cứu các 
Nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, 
trước hết là để làm tròn nhiệm 
vụ của người đảng viên. 

Tôi cũng dành thời gian 
tham gia các diễn đàn, hội 
nghị, hội thảo do Ban Thường 

Ông Trần Văn Nhẫn bên tủ sách tập hợp các loại sách về lịch sử, văn học, thơ ca…      Ảnh: N.M

Ông Trần Văn Nhẫn tham gia góp ý tại Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên 
lãnh đạo tỉnh về quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 do Tỉnh ủy tổ chức vào tháng 8.2022.                                      Ảnh: TIẾN SỸ

8 CHỦ NHẬT, 11.9.2022 Bình Định
toasoanbaobinhdinh@gmail.com
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Bình Định

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống 
chí, quyển 9, mặt khắc 6 ghi ngắn gọn 
về lịch sử huyện Phù Cát như sau: 
“Huyện Phù Cát: Ở phía Nam của 
phủ. Đông Tây cách nhau 59 dặm; 
Nam Bắc cách nhau 30 dặm; phía Đông 
giáp biển; phía Tây giáp Sơn man; phía 
Nam giáp giới huyện Tuy Viễn, phủ 
An Nhơn; phía Bắc giáp giới huyện 
Phù Mỹ. Nguyên là đất huyện Phù Ly. 
Năm Minh Mạng thứ 7, thuộc phủ Quy 
Nhơn kiêm lý. Năm Minh Mạng thứ 13, 
chia huyện Phù Ly, đặt tên như hiện 
nay nhưng vẫn do phủ kiêm lý như cũ. 
Năm Tự Đức thứ 18 đổi do phủ thống 
hạt, đặt tri huyện. Nay lãnh 4 tổng,  
127 xã thôn ấp”.

Còn với lịch sử huyện Phù Mỹ, 
cũng trên mặt khắc 6 của Mộc bản 
sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 
9 ghi rằng: “Huyện Phù Mỹ: Ở phía 
Nam của phủ. Đông Tây cách nhau 
58 dặm; Nam Bắc cách nhau 57 dặm; 
phía Đông giáp biển; phía Tây giáp 
địa giới hai huyện Hoài Nhơn và Phù 
Cát; phía Nam giáp giới huyện Phù 
Cát; phía Bắc giáp giới huyện Bồng 
Sơn. Nguyên là đất Phù Ly. Năm Minh 
Mạng thứ 13 (1832), trích đặt huyện 
này. Năm Tự Đức thứ 5 do phủ kiêm 
nhiếp; năm thứ 18, lại đặt như cũ. Nay 
lãnh 4 tổng, 123 xã thôn”.

Như vậy, theo ghi chép của Mộc 
bản sách Đại Nam nhất thống chí thì 
vào năm Nhâm Thìn (1832), tên huyện 
Phù Ly bị bãi bỏ và huyện này chính 
thức được chia làm hai huyện là Phù 
Cát và Phù Mỹ, lấy dòng sông La Tinh 
làm ranh giới. Sự kiện vua Minh Mạng 
cho đổi tên huyện Phù Cát và Phù Mỹ 
không chỉ được khắc ghi trong Mộc 
bản sách Đại Nam nhất thống chí mà 
Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính 
biên đệ nhị kỷ, quyển 85, mặt khắc 
12, 13 cũng ghi như sau: “Tỉnh Bình 
Định: Thống trị 2 phủ gồm An Nhân, 
Hoài Nhân và 5 huyện Tuy Viễn, Tuy 
Phúc, Phù Cát, Phù Mỹ, Bồng Sơn. 

l Từ “Đường Cách mệnh” đến “Sửa 
đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên 
thế kỷ, tác giả: PGS.TS. Bùi Đình Phong. 

Những điều Bác 
viết trong hai tác 
phẩm: Đường Cách 
mệnh và Sửa đổi 
lối làm việc không 
chỉ đưa sự nghiệp 
đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, 
xây dựng chế độ 
dân chủ nhân dân 
đến thắng lợi, mà 
còn soi sáng cho 

sự nghiệp xây dựng CNXH trước đây và 
công cuộc đổi mới hiện nay. Nếu Đường 
Cách mệnh được coi là tác phẩm lý luận 
mở đường cho cách mạng Việt Nam 
thì Sửa đổi lối làm việc lại có ý nghĩa cả 
về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan trực 
tiếp đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng; sửa đổi lối làm việc của cán bộ, 
đảng viên. Tác giả ví đó như Ánh sáng 
xuyên thế kỷ chính là vì những giá trị ấy.

l Tình khúc chiều mưa, hòa tấu 
guitar của Vĩnh Tâm. Những câu chuyện 
tình được kể bằng âm thanh lãng đãng 

guitar, đưa người 
nghe êm trôi 
với tiềm thức ca 
từ, giai điệu của 
những bài hát rất 
nổi tiếng về mưa. 
Tình khúc chiều 
mưa là một album 

nhẹ nhàng, sâu lắng đáng dành thời 
gian lắng nghe, nhất là một ngày giao 
mùa sang mưa... Cơn mưa phùn, Đường 
xa ướt mưa (Đức Huy), Tình khúc chiều 
mưa (Nguyễn Ánh 9), Tháng sáu trời mưa 
(Hoàng Thanh Tâm), Mưa ngâu (Thanh 
Tùng)... 

l Rửa chén cùng mẹ, tùy bút của 
Nhà báo Nguyễn Đình Xê là một phần 
nghĩ suy đọng lại sau nhiều năm bộn bề 

với công việc. Người 
đàn ông tóc đã ngả 
màu hé ra kiểu kể 
chuyện xâu chuỗi 
tâm tư, bày ra một 
mảng đời, những 
nghĩ suy về mái ấm, 
về người thân, về bạn 
bè và quê kiểng, điều 
mà khi viết báo hiếm 
thấy ông bộc lộ. Tùy 

bút của Nguyễn Đình Xê nhẹ nhàng với 
những phác họa nhưng sau con chữ của 
ông, hoàn cảnh, con người, số phận hiện 
lên đủ để lay động người đọc, buộc người 
đọc lần tìm ký ức.                              ĐÔNG A

Trước khi trở thành nhà thơ chuyên 
nghiệp, Nguyễn Bùi Vợi đã là một thầy 
giáo dạy môn Ngữ văn. Có lẽ vậy chăng 
mà thơ ông giản dị, mực thước và đằm 
sâu cảm xúc. Có rất nhiều bài thơ hay 
nhen cảm hứng từ mùa thu và năm 
học mới, trong đó Ngày khai trường 
của Nguyễn Bùi Vợi là tác phẩm giàu ấn 
tượng, khiến người đọc nhớ mãi.

Bài thơ có năm khổ, khổ nào cũng 
chan chứa một niềm vui sướng. Đầu tiên 
là khung cảnh buổi sáng mùa thu với 
bầu trời trong xanh và hình ảnh bạn nhỏ 
tung tăng chân sáo đi dự lễ khai trường 
mà lòng vui mở hội: Sáng đầu thu trong 
xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày 
khai trường/ Vui như là đi hội. Tâm trạng 
náo nức của bạn nhỏ trong bài thơ 
được nhìn qua lăng kính của tác giả nên 

được miêu tả khá tỉ mỉ. Sau ba tháng hè 
xa trường xa lớp, học trò gặp lại nhau 
mới xúc động làm sao. Nhà thơ diễn tả 
niềm vui ấy với một niềm chứa chan xúc 
động: Gặp bạn, cười hớn hở/ Đứa tay bắt 
mặt mừng/ Đứa ôm vai bá cổ/ Cặp sách 
đùa trên lưng.

