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Thành công của các nhà đầu tư 
cũng là thành công của Việt Nam 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến
thúc đẩy các công trình giao thông trọng điểm

u2 u2

cho ngày hội lớn
VÒNG CHUNG KẾT ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Sẵn sàng
u 10

Sau khi đoạt chức vô địch môn bóng chuyền nam, khoảng cách giữa đoàn thể thao Tây Sơn với các đơn vị xếp trên đã thu ngắn đáng kể. 
- Trong ảnh: Một pha bóng trong trận chung kết môn bóng chuyến nam Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022 giữa đội Tây Sơn và đội Phù Mỹ. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng chế biến 
thực phẩm của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt 
Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn) chiều 15.9 
đã làm 5 người chết và 6 người bị thương. Phía sau vụ tai 
nạn thương tâm này là những gia đình, phận người... u6

Nỗi đau 
& sự sẻ chia Xử lý nghiêm 

lỗi chạy quá tốc độ 

Doanh nhân 9X 
tích cực làm 
việc thiện

Người 
ghi 
nét đẹp 
xứ Dừa

Cùng khai mở 
thị trường
Mới đây, Sở Du lịch Bình Định cùng các 
tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình phối hợp 
thực hiện chương trình quảng bá, xúc 
tiến du lịch tại TP Cần Thơ và Hiệp hội 
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, mở 
ra thị trường du lịch liên vùng nhiều 
tiềm năng.

KỶ NIỆM 175 NĂM NGÀY MẤT 
DANH NHÂN LÊ ĐẠI CANG:

Người dành hết 
trí lực cống hiến 
cho đất nước
LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
LIÊN VÙNG:
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Bình Định

Thành công của các nhà đầu tư 
cũng là thành công của Việt Nam 

(BĐ) - Đó là khẳng định của 
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại 
Hội nghị của Thủ tướng Chính 
phủ với DN đầu tư nước ngoài, 
do Văn phòng Chính phủ và Bộ 
KH&ĐT tổ chức sáng 17.9 bằng 
hình thức trực tiếp và trực tuyến. 
Dự Hội nghị tại điểm cầu Bình 
Định có Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Với chủ đề “Vượt qua thử 
thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác 
phát triển”, đại diện các Hiệp 
hội, DN nước ngoài tại Việt 
Nam đều đánh giá cao những 
thành tựu mà Việt Nam đã đạt 
được trong những năm qua và 
cơ hội đầu tư của các DN nước 
ngoài tại Việt Nam. Các Hiệp 
hội, DN cũng thẳng thắn phản 
ánh những vướng mắc và đề 
xuất nhiều giải pháp xử lý các 
vướng mắc liên quan đến việc 
áp dụng Hiệp định tránh đánh 
thuế 2 lần cho các nhà cung cấp 
nước ngoài; chính sách xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thuế, hải quan; thời hạn xin 
giấy phép kinh doanh, giấy phép 
lao động của người nước ngoài; 
đóng góp tài chính cho Quỹ Bảo 
vệ môi trường; phát triển công 
nghiệp; năng lượng tái tạo; thị 
trường vốn… 

Tại hội nghị, các tỉnh, thành: 
Quảng Ninh, Nghệ An, Cần Thơ 
chia sẻ về việc thực thi chính sách 

thu hút đầu tư nước ngoài và 
chuẩn bị điều kiện để đón dòng 
đầu tư nước ngoài vào các địa 
phương; các bộ: Công Thương, 
Tài chính, LĐ-TB&XH phản hồi, 
phân tích, làm rõ các nội dung 
mà các Hiệp hội, DN nước ngoài 
quan tâm. 

Phát biểu kết luận tại Hội 
nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, 
ngành và các địa phương quán 
triệt nghiêm túc, triển khai hiệu 
quả các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và sự chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; tập trung 
tạo lập môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi, lành mạnh, 
công bằng. Việc thu hút đầu tư 
nước ngoài phải được cân đối 
hợp lý, linh hoạt, đảm bảo phù 
hợp với định hướng, quy hoạch 
và yêu cầu phát triển theo tinh 
thần các Nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ. Bên cạnh 
đó, tập trung giải quyết dứt điểm 
các khó khăn, vướng mắc, khắc 
phục những hạn chế, bất cập 
trong xây dựng, hoàn thiện và 
tổ chức thực hiện thể chế, chính 
sách về hợp tác đầu tư nước 
ngoài. Cùng với đó, tập trung 
cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh tốt hơn; đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi cho thu hút 

(BĐ) - Chiều 17.9, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính - Trưởng 
Ban Chỉ đạo Nhà nước các công 
trình, dự án quan trọng quốc 
gia, trọng điểm ngành GTVT 
chủ trì họp trực tiếp kết hợp 
trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở 
Chính phủ với 33 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương 
đang có các dự án giao thông 
quan trọng, dự án giao thông 
trọng điểm. Đây là phiên họp 
thứ hai của Ban Chỉ đạo. 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Nguyễn Tuấn 
Thanh cùng thành viên Ban Chỉ 
đạo của tỉnh dự tại điểm cầu 
Bình Định. 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo 
cho biết, phát triển hạ tầng là 
1 trong 3 đột phá chiến lược; 
song giao thông đang là điểm 
nghẽn lớn của nước ta. Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu tại 
phiên họp các thành viên Ban 
Chỉ đạo phát huy tinh thần 
trách nhiệm với công việc được 
giao; đề xuất các nhiệm vụ, giải 
pháp để khắc phục, đẩy nhanh 
tiến độ các dự án.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT 
giải quyết ngay tại hội nghị về 
vướng mắc giữa nhà thầu với 
chủ đầu tư xung quanh việc giải 
ngân vốn đầu tư gói thầu theo 
hình thức PPP. Đối với các bộ, 
ngành, địa phương phải tuân 
thủ quy định trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao, không trông chờ, ỷ 
lại, không đùn đẩy trách nhiệm, 
làm việc nào dứt việc đó, khó 
khăn, vướng mắc ở đâu thì tháo 
gỡ ở đấy; tăng cường đi đến tận 
dự án, công trình, mỏ đất, mỏ 
cát để nắm bắt tình hình, giải 
quyết các vấn đề đặt ra, tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm 
tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ, đáp ứng mong đợi của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Các bộ, ngành, địa phương 
phải phối hợp chặt chẽ, triển 
khai các thủ tục đầu tư, lựa 
chọn tư vấn thiết kế, tư vấn 
giám sát, các nhà thầu bảo đảm 
chất lượng trên tinh thần vô tư, 
trong sáng vì lợi ích của quốc 
gia, dân tộc, của nhân dân, vừa 
bảo đảm tiến độ và chất lượng 
dự án, vừa phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Tại phiên họp̣, Bình Định 
đã kiến nghị Bộ GTVT một số 
vướng mắc trong quá trình 
thực hiện dự án đường cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông, giai 
đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn 
tỉnh (gọi tắt Dự án): Sớm có văn 
bản hướng dẫn cụ thể khung 
chính sách bồi thường, giải 
phóng mặt bằng (GPMB) đoạn 
Hoài Nhơn - Quy Nhơn để địa 
phương triển khai đáp ứng tiến 
độ. Chấp thuận kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ GPMB và tái 
định cư Dự án, với tổng kinh 
phí là 7.806 tỷ đồng (bổ sung 
thêm kinh phí 2.852,44 tỷ đồng 
so với kinh phí đã được Bộ 
GTVT phê duyệt trước đó). Chỉ 
đạo chủ đầu tư sớm bàn giao 
mốc giới mỏ vật liệu, bãi thải, 
trạm dừng nghỉ…; tính toán 
kinh phí bảo trì, hoàn trả các 
tuyến đường của địa phương 
bị ảnh hưởng trong quá trình 
phục vụ thi công Dự án. Kịp 
thời bố trí kinh phí để các địa 
phương chi trả GPMB đáp ứng 
tiến độ; công khai hướng tuyến, 
sơ đồ tuyến ở các địa phương 
có tuyến đường cao tốc đi qua 
bằng panô, áp phích; tổng hợp, 
đăng ký vào Kế hoạch sử dụng 
đất các vị trí mỏ đất, bãi thải, 
trạm dừng nghỉ... để làm cơ sở 
thu hồi đất, bồi thường GPMB 
theo quy định.             

 HẢI YẾN 

Thủ tướng Phạm Minh Chính 
chủ trì họp trực tuyến 
thúc đẩy các công trình 
giao thông trọng điểm

(BĐ) - Đến nay, toàn tỉnh có 
324 đơn vị, với 3.677 lao động 
được hỗ trợ tiền thuê nhà theo 
Quyết định số 08/2022/QĐ-
TTg với tổng kinh phí hơn 
5,5 tỷ đồng. Sau khi UBND 
tỉnh ra quyết định phê duyệt 
danh sách và kinh phí hỗ 
trợ, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đã triển khai giải 
ngân cho các đơn vị, đạt tỷ lệ 
100% việc giải ngân.

Trong đó, có 3.296 lao 
động/251 đơn vị được hỗ trợ 
theo diện người lao động đang 
làm việc trong DN; 381 lao 
động/73 đơn vị được hỗ trợ 
theo diện người lao động quay 
trở lại thị trường lao động. 

Kết quả thực hiện giải 
ngân kinh phí hỗ trợ đạt 
8,2% so với dự kiến nhu cầu 
kinh phí đã đề xuất vào tháng 

5.2022. Theo Sở LĐ-TB&XH, 
nguyên nhân là do số liệu rà 
soát ban đầu bao gồm cả đối 
tượng người lao động không 
tham gia BHXH (số lượng 
này rất lớn), tuy nhiên khi 
triển khai thực hiện, nhóm 
đối tượng này không đủ 
điều kiện được hỗ trợ. Phần 
lớn DN trên địa bàn tỉnh sử 
dụng lao động là người địa 
phương, có nhà ở nên không 
thuộc đối tượng hỗ trợ. Ngoài 
ra, một số lao động không đủ 
điều kiện hưởng đủ 3 tháng 
nên chỉ đề nghị hỗ trợ 2 tháng 
hoặc 1 tháng, trong khi đó, 
theo số liệu dự kiến ban đầu 
thực hiện hỗ trợ cho 3 tháng 
nên kết quả hỗ trợ giảm nhiều 
so với nhu cầu dự kiến kinh 
phí ban đầu.

NGUYỄN MUỘI

(BĐ) - Chiều 17.9, Ban 
Thường vụ Đoàn Khối Các cơ 
quan tỉnh phối hợp với Huyện 
đoàn Vân Canh, Chi đoàn cơ 
sở Phòng CSGT, CA tỉnh và Hệ 
thống Honda Viễn Thuận Phát 
tổ chức chương trình ngày hội 
An toàn giao thông năm 2022 
tại Trường Phổ thông dân tộc 
nội trú THCS và THPT Vân 
Canh (huyện Vân Canh).

Tại ngày hội, Chi đoàn cơ 
sở Phòng CSGT, CA tỉnh đã 
tuyên truyền, thông tin về trật 
tự ATGT và TNGT trên địa bàn 
tỉnh; phổ biến, hướng dẫn về 
Luật Giao thông đường bộ; 
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực đường bộ 
và đường sắt… cho các em học 
sinh. Đồng thời, các kỹ thuật 
viên hệ thống Honda Viễn 

Ngày hội An toàn giao thông năm 2022  
tại Vân Canh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị của Thủ tướng 
Chính phủ với DN đầu tư nước ngoài.                                                                                 Ảnh: VGP

đầu tư và sản xuất kinh doanh. 
Rà soát, đánh giá và chủ động 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết 
để đón các dự án đầu tư. Nghiên 
cứu tạo hành lang pháp lý đối 
với các hình thức, phương thức 
đầu tư mới, hợp tác công tư để 
thu hút nguồn lực cho phát triển 
KT-XH.

Đối với các nhà đầu tư, Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị tiếp 
tục giữ vững niềm tin, nêu cao 
tinh thần hợp tác cùng có lợi, 
khắc phục khó khăn, vượt qua 
thử thách, tiếp tục đồng hành 
cùng Việt Nam, đảm bảo “lợi ích 
hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Nghiêm 
túc tuân thủ luật pháp, điều 
kiện về phát triển bền vững và 
các quy định về an ninh, quốc 
phòng; đề cao trách nhiệm xã 
hội và bảo vệ môi trường; chú 
trọng tạo việc làm, sinh kế, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần 
người lao động. Các nhà đầu tư 
cũng cần đẩy mạnh xây dựng, 
áp dụng những mô hình quản 
lý mới, thực hiện đổi mới mô 
hình hướng tới kinh doanh xanh, 
công nghệ xanh và phát triển bền 
vững. Tăng cường chuyển đổi 
số và ứng dụng khoa học công 
nghệ nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của DN; hình thành các 
trung tâm nghiên cứu và phát 
triển; đầu tư vào những lĩnh 
vực, ngành nghề mới có giá trị 
gia tăng cao; công nghệ kỹ thuật, 
khoa học hiện đại.