Hình ảnh nối tiếp nhau, tất cả cứ 
rối rít qua các trạng thái và hành động 
bằng phép điệp cấu trúc, phép liệt kê 
nên trong cùng một không gian mà mọi 
thứ cứ như nhún nhảy, xao động hẳn 
lên: “cười hớn hở”, “tay bắt mặt mừng”, 
“ôm vai bá cổ”. Thích nhất là câu thơ giàu 
nghệ thuật nhân hóa nhưng diễn tả rất 
hay và tinh tế niềm vui, niềm xúc động 
dâng trào của các bạn học trò nhỏ “cặp 
sách đùa trên lưng”. Hóa ra các bạn nhỏ 
gặp nhau trong ngày đầu năm học mới 

nên vui đùa hớn hở, cái cặp sách trên 
lưng theo đó cũng “đùa” theo. Chữ “đùa” 
sống động, tươi vui và thật ngộ nghĩnh. 
Ta có cảm giác nhà thơ đang nheo mắt 
cười thật hồn hậu, tin yêu khi nhìn các 
em vui chơi trong buổi tựu trường.

Nhờ đó, cảm xúc vui sướng trào 
dâng mãnh liệt qua cái nhìn trong sáng, 
ngây thơ: Thầy cô trẻ lại, sân trường màu 
nắng cũng tươi mới hơn, lá cờ Tổ quốc 
như reo vui trong gió sớm thu về: Nhìn 
các thầy, các cô/ Ai cũng như trẻ lại/ Sân 
trường vàng nắng mới/ Lá cờ bay như reo. 
Khổ thơ trên có bốn câu mà có đến ba 
cảm nhận từ điểm nhìn của bạn nhỏ. 
Tất cả như chan hòa, sống động, reo 
vui cùng tiếng lòng hát ca trong buổi 
tựu trường. Sau điểm nhìn ấy, nhà thơ 
lại chuyển về sự quan sát qua cái nhìn 

của chính mình. Phải tinh lắm, yêu lắm 
các hoạt động của học trò, Nguyễn Bùi 
Vợi mới diễn tả thật đúng và hay cảnh 
tượng đầy xao xuyến: Từng nhóm đứng 
đo nhau/ Thấy bạn nào cũng lớn/ Năm 
xưa bé tí teo/ Giờ lớp ba, lớp bốn.

Và bài thơ khép lại bằng tiếng trống 
ấm áp, sáng trong như một niềm hy 
vọng vô bờ: Tiếng trống trường gióng 
giả/ Năm học mới đến rồi/ Chúng em đi 
vào lớp/ Khăn quàng bay đỏ tươi.

Ngày khai trường mở đầu bằng hình 
ảnh bầu trời thu trong xanh, kết thúc 
là màu thắm tươi của khăn quàng các 
em bước vào lớp học. Một màu xanh 
của ước mơ, một thắm tươi tràn đầy hy 
vọng. Nhờ thế, khép lại bài thơ rồi, lòng 
chúng ta vẫn vui sướng không nguôi.

LÊ THÀNH VĂN

XEM - NGHE - ĐỌC190 năm danh xưng 
huyện Phù Cát, Phù Mỹ

Lần theo nguồn sử liệu, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ vốn có lịch sử rất lâu đời. Trước đây, hai huyện này 
thuộc đất Chiêm Thành; sau khi sáp nhập vào Đại Việt, huyện Phù Cát và Phù Mỹ có chung tên gọi là huyện Phù 
Ly. Qua Di sản Mộc bản triều Nguyễn, ta có thể hiểu rõ ràng hơn về lịch sử liên quan đến hai địa phương này.

Nguyên huyện Tuy Viễn chia làm 2 
huyện Tuy Viễn, Tuy Phúc; nguyên là 
huyện Phù Ly chia làm 2 huyện Phù 
Cát, Phù Mỹ... Ba huyện Phù Cát, Phù 
Mỹ, Bồng Sơn, vẫn để là phủ Hoài 
Nhơn”. Mộc bản sách Khâm định Đại 
Nam hội điển sự lệ, quyển 36, mặt 
khắc 16 cũng ghi về việc này như sau: 
“Năm thứ 13 (1832), đổi trấn làm tỉnh, 
đặt thêm phủ An Nhơn, đem huyện 
Tuy Viễn thuộc phủ Hoài Nhơn chia 
làm 2 huyện Tuy Viễn, Tuy Phước phụ 
thuộc vào. Lại chia huyện Phù Ly làm 
2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ thuộc về 
phủ Hoài Nhơn”.

Như vậy, sự kiện vua Minh Mạng 
cho thành lập tỉnh Bình Định, 2 huyện 
Phù Cát và huyện Phù Mỹ là sự kiện 
quan trọng được cả 3 bộ chính sử, địa 
chí lớn nhất của triều Nguyễn ghi chép 

lại chi tiết, đầy đủ, toàn diện và sáng 
tỏ. Các bộ sách này đều thống nhất 
cho rằng dấu mốc năm Nhâm Thìn 
(1832) là thời gian xuất hiện danh xưng 
huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ. Đây 
được xem là sự kiện trọng đại, phản 
ánh nấc thang phát triển không ngừng 
của huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ. 

Có thể nói, trong suốt 190 năm 
qua kể từ năm Nhâm Thìn (1832) 
đến nay, tên gọi “huyện Phù Cát” và 
“huyện Phù Mỹ” vẫn luôn được sử 
dụng ổn định và hiện hữu trên bản đồ 
Tổ quốc. Người dân Phù Cát và Phù 
Mỹ, mỗi lần nhắc đến danh xưng này 
đều dâng trào niềm tự hào về những 
giá trị văn hóa, lịch sử đã được cha 
ông dày công khai phá và hun đúc từ 
nghìn đời qua.

CAO THỊ QUANG

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 9, mặt khắc 6 ghi về lịch sử 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ. 
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Năm học mới & một mẩu ký ức cũ
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Bình Định

Hàng loạt cầu thủ của CLB 
Phù Đổng ở giải hạng Nhất 
Quốc gia đã đăng đàn lên 
mạng xã hội để đòi quyền lợi 
vì chưa nhận được đồng lương 
nào suốt 5 tháng qua. CLB Phù 
Đổng hiện đang xếp ở vị trí thứ 
9/12 tại giải hạng Nhất Quốc 
gia 2022. Trước đó, vì những 
khúc mắc trong vấn đề lương 

thưởng nên HLV Nguyễn 
Trung Kiên đã từ chức sau trận 
Phù Đổng thắng 1 - 0 Phú Thọ 
tại vòng 8 giải hạng Nhất 2022 
hôm 22.7. Nhà cầm quân người 
Nam Định lên tiếng đòi hỏi 
quyền lợi cho toàn đội nhưng 
không được đáp ứng nên chủ 
động xin nghỉ. 

CLB bóng đá Phù Đổng 

là một CLB bóng đá chuyên 
nghiệp thành lập vào năm 
2015 có trụ sở tại Hà Nội, 
hoạt động theo mô hình CLB 
bóng đá cộng đồng, theo đó 
đội bóng không thuộc về ông 
bầu nào, mỗi hội viên, người 
hâm mộ chính là thành viên 
của đội bóng. CLB bóng đá 
Phù Đổng có nhà tài trợ chính 

là công ty Mitsubishi Motors 
Việt Nam, việc tài trợ không 
đơn thuần là quảng bá thương 
hiệu, Mitsubishi Motors Việt 
Nam mong muốn góp phần hỗ 
trợ ươm mầm cho tài năng thể 
thao của Việt Nam cũng như 
thắt chặt mối quan hệ hợp tác 
Việt Nam - Nhật Bản. 

(Theo bongdaplus)

 Sáng 10.9, Hội thao 
Khối thi đua Sản xuất - Kinh 
doanh và Dịch vụ 1 đã khai 
mạc tại Công ty In Nhân dân 
Bình Định. Tham gia hội thao 
có gần 100 VĐV là cán bộ, 
nhân viên, người lao động 8 
công ty thuộc Khối thi đua 
Sản xuất - Kinh doanh và Dịch 
vụ 1. Các VĐV tranh tài ở các 
môn: Bóng bàn, cầu lông và 
bóng đá mini 7 người. Trong 
khuôn khổ Hội thao còn có 
chương trình thi hát karaoke 
giữa các đơn vị. Dự kiến Hội 
thao bế mạc chiều 11.9. 