Thủ tướng khẳng định khu 
vực kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài là bộ phận hợp thành 
quan trọng của nền kinh tế Việt 
Nam, được khuyến khích, tạo 
điều kiện phát triển. Chính phủ 
Việt Nam hoan nghênh và cam 
kết tiếp tục tạo điều kiện thuận 
lợi nhất để các DN nước ngoài 
đầu tư kinh doanh hiệu quả bền 
vững tại Việt Nam, xem thành 
công của các nhà đầu tư cũng 
là thành công của Việt Nam và 
mong muốn các bên cùng vượt 
qua thách thức, nắm bắt cơ hội, 
hợp tác phát triển.            TIẾN SỸ

Các đơn vị trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh.                                           Ảnh: C.H

Thuận Phát còn hướng dẫn các 
em cách đội mũ bảo hiểm đúng 
cách; ngồi an toàn trên xe máy, 
xe đạp; đi bộ an toàn nơi đường 
giao nhau; đi xe đạp an toàn; 
tổ chức hội thi “Rung chuông 
vàng” với chủ đề tìm hiểu kiến 
thức về ATGT. Dịp này, các đơn 
vị trao tặng 50 mũ bảo hiểm cho 
các em học sinh.

Ngày hội là sân chơi bổ ích, 
ý nghĩa nhằm trang bị cho học 
sinh những kiến thức và kỹ 
năng khi tham gia giao thông; 
giúp các em trở thành những 
tuyên truyền viên tại nhà 
trường và gia đình, góp phần 
xây dựng xã hội giao thông văn 
minh, an toàn.

CHƯƠNG HIẾU

Toàn tỉnh có hơn 3.600 lao động 
được hỗ trợ tiền thuê nhà
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG

CHUYỆN TỬ TẾ

Doanh nhân 9X 
tích cực làm việc thiện

Anh Vũ Hồng Quân (SN 1991, Chủ tịch 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh) được nhiều 
người biết đến là doanh nhân tích 
cực tham gia các hoạt động từ thiện, 
an sinh xã hội tại nhiều địa phương 
trong tỉnh.

Anh Vũ Hồng Quân trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Cát Khánh (huyện Phù Cát).   Ảnh: C.H

Anh Vũ Hồng Quân hiện làm chủ 
2 công ty có trụ sở ở Phù Mỹ và Quy 
Nhơn. Với phương châm phát triển kinh 
doanh bền vững gắn liền với các hoạt 
động an sinh xã hội, hằng năm, anh tích 
cực đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo 
của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, anh 
Quân còn hỗ trợ vật liệu xây dựng và 
chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 
các gia đình chính sách, người neo đơn 
với số tiền hơn 300 triệu đồng; tặng gần 
500 suất quà cho các học sinh, sinh viên 
nghèo học giỏi. Cùng với đó là hỗ trợ 
tiền chữa trị cho bệnh nhân nghèo; trao 
tặng bò và sinh kế làm ăn cho gia đình 
thanh niên trẻ; hỗ trợ kinh phí xây dựng 
khu vui chơi cho trẻ em…

Đáng chú ý, trong đợt dịch Covid-19, 
anh Quân còn ủng hộ Quỹ phòng, chống 
dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh và các nhu yếu phẩm cần thiết 
phục vụ cho các chốt kiểm dịch trên địa 
bàn tỉnh, với tổng trị giá tiền mặt và 
hàng hóa gần 300 triệu đồng…

Không những vậy, khi nhân viên gặp 
khó khăn, anh còn luôn sẵn lòng giúp đỡ 
họ về vật chất cũng như tinh thần. Tuy 
giá trị quà tặng không nhiều, nhưng việc 
làm của anh là nguồn động lực để họ 
phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống.

Anh Quân nói: “Tôi tâm niệm rằng, 
trong cuộc sống “cho đi là nhận lại”, 
cảm thấy mình hạnh phúc, bình an khi 
được làm công tác thiện nguyện, làm 
việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Tôi 
hy vọng rằng những hành động nhỏ 

của mình sẽ phần nào chia sẻ được 
nỗi khó khăn, vất vả với những người 
yếu thế”.

Điển hình là trường hợp của em 
N.T.N.Y. (SN 2008, học sinh Trường 
THCS Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) học sinh 
giỏi có gia cảnh khó khăn, cha mất vì 
dịch Covid-19. Gánh nặng kinh tế gia 
đình, những lo toan cuộc sống hằng 
ngày cho hai đứa con đang tuổi ăn, 
tuổi học đều đổ dồn lên đôi vai của 
người mẹ. 

Qua giới thiệu của chính quyền địa 
phương, anh Quân đã quyết định nhận 
đỡ đầu em Y. đến hết 18 tuổi, với mức 
hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, tặng thêm 
cho em xe đạp, sách vở…

Chị N.T.H. (mẹ em Y.), chia sẻ: “Đây 
chính là sự giúp đỡ đầy ân tình của 
anh Quân đối với gia đình, là nguồn 

động viên giúp tôi vượt qua khó khăn, 
có điều kiện cho cháu Y. tiếp tục được  
đến trường”.

Nói về công tác thiện nguyện của anh 
Quân, anh Nguyễn Thành Trung - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhìn nhận: 
Anh Vũ Hồng Quân là doanh nhân trẻ 
tích cực trong các hoạt động của Hội 
cũng như các hoạt động an sinh xã hội, 
từ thiện. Với sự năng động, trách nhiệm, 
những việc làm của anh dù ở cương vị 
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ hay cá 
nhân đều lan tỏa tình yêu thương trong 
cộng đồng.

Với nhiều việc làm thiết thực, ý 
nghĩa, anh Quân được các cấp, ngành 
của tỉnh, Trung ương Hội Doanh nhân 
trẻ nhiều lần biểu dương.

CHƯƠNG HIẾU

Không để lấn, 
chiếm đất đai làm 
mất ổn định ANTT

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản 5318/
UBND-TH chỉ đạo việc tăng cường công tác 
quản lý bảo vệ đất đai, xử lý tình trạng lấn, 
chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc công tác quản lý nhà nước về đất đai, 
ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất đai, yêu 
cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý 
trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm. Đồng thời, giao trách nhiệm cho 
UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, 
xử lý hành vi lấn, chiếm đất đai. Trường hợp 
vượt thầm quyền, UBND cấp xã phải báo cáo 
UBND cấp huyện kịp thời gian để tổ chức xử 
lý đúng quy định, không để kéo dài và làm 
mất ổn định tình hình ANTT địa phương.

Các công ty lâm nghiệp có trách nhiệm 
quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả 
đất lâm nghiệp được giao, không để xảy ra 
lấn, chiếm đất đai. Trường hợp phát hiện 
có xảy ra, phải kịp thời báo cáo UBND cấp 
huyện, cấp xã (nơi có đất) để kịp thời ngăn 
chặn, xử lý.

Các Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm quản 
lý chặt chẽ đất lâm nghiệp đã tiếp nhận, báo 
cáo đề xuất Sở NN&PTNT giải pháp quản lý 
chặt chẽ rừng và đất rừng được giao.   B.B.Đ

Trao tiền giúp đỡ các 
trường hợp bệnh tật, 
khó khăn  

Thông qua Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo 
Bình Định, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ 
các trường hợp bị bệnh nặng, có hoàn cảnh 
khó khăn. Cụ thể như sau: 

Giúp anh Huỳnh Ngọc Sáu (phường Trần 
Phú, TP Quy Nhơn) 11,7 triệu đồng có các 
tập thể, cá nhân: Phòng An ninh kinh tế (CA 
tỉnh) 8 triệu đồng; Tấn Lực, Phạm Thị Thu 
Hà, Hoa Ngọc Lan, một bạn đọc Báo Bình 
Định (500 nghìn đồng/người); Nguyễn Thế 
Thiện, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thị Trân Trà, 
Phương Trần Phú, Trần Phan Thị Hoàng Vy 
(200 nghìn đồng/người); chị Sương, Thúy 
Di, Phúc Hưng, Mai Trinh, Thái Thế Hùng, 
Mai Thị Thư, Trần Thị Thúy Liễu (100 nghìn 
đồng/người).

Chị Cao Thị Kim Lan giúp các trường hợp: 
Nguyễn Thị Đan Phượng (phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn), Huỳnh Ngọc Sáu (phường 
Trần Phú, TP Quy Nhơn) mỗi trường hợp 
2 triệu đồng; Nguyễn Văn Hoa (xã Phước 
Hưng, huyện Tuy Phước), Nguyễn Ngọc 
Đông (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), 
Nguyễn Văn Quyên (xã Phước Thuận, huyện 
Tuy Phước) mỗi trường hợp 1 triệu đồng. 

Chị Châu Ngọc Cẩm giúp các trường hợp: 
Nguyễn Thị Đan Phượng (phường Nhơn Bình, 
TP Quy Nhơn), Huỳnh Ngọc Sáu (phường 
Trần Phú, TP Quy Nhơn), Nguyễn Văn Hoa (xã 
Phước Hưng, huyện Tuy Phước) mỗi trường 
hợp 700 nghìn đồng.

Cùng giúp gia đình Phạm Bông (xã Cát 
Khánh, huyện Phù Cát) 300 nghìn đồng có 
anh Nguyễn Mạnh Hùng và một bạn đọc 
Báo Bình Định.

Quỹ Nhịp cầu nhân ái Báo Bình Định đã 
chuyển trao số tiền giúp đỡ đến các trường 
hợp nêu trên.                               NHÂN ÁI

NHỊP CẦU NHÂN ÁI

BẠN CẦN BIẾT

CẢI TẠO MƯƠNG THOÁT NƯỚC TRONG KHUÔN VIÊN RESORT HOÀNG GIA:

Đảm bảo thoát nước an toàn trước ngày 30.9
Sau gần 3 tháng thi công Dự án cải 

tạo mương thoát nước trong khuôn 
viên Resort Hoàng Gia, phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn) vẫn còn một số 
hạng mục thi công dang dở. 

Nhớ lại đợt ngập lụt giữa tháng 
11.2022, ông Lê Đình Phú (ở khu phố 4, 
phường Ghềnh Ráng) lo lắng: “Những 
ngày gần đây, hễ có mưa lớn là ngập 
đường Hàn Mặc Tử, nước rút chậm. 
Chúng tôi rất lo không biết khi nào dự 
án hoàn thành, có đảm bảo thoát nước 
cho cả khu vực trong khi mùa mưa bão 
đang cận kề”.

Ông Trần Thành Đạt, Giám đốc 
Công ty TNHH DV&XD Hoàng Minh, 
đơn vị thi công dự án, cho hay: Dự án 
cải tạo mương thoát nước trong khuôn 
viên Resort Hoàng Gia có chiều dài 
toàn tuyến 265 m, bề ngang 8 m; tổng 
mức đầu tư gần 21 tỷ đồng, được khởi 
công từ ngày 15.7.2022 và hoàn thành 
ngày 15.1.2023. Đến nay, Công ty đã 
cơ bản hoàn thành công đoạn nạo vét, 
xây tường, đổ bê tông, cốt thép. Hằng 
ngày trên công trình có đến 60 công 
nhân chia làm 4 đội làm việc liên tục. 

Đơn vị thi công khẩn trương đào đất, xây dựng những mét cuối cùng 
của mương thoát nước chảy ra biển.                                            Ảnh: V.LƯU

Theo ghi nhận của chúng tôi, 
những ngày này, tranh thủ thời tiết 
thuận lợi, trên công trình xây dựng 
tuyến mương này rộn ràng xe, máy 
thi công. Sau gần 3 tháng thi công, 
đến nay đã hoàn thành khoảng  
250 m bê tông cốt thép của phần đáy 
và thành mương, chỉ còn lại 15 m đang 
được đơn vị thi công khẩn trương xây 

dựng để thông tuyến 
thoát nước.

Bà Nguyễn Thị 
Minh Vinh, Giám 
đốc Ban Quản lý Đầu 
tư xây dựng và Phát 
triển quỹ đất TP Quy 
Nhơn (đơn vị đại 
diện UBND TP Quy 
Nhơn làm chủ đầu 
tư), cho biết: Ban liên 
tục kiểm tra, đôn đốc 
nhà thầu tăng cường 
nhân lực, vật lực để 
đẩy nhanh tiến độ 
thi công. Tuy nhiên, 
khó khăn nhất trong 
quá trình thi công là 

không có nơi dẫn dòng nước, cứ mưa 
xuống là phải dừng thi công, sau khi 
khơi dòng mới tiến hành tiếp. 

“Đến thời điểm này, khối lượng 
công việc ước tính đạt 60% kế hoạch. 
Với tiến độ này, đến ngày 30.9, công 
trình sẽ đảm bảo thoát nước an toàn”, 
bà Vinh khẳng định.

VĂN LƯU
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Bình Định

LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH LIÊN VÙNG:

Cùng khai mở  thị trường
Mới đây, Sở Du lịch Bình Định cùng các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình phối hợp thực hiện chương trình 

quảng bá, xúc tiến du lịch tại TP Cần Thơ và Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra thị trường 
du lịch liên vùng nhiều tiềm năng.

Đây là chương trình đầu 
tiên của cả nước với sự phối 
hợp thực hiện của 3 tỉnh liên 
vùng Quảng Ninh - Ninh Bình - 
Bình Định, liên kết với TP Cần 
Thơ và Hiệp hội Du lịch Đồng 
bằng sông Cửu Long để tăng 
cường công tác kích cầu du 
lịch và quảng bá xúc tiến các 
hoạt động du lịch liên vùng. 
Chương trình đã thảo luận 
và đề ra những định hướng 
liên kết, hợp tác để thúc đẩy 
phát triển du lịch của từng địa 
phương, từng bước xây dựng, 
phát triển thương hiệu du lịch 
vùng, nhằm thúc đẩy, tạo sự 
liên kết lan tỏa, tổng thể trên 
nhiều lĩnh vực, tạo các sản 
phẩm mới, chất lượng và hiệu 
quả để phục vụ cho du khách 
trong tình hình mới. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Du lịch Hà Văn Siêu đánh 
giá: “Những năm gần đây, 
ngành Du lịch Bình Định với 
điểm đến Quy Nhơn đã có 
nhiều sáng kiến và đi trước, 
đón đầu một số xu hướng 
trong xúc tiến quảng bá, liên 
kết. Sau dịch Covid-19, Bình 
Định trở thành một điểm sáng 
trong việc kết nối với các đối 
tác, tạo ra nhiều nguồn thông 
tin để không chỉ du khách mà 
các nhà đầu tư biết đến. Việc 
liên kết xúc tiến du lịch giữa 
3 tỉnh Bình Định - Ninh Bình - 
Quảng Ninh là một hoạt động 
sáng tạo, đúng hướng; mô hình 
này đặt ra một tầm nhìn về việc 
kết nối các điểm đến từ xa, gắn 
với dòng khách mới, gắn với 
các đường bay, tạo ra sự hấp 
dẫn mới, khác biệt mới”.

Đại diện Hiệp hội Du lịch các tỉnh ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch.                                                             Ảnh: THÀNH HƯNG

Theo định hướng chung, 
trong thời gian tới, Quảng Ninh - 
Ninh Bình - Bình Định sẽ đẩy 
mạnh công tác quảng bá, xúc 
tiến để đưa khách du lịch tỉnh 
nhà đến với TP Cần Thơ nói 
riêng và các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung, 
Đồng thời, Quảng Ninh - Ninh 
Bình - Bình Định cũng sẵn sàng 
đón du khách các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long đến địa 
phương bằng những sản phẩm 
du lịch chất lượng nhất.

Ông Trần Văn Thanh, Giám 
đốc Sở Du lịch, cho biết: “Sau 
khi Chính phủ, Bộ VH-TT&DL 
chủ trương mở cửa, đón khách 
du lịch, ngành Du lịch đã tiến 
hành xúc tiến, liên kết với một 
số tỉnh khu vực Tây Bắc, khu 
vực miền Trung. Đến nay, 

ngành Du lịch Bình Định phối 
hợp cùng các tỉnh Ninh Bình, 
Quảng Ninh tiếp tục quảng 
bá, giới thiệu những sản phẩm 
mới đến 13 tỉnh khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long - một thị 
trường rất tiềm năng với Bình 
Định. Trong nội dung ký kết 
giữa Hiệp hội Du lịch Bình 
Định và các tỉnh khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long có đề cập 
đến việc quảng bá rộng rãi hình 
ảnh, trao đổi thông tin giữa các 
công ty lữ hành, hình thành các 
tour đến các địa phương. Tại 
hội nghị lần này, các tỉnh, thành 
cũng đề xuất với một số hãng 
hàng không về việc nghiên cứu 
mở các chuyến bay từ Bình 
Định đến Cần Thơ và ngược 
lại, bởi nhu cầu hiện nay của 
người dân khá lớn”.

Đợt liên kết xúc tiến, quảng 
bá này là hoạt động thiết thực, 
tạo điều kiện cho ngành Du 
lịch Bình Định khảo sát một 
số điểm đến du lịch tiềm năng 
của TP Cần Thơ; học tập và 
trao đổi kinh nghiệm, mở rộng 
thị trường khách du lịch nội 
địa với các tỉnh. Ông Nguyễn 
Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội 
Du lịch Bình Định, cho biết: 
“Lâu nay chúng ta đã đón 
khách du lịch từ các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long, nhưng 
qua đợt xúc tiến này, với việc 
quảng bá những sản phẩm 
đặc trưng, sự liên kết giữa các 
DN hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch, hy vọng sẽ có thêm 
nhiều nguồn khách lớn từ thị 
trường tiềm năng này đến với  
Bình Định”.                         LÊ NA

Gành Mỹ An cách thị trấn 
Bình Dương, huyện Phù Mỹ 
khoảng 7 km về hướng Đông, ở 
khu vực bãi sau của biển Mỹ An 
đoạn thuộc thôn Xuân Thạnh, 
mấy năm gần đây nơi này thu 
hút nhiều du khách đến tham 
quan, tắm biển. 

Đây là một vùng biển đẹp, 
bãi cát vàng rộng lớn phù hợp 
để chơi nhiều môn thể thao 
trên cát, cắm trại. Vào mùa khô, 
nhất là mùa hè, mực nước biển 
chỉ xâm xấp, trong veo, lộ rõ 
những nền cát vàng, những gộp 
đá ẩn mình trong nước. Một 

góc gành có rất nhiều cụm đá 
khổng lồ được thiên nhiên sắp 
xếp như thể đang bò từ biển 
lên trên sườn đồi cao, nom rất 
sinh động. Đứng trên gành đá 
dễ dàng bao quát toàn bộ một 
vùng biển rộng. Xa xa là nhiều 
thuyền đánh cá nhấp nhô. Tất 
cả tạo nên một bức tranh đẹp 
mắt. Trong veo và khoáng đạt 
là ấn tượng lớn nhất khi đến 
đây. Gành Mỹ An đông người 
đến tắm biển, dạo chơi quanh 
năm nhưng đông nhất là vào 
những ngày cuối tuần của  
mùa khô.                        GIA BẢO

ĐIỂM ĐẾN

Gành Mỹ An Khu rừng ngập mặn Rú Chá 
(xã Hương Phong, TP Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế) cùng với 
không gian trời, mây, nước ở 
đây đã cùng hòa quyện tạo nên 
một khung cảnh thanh bình, 
nhẹ nhàng và đẹp đến nao lòng. 

Rú Chá là rừng ngập mặn 
nguyên sinh quý hiếm trong hệ 
đầm phá Tam Giang, với diện 
tích khoảng 5 ha, toàn bộ Rú 
Chá có chức năng ngăn mặn, 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đất 
liền. Người dân chủ yếu đánh 

bắt, nuôi trồng thủy sản quanh 
khu vực Rú Chá, Cồn Tè, đầm 
phá Tam Giang thuộc địa phận  
TP Huế và nay đang tiếp cận 
với cơ hội phục vụ du lịch.

Vào mỗi dịp thu về, cảnh 
sắc rừng ngập mặn Rú Chá lại 
được phủ sắc vàng rực rỡ khiến 
nhiều người không khỏi trầm 
trồ bởi vẻ đẹp của rừng cây chá. 
Lá của cây chá khi chuyển sang 
vàng sẽ nhanh rụng, chỉ một 
cơn mưa lớn hay gió to là sẽ 
rụng rất nhiều. Do đó mỗi dịp 

Rú Chá chuyển màu, du khách 
phải tranh thủ để sớm về chiêm 
ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp này 
một lần trong năm. 

Năm nay TP Huế tổ chức 
cuộc thi ảnh về Rú Chá nhằm 
quảng bá nhiều hơn về khu vực 
này với du khách mọi miền 
đất nước. Nội dung của các tác 
phẩm dự thi sẽ miêu tả cảnh 
quan, thiên nhiên, môi trường, 
đời sống cư dân quanh khu vực 
Rú Chá, Cồn Tè.       

(Theo VOV)

Mùa thu vàng Rú Chá

l Theo Quy hoạch phát 
triển du lịch định hướng 
đến năm 2030, Hà Nội sẽ 
không phát triển cơ sở lưu trú 
quy mô dưới 10 phòng mà 
ưu tiên phát triển các cơ sở 
lưu trú từ 3 sao trở lên và loại 
hình du lịch lưu trú ở nhà dân 
(homestay) tại các cụm du lịch. 
Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính 
đến tháng 9.2022, tại TP Hà 
Nội có 3.425 cơ sở lưu trú du 

lịch với 64.800 phòng; trong 
đó, có 598 khách sạn, căn hộ 
đã được xếp hạng từ 1-5 sao 
với 25.057 phòng, chiếm 17% 
tổng số cơ sở lưu trú du lịch. 

(Theo HNM)
l Theo Cục Thống kê TP 

Hồ Chí Minh tổng doanh thu 
từ dịch vụ lưu trú và ăn uống 
trên địa bàn thành phố trong 8 
tháng đầu năm ước đạt 57.222 
tỷ đồng, tăng 62,2% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 
dịch vụ lưu trú tăng 81,5% và 
dịch vụ ăn uống tăng 60,3%. 
Lượng khách quốc tế bắt đầu 
trở lại và khách nội địa phục 
hồi nhanh giúp ngành dịch vụ 
du lịch tăng trưởng nhanh so 
với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 
hơn 1,13 triệu lượt khách quốc 
tế và hơn 16,7 triệu lượt khách 
nội địa đến TP Hồ Chí Minh 
trong 8 tháng qua. (Theo NLĐ)

UBND tỉnh Bình Thuận vừa 
ban hành kế hoạch thực hiện 
Chương trình bảo tồn và phát 
triển làng nghề Việt Nam trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. 

Bình Thuận 
phát triển làng 
nghề gắn với  
du lịch

Nghề dệt truyền thống của người 
Chăm Bình Thuận.

TIN VẮN

 Trong veo gành Mỹ An.

Theo đó, chương trình sẽ xây 
dựng các tuyến, điểm du lịch gắn 
với làng nghề trong vùng; phục 
hồi, tôn tạo các di tích liên quan 
đến giá trị văn hóa làng nghề 
truyền thống; tổ chức các tuyến 
du lịch làng nghề kết hợp với 
du lịch sinh thái, du lịch nông 
nghiệp... Tập trung quảng bá về 
các làng nghề, sản phẩm làng 
nghề, cơ sở sản xuất có tên tuổi 
của làng nghề trong các tuyến 
du lịch. Tổ chức liên kết chuỗi 
giá trị, phát triển làng nghề gắn 
với du lịch, góp phần phát triển 
kinh tế nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới.

Chương trình cũng đề ra mục 
tiêu là phấn đấu công nhận mới 
từ 1 - 2 làng nghề truyền thống; 
phát triển từ 2 - 3 làng nghề 
gắn với du lịch. 100% người lao 
động trong làng nghề được đào 
tạo nâng cao kỹ năng nghề và 
kiến thức công nghệ thông tin 
cơ bản; 50% làng nghề truyền 
thống có sản phẩm được phân 
hạng theo Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) và có 
sản phẩm được bảo hộ sở hữu  
thương hiệu…          (Theo VOV)



5PHỤ NỮ & CUỘC SỐNGCHỦ NHẬT, 18.9.2022
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Đồng vốn thoát nghèo
Được sự hỗ trợ của các cấp 
Hội LHPN trong tỉnh, nhiều 
hội viên phụ nữ có hoàn 
cảnh khó khăn có được 
nguồn vốn của Ngân hàng 
CSXH để tạo sinh kế, từng 
bước thoát nghèo. 