ĐỨC MẠNH
 Chủ nhà Campuchia đề 

xuất bán bản quyền truyền 
hình SEA Games 32 - 2023 
và cam kết sẽ công khai minh 
bạch việc chia lợi nhuận của 
bản quyền truyền hình đối với 
các quốc gia tham dự Đại hội, 
và trong tương lai điều này sẽ 
thực hiện liên tục.Nếu đề xuất 
của Campuchia thành hiện 
thực, đây sẽ là bước ngoặt đối 
với Liên đoàn thể thao Đông 
Nam Á, bởi từ trước đến nay 
chưa quốc gia đăng cai SEA 
Games nào thực hiện điều này.

(Theo SGGP)
 Giải vô địch điền kinh, 

bơi thể thao người khuyết 
tật toàn quốc 2022 đã khai 
mạc vào sáng 10.9, tại SVĐ 
điền kinh, thuộc Trung tâm 
Huấn luyện và thi đấu thể dục, 
thể thao Hà Nội. Giải đấu năm 
nay thu hút hơn 400 VĐV của 
17 đơn vị tỉnh, thành, ngành 
trong cả nước tham gia tranh 
tài hơn 200 bộ huy chương.

(Theo HNM)

VIETNAM MOUNTAIN 
MARATHON 2022:

VĐV Trần Duy 
Quang vô địch 
cự ly 160 km

(BĐ) - Rạng sáng 10.9, 
VĐV Trần Duy Quang (quê 
Tuy Phước, thường được 
cộng đồng chạy bộ biết đến 
với nickname Quang Trần) 
đã xuất sắc về đích đầu tiên 
ở cự ly 160 km tại giải chạy 
Vietnam Mountain Marathon 
2022 (VMM 2022) với tổng thời 
gian 23 giờ 19 phút. 

VMM là giải chạy địa hình 
hấp dẫn và khó khăn nhất tại 
Việt Nam được tổ chức tại Sa 
Pa (Lào Cai), với sự tham dự 
của hơn 5.300 VĐV đến từ 48 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
toàn thế giới. Các VĐV tham 
dự các cự ly: 10 km, 15 km, 21 km, 
42 km, 70 km, 100 km, 160 km. 
Đây cũng là lần đầu tiên 
VMM tổ chức cự ly chạy 100 
dặm, tương đương 160 km.

Có tổng cộng 178 VĐV 
đăng ký tham dự cự ly chạy 
160 km, trong đó có 15 nữ và 
163 nam. Các VĐV xuất phát 
lúc 4 giờ sáng ngày 9.9 và phải 
hoàn thành cuộc đua trong 
vòng 44 tiếng. VMM ra đời từ 
năm 2013 và được vận hành bởi 
Topas Travel (Đan Mạch).            

LÊ NA

Giải bóng chuyền nam Đại 
hội TDTT toàn tỉnh năm 2022 sẽ 
diễn ra từ ngày 12 - 16.9 tại TP 
Quy Nhơn. Thông tin từ Phòng 
Quản lý TDTT (Sở VH&TT) 
cho biết, đến ngày 10.9, Ban tổ 
chức Đại hội TDTT toàn tỉnh 
năm 2022 đã chốt danh sách 10 
đội bóng tham gia Giải bóng 
chuyền nam Đại hội TDTT toàn 
tỉnh năm 2022. Theo đó, 9 đội 
bóng thuộc các huyện, thị xã, 
thành phố (2 huyện Hoài Ân và 
An Lão không tham gia) cùng 
đội CA tỉnh được chia thành 
2 bảng, thi đấu vòng tròn một 
lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng 
đầu mỗi bảng vào bán kết. 

Ông Tạ Công Châu Hòa, 
chuyên viên Phòng Quản lý 
TDTT, cho biết: “Đây là giải đấu 
thu hút sự quan tâm của đông 
đảo người hâm mộ thể thao 
trong tỉnh, đồng thời, có tính 
chất quan trọng trong cuộc đua 
của các đơn vị ở kỳ Đại hội này 
vì số điểm dành cho các môn 
tập thể rất cao. Điều đặc biệt 
là hầu hết các đội cạnh tranh 
chức vô địch của giải đều đang 
nằm trong nhóm dẫn đầu trên 
bảng tổng sắp Đại hội TDTT 
toàn tỉnh”.

Với sự dẫn dắt của HLV Võ 
Vĩnh Thành - giáo viên thể dục 

Sáng 10.9 (giờ Việt Nam), võ 
sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi của Việt 
Nam bước vào trận đấu với đối 
thủ người Costa Rica - Yokasta 
Valle để thống nhất hai chiếc đai 
vô địch thế giới danh giá của 
WBO và IBF. Kết quả, võ sĩ Thu 
Nhi của Việt Nam thất bại trước 
võ sĩ người Costa Rica - Yokasta 
Valle.

Thu Nhi là nữ võ sĩ Việt Nam 
đầu tiên mang về chiếc đai WBO 
thế giới hạng ruồi nhẹ (mini-
flyweight) cho quyền anh Việt 
Nam vào tháng 10.2021. Trong 
khi đó, Yokasta Valle (30 tuổi) 
hiện xếp hạng 5 thế giới.

Yokasta Valle là võ sĩ giàu 
kinh nghiệm trận mạc, khi có 
tổng cộng 27 trận đấu chuyên 

nghiệp với 25 trận thắng, 2 trận 
thua. Từ đầu năm 2022 đến nay, 
Yokasta Valle có 2 trận bảo vệ 
đai IBF và đều thành công khi 
đánh bại tay đấm người Nhật 
Bản Hazuki Sana (tháng 3) và 
tay đấm người Mỹ Lorraine 
Villalonos (tháng 6).

Trong trận đấu với Thu Nhi, 
Yokasta Valle thi đấu áp đảo võ 

sĩ của Việt Nam. Tỉ lệ đánh trúng 
đích của võ sĩ người Costa Rica 
sau 2 hiệp đầu tiên là 42%. Sau 
hiệp đấu thứ 6 lên tới 51%, trong 
khi đó, võ sĩ Thu Nhi chỉ có tỉ lệ 
ra đòn trúng đích là 28%. Sau 
10 hiệp đấu, trọng tài công bố 
Yokasta Valle thắng Thu Nhi 
bằng tính điểm. 

(Theo VOV)

GIẢI BÓNG CHUYỀN NAM ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Nhiều thử thách 
với nhà đương kim vô địch

Từng 2 lần liên tiếp giành 
ngôi vô địch ở các giải bóng 
chuyền nam Đại hội TDTT 
toàn tỉnh gần đây nhất, đội 
bóng chuyền huyện Tây Sơn 
được đánh giá rất cao. Nhưng 
các đội bóng khác cũng chuẩn 
bị khá tốt nên không dễ để họ 
hoàn tất “cú hattrick” ở mùa 
giải năm nay.

Trường THPT Nguyễn Huệ, đội 
bóng chuyền huyện Tây Sơn 
thường xuyên có phong độ tốt. 
Tuy nhiên, ở kỳ Đại hội năm 
nay, họ không có sự phục vụ 
của 2 chuyền hai xuất sắc là 
Nguyễn Văn Tuấn và Trần Hữu 
Duy. Ở Giải bóng chuyền Nông 
dân tỉnh năm 2022 diễn ra cuối 
tháng 8, đội bóng đại diện cho 
Hội Nông dân Tây Sơn bị loại 
ngay từ vòng bảng. Phó Giám 
đốc Trung tâm VH-TT&TT 
huyện Tây Sơn Nguyễn Khắc 
Duy chia sẻ: “Thành phần của 
đội bóng chuyền Tây Sơn tham 
dự Giải bóng chuyền nam Đại 
hội TDTT toàn tỉnh năm 2022 
nòng cốt vẫn là các VĐV từng 
thi đấu ở Giải bóng chuyền 
Nông dân tỉnh năm 2022. So 
với những giải trước, chúng tôi 
thiếu vắng nhiều trụ cột nên 
phải đôn lứa VĐV trẻ lên thi 

đấu. Dẫu vậy, mới đây đội cũng 
kịp bổ sung một số VĐV có khả 
năng tấn công tốt, nhằm cạnh 
tranh thứ hạng cao với các đội 
bóng khác!”.

Một trong những đội bóng 
được cho là có khả năng cạnh 
tranh ngôi vô địch ở giải năm 
nay là TP Quy Nhơn. Sau 2 mùa 
giải vô địch Đại hội TDTT toàn 
tỉnh cùng huyện Tây Sơn, VĐV 
đa năng Nguyễn Bửu Chung đã 
về đầu quân cho TP Quy Nhơn 
với cương vị HLV kiêm VĐV. 
Chức vô địch Giải bóng chuyền 
Nông dân tỉnh năm 2022 được 
cho là “cú huých” tinh thần 
quan trọng để đội bóng chuyền 
thành phố hướng đến mục tiêu 
cao ở giải Đại hội. 

HLV Nguyễn Bửu Chung 
cho biết: “Chúng tôi đã nỗ 
lực tập luyện thời gian qua và 
đã sẵn sàng cho giải. Rất khó 

nói về mục tiêu cụ thể, bởi các 
đội Tây Sơn, Tuy Phước, Phù 
Mỹ… cũng đều có sự chuẩn bị 
tốt về lực lượng, nhưng chúng 
tôi sẽ cố gắng tận dụng từng 
cơ hội nhỏ nhất để giành thứ 
hạng cao, góp phần vào thành 
công chung của đoàn thể thao 
TP Quy Nhơn ở Đại hội TDTT 
toàn tỉnh lần này”.

Không được đánh giá cao 
như các đơn vị kể trên, nhưng 
các đội Hoài Nhơn, Phù Cát, 
An Nhơn, CA tỉnh vẫn là những 
ẩn số thú vị. Ở một giải đấu có 
lịch tương đối dày, đòi hỏi các 
đội phải có sự chuẩn bị tốt về 
lực lượng, cả với những VĐV 
dự bị mới có thể đảm bảo tốt yếu 
tố chuyên môn. Và bất ngờ vẫn 
luôn có thể xảy ra ngay ở những 
lượt trận đầu tiên, tạo kịch tính 
và hấp dẫn cho giải đấu.

HOÀNG QUÂN

Có nhiều thay đổi về lực lượng, khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đội Tây Sơn khó khăn hơn. 
- Trong ảnh: Một pha bóng trong trận chung kết Giải bóng chuyền nam Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2017 giữa đội Tây Sơn (bên trái) 
và đội Tuy Phước.                                         Ảnh: HOÀNG QUÂN

TRẬN ĐẤU THỐNG NHẤT HAI CHIẾC ĐAI VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI WBO VÀ IBF:

Võ sĩ Thu Nhi thất bại

Cầu thủ Phù Đổng kêu cứu vì bị nợ lương 5 tháng
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Bình Định

Trăng trôi 
trong nhớ

 r Tản văn của TRẦN BĂNG KHUÊ

Tranh của họa sĩ NGUYỄN THÁI HÙNG

Những cái sân đầy trăng chiếm cứ 
mọi ngóc ngách của thế giới nhỏ trong 
dòng ký ức lớn. Tự hỏi, tự thơ trẻ thắc 
mắc rằng: Nếu không có sân, trăng sẽ 
nghỉ ngơi ở đâu? Vui chơi ở đâu? Hay 
là trăng đậu trên những cành cây thưa 
lá trong rừng, xuyên chiếu thứ ánh sáng 
dịu dàng ấy xuống nhân gian trong đêm 
tối? Hoặc có khi trăng đậu trên những 
chiếc tổ chim bằng rơm lấp ló sau vòm 
xanh rậm lá nào đó? Và, rồi trăng hạ 
xuống những nóc nhà như một kẻ phiêu 
bạt lang thang tiêu dao khoáng đạt. 

Sân nhà là một hình dung xưa cũ, 
chúng níu trăng ở lại với giấc mơ tuổi 
thơ khi đường xá còn chưa được láng 
nhựa, cũng làm gì có mấy cột đèn sáng 
choang choáng váng, từ đầu xóm tới 
cuối xóm từ cái thời mà trẻ con chạy 
nhảy dưới đêm trăng đẫm ướt mồ hôi 
trong những giấc mơ ngọt lành hồn 
nhiên. Sân nhà là một khoảng mênh 
mông no mắt phơi khô những mùa lúa, 
những mùa cà phê, tiêu, bắp, đậu buổi 
ngày nắng lên; phơi khô cả những giọt 
buồn vui của mẹ và chỉ để chứa trăng 
cho những ký ức trẻ thơ mỗi đêm rằm 
trong câu hát “chú cuội ngồi gốc cây đa, 
để trâu ăn lúa gọi cha ời ời”.

Trẻ con thấy trăng như thấy nguyên 
một thế giới cổ tích hiện ra sáng lấp 
lánh. Nơi đó, trăng đuổi theo từng bước 
chân trốn tìm cùng các ngóc ngách, 
trăng soi vào mắt trẻ thơ cười. Trăng có 
khi cũng trở thành kẻ chỉ điểm những 
nơi ẩn nấp. Hôm nào đó, không chơi 
năm mười, trăng nằm sóng xoãi trên 
sân, nghiêng mình liếc qua thềm nhà 
mùa hè mát rượi giấc ngủ chập chờn 
của trẻ.

Lớn lên thêm một chút, rồi một chút 
nữa, trẻ thơ không còn là trẻ thơ, tuổi 
mười lăm, mười sáu, con gái như trăng 
tròn đầy, e ấp. Hết chạy nhảy trong sân, 
hết trốn tìm với đám trẻ con như xưa. 
Trăng hiện hữu như là một giấc chiêm 
hồ về sông, về biển. Trăng in bóng và 
loang đều trên mặt nước, kể những câu 
chuyện tình yêu của chàng trai trẻ, cô 
thiếu nữ vừa mới dậy thì. 

Tuổi thơ đi qua. Mặt phẳng của 

trăng đã di dời khỏi những góc sân xưa, 
cổng gỗ vòm đội hoa giấy tim tím đỏ 
trên đầu. Tuổi trẻ phiêu bạt. Mặt phẳng 
của trăng là đường dài xe lăn bánh 
trong đêm khuya, theo những tháng 
ngày xuôi ngược rời đi - trở về. Và đôi 
khi mặt phẳng của trăng còn là rừng cây 
thăm thẳm lặng lẽ một nỗi cô độc đẹp 
tuyệt vời. Mặt phẳng của trăng cũng 
là những cánh chim bay vội dưới bầu 
trời khi nắng tắt. Tuổi trẻ mộng mơ, trải 
nghiệm, tuổi trẻ vừa đủ biết đến một vài 
cơn say đong tình yêu bằng nước mắt, 
mặt phẳng của trăng là ánh sáng lướt 
trên sông nước, đuổi theo mái chèo đưa 
đò qua từng nhịp cầu bắc ngang hai bờ 
thương nhớ. 

Thêm vài ba tuổi đậu trên mái 
tóc. Bỗng dưng nhìn thấy màu trăng 
lấp lánh. 