Bà Lê Thị Nga (giữa) giới thiệu vườn mai của mình với Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan 
Phương (trái).              Ảnh: D.L

Hiệu quả từ nguồn vốn vay 
Cặm cụi vô đất hơn 2.000 

chậu mai ở mảnh vườn mới, chị 
Lê Thị Nga (ở xã Nhơn Mỹ, TX 
An Nhơn) bày tỏ phấn khởi khi 
nhìn lại hành trình hơn 6 năm 
phát triển kinh tế nhờ cây mai.

Chị kể, ngày trước, gia đình 
chị thuộc diện cận nghèo. Hai 
vợ chồng cày ruộng, làm gạch 
mãi cũng chỉ xây được căn nhà 
nhỏ, con cái vì thế cũng thiệt 
thòi hơn so với chúng bạn.

“Dù rất muốn khởi nghiệp 
nhưng vì không có vốn nên 
tôi không thể xoay sở. Trong 
lần nói chuyện với chị em phụ 
nữ ở xã, tôi ngỏ ý nhờ “gỡ 
rối”. Chị em nói về chương 
trình cho hộ cận nghèo vay 
của Ngân hàng CSXH, đồng 
thời hướng dẫn các thủ tục 
cần thiết để tôi có thể tiếp cận 
được nguồn vốn nhanh nhất”, 
chị Nga nhớ lại.

Có 50 triệu vốn vay, tận 
dụng mảnh đất vườn do cha mẹ 
để lại, chị Nga bắt đầu tìm hiểu 
và học cách trồng, chăm bón 
cây mai. Dần dần, số cây mai 
trong vườn ngày càng tăng, tạo 
động lực cho chị tiếp tục vay 
thêm 100 triệu đồng từ chương 
trình giải quyết việc làm và 20 
triệu từ chương trình nước 

sạch vệ sinh môi trường. Sau 
hơn 6 năm, đến nay, chị sở hữu 
khoảng 5.000 chậu mai, đem lại 
thu nhập trên 500 triệu đồng 
mỗi mùa. Gia đình chị thoát 
cận nghèo; thu nhập ổn định 
tạo điều kiện để chị kinh doanh 
thêm quán giải khát.

Tương tự, chị Đào Thị 
Thanh Vĩnh (ở phường Hoài 
Đức, TX Hoài Nhơn) sử dụng 
nguồn vốn vay từ Ngân hàng 
CSXH để mở rộng quy mô cơ 
sở sản xuất đồ thủ công làm từ 
mây tre đan.

Từ mong muốn tận dụng 
thời gian nông nhàn để kiếm 
thêm thu nhập, chị Vĩnh mở 
cơ sở quy mô nhỏ chuyên làm 

các vật dụng từ mây tre đan 
tại nhà, chỉ có khoảng 3 - 5 lao 
động, chủ yếu là chị em trong 
khu vực lân cận. Nhìn thấy 
tiềm năng của cơ sở, Hội LHPN 
phường động viên chị Vĩnh vay 
50 triệu từ Ngân hàng CSXH 
để đầu tư thêm máy móc, thiết 
bị, mở rộng mặt bằng, từ đó 
tăng số lượng sản phẩm đưa ra  
thị trường.

Đến nay, doanh thu mỗi 
năm của cơ sở đạt 1,8 - 2 tỷ 
đồng, giải quyết việc làm cho 
trên 40 lao động, trong đó gần 
30 người là phụ nữ. Thu nhập 
mỗi người cũng tăng từ vài 
trăm nghìn đồng lên 4 - 5 triệu 
đồng/tháng.

“Sử dụng vốn vay không chỉ 
giúp tôi mở rộng quy mô kinh 
doanh mà còn tạo điều kiện 
giúp chị em có việc làm ngay 
tại địa phương, cải thiện nguồn 
thu nhập, từ đó yên tâm chăm 
lo cho mái ấm”, chị Vĩnh nói.

Để đồng vốn đến đúng chỗ
Nhiều lợi ích là vậy nhưng 

để phụ nữ, nhất là chị em ở 
nông thôn, vùng sâu vùng xa 
tiếp cận, hiểu và sử dụng hiệu 
quả nguồn vốn vay là điều 
không đơn giản.

Trước hết là tâm lý “ngại 
mang nợ”, ngại làm các hồ sơ, 
thủ tục. Do đó, các cấp hội đẩy 
mạnh tuyên truyền, từng bước 

tháo gỡ tâm lý e ngại trong hội 
viên, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ 
chị em hoàn thành giấy tờ vay 
vốn theo hướng nhanh chóng, 
thuận tiện.

Sau khi cho vay, các cấp 
hội chủ động lắng nghe nhu 
cầu, quan tâm, sát cánh cùng 
hội viên trong suốt quá trình 
phát triển kinh tế, tạo tâm lý 
thoải mái cho chị em yên tâm 
khởi nghiệp, mở rộng quy mô 
sản xuất.

Bên cạnh đó, công tác tập 
huấn cho các tổ trưởng tổ vay 
vốn và tiết kiệm ở cơ sở cũng 
được chú trọng, bởi đây là 
kênh tiếp cận gần nhất, có lợi 
thế trong việc nắm bắt nhu 
cầu, nguyện vọng của hội 
viên; từ đó khích lệ chị em 
tận dụng nguồn vốn để thoát 
nghèo, vươn lên làm giàu 
chính đáng.

Là một trong 20 cá nhân 
được UBND TX Hoài Nhơn 
tặng giấy khen vì có thành 
tích xuất sắc trong 20 năm 
phối hợp thực hiện chính sách 
tín dụng ưu đãi, bà Phạm Thị 
Ngư (Tổ trưởng tổ vay vốn 
và tiết kiệm khu phố Trường  
An 2, phường Hoài Thanh) 
cho biết: “Để giúp chị em dễ 
tiếp cận nguồn vốn hơn, người 
làm công tác trên cần tích cực 
nâng cao hiểu biết về quy 
trình, nghiệp vụ triển khai các 
chính sách tín dụng thông qua 
các lớp tập huấn. Đồng thời, 
tạo sợi dây liên kết giữa các 
thành viên trong tổ và giữa 
các chị em có mong muốn, nhu 
cầu khởi nghiệp nhưng gặp 
khó khăn về nguồn vốn”.

DƯƠNG LINH

l Tối 15.9, tại xã Vĩnh 
Quang (huyện Vĩnh Thạnh), 
Hội LHPN huyện phối hợp 
cùng Ban ATGT huyện tổ 
chức buổi truyền thông bằng 
hình thức sân khấu hóa với 
chủ đề: “Nâng cao ý thức 
chấp hành các quy định về 
ATGT năm 2022”. Tại chương 
trình, hơn 80 hội viên phụ 
nữ xã Vĩnh Quang đã được 
tìm hiểu các quy định về 
ATGT thông qua các tiết mục 
văn nghệ và hỏi đáp. Dịp 
này, ban tổ chức đã tặng 5 
suất quà (mỗi suất trị giá 
200 nghìn đồng) cho hội 
viên có hoàn cảnh khó khăn 
là nạn nhân hoặc có người 
thân là nạn nhân của TNGT.
l “Phụ nữ khởi nghiệp 

đổi mới, sáng tạo, kết nối 
thành công năm 2022” là 
chủ đề ngày hội do Hội LHPN 
huyện Phù Cát đã tổ chức 
ngày 16.9 tại thị trấn Ngô 
Mây. Tại ngày hội, 20 gian 
hàng với hơn 100 sản phẩm 
đặc trưng của địa phương 
đã được bày bán. Dịp này, 
Hội LHPN huyện đã trao 10 
suất quà (mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng) cho hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn.

T.HẰNG

TIN VẮNTận tụy với công việc
Với thâm niên 32 năm trong nghề, 

chị Trần Thị Thanh Hà (SN 1968, hộ lý 
của Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng 
người có công tỉnh) đã xem việc chăm 
sóc, quan tâm các cụ ông, cụ bà như một 
lẽ hết sức tự nhiên.

Bố mẹ đều là người có công, hiểu cái 
khó, cái khổ của các cụ ông, cụ bà lớn 
tuổi, sức khỏe suy yếu, chị Hà chọn gắn 
bó với công việc này với hy vọng có thể 
góp sức chăm lo cho thế hệ đi trước. Bắt 
đầu làm việc tại Trung tâm từ năm 1990, 
chị Hà đã được giao nhiệm vụ chăm sóc 
các cụ lớn tuổi, đi đứng bất tiện. Từ việc 
ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cho các cụ, chị 
đều tự tay làm. Ban đầu, khi chưa quen 
việc, động tác lắm khi còn lúng túng. Thế 
nhưng, không mất quá nhiều thời gian, 
chị dần làm quen và rút ra kinh nghiệm.

“Chẳng hạn, khi muốn giúp các cụ 
ngồi dậy, mình phải ngồi vững và đỡ 
thật nhanh, chắc tay chứ không nên nâng 
người các cụ một cách chậm rãi. Điều đó 
khiến tay dễ mất lực và khiến cơ thể ngả 
về phía sau, gây nguy hiểm”, chị chia sẻ.

Ngoài cẩn thận trong từng động tác, 
chị còn học cách thích nghi với thói quen 
sinh hoạt, cách nói chuyện của người lớn 
tuổi để tạo cảm giác thoải mái cho các 
cụ. Chị còn nghĩ ra nhiều sáng kiến. Từ 
những chiếc ghế gỗ, vạc giường thông 
thường, chị tự tay biến chúng thành vật 
dụng hữu ích, giúp các cụ đi lại khó khăn 

Chị Hà ân cần chăm sóc các cụ lớn tuổi.                              Ảnh: D.N

có thể vệ sinh, sinh hoạt thoải mái hơn; 
các điều dưỡng, hộ lý cũng đỡ vất vả.

Hết mình với công việc, chuyện chị 
Hà thường có mặt ở nơi làm việc ngoài 
giờ làm đã quen thuộc với mọi người. Chị 
nói vui, vì nhà gần Trung tâm nên chẳng 
biết từ lúc nào, chị cảm thấy như mình 
có tận 2 gia đình. Các cụ ông, cụ bà cũng 
vì vậy mà trở nên thân thiết, gần gũi với 
chị hơn; cùng trò chuyện cho vơi nỗi nhớ 
quê, nhớ cháu; rồi nhờ giúp việc này, việc 
khác. Ai cũng thấy mến người phụ nữ 
trung niên với nụ cười thường trực trên 
môi, luôn kiên nhẫn, chịu khó, không nề 

hà công việc vất vả.
Vừa được chị Hà đẩy xe 

đi hóng gió chiều mát mẻ, bà 
Phạm Thị Xuân Thanh (SN 
1954) vừa cười nói. Bà còn 
xem chị Hà là người em thân 
thiết, có thể tin tưởng, tâm 
sự nhiều chuyện buồn vui.

“Tôi đến Trung tâm với 
tình trạng tai biến, liệt nửa 
người, cử động rất khó khăn. 
Nỗi mặc cảm ấy khiến tôi lo 
lắng, buồn lòng nhiều nên 
ít khi trò chuyện với mọi 
người. Là người trực tiếp 
chăm sóc tôi, Hà hỏi han tế 
nhị, nhẹ nhàng, giúp tôi cởi 
mở, bớt tự ti”, bà Thanh kể.

Chính sự tận tâm với 
công việc đã giúp chị Hà 

luôn được cấp trên tin tưởng, đồng 
nghiệp quý mến. “Hộ lý Trần Thị Thanh 
Hà là người nhiệt tình, sẵn sàng lắng 
nghe nhu cầu của từng cụ và tìm cách 
hỗ trợ khi cần thiết. Là người gắn bó lâu 
nhất với Trung tâm, chị còn sẵn sàng chia 
sẻ kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết với các 
đồng nghiệp trẻ hơn, góp phần nâng cao 
hiệu quả công việc”, bà Lê Ái Phượng, 
Trưởng Phòng Chăm sóc và điều dưỡng 
(Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng 
Người có công tỉnh), nhận xét.

DIỆU NGỌC
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Tai ương bất ngờ
Trẻ nhất trong số 5 nạn nhân 

đã tử vong là anh Hồ Ngọc Luân 
(25 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn 
Thọ, TX An Nhơn). Anh ra đi bỏ lại 
người vợ trẻ với 2 đứa con thơ, đứa 
nhỏ mới chào đời hơn 1 tháng. Nỗi 
đau nhân lên gấp bội khi anh rể 
của Luân - thợ hồ Ngô Thanh Trực  
(37 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước 
Sơn, huyện Tuy Phước) cũng tử 
vong trong vụ tai nạn. 

Trước giông bão đột ngột ập 
xuống, những người cha, người 
mẹ, người vợ, người thân như chết 
lặng. Bên cạnh linh cữu của con trai 
Hồ Ngọc Luân, ông Hồ Ngọc Lan 
thẫn thờ, bàng hoàng. Mọi câu từ 
của ông thời điểm ấy đều là xót 
thương cho cảnh người đầu bạc 
tiễn người đầu xanh, là nỗi lo vời 
vợi cho ngày mai của đàn cháu 
thơ dại. 

“Vì hoàn cảnh khó khăn, không 
có việc làm nên 2 anh em nó dìu 
dắt nhau đi phụ hồ nuôi vợ con 
qua ngày. Chiều 15.9, khi nhận tin 
cả con ruột lẫn con rể đều tử vong 
trong vụ sập tường, tôi như người 
mất hồn, không tin vào sự thật. Vợ 
tôi bị ung thư giai đoạn cuối cũng 
ngất lên, ngất xuống. Rồi đây, vợ 
và các con nó sống sao đây”, ông 
Lan lo lắng.

Ở thôn Kỳ Sơn, cô con gái đang 
tuổi mẫu giáo của anh Ngô Thanh 
Trực vẫn “giận” cha “chỉ lo ngủ, 
không chịu dậy nựng chào tạm biệt 
mình đi học như mọi ngày”. Vợ 
anh Trực - chị Hồ Thị Ngọc Linh, 
với nỗi đau mất chồng và em ruột, 
gần như ngất lịm, không đủ sức để 
tiếp chuyện người thân, họ hàng, 
xóm giềng. 

Vẫn chưa hoàn hồn trước việc 
người cha Hồ Văn Hướng (56 
tuổi, ở thôn Đông Bình, xã Nhơn 
Thọ, TX An Nhơn) vĩnh viễn nằm 
xuống sau vụ tai nạn lao động, anh 
Hồ Xuân Thành - người cũng có 
mặt tại hiện trường khi bức tường 
sập xuống, nhớ lại: Chiều hôm ấy, 
sau khi tô xong phần tường của 

Nỗi đau & sự sẻ chia
Vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng chế biến thực 

phẩm của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam (Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa, TX An Nhơn) chiều 15.9 đã làm 5 người 
chết và 6 người bị thương. Phía sau vụ tai nạn thương tâm này 
là những gia đình, phận người... 

Chặt chẽ hơn khâu 
giám sát, kiểm tra

Ngày 16.9, trong chuyến 
kiểm tra hiện trường vụ tai 
nạn lao động, thăm các nạn 
nhân, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng nhấn mạnh: “Qua vụ 
việc nghiêm trọng này, chúng 
ta cần thực hiện nghiêm các 
quy định, quy chuẩn an toàn 
trong quá trình thi công các 
công trình xây dựng. Trong 
đó, khâu giám sát, kiểm tra an 
toàn lao động cần được thực 
hiện thường xuyên, nhất là tại 
những vùng bị gió lốc, khi có 
mưa bão… nhằm tránh xảy ra 
tai nạn đáng tiếc”.

Hồi chuông cảnh tỉnh
Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ Quang, vụ việc là hồi 

chuông cảnh tỉnh đối với DN, người sử dụng lao động và người lao 
động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm đảm bảo các yếu 
tố an toàn, tham gia BHXH cho người lao động. Bởi khi có tai nạn 
xảy ra, chủ sử dụng lao động, DN sẽ thiệt hại không nhỏ về chi phí 
y tế, bồi thường, trợ cấp cho người lao động; uy tín của DN cũng 
bị ảnh hưởng. Về phía người lao động, cần chủ động lựa chọn DN 
uy tín, có ký kết hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ BHXH, đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động. Bởi khi sự cố xảy ra, 
thiệt thòi nhất chính là người lao động. 

mình, anh được phân công làm 
công việc phía bên kia bức tường, 
còn cha anh vẫn tiếp tục công việc 
tô phần tường còn lại. Bất ngờ, một 
cơn gió mạnh thổi qua, bức tường 
đổ sập về phía cha anh và những 
người khác. Đó là khoảnh khắc cha 
ra đi mãi mãi. 

“Hai cha con tôi vào làm thợ 
hồ mới được vài ngày theo lời gọi 
của một chủ thầu ở địa phương. 
Không có hợp đồng lao động, 
chúng tôi chỉ có thỏa thuận thợ 
chính được trả 380 nghìn đồng 
mỗi ngày. Không ai ngờ, lần làm 
việc này tôi vĩnh viễn mất cha”, 
anh Thành nói. 

Có 2 cặp vợ chồng cùng là nạn 
nhân của vụ tai nạn. Họ chia cắt 
nhau vĩnh viễn khi bức tường đổ 
xuống. Những giây phút vất vả 
mưu sinh cùng vữa, gạch, bay, bàn 
xoa, giàn giáo… trở thành khoảnh 
khắc hạnh ngộ cuối cùng của vợ 
và chồng. 

Chị Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi, 
ở thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp, 
huyện Tuy Phước) mất chồng - 
anh Phạm Đức Tài (39 tuổi). Anh 
Nguyễn Thanh Quan (41 tuổi, ở 
thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước) mất vợ - chị 
Nguyễn Thị Thanh Ái (34 tuổi). 
Là trụ cột của gia đình, buổi sáng, 
họ đèo nhau bằng xe máy, vượt 
chặng đường dài đến công trình 
với mong mỏi sau một ngày công 
với tấm lưng ướt sũng, vai áo sờn 

rách, những đứa con đang tuổi ăn, 
tuổi học sẽ có một tương lai tươi 
sáng hơn cha mẹ. 

Nằm trên giường bệnh tại 
BVĐK tỉnh với tay trái bị gãy, 
vùng đầu bị chấn thương, chị 
Hoan mắt nhắm nghiền. Hễ ai 
nhắc đến tên chồng thì hai hàng 
nước mắt cứ tuôn không ngừng. 
Vợ chồng chị Hoan có 2 con, một 
cháu lớp 8, một cháu lớp 10, kinh 
tế gia đình khó khăn. Dù không 
ngồi dậy được, chị cứ một mực xin 
về để nhìn mặt chồng lần cuối, lo 
hậu sự cho chồng. 

Kịp thời sẻ chia
Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo 

TX An Nhơn, huyện Tuy Phước 
đến thăm hỏi, động viên, chia buồn 
và hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp 
bị thương, 5 triệu đồng/trường hợp 
tử vong. Tại Tuy Phước, chính 
quyền 2 xã Phước Hiệp và Phước 
Sơn cũng hỗ trợ với mức tương tự 
cho các nạn nhân và gia đình. Xã 

Nhơn Thọ hỗ trợ 2 trường hợp tử 
vong với mức 5 triệu đồng/trường 
hợp; phường Nhơn Hòa hỗ trợ  
2 trường hợp bị thương với mức 
1,5 triệu đồng/người. 

Phó Chủ tịch UBND TX An 
Nhơn Mai Xuân Tiến cho biết: 
Thị xã đã hỗ trợ cho toàn bộ 11 
nạn nhân. Thị ủy cũng đang chỉ 
đạo các hội, đoàn thể vận động 
nguồn lực tiếp tục hỗ trợ cho các 
gia đình. Thường trực Thị ủy đang 
kêu gọi tặng sổ tiết kiệm cho 4 gia 
đình có người gặp nạn, trong đó 
quan tâm nhiều đến 3 hộ có con 
còn nhỏ. 

“Đến nay, MTTQ, các đoàn 
thể đã vận động hỗ trợ cho gia 
đình nạn nhân Hồ Ngọc Luân 
được khoảng 40 triệu đồng. Thị 
xã sẽ tặng sổ tiết kiệm cho các 
trường hợp tùy theo từng hoàn 
cảnh”, ông Tiến nói thêm.

Động viên, chia buồn với các 
nạn nhân và gia đình, Hội CTĐ 
tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn 
nhân bị thương 1 triệu đồng và 
sữa dinh dưỡng; hỗ trợ 2 triệu 
đồng cùng sữa dinh dưỡng cho 
mỗi gia đình có người mất. LĐLĐ 
tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế 
tỉnh đã hỗ trợ 1 triệu đồng/trường 
hợp bị thương, 2 triệu đồng/
trường hợp tử vong.

Phát huy tinh thần “tương thân 
tương ái”, một số hội, nhóm thiện 
nguyện, nhà hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh đang vận động nguồn 
lực để hỗ trợ các gia đình nạn nhân 
có hoàn cảnh khó khăn. CLB tình 
nguyện viên CTĐ Bạch Mai Trang 

(TX Hoài Nhơn) đã lên kế hoạch về 
TX An Nhơn và huyện Tuy Phước 
trao hỗ trợ cho các nạn nhân vào 
đầu tuần tới. Chủ nhiệm CLB Đoàn 
Thị Hương chia sẻ, các thành viên 
của CLB đã tích cực vận động và 
đóng góp với mong muốn xoa dịu 
nỗi đau, tiếp sức nạn nhân vượt 
qua giai đoạn khó khăn này.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 
Nguyễn Mỹ Quang, ngoài hỗ trợ 
ban đầu, các địa phương sẽ hướng 
dẫn, hỗ trợ các gia đình hoàn thiện 
thủ tục để hưởng chính sách theo 
Nghị định 20/2021/NĐ-CP về quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội. Các 
nạn nhân trong vụ tai nạn lao động 
được hưởng chính sách trợ giúp 
xã hội khẩn cấp. Theo đó, người 
bị thương nặng được xem xét hỗ 
trợ với mức tối thiểu bằng 10 lần 
mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương 
đương 3,6 triệu đồng/người; gia 
đình có người chết xem xét hỗ trợ 
chi phí mai táng với mức tối thiểu 
bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã 
hội, tương đương 18 triệu đồng/
trường hợp. 

“Sở cũng đã giao Quỹ Bảo trợ 
trẻ em tỉnh nghiên cứu và đề xuất 
chính sách hỗ trợ tiếp theo cho các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 
có con nhỏ, đang độ tuổi đi học. 
Tinh thần chung là theo chỉ đạo của 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng, các cơ quan, địa phương 
sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi tặng 
sổ tiết kiệm cho các gia đình nạn 
nhân có hoàn cảnh khó khăn, có 
con nhỏ”, ông Quang nhấn mạnh. 

N.MUỘI - K.ANH - N.TÚ - V.LƯU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ hai từ phải sang) và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ ba từ phải 
sang) thăm hỏi tình hình sức khỏe nạn nhân tại BVĐK tỉnh vào sáng 16.9.                                                                                   Ảnh: KIỀU ANH

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên người bị thương đang điều trị tại 
BVĐK tỉnh.                                                                                                                               Ảnh: VĂN LƯU

Phó Chủ tịch UBND TX An Nhơn Mai Xuân Tiến trao tiền hỗ trợ cho con trai nạn 
nhân Hồ Văn Hướng khuya 15.9, sau khi ông Hướng mất tại BVĐK tỉnh.          

Ảnh: UBND TX An Nhơn
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CHUYÊN MỤC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI 
SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN ATGT TỈNH

Mới đây, điều khiển xe ô tô với tốc 
độ vượt quá quy định từ 10 km/giờ -  
20 km/giờ khi lưu thông trên km 21+100 
QL 19 (đoạn qua TX An Nhơn), anh 
N.V.P. (ở tỉnh Gia Lai) bị xử phạt hành 
chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái 
xe 2 tháng. “Tại thời điểm đó, tôi thấy 
đường vắng nên có tăng tốc, nghĩ buổi 
trưa nên sẽ không sao. Bị xử phạt lần 
này, tôi tự răn mình cần tuân thủ tốc độ 
khi lưu thông trên đường”, anh P. chia 
sẻ sau khi thừa nhận sai phạm và ký 
biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Để kịp thời phát hiện và xử lý ngay 
các vi phạm về tốc độ, nhất là trên 
các tuyến quốc lộ, CSGT đã và đang 
sử dụng đồng thời nhiều biện pháp 
nghiệp vụ; xử phạt trực tiếp cũng như 
xử phạt qua hình ảnh. 