Trẻ con không còn là trẻ con nữa. 
Mặt phẳng của trăng bất giác có khi 
lặng lẽ lướt đi trên khung cửa sổ ở một 
căn phòng tối nào đó dăm ba phút ngắn 
ngủi, rồi nhanh chóng ẩn nấp trong 
những đám mây màu xám. Người lớn 
của bây giờ, nhìn lên bầu trời đêm, hồi 
tưởng về những mặt phẳng của trăng 
trên sân nhà ngày xưa, trên con sông 
tự tình, trên bãi cát dài nằm nghe sóng 
vỗ, trên lòng biển mặn miền Trung quê 
mình, lòng quặn thắt vì nhớ. 

Tuổi thơ đi qua. Tuổi thơ ở lại 
trong từng lớp ký ức xếp chồng lên 
nhau. Lắng nghe tiếng mưa bất chợt 
một đêm mùa thu, bất giác thèm nhìn 
thấy một mặt phẳng của vầng trăng 
lạnh tan trên bầu trời lạ nào đó. Tuổi 
trẻ cũng đi qua, và cũng ở lại cùng 
những tháng năm xưa vội vã hát ru 
hơn một bản tình ca lấp lánh như giấc 
mơ tròn đầy. Những mặt phẳng của 
trăng chơi vơi trong kiếp nhân sinh 
chìm nổi. Người lớn nhiều bận không 
còn dám mơ mộng với trăng, hoặc yêu 
trăng say mê như những tháng ngày 
ấu thơ nữa. Trăng bây giờ là những 
câu hỏi chưa có câu trả lời. Trăng bây 
giờ là cả một hoài niệm triết lý và đầy tự 
vấn vũ trụ lớn lao: “Không có đất, trời ở 
đâu, trăng ở đâu?”.

Tranh của họa sĩ  TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

VÕ NGỌC THỌ

Phía chân trời 
Ta hát
khúc làm người
hành tinh xanh
bao mùa mưa nắng
và niềm vui nỗi buồn sâu lắng

Làm người
là mãi đi tìm chân trời cuộc sống
trong tim mình

Ngày qua nhè nhẹ
Bình yên
Hít 
Thở
Xung quanh
Xanh ngắt 
Bầu trời

PHẠM ÁNH

Tôi về 
xứ cát Phù Ly
Rù Rì nghiêng bóng bờ sông
Đung đưa ngày cũ về trong mắt buồn
Lá hoa gợn sóng lam hồng 
Ai lay nỗi nhớ mà mong Rù Rì!

Tôi về xứ cát Phù Ly
Đôi bờ sông vắng Rù Rì bóng xưa
Bờ kè đón nắng ngăn mưa
Nao nao ngày cũ như vừa thoáng qua!

Sông quê  soi bóng thực thà
Nắng trong mưa đục ngân nga gió chiều
Đôi bờ rớt tiếng chim kêu
Nghiêng nghiêng dốc vắng hắt hiu một mình!

HỮU VINH

Phố hóa
Quê tôi gọi xã là phường
Đồng xanh bỗng mở con đường chạy ngang
Chỗ xưa bờ ruộng thênh thang
Nay là đường phố chuyển sang vỉa hè
Xa dần khóm chuối bụi tre
Đâu rồi nơi chốn  đi về tôi thương
Đêm nghe trăng sáng sau vườn
Tôi thao thức với mùi hương ruộng đồng

Nhà cao là chuyện ước mong
Nhưng đừng đem đổ bê tông tình làng
Đừng đem phố hóa màu trăng
Cho đêm nhàn nhạt sáng giăng điện đường...

Ai vui chuyện phố chuyện phường
Riêng tôi vẫn thấy nhớ thương tình làng...

PHAN HUY THÙY

Hiên nhà cũ
Con về ngồi dưới mái hiên
Nắng qua thềm cũ nghiêng nghiêng bóng nhà
Tiếng gà cục tác cục ta
Va vào kí ức thật thà chốn quê.

Hiên nhà rợp bóng cây che
Trò chơi tuổi nhỏ theo về nơi đây
Năm mười u quạ nhảy dây
Có khi rồng rắn lên mây cũng vừa.

Hiên nhà kẽo kẹt võng đưa
Tiếng ru của mẹ chuyện xưa của bà
Sớm mai ba rót ly trà
Đất trời thức dậy xôn xao hương mùa.

Qua bao năm tháng nắng mưa
Vẫn mong nghe tiếng gió lùa mái hiên
Ngắm đàn sẻ nhỏ an nhiên
Thơm mùi rơm mới sà liền xuống sân.

Dẫu xa cũng thấy thật gần
Chốn xưa còn mãi tình thân thảo hiền
Con về ngồi dưới mái hiên
Rưng rưng thương nhớ giữa miền nhớ

thương…

HÀ NGỌC HOÀNG

Một bát cơm quê
 
Mẹ tôi ngồi gói lá dong
Củi khô đun vị thơm nồng bay lên
Bánh chưng xanh lạt cuộn mềm
Ngon như bà nội ngồi têm miếng trầu

Đi đâu nón lá đội đầu
Mẹ hay ra chợ thật lâu mới về
Bạc đầu, bánh đúc, gạo quê
Vẫn theo chân mẹ một bề lo toan

Mẹ ơi mẹ chẳng được nhàn
Mò cua rỉa ngó lửa tàn đêm đông
Đánh hà đi bắt tổ ong
Bàn tay cấy nửa cánh đồng sao rơi

Nhà nghèo hái lá mồng tơi
Bát canh ngon để một nơi là nhà
Mẹ thường đun một bình trà
Mát xuôi cổ họng người xa khẽ mời

Bây giờ con có tuổi rồi
Bàn tay mẹ suốt một đời chở che
Vẫn thèm một bát cơm quê
Nhớ ơn tần tảo nón mê đội đầu.

NGUYỄN THANH TUẤN

Khoảng trời 
mùa đông
Có phải anh nhớ em
Mà trời xanh đến thế
Dẫu cuộc đời dâu bể
Không nhau trên lối về

Mùa đông trút cơn mê
Về phương nào xa ngái
Đồi chiều anh trở lại
Dã quỳ vàng rực hoa

Núi rừng đồng vọng ca
Tiếng chìa vôi ríu rít
Xua tan đêm tĩnh mịch
Gọi nắng về sưởi đông

Trải lòng như dòng sông
Trôi đi không trở lại
Chút tình xưa hoang hoải
Sống lại ngày mênh mông.

Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
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Vinh quang Việt Nam năm 2022: 
Vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân

Trao biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho các tập thể. 

Ngày 10.9, Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tổ chức chương trình Vinh quang Việt 
Nam lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề 
“Bản lĩnh Việt Nam”. 

7 tập thể, 6 cá nhân được vinh 
danh năm nay thể hiện được khát 
vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, 
dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình 
yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn 
vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa 
năng lượng tích cực trong xã hội với 
một khát vọng vươn lên, xây dựng 
xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng 
định bản lĩnh Việt Nam là tinh thần 
chủ đạo của chương trình Vinh quang 
Việt Nam 2022 - Bản lĩnh Việt Nam.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ 
tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn 
Đình Khang cho rằng, bên cạnh 
những thuận lợi và thành quả quan 
trọng đã đạt được, khó khăn trước 
mắt chúng ta vẫn còn nhiều. Hơn lúc 
nào hết, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh 
Việt Nam cần tiếp tục khẳng định và  
lan tỏa.

Mong rằng những tấm gương được 
tôn vinh hôm nay cũng như các tập 
thể, cá nhân đã được tôn vinh trong 
các chương trình trước sẽ tiếp tục là 

những nhân tố đi đầu, những hạt nhân 
tiêu biểu của phong trào thi đua yêu 
nước, có sức lan tỏa rộng lớn trong 
toàn xã hội.

Chia sẻ tại Chương trình, thượng 
tá Trương Tuấn Vinh - đại diện cho 
Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu 
nạn CA quận Cầu Giấy (1 trong 7 tập 
thể được tôn vinh) - cho biết: Hôm 
nay, đã 1 tháng 10 ngày 3 đồng đội của 
anh mãi mãi ra đi trong vụ cháy quán 
karaoke tại quận Cầu Giấy, nhưng mỗi 
khi nhận nhiệm vụ chữa cháy, cứu 
hộ, hay khi nhìn vào góc làm việc của 
họ, anh có cảm giác đồng nghiệp của 
mình vẫn đang ở đó.

“Với chức năng nhiệm vụ của 
mình, khi chọn công việc này, các cán 
bộ chiến sĩ đều có tâm lý vững vàng 
và cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ để 
giảm thiệt hại về con người, tài sản 
nhân dân”, thượng tá Trương Tuấn 
Vinh chia sẻ.

(Theo Lao Động)

7 tập thể được vinh danh là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ, 
Chính quyền và nhân dân xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Xây 
dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA; Đội PCCC 
và Cứu nạn, cứu hộ CA quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Tổng Công ty Bia rượu, nước giải 
khát Sài Gòn Sabeco; Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel; Tổng Công 
ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

6 cá nhân được vinh danh là Phó Giám đốc CA TP Hồ Chí Minh, đại tá, Anh hùng 
LLVT nhân dân Mai Hoàng; ông Vũ Gia Luyện - CEO Công ty CP Giải pháp công nghệ 
quốc tế ITS; em Nguyễn Đức Thuận - nguyên học sinh Trường THPT chuyên Bắc Ninh, 
sinh viên khoa Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia Hà Nội; VĐV Nguyễn Thị Oanh - 
Đội tuyển Điền kinh Quốc gia; bà Thạch Thị Chal Thi - Giám đốc Công ty TNHH Trà 
Vinh Farm; thạc sĩ Đỗ Doãn Bách - Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.

Mở tuyến liên vận 
đường biển và 
đường sắt từ 
Việt Nam tới thẳng 
Thủ đô của Nga

Tuyến vận tải đường biển từ Việt 
Nam đến cảng Vladivostok sau đó 
tiếp tục chuyển tải bằng đường sắt tới 
thẳng Thủ đô Moskva của Nga vừa 
chính thức được các đối tác 2 bên ký 
kết. Tuyến vận tải này đi vào hoạt động 
giúp giảm thời gian, thủ tục cho hàng 
từ Việt Nam tới miền Tây nước Nga.

Theo đó, từ nay hàng hóa giao 
thương giữa Việt Nam và Nga sẽ được 
kết nối thẳng từ các cảng biển Việt 
Nam tới cảng biển Vladivostok, sau đó 
sẽ chuyển tải bằng đường sắt từ đây 
tới Thủ đô Moskva; hàng hóa từ Nga 
xuất đi Việt Nam theo chiều ngược lại.

Việc chính thức kết nối tuyến vận 
tải đường biển với tuyến vận tải đường 
sắt trên giúp ứng dụng các chứng từ 
điện tử thông qua cơ chế bảo mật kỹ 
thuật số, khách hàng và các cơ quan 
liên quan có thể theo dõi hàng hóa vận 
chuyển trên đường theo thời gian thực. 
Đồng thời, giúp thông quan hàng hóa 
cả ở cảng Vladivostok, lẫn điểm cuối 
Moskva.

Trước đó, tuyến vận tải biển kết 
nối giữa các cảng của Việt Nam tới 
thẳng Vladivostok đã được đưa vào 
khai thác, tới nay đã có khoảng 5.000 
container được vận chuyển qua lại 
giữa 2 nước. Dự kiến, tần suất khai 
thác tuyến vận tải này sẽ tiếp tục tăng 
thời gian tới.

(Theo Tiền Phong)

Việt Nam là điểm 
đến ưa thích nhất 
tại Đông Nam Á của 
dân Campuchia “Làm cao tốc là danh dự, trách nhiệm với đất nước, không phải 

kinh doanh thuần túy”
Ngày 10.9 tại Bình Thuận, Bộ GTVT 

đã phát động thi đua “120 ngày đêm 
thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao 
tốc: Mai Sơn - QL 45, Cam Lộ - La Sơn, 
Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - 
Dầu Giây”.

Tại buổi phát động, Thứ trưởng Bộ 
GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết do 
gặp một số khó khăn khách quan và chủ 
quan nên tiến độ của 4 dự án trên vẫn 
đang chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Nhằm cổ vũ, động viên, tạo khí thế 
thi đua sôi nổi, huy động sự nỗ lực hơn 
nữa của các đơn vị tham gia dự án để 

đảm bảo thông xe kỹ thuật vào cuối 
năm 2022, bộ đã ban hành kế hoạch thi 
đua này.

Tại buổi lễ phát động, đại diện các 
nhà thầu, ban quản lý dự án, đơn vị tư 
vấn giám sát… cùng ký cam kết các nội 
dung trên để bắt kịp lại tiến độ và hoàn 
thành kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ 
tướng Lê Văn Thành chia sẻ những khó 
khăn mà các nhà thầu, đơn vị quản lý 
các dự án gặp phải trong thời gian qua, 
nhất là ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, 
bão giá nguyên nhiên vật liệu… Nhưng 

Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại 
của các nhà thầu, khiến các dự án chậm 
tiến độ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, làm cao 
tốc không phải là hoạt động kinh doanh 
thuần túy, đó còn là danh dự, trách 
nhiệm với đất nước; phải làm thực chất, 
giữ đúng lời hứa, đảm bảo chất lượng và 
đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, 
ngành Trung ương, địa phương hỗ trợ tối 
đa cho các nhà thầu, cùng tháo gỡ khó 
khăn, nhất là bố trí nguồn lực tài chính… 
để thi công các dự án này. (Theo Tuổi Trẻ)

Báo điện tử Thmeythmey - trang 
báo điện tử hàng đầu của Campuchia- 
cho biết trong tháng 8 vừa qua, lượng 
du khách Campuchia đi du lịch ở Việt 
Nam tăng đến 205% so với cùng kỳ 
năm 2019, trước thời điểm bùng phát 
dịch Covid-19.

Trong 8 tháng của năm 2022, 
đã có hơn 80.000 lượt du khách 
Campuchia lựa chọn Việt Nam làm 
điểm đến - mức cao nhất trong khối 
ASEAN, trong khi đến từ Singapore 
là 68.000 lượt khách, Thái Lan 61.000 
lượt và Malaysia là 53.000 lượt.

Cũng theo Thmeythmey, hiện nay, 
du khách Campuchia đến Việt Nam 
chủ yếu để tham quan, du lịch kết hợp 
khám chữa bệnh, thăm người thân và 
buôn bán ở khu vực biên giới giữa 
hai nước.

(Theo TTXVN)

Ảnh minh họa

Sẽ có 1,8 triệu căn nhà giá rẻ dành cho công nhân

Nhiều công nhân đã mua được căn hộ trong khu 
nhà ở xã hội tại quận Bình Tân, TP HCM với giá 500 
triệu đồng.                  Ảnh minh họa

Để công nhân, người thu nhập 
thấp tại các đô thị có nhà ở, mới đây 
Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng 
phê duyệt đề án đầu tư xây dựng 
khoảng 1,8 triệu căn nhà xã hội cho 
công nhân và người thu nhập thấp ở 
các đô thị lớn trong thời gian từ nay 
đến năm 2030. 

Nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ 
là sự đột phá về chính sách nhà ở, góp 
phần giải quyết tình trạng khan hiếm 
nguồn cung nhà ở giá rẻ hiện nay.

Theo khảo sát của hơn 40 địa 
phương trên cả nước thì nhu cầu 
nhà ở của công nhân và người thu 
nhập thấp tại các đô thị trong giai 
đoạn 2021 - 2030 khoảng 2,6 triệu 
căn. 1,8 triệu căn nhà dự kiến xây 
dựng dành riêng cho công nhân, 
người thu nhập thấp trong đề án 
dù chưa đáp ứng được hết  nhu 
cầu nhưng sẽ có hàng triệu người 
được tạo lập nhà ở trong những  
năm tới.                                ( Theo EVN)
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Mỹ và 13 quốc gia châu Á ngày 9.9 
nhất trí các mục tiêu đàm phán, hướng 
tới đạt thỏa thuận kinh tế khuôn khổ 
kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 
(IPEF) trong tương lai.