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, 
Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng 
CSGT, CA tỉnh), nhận định, không ít 
người chạy xe máy trên đường không 
có thói quen quan sát và tuân theo 
biển báo giao thông, đến khi bị xử 
phạt mới tỏ ra bất ngờ. Còn với người 
đi ô tô lại có chiêu “nháy đèn” với xe 
đi chiều ngược lại để hỏi thăm, cảnh 
báo nhau về việc kiểm tra tốc độ của 
CSGT phía trước. 

“Chính vì vậy, chúng tôi luôn nắm 
chắc tuyến, địa bàn và liên tục thay đổi 
vị trí cũng như áp dụng đồng thời các 
biện pháp nghiệp vụ, tăng cường và bố 
trí máy bắn tốc độ 24/24 giờ. Bên cạnh 
xử phạt, lực lượng cũng nhắc nhở, cảnh 
cáo, tuyên truyền với một số trường 
hợp vi phạm để răn đe, ngăn chặn tái 
phạm”, trung tá Vương cho biết.

Qua công tác xử lý vi phạm và phân 
tích tình hình, phần lớn người điều 
khiển phương tiện vi phạm quy định về 
tốc độ đi qua những đoạn đường khu 
vực đông dân cư nhưng không giảm 
tốc độ. Ngoài ra, trên một số tuyến 
quốc lộ, không ít tài xế vì thấy đường 
vắng, ít xe nên đã phóng nhanh, vượt 
ẩu mà không chú ý các giao lộ ở phía 
trước nên dễ xảy ra va chạm, TNGT. 

Theo thống kê của CA tỉnh, từ đầu 
năm 2022 đến ngày 15.9, trên địa bàn 
toàn tỉnh xảy ra 98 vụ lừa đảo qua 
mạng xã hội. Đó là chưa kể nhiều bị 
hại sau khi bị lừa đã không trình báo. 
Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người dân 
cảnh giác, không trở thành nạn nhân 
các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng 
xã hội. CA các đơn vị, địa phương đã 
giải thích, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo 
khi người dân kịp thời báo cáo.

Cuối tháng 8 vừa qua, bà Trần Thị 
T. (43 tuổi, ở phường Trần Phú, TP 
Quy Nhơn) nhận cuộc gọi video qua 
Zalo từ một người mặc sắc phục CA, 
thông báo bà có liên quan đến tội phạm  
ma túy nên cần phong tỏa tài sản; đưa 
hẳn lệnh bắt có con dấu đỏ với câu 
chuyện khá logic về hành vi phạm tội của 
bà T. Sau khi nhận cuộc gọi, bà T. không 
khỏi hoảng sợ, ban đầu bà làm theo các 
hướng dẫn của đối tượng, nhưng khi đến 
phần cung cấp mã OTP ngân hàng thì bà 
T. điện báo cho cơ quan CA. 

Đối tượng dặn đây là việc mật của 
công tác điều tra, không được báo cho 
ai biết. Dù vậy, bà T. nhớ trong lần tuyên 

Ra mắt mô hình 
camera an ninh ở 
xã Hoài Châu

Ngày 15.9, UBND xã Hoài Châu 
(TX Hoài Nhơn) tổ chức Hội nghị ra 
mắt mô hình “Camera an ninh” phục 
vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn 
tại thôn Hội An. Đây là thôn thứ 5 của 
xã Hoài Châu triển khai mô hình này.

Với hơn 40 triệu đồng (từ kinh phí 
của địa phương và ủng hộ từ người 
dân), xã Hoài Châu triển khai lắp đặt 
5 mắt “camera an ninh” tại 2 điểm là 
các ngã ba, ngã tư giao nhau ở thôn Hội 
An. Thông qua hệ thống camera, CA 
xã sẽ chủ động theo dõi, giám sát trực 
tiếp hoạt động của các đối tượng hình 
sự, ma túy; đồng thời có tác động 
trực tiếp giúp người dân nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật tại các 
vị trí, tuyến đường được lắp đặt hệ 
thống camera.                           T.LONG

Khởi tố đối tượng 
tàng trữ trái phép 
chất ma túy

Cơ quan CSĐT CA TX Hoài Nhơn đã 
ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 
can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn 
Thành Nhơn (SN 1985, ở khu phố 4, 
phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn) về 
tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, trưa 7.9, thông qua các 
biện pháp nghiệp vụ, CA TX Hoài 
Nhơn bắt quả tang Nguyễn Thành 
Nhơn đang có hành vi tàng trữ  
1 gói ny lông, bên trong chứa 0,3496 
g Methamphetamine. Tại cơ quan CA, 
Nhơn khai nhận mua số ma túy trên 
nhằm mục đích sử dụng.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thành Nhơn là 
đối tượng đang bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại phường theo Nghị định 
120/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT 
CA TX Hoài Nhơn tiếp tục xử lý theo 
quy định của pháp luật.

(Theo congan.binhdinh.gov.vn)

Xử lý nghiêm 
lỗi chạy quá tốc độ 

Chính vì vậy, lực lượng CSGT đã và 
đang tập trung xử lý chuyên đề về tốc 
độ cả ngày lẫn đêm trên các tuyến. Cụ 
thể, từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 
gần 4.000 trường hợp vi phạm tốc độ 
bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát 
hiện và xử lý. Riêng trong đợt cao điểm 
từ ngày 20.6 đến nay, đã có hơn 2.200 
trường hợp bị phát hiện, xử lý. 

“Để đạt hiệu quả trong việc kiểm 
tra, xử phạt vi phạm tốc độ, lực lượng 
luôn chủ động tổ chức điều tra cơ bản, 
xác định tuyến, địa bàn trọng điểm 
thường xảy ra vi phạm. Hiện, chúng 
tôi đang tập trung xử lý 4 nhóm hành 
vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
TNGT, trong đó có chạy quá tốc độ 
quy định. Hoạt động kiểm tra trải khắp 
các cung đường, vào nhiều khung giờ, 
nhất là vào thời điểm sáng sớm, trưa 
và khuya”, thượng tá Ngô Đức Hoài, 

Phó trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), 
cho biết.

Theo ngành chức năng, chạy quá 
tốc độ sẽ dẫn tới hiểm họa khó lường. 
Cụ thể như người điều khiển phương 
tiện không xử lý kịp khi gặp các tình 
huống bất ngờ phát sinh (xe phía trước 
thắng gấp, đường trơn trượt, “ổ gà” 
xuất hiện đột ngột…). Ngoài ra, khi va 
chạm sẽ tác động một lực lớn hoặc dẫn 
tới các va chạm liên hoàn khác. Do đó, 
để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản 
của mình và mọi người, mỗi khi tham 
gia giao thông, chúng ta cần thực hiện 
đúng Luật Giao thông đường bộ, đơn 
giản như chú ý quan sát, tuân thủ đúng 
tốc độ quy định.                           KIỀU ANH

Trên các tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT hóa trang, mật phục để kịp thời phát hiện các vi phạm về tốc độ 
của người tham gia giao thông.                                                                                                                                               Ảnh: K.A

Báo công an ngay khi có nghi vấn lừa đảo qua mạng

truyền của CA phường Trần Phú gần 
đây có nhắc đến các thủ đoạn lừa đảo, 
nên bà càng mạnh dạn trình bày với cơ 
quan CA qua số điện thoại có ghi trong 
tờ rơi tuyên truyền của CA phường. Sau 
khi nhận tin báo của bà T., CA phường 
Trần Phú và Đội Cảnh sát hình sự (CA 
TP Quy Nhơn) đã giải thích nên bà T. 
không làm theo hướng dẫn của đối 

tượng nữa.
Hay như bà Trần 

Thị T. (42 tuổi, ở 
p h ư ờ n g  B ù i  T h ị 
Xuân, TP Quy Nhơn) 
đã dừng lại đúng 
lúc trước khi bị lừa 
một khoản tiền lớn. 
Tháng 6.2022, do có 
nhu cầu tìm việc làm, 
bà T. đã tìm kiếm trên 
Facebook và gặp tài 
khoản có tên “Việc 
làm lương cao”, đưa 
ra mức hoa hồng hấp 
dẫn nếu làm nhiệm 
vụ mua hàng thành 
công. Sau thời gian 

trao đổi, đối tượng hướng dẫn nạn 
nhân cài đặt app có tên CTGroup trên 
điện thoại để nạp và rút tiền trực tuyến 
khi làm nhiệm vụ mua đơn hàng trên 
trang thương mại điện tử Amazon. 

Lúc đầu bà T. tham gia đặt cọc để 
hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rút được 
cả vốn lẫn lãi. Đối tượng yêu cầu bà 
đặt cọc với số tiền lớn hơn là 5 triệu 

đồng, bà T. thấy nghi đã điện hỏi CA. 
Bà T. cho biết: “Đâu phải cứ nộp tiền 
rồi rút lãi gần gấp đôi một cách dễ 
dàng như vậy được, nên tôi điện hỏi 
CA, đúng là lừa đảo”. 

Thời gian qua, CA các địa phương 
phối hợp các ngân hàng tuyên truyền, 
cảnh báo, tư vấn khách hàng khi đến 
giao dịch chuyển tiền. Các ngân hàng 
chú ý phát hiện các giao dịch nghi hoạt 
động của tội phạm, chủ động trao đổi 
với CA; tích cực phối hợp, cung cấp 
thông tin, hỗ trợ giải pháp truy tìm 
đối tượng.

Cùng với đó, CA các địa phương 
đã phát trên 40.000 tờ rơi, tờ gấp, 
lồng ghép nội dung tuyên truyền các 
phương thức, thủ đoạn của tội phạm 
lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng 
CA cũng đã phối hợp gửi trên 9.000 tin 
nhắn có nội dung tuyên truyền phòng 
chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản trên các trang Zalo, Facebook của 
CA các đơn vị, địa phương. Nhờ vậy, 
CA các địa phương ngăn chặn kịp thời 
39 vụ lừa đảo qua mạng xã hội.                              

 N.GIANG

CA phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) đến tận nhà tuyên truyền cho 
người dân nhận biết các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.              Ảnh: N.G
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Người ghi nét đẹp xứ Dừa
Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Hoài Nhơn quê hương tôi” đã là triển lãm cá nhân thứ 7 được nghệ sĩ 

nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Tuấn, 52 tuổi, ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn, hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp 
ảnh Việt Nam và Hội VHNT Bình Định thực hiện. 30 năm hoạt động nhiếp ảnh, hầu hết tác phẩm của 
anh đều bám sát cuộc sống đời thường, tôn vinh nét đẹp xứ Dừa.

Miệt mài ghi nét đẹp  
xứ Dừa

Năm 1987, nghệ sĩ nhiếp ảnh 
(NSNA) Nguyễn Ngọc Tuấn tốt 
nghiệp THPT, đăng ký thi vào 
Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, 
nhưng không đỗ. Giấc mơ giảng 
đường không thành, anh quay 
về học chụp ảnh tại nhà dưới sự 
chỉ dẫn của người anh bà con là 
NSNA Tôn Văn An (tức Văn An). 
Năm 1992, anh ra nghề nhưng 
không mở tiệm làm ảnh dịch vụ, 
mà đi chụp ảnh tự do. Gần như 
toàn bộ tác phẩm của anh trong 
giai đoạn này đều gửi cộng tác 
với Báo Bình Định và anh sớm 
trở thành cộng tác viên tâm đắc 
của Báo Bình Định. Dấu ấn đầu 
tiên giúp anh gắn bó với nghiệp 
nhiếp ảnh là giải nhì tại Cuộc thi 
Ảnh nghệ thuật tỉnh Bình Định 
năm 1995  (không có giải nhất), 
với tác phẩm “Vũ điệu trên sông” 
(chụp tại thôn Trường Xuân, xã 
Tam Quan Bắc - nay là phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn).