“Tôi rất tự tin nói rằng IPEF sẽ tạo 
ra việc làm tại Mỹ và các quốc gia tham 
gia”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina 
Raimondo phát biểu kết thúc cuộc họp 
cấp bộ trưởng đầu tiên về IPEF, tổ chức 
ở Los Angeles, bang California, ngày 9.9.

Cuộc họp diễn ra giữa bà Raimondo 
với bộ trưởng từ 13 nước gồm Australia, 
Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam. Mỹ và 13 nước này chiếm khoảng 
40% GDP toàn cầu.

Các bên đã nhất trí kế hoạch đàm 
phán 4 “trụ cột” chính cho một thỏa thuận 
trong tương lai: Thương mại (bao gồm 
dòng chảy dữ liệu và quyền của người 
lao động), chuỗi cung ứng bền bỉ, năng 
lượng xanh và các tiêu chuẩn môi trường, 
các biện pháp thuế và chống tham nhũng.

“Chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ  
4 tuyên bố bộ trưởng, thiết lập phạm vi 
và lộ trình cho các cuộc thảo luận trong 

Mỹ đàm phán sáng kiến 
kinh tế với 13 nước châu Á

tương lai”, bà Raimondo nói thêm.
Cuộc họp về IPEF diễn ra nhiều 

năm sau khi cựu Tổng thống Donald 
Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) năm 
2017. 11 quốc gia thành viên còn lại 
gồm Australia, Brunei, Canada, Chile,  

Bộ trưởng các quốc gia tham gia cuộc họp về IPEF chụp ảnh tập thể tại Los Angeles, bang California, 
Mỹ, ngày 8.9.                                                                                                                                                                        Ảnh: AFP

Nhật Bản, Mexico, Malaysia, New 
Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam 
sau đó thay thế TPP bằng Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP). Trung Quốc tháng 
9.2021 nộp đơn xin gia nhập CPTPP.

(Theo VnExpress.net)

Vắc xin giúp giảm 
mạnh nguy cơ mắc 
các triệu chứng 
hậu Covid-19

Kết quả nghiên cứu do ĐH Bar-Ilan 
(Israel) công bố ngày 8.9 cho thấy bệnh 
nhân Covid-19 nếu được tiêm từ 2 mũi 
vắc xin trở lên có khả năng giảm đáng 
kể nguy cơ bị các triệu chứng có thể xuất 
hiện nhiều tháng sau khi khỏi bệnh.

Nghiên cứu được thực hiện dưới sự 
chủ trì của GS Michael Edelstein, Khoa 
Dược Azrieli thuộc ĐH Bar-Ilan, phối 
hợp với các nhóm chuyên gia về bệnh 
truyền nhiễm và chuyên gia công nghệ 
thông tin của một số bệnh viện tại Israel. 
Dữ liệu trích xuất của gần 3.500 bệnh 
nhân trưởng thành trong giai đoạn từ 
tháng 7 - 11.2021 cho thấy những người 
được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin đã giảm 
được 50 - 80% nguy cơ mắc 8 trong số 
10 triệu chứng phổ biến nhất của bệnh 
nhân hậu Covid-19. 

Cụ thể, trong số những người tham 
gia nghiên cứu có 2.447 người cho biết đã 
từng bị mắc Covid-19, trong đó 67% đã 
được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin. Các nhà 
khoa học đã so sánh các triệu chứng hậu 
Covid-19 của nhóm này với nhóm chưa 
được tiêm sau khi đã loại trừ các biến số 
như tuổi tác, thời gian tiêm. 4 triệu chứng 
phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi, đau 
đầu, chân tay yếu, đau nhức cơ đã được 
giảm lần lượt ở các mức 62%, 50%, 62% 
và 66%. Một số triệu chứng khác như hụt 
hơi giảm tới 80%.                  (Theo TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 
người dân tại Tel Aviv, Israel.         Ảnh: THX/TTXVN

l Cuộc khảo sát do Trung tâm 
Nghiên cứu Ý kiến Dân chúng Toàn 
Nga (VTsIOM) công bố ngày 9.9 cho 
biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga 
Vladimir Putin đã giảm nhẹ 0,8 điểm % 
xuống còn 80,3% trong tuần qua.

l Theo AFP, ngày 10.9, Ngoại 
trưởng Đức Annalena Baerbock có 
chuyến thăm Kiev bất ngờ, mà theo bà 
là để chứng tỏ sự ủng hộ không có gì lay 
chuyển của Berlin đối với Ukraine trong 
cuộc xung đột với Nga.

l Ngày 9.9, Thủ tướng Ba Lan 
Mateusz Morawiecki đã bày tỏ quan 
tâm đến việc mua điện từ nhà máy điện 
hạt nhân Khmelnytskyi của Ukraine. Thủ 
tướng Morawiecki đưa ra thông điệp 
trên khi đang ở thăm Kiev.

l Ngày 10.9, Bộ Y tế Malaysia thông 
báo ghi nhận 1.990 ca mắc mới Covid-19 
tính đến nửa đêm 9.9, nâng tổng số ca 
mắc trên toàn quốc lên 4.801.653 ca. 
Trong số các ca mắc mới có 2 ca nhập 
cảnh. Số ca tử vong vì Covid-19 cũng tăng 
lên 36.274 người sau khi có thêm 4 bệnh 
nhân không qua khỏi.

l Iran ngày 9.9 thông báo đã tạm 
thời đóng toàn bộ 6 cửa khẩu biên giới 
trên bộ với Iraq cho đến khi có thông 
báo mới do tắc nghẽn giao thông, thời 
tiết nóng và thiếu các phương tiện đảm 
bảo sức khỏe và an ninh cho người dân.

(Theo TTXVN)

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter 
Szijjarto cho biết các bộ trưởng năng 
lượng Liên minh châu Âu (EU) đã 
không đạt được đồng thuận về việc 
áp giá trần đối với khí đốt của Nga 
trong cuộc họp ngày 9.9 tại Brussels 
(Bỉ), đài RT đưa tin.

“Không có giải pháp nào được 
đưa ra mà chỉ có tranh chấp chính 
trị. Chúng tôi hy vọng rằng tuần tới 
hoặc tuần sau đó, không chỉ các quốc 

gia thành viên, mà cả Ủy ban châu 
Âu sẽ đưa ra các đề xuất quan trọng 
bằng văn bản” - ông nói, theo hãng tin  
RIA Novosti.

Trước đó, ông Szijjarto nói rằng 
việc áp giá trần khí đốt Nga đi ngược 
lại lợi ích của cả châu Âu và Hungary. 
Theo ông, nguồn cung khí đốt của Nga 
cho châu lục sẽ giảm ngay lập tức nếu 
thật sự áp giá trần khí đốt Moskva.

(Theo PLO)

EU không đạt đồng thuận áp giá trần khí đốt của Nga

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn 
Gazprom (Nga).                                       Ảnh: EPA/TTXVN

Thông cáo báo chí của Văn phòng nội 
các Chính phủ Hoàng gia Campuchia 
về kết quả cuộc họp nội các vào ngày 
9.9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng 
Samdech Techo Hun Sen nêu rõ: “Chính 
phủ Hoàng gia Campuchia đã chỉ đạo 
chính quyền thủ đô, tỉnh và tất cả các 
địa phương cùng các cơ quan có liên 
quan mở chiến dịch đấu tranh quyết 
liệt, trấn áp hiệu quả đối với tội phạm 

ma túy, buôn người, cưỡng bức lao động 
và mại dâm”.