 Giải thưởng đầu tay là 
nguồn cảm hứng sáng tạo, động 
lực để anh gắn bó với nghề 
nhiếp ảnh…

- Cảm xúc lần đầu đạt 
giải thưởng nhiếp ảnh khó 
tả lắm, giờ ngẫm lại vẫn thấy 
sướng! Tôi nhớ như in ngày 
ấy mình vào Quy Nhơn nhận 
giải thì tình cờ gặp người viết 
khẩu hiệu ở đường Mai Xuân 
Thưởng mà không cần can chữ. 
Ấn tượng đó đã thuyết phục 
tôi đi học thêm môn Mỹ thuật. 
Nhờ đó, tôi biết thêm nghề vẽ 
quảng cáo biển hiệu; giúp tôi 
có thêm nguồn thu nhập để 
trang trải cuộc sống, tạo điều 
kiện thuận lợi để mình gắn bó 
với nghề nhiếp ảnh.

  Vừa qua, anh tổ chức 
triển lãm cá nhân với chủ đề 
“Hoài Nhơn quê hương tôi”, 
đây là triển lãm cá nhân thứ 
7 của anh…

- Quê hương là nguồn cảm 

NSNA Đào Tiến Đạt, Chi hội trưởng Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Bình Định (thứ hai, bìa trái) tặng hoa chúc mừng 
NSNA Nguyễn Ngọc Tuấn nhân dịp anh tổ chức triển lãm Ảnh nghệ thuật “Hoài Nhơn quê hương tôi”.    

Ảnh: MINH VƯƠNG

Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Hoài Nhơn quê hương tôi” của NSNA Nguyễn Ngọc 
Tuấn trưng bày 50 tác phẩm về nhiều chủ đề, nội dung giới thiệu quê hương, 
đất nước và con người Hoài Nhơn.
- Trong ảnh: Tác phẩm “Mùa vàng”.                                              Ảnh: NGUYỄN NGỌC TUẤN

xúc đặc biệt trong tôi! Mỗi tác 
phẩm đem đến cho tôi những 
cảm xúc dạt dào, nỗi niềm khó 
tả… Tôi chú ý tìm tòi những 
góc độ, vẻ đẹp mới của quê 
hương, của con người trong lao 
động, sản xuất hằng ngày vậy 
mà vẫn phải mất hơn 5 năm để 
hoàn thành bộ ảnh này. Thậm 
chí, có một số tác phẩm phải 
đợi tới mấy mùa lúa mới chụp  
thành công.

Tôi sống ở phường Tam 
Quan, nhưng Triển lãm Ảnh 
nghệ thuật “Hoài Nhơn quê 
hương tôi” sao lại được tổ chức 
ở Hoài Hương, nhiều người 
thắc mắc như thế. Tôi đã tổ 
chức triển lãm ở Tam Quan và 
Hoài Hương là vùng đất cho 
tôi nhiều thành công trong 
sáng tác ảnh nghệ thuật, trong 
đó có những bộ ảnh cưới dịch 
vụ “để đời”. Đây còn là nơi 
“chôn nhau cắt rốn” của vợ 
tôi. Từ các hình ảnh này, tôi hy 
vọng những người con xứ Nẫu 
thân thương, trong đó có nhân 

thuật  ngữ trong 
nhiếp ảnh chỉ lượng 
ánh sáng mà cảm biến 
nhận được trong quá 
trình chụp một bức 
ảnh. Tôi bắt đầu chụp 
ảnh phơi sáng vào 
năm 2018. Bức ảnh 
đoàn thuyền đánh cá 
trên sông Thiện Chánh, là tác 
phẩm đầu tay tôi chụp bằng kỹ 
thuật phơi sáng. Cũng trong 
năm 2018, tôi tổ chức triển lãm 
cá nhân lần thứ 5, giới thiệu 
đến công chúng 50 bức ảnh 
độc đáo về chủ đề: “Biển đảo 
quê hương” chụp hoàn toàn 
bằng kỹ thuật phơi sáng. Năm 
ấy, tôi còn đạt giải nhì Cuộc 
thi Ảnh nghệ thuật Bình Định, 
với tác phẩm “Phố mới chuyển 
mình”. Trong nghệ thuật nếu 
mình chịu khó tìm tòi, sáng 
tạo, chịu học hỏi để biết thêm 
những kỹ thuật mới, khả năng 
sáng tạo theo đó cũng sẽ được 
mở rộng thêm.

 Phương tiện hiện đại và 
công nghệ mới ngày càng quan 
trọng, nhưng ở bộ ảnh nghệ 
thuật “Hoài Nhơn quê hương 
tôi” cho thấy điều ngược lại?

- Tôi không chạy theo công 
nghệ một cách máy móc, nhưng 
vẫn luôn cố gắng trang bị đồ 
nghề chất lượng tốt nhất trong 
khả năng tài chính của mình. 
Máy tốt là yếu tố quyết định 
chất lượng kỹ thuật của ảnh, 
giúp cho nghệ sĩ tự tin khi sáng 
tác, song chưa đủ để cho ra đời 
tác phẩm đẹp. Quan trọng là 
nằm ở tư duy, óc sáng tạo của 
mỗi người. Tôi luôn phấn đấu 
làm mới tác phẩm của mình, và 
chịu khó học hỏi từ tác phẩm 
của những nghệ sĩ khác.

 Anh có dự định gì trong 
tương lai?

- Hoài Nhơn vẫn là mảnh 
đất màu mỡ để sáng tác ảnh 
nghệ thuật cho tôi và các đồng 
nghiệp. Do vậy, tôi đang ấm ủ 
và chuẩn bị chinh phục thêm 
những bộ ảnh khác về con 
người, quê hương nơi đây. Tới 
đây, tôi sẽ tiếp tục tổ chức Triển 
lãm Ảnh nghệ thuật cá nhân lần 
thứ 8, với chủ đề “Phụ nữ và 
cuộc sống”… Về lâu dài, tôi dự 
tính tổ chức một cuộc triển lãm 
ảnh tại TP Quy Nhơn. Đó có thể 
là những bức ảnh có nội dung 
về thiên nhiên, quê hương, con 
người xứ Nẫu thân thương.

 Xin cảm ơn anh về cuộc 
trò chuyện thú vị này. Chúc 
anh sức khỏe, gặt hái nhiều 
thành công hơn nữa trong 
sự nghiệp sáng tác ảnh nghệ 
thuật của mình.

TRỌNG LỢI (Thực hiện)

NSNA Nguyễn Ngọc Tuấn.                     Ảnh: NVCC

“ Nguyễn Ngọc Tuấn là nghệ sĩ tổ 
chức triển lãm ảnh cá nhân nhiều nhất 
tỉnh Bình Định. Anh rất chịu khó, năng 
động, tích cực săn tìm khoảnh khắc đẹp 
trên mọi thể loại từ phong cảnh thiên 
nhiên, đời sống sinh hoạt, chân dung 
con người đến lễ hội, trẻ em và tĩnh vật. 
Anh đoạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh, 
khu vực và quốc tế; là người thứ 2 ở 
Bình Định được Liên đoàn Nghệ thuật 
Nhiếp ảnh quốc tế phong tước hiệu 
AFIAP (2014), EFIAP (2017)…”.

NSNA NGUYỄN TÙNG ĐỆ, Chi hội phó 
Chi hội NSNA Việt Nam tỉnh Bình Định 

Tác phẩm “Cho mùa biển mới”.                                                        Ảnh: NGUYỄN NGỌC TUẤN

dân Hoài Nhơn sẽ biết, nhớ 
đến một vùng đất anh hùng, 
luôn tươi mới, năng động và 
phát triển, tôi muốn lưu lại 
những khoảnh khắc đáng nhớ 
từ đây. Và thật ra tôi muốn tổ 
chức  nhiều cuộc triển lãm nữa 
lần lượt tại nhiều nơi trên quê 
hương mình!

Chủ nhân của  
hàng trăm giải thưởng 
trong nước, quốc tế

30 năm cầm máy, NSNA 
Nguyễn Ngọc Tuấn đạt được 
trên 400 giải thưởng trong nước 
và quốc tế. Năm 2014, anh được 
Liên đoàn nghệ thuật Nhiếp 
ảnh quốc tế phong tước hiệu 
AFIAP 2014 và tiếp đó là tước 
hiệu EFIAP (Nghệ sĩ xuất sắc) 
năm 2017. Đồng thời, 3 lần liên 
tiếp anh được trao Giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu, gồm: giải B 
(2001 - 2005); giải A (2006 - 2010) 
và (2011 - 2015)… 

  Chụp ảnh nghệ thuật 
phơi sáng rất khó, nghe nói 

anh là một trong những 
người đầu tư nhiều cho 
lĩnh vực này.

- Phơi sáng là một 
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KỶ NIỆM 175 NĂM NGÀY MẤT DANH NHÂN LÊ ĐẠI CANG:

Người dành hết trí lực cống hiến cho đất nước
Lê Đại Cang (1771 - 1847), tự là Thống Thiện, hiệu là Kỳ Phong, người thôn Luật Chánh, 

xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Nhà nghèo, lại sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng bằng 
con đường khổ học đầy ý chí và nghị lực, Lê Đại Cang trở thành một danh nhân lịch sử nổi 
tiếng vào nửa đầu thế kỷ XIX.

Năm 1741, khi về hưu, Lê Đại Cang chủ trì xây dựng Văn chỉ Tuy Phước (nay là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh) 
nhằm mục đích khuyến học. 
- Trong ảnh: Sinh viên người Tuy Phước dâng hương tại Văn chỉ Tuy Phước vào dịp tết Nguyên đán.                    Ảnh: N.H.S

Tượng danh nhân Lê Đại Cang 
đặt tại Văn chỉ Tuy Phước

1.Trong Lê thị gia 
phả - tác phẩm viết 
khi về hưu, Lê Đại 

Cang tự bạch: “Hơn 10 năm ở 
nơi lánh địa, tôi bên trong tuy 
học được thi lễ từ cha, nhưng 
bên ngoài... còn thiếu thầy 
giỏi dạy bảo. Đến lúc thiếu 
niên chỉ biết học mà thôi, gọi 
là tuần tự mà học thì không 
kịp vậy”. Năm 16 tuổi, may 
mắn được học với thầy giỏi, 
ông “trong 5, 6 năm, lúc ngủ 
lúc ăn đều ra sức luyện rèn. 
Phàm gặp được bạn đồng văn 
liền tới cầu học hỏi, chẳng 
ngại cười chê là lỗ mãng” (Lê 
thị gia phả). 

Việc học thực và rất giỏi 
tự học đã giúp ông trong 41 
năm làm quan đã nhanh chóng 
làm được nhiều việc lớn khắp 
trong Nam ngoài Bắc, nhiều 
công trình của ông có đủ ý 
nghĩa, tác dụng đến hôm nay; 
sự nghiệp kinh bang tế thế đồ 
sộ của ông gần như không mấy 
người có được.

Nổi tiếng văn võ song toàn, 
Lê Đại Cang đảm đương nhiều 
chức vụ quan trọng khác nhau 
như Hiệp trấn Sơn Tây, Cai bạ 
Quảng Nam, Tham tri bộ Hình, 
Quản lý đê điều Bắc Thành, 
quyền Tổng trấn Bắc Thành, 
Binh bộ Thượng thư kiêm Đô 

sát viện, Tổng đốc Sơn Tây- 
Hưng Hóa - Tuyên Quang, 
Tổng đốc Hà Nội, Tổng đốc 
An Giang - Hà Tiên, Trấn Tây 
Tham tán đại thần...

2. Được vua cử làm 
việc ở Bắc thành ba 
lần, Lê Đại Cang đã 

có nhiều đóng góp quan trọng 
nơi đây. Ông là người biết lo 
cho sự yên vui của dân, cụ 
thể đã có công ban bố và thi 
hành luật pháp nghiêm minh, 
góp phần tuyển chọn nhân tài 
thông qua kỳ thi Nho học ở 
Bắc thành, nhưng công lao 
đặc biệt quan trọng để đời của 
ông là làm “tổng công trình 
sư” việc đắp đê ở Bắc thành. 