Ý kiến chỉ đạo của Chính phủ Hoàng 
gia Campuchia được đưa ra vào thời 
điểm tội phạm ma túy có dấu hiệu tăng 
lên ở nước này.

Lực lượng chức năng Campuchia 
triệt phá nhiều vụ mua bán quy mô lớn 
và nhiều tụ điểm sản xuất ma túy. Bên 
cạnh đó, trong thời gian gần đây, Bộ 

Nội vụ Campuchia cũng đã mở chiến 
dịch triệt phá nhiều vụ buôn người, bắt 
giữ người trái pháp luật và cưỡng bức 
lao động.

Theo nhận định của báo chí 
Campuchia, việc đưa ra ý kiến chỉ đạo 
trên thể hiện quyết tâm của Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia trong việc giải 
quyết vấn đề này theo mong muốn của 
người dân.                           (Theo VTV.VN)

Ngày 9.9, nhóm phiến quân Hợp tác 
vì sự phát triển của Congo (CODECO) 
đã tiến hành một vụ tấn công tại 
Mbidjo, thuộc vùng lãnh thổ Djugu, 
tỉnh Ituri của CHDC Congo, khiến ít 
nhất 20 người thiệt mạng.

Các nguồn tin an ninh và xã hội 
dân sự ở Ituri cho biết các tay súng 
CODECO đã sử dụng vũ khí hạng nặng 
để tấn công một ngôi làng ở Mbidjo, 
sau đó đụng độ với LLVT CHDC Congo 
(FARDC) trong nhiều giờ.

Campuchia mở chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy 
và buôn người

CHDC Congo: Tấn công nhằm vào dân thường, 
ít nhất 20 người thiệt mạng

Trong số 20 thi thể được tìm thấy, 
có 7 phụ nữ và một số trẻ em. Có 100 
ngôi nhà bị đốt, nhiều người dân phải 
sơ tán tìm nơi trú ẩn.

Người phát ngôn FARDC ở Ituri 
Jules Ngongo nhấn mạnh rằng lực 
lượng này đang hỗ trợ các hoạt động 
dọn dẹp và tìm kiếm người mất tích.

CODECO được xem là một trong 
những nhóm phiến quân tàn bạo nhất 
ở miền Đông Congo. 

(Theo Vietnam+)
Các tay súng phiến quân gác tại Bunagana, 
CHDC Congo.                                               Ảnh: AFP/TTXVN
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Sứa có khả năng kéo 
dài tuổi thọ con người

Những chiếc đầm suông dáng dài làm từ chất liệu linen sẽ giúp nàng thỏa mãn 
các yêu cầu vừa mặc đẹp, sang trọng, cá tính vừa thoáng mát, thoải mái trong 
mọi hoạt động, nhất là ưu điểm “ăn gian” về chiều cao. Khoác lên mình những bộ 
cánh sau của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, thời trang chuyển mùa của các cô gái 
trông thật ngọt ngào, bay bổng, phong cách - không chỉ qua các váy dài dáng 
suông, mà còn được biến hóa qua nhiều items: Áo sơ mi, crop top, áo blazer lửng, 
chân váy, quần shorts, quần ống rộng… (Theo thoitrangtre.vn)

Đầm suông “hack dáng”
Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa tiết lộ mã di truyền 
của “sứa bất tử” (tên khoa học Turritopsis dohrnii, 
ảnh), một sinh vật biển có khả năng đặc biệt là 
chuyển đổi thành dạng ấu trùng con nhiều lần. 

Nhóm các nhà khoa học Maria Pascual-Torner, 
Victor Quesada và các đồng nghiệp tại ĐH Oviedo 
đã so sánh một tập hợp gần 1.000 gene liên quan 
đến quá trình lão hóa và sửa chữa ADN giữa sứa 
bất tử và các loài sứa khác, thể hiện đầy đủ các 
thông tin di truyền của sứa ở các giai đoạn khác 
nhau của quá trình đảo ngược vòng đời.

Các nhà khoa học cho biết, Turritopsis dohrnii 
không phải là loài sứa duy nhất tự trẻ hóa, nhưng 
khả năng này thường mất đi khi chúng đạt đến 
độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng, các biến thể 
trong bộ gene của Turritopsis dohrnii có thể giúp 
nó sao chép và sửa chữa ADN tốt hơn. Cũng nhờ 
các biến thể này, loài sứa bất tử duy trì chiều 
dài các đầu mút của nhiễm sắc thể được gọi là 
telomere. 

Ở người và các loài khác, chiều dài của telomere 
ngắn đi theo tuổi tác. Người ta hy vọng rằng, việc 
làm sáng tỏ những bí ẩn về loài sứa bất tử sẽ giúp 
cung cấp manh mối để giúp kéo dài tuổi thọ của 
con người.

Trước mắt, các nhà khoa học thu hoạch 
những con sứa bất tử này chế tạo thành một 
loại kem dưỡng da, sau đó sẽ tiến đến nghiên 
cứu các loài dược liệu dựa trên gene của sứa 
bất tử để giúp con người trẻ hóa. (Theo SGGP) 

1. Từng được làm bằng gỗ. Cầu đá làng 
Nôm có một lịch sử rất lâu đời. Vào thế kỷ 
XVI, cây cầu này được làm bằng gỗ lim. 
Đến thời vua Tự Đức, cầu được người dân 
làng Nôm xây lại hoàn toàn bằng đá xanh 
và gìn giữ đến ngày nay.

2. Kỹ thuật xây cầu “bí truyền”. Nét đặc 
biệt trong cách xây dựng của cầu Nôm là 

Nằm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cầu đá làng Nôm là một công trình kiến 
trúc độc đáo, được coi là cây cầu đá cổ đẹp nhất Việt Nam. Xung quanh cây cầu này 
có nhiều điều lý thú mà không phải ai cũng tường tận.

mặt cầu, dầm cầu và chân cầu chỉ gác lên 
nhau chứ không có vật liệu liên kết như vôi 
vữa hay đinh ốc. Dù vậy, cây cầu vẫn đứng 
vững sau hai thế kỷ tồn tại.

 3. Con số 9. Cầu đá làng Nôm được 
xây 9 nhịp. Theo quan niệm tâm linh của 
người xưa, số 9 tượng trưng cho sự may 
mắn, viên mãn.

4. Hình tượng vân mây. Các mỏm đá 
dầm cầu được chạm trổ vân mây khá tinh 

xảo. Đây là một loại họa tiết thường sử 
dụng để trang trí trong kiến trúc cổ, biểu 
trưng cho vận tốt và phúc lành.

5. Độ bền vượt thời gian. Khi mới dựng, 
cầu Nôm chỉ dành cho người đi bộ qua lại. 

Đến thế kỷ XXI, cây cầu vẫn đồng hành 
cùng thời cuộc, là nơi hàng trăm lượt 
phương tiện cơ giới qua lại mỗi ngày. Độ 
bền vượt thời gian một lần nữa vinh danh 
những người thợ xây cầu xưa.

6. Giếng cổ đầu cầu. Ngay cạnh đầu 
cầu Nôm có một chiếc giếng tuổi đời nhiều 
thế kỷ, là một trong ba giếng cổ còn được 

lưu giữ ở làng Nôm. Miệng chiếc giếng này 
làm từ đá nguyên khối.

7. Con số 1942. Bên mố cầu Nôm có số 
1942 đắp nổi bằng bê tông. Đây là năm 
mà mố cầu được gia cố bằng kỹ thuật xây 
dựng hiện đại, giúp cây cầu đứng vững 
được trước những trận lũ lụt lớn.

8. Cầu Nôm trong văn hóa dân gian. 
Cây cầu lịch sử này đã đi vào tâm thức 

của nhiều thế hệ người dân làng Nôm qua 
câu ca dao: “Ai về cầu đá làng Nôm/Mà xem 
phong cảnh nước non hữu tình”... 

(Theo kienthuc.net.vn)