Khi nhà Nguyễn lên ngôi, với 
những đời vua đầu, Bắc thành 
là vùng đất mới, tồn tại nhiều 
mắc míu, khó khăn mà nghiêm 
trọng nhất, cần phải khắc phục 
trước tiên là nạn vỡ đê, lụt lội. 
Tháng 10.1828, khi ra Bắc nhận 
nhiệm vụ ông được vua Minh 
Mạng đặc biệt lưu ý vấn đề trị 
thủy. Nhờ tận tụy ngày đêm 
làm việc, Lê Đại Cang nhanh 
chóng tường tận về địa hình, 
thủy văn, đặc điểm dòng chảy... 
đồng thời cho triển khai xây 
dựng nhiều tuyến đê mới, sửa 
đắp, khơi đào nạo vét dòng 
tổng cộng 18 sở đê thuộc hệ 
thống đê điều của hai dòng 
sông đặc biệt quan trọng ở Bắc 
thành là sông Hồng và sông 

Ngũ Huyện Khê, tất cả đều là 
đại công trình. Điều đáng nói 
là toàn bộ khối lượng công việc 
đồ sộ ấy từ lúc bắt đầu đến khi 
hoàn thành chỉ mất 10 tháng - 
từ 12.1828 đến tháng 10.1829. 
Việc hoàn thành công trình này 
đã nói lên tài năng và trí tuệ phi 
thường của Lê Đại Cang.

Từ tháng 11.1832 đến tháng 
7.1841, ông được vua cử vào 
miền Nam, bổ nhiệm Tổng 
đốc An Giang - Hà Tiên, kiêm 
lĩnh ấn Bảo hộ Chân Lạp quốc. 
Trong nhiệm vụ mới, Lê Đại 
Cang dốc lòng tận tụy phục 
vụ việc công với nhiều đóng 
góp lớn: Xây dựng thành An 
Giang; đào sông nối sông 
Tiền Giang ở Tân Thành với 

sông Hậu Giang ở Châu Đốc; 
vỗ yên dân chúng; đánh dẹp 
quân phản loạn; củng cố binh 
lực; thực hiện chính sách ngoại 
giao mềm dẻo với các nước 
láng giềng; giữ yên bờ cõi…

3. Đời làm quan của Lê 
Đại Cang gặp nhiều 
biến cố, nhưng có 2 

biến cố đặc biệt quan trọng mà 
từ đó có thể thấy được “nhân 
cách của một bậc quốc sĩ”. Biến 
cố thứ nhất xảy ra vào tháng 
5.1833: Nguyên Tả quân, Vệ 
úy Nguyễn Văn Khôi làm loạn, 
chiếm giữ thành Phiên An (Gia 
Định), sau đó xâm phạm tỉnh 
Biên Hòa, tỉnh lỵ thất thủ. Dù 
Lê Đại Cang khi đó làm Tổng 
đốc An Giang - Hà Tiên nhưng 
vẫn bị cách chức xuống làm 
lính, cho ra trận tiền lập công 
chuộc tội. Biến cố thứ hai xảy 
ra vào năm 1838, sau vụ nổi 
dậy của người Cao Miên vào 
đầu năm 1838, Lê Đại Cang 
bị hạch tội là Tham tán Đại 
thần Trấn Tây mà không hoàn 
thành nhiệm vụ cai trị, nên bị 
vua cách chức cho làm lính 
khiêng võng. Sau đó, Lê Đại 
Cang lại bị vua Minh Mạng xử 
tội “Trảm giam hậu” (giam rồi 
trảm sau) vì đang bị tội “cách 
lưu” mà lại dám tự tôn mình 
là đại tướng. Nhưng may mắn 
thay, cuối cùng những nỗi oan 
khuất của ông cũng được làm 
rõ và ông vẫn được vinh danh. 
Sử sách triều Nguyễn, nhất là 
bộ Đại Nam thực lục đã ghi 
chép khá tỉ mỉ về hành trạng 
làm quan của Lê Đại Cang với 
trên 200 đoạn, hàng vạn chữ. 

Hoạn lộ sóng gió là thế 
nhưng chưa bao giờ ông chán 
nản, bi lụy mà luôn vươn lên, 
dốc hết sức mình làm tròn bổn 
phận của mình với đất nước. 
Tận hiến cho dân tộc, cho nhân 
dân là quan niệm sống của Lê 
Đại Cang và đó là cốt lõi nhân 
cách của ông.   NGÔ HỒNG SƠN

XEM - NGHE - ĐỌC

l Ngược dòng thời gian để yêu anh, 
phim tình cảm Thái Lan. Bhop - một kỹ 

sư tài năng, 
anh luôn nghĩ 
rằng cô gái 
thường xuất 
hiện trong 
giấc mơ của 
anh suốt 
nhiều năm 
qua là có thật 
ngoài đời và 
anh đã đi tìm 
tri kỷ trong 
giấc mơ. Khi 
gặp Gaysorn, 
người con 

gái có gương mặt giống hệt “người trong 
mộng”, Bhop quyết tâm giành lấy trái tim 
cô. Tuy nhiên ngược lại với anh, Gaysorn 
lại không hề tin vào vận mệnh và luôn 
tìm cách tránh né Bhop. Họ không hề 
biết rằng kiếp trước họ là một cặp đôi 
hạnh phúc… 
l Cha. Sáng tác: Đặng Tuấn Vũ, trình 

diễn: Chu Thúy Quỳnh. Có khá nhiều 
bài hát hay viết về mẹ nhưng với cha số 
lượng ít hơn, có lẽ vì thế nên ca khúc Cha 
giành được sự chú ý khá nhiều của công 
chúng. Ca từ giản dị như những lời xin lỗi 
để ngỏ, tỏ bày tình cảm kính yêu của con 
với cha trong giọng mượt mà của Chu 
Thúy Quỳnh càng thêm giàu chất mến 
thương vô vàn… Nhiều khi con trách cớ 
sao cha vẫn thường la mắng con nhiều/ 
mà đâu hay biết cha ân cần vì con lo lắng 
bao điều/ đôi lúc khó khăn nhọc nhằn cha 
giấu, cười trên môi để con yên lòng… dù 
cho đã lớn nhưng vẫn muốn bên cha như 
ngày bé thơ…

l Chuyên luận nhỏ về những 
phẩm hạnh lớn, tác giả: André Comte - 

Sponville, dịch 
giả: Nguyễn Thị 
Thu Hòa, Phan 
Thị Tình, Phạm 
Thị Thật. Cuốn 
sách bàn về 18 
phẩm hạnh của 
con người (lễ 
phép, chung 
thủy, cẩn trọng, 
tiết độ, quả cảm, 
công bằng, hào 
hiệp, trắc ẩn, 

khoan dung, biết ơn, khiêm nhường, đơn 
giản, bao dung, thuần khiết, dịu dàng, 
thành thực, hài hước, tình yêu). Triết gia 
nổi tiếng Spinoza từng nói “truyền dạy 
phẩm hạnh tốt hơn là lên án thói hư tật 
xấu, niềm vui tốt hơn nỗi buồn, ngưỡng 
mộ tốt hơn khinh thị, gương sáng tốt hơn 
điều xấu hổ”. Nói cách khác, đọc sách và 
thực hành theo đó ta sẽ thêm tin vào lối 
sống tích cực, hướng thượng.   ĐÔNG A

l Ngày 17.9, tại Khu di 
tích lịch sử Lam Kinh, huyện 
Thọ Xuân, UBND tỉnh Thanh 
Hóa tổ chức Lễ hội Lam Kinh 
2022, kỷ niệm 604 năm Khởi 
nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua 
Lê Thái Tổ đăng quang, 589 
năm ngày mất Anh hùng dân 
tộc Lê Lợi. Đây cũng là dịp 
tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 10 
năm Di tích lịch sử Lam Kinh 
được công nhận là Di tích 
quốc gia đặc biệt.  

(Theo TTO)

l Tối 16.9, huyện 
Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 
Giang tổ chức Lễ đón nhận 
danh hiệu Di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia và khai mạc 
chương trình du lịch Qua 
những miền di sản Ruộng 
bậc thang huyện Hoàng Su 
Phì năm 2022.

(Theo VOV.VN)

TIN VẮN
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Chờ ngày khai hội
Quá trình triển khai Đại hội 

TDTT các cấp năm 2021 - 2022 
gặp khá nhiều khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Trước tình hình đó, căn cứ vào 
hướng dẫn của Bộ VH-TT&DL, 
Sở VH&TT đã tham mưu UBND 
tỉnh điều chỉnh kế hoạch, số bộ 
môn thi đấu ở từng cấp. Đồng 
thời, chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc căn cứ vào tình hình thực 
tế ở địa phương để tổ chức các 
hoạt động TDTT đảm bảo an 
toàn và đạt hiệu quả cao nhất. 
Giám đốc Sở VH&TT Tạ Xuân 
Chánh, Trưởng ban tổ chức Đại 
hội TDTT tỉnh Bình Định lần 
thứ IX - năm 2022, khẳng định: 
“Đến nay, việc tổ chức Đại hội 
TDTT cấp huyện, xã đã hoàn 
tất; chúng tôi đang nỗ lực tổ 
chức tốt vòng chung kết Đại 
hội TDTT toàn tỉnh”.

Công tác chuẩn bị khai mạc 
Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 
2022 đang được ngành VH&TT 
gấp rút thực hiện. Trong đó, một 
trong những hoạt động mang 
nhiều ý nghĩa là lễ xin lửa, 
thắp đuốc, rước đuốc từ Điện 
thờ Tây Sơn Tam kiệt (Bảo tàng 
Quang Trung, huyện Tây Sơn) 
diễn ra sáng 20.9 đã được lên kế 
hoạch chi tiết, với sự tham gia 
của nhiều lực lượng. Chương 
trình nghệ thuật chào mừng 
khai mạc Đại hội đã được triển 
khai tập luyện từ đầu tháng 9.

Để chuẩn bị cho chương 
trình nghệ thuật trong lễ khai 
mạc, ban tổ chức đã huy động 
gần 1.000 người, trong đó bên 
cạnh các diễn viên, võ sinh, 
VĐV còn có đông đảo lực lượng 
học sinh, sinh viên. Nhạc sĩ 
Đào Minh Tâm, Tổng đạo diễn 
chương trình khai mạc Đại hội 
TDTT toàn tỉnh năm 2022, chia 
sẻ: “Chương trình nghệ thuật 
trong lễ khai mạc mang ý tưởng 
về khát vọng vươn xa của thể 
thao Bình Định. Bên cạnh đó là 

VÒNG CHUNG KẾT ĐẠI HỘI TDTT TOÀN TỈNH NĂM 2022:

Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Tối 20.9, vòng chung kết Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2022 sẽ chính thức khai mạc. Hiện công tác chuẩn bị cho 

lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức thi đấu các nội dung đang được triển khai, hướng đến mục tiêu tổ chức ngày hội 
của ngành Thể thao thành công trọn vẹn.

thông điệp gửi gắm niềm tin, 
tiếp lửa cho các VĐV chuẩn 
bị tham dự Đại hội Thể thao 
toàn quốc. Quá trình tập luyện 
các tiết mục chủ yếu ở những 
không gian hẹp, khi ghép hoặc 
chạy chương trình trên SVĐ 
Quy Nhơn nhiều em chưa cảm 
giác được vị trí nên còn phải 
chỉnh sửa nhiều. Dẫu vậy, với 
sự quyết tâm cao, chúng tôi 
hy vọng sẽ hoàn thiện các tiết 
mục đạt hiệu quả nghệ thuật 
tốt nhất”.

Hấp dẫn cuộc đua 
tốp đầu

Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 
2022 có sự tham gia của 16 đơn 
vị, ngoài 11 huyện, thị xã, thành 
phố còn có CA tỉnh, BĐBP tỉnh, 
Bộ CHQS tỉnh, Trường ĐH Quy 
Nhơn, Trường CĐ Kỹ thuật công 
nghệ Quy Nhơn. Đến nay, Đại 
hội TDTT toàn tỉnh năm 2022 
đã tổ chức thi đấu thành công 
10/16 nội dung theo kế hoạch. 

Vòng chung kết sẽ tổ chức thi 
đấu các môn: Điền kinh, bơi lội, 
võ cổ truyền, ném lao, đẩy gậy, 
bắn nỏ; mỗi địa phương, đơn vị 
có những thế mạnh riêng, nên 
cuộc cạnh tranh các vị trí trong 
nhóm đầu vẫn rất khó lường. 
Trong đó, nhóm đầu bảng gồm 
TX An Nhơn, TP Quy Nhơn,  
TX Hoài Nhơn và huyện Tây 
Sơn đang tạo ra khoảng cách 
lớn với phần còn lại. Với việc 
điểm số của các đơn vị trong 
tốp đầu đến thời điểm này 
không quá chênh lệch, Đại hội 
TDTT toàn tỉnh năm 2022 sẽ còn 
chứng kiến nhiều bất ngờ trong 
những ngày thi đấu cuối cùng.

Phấn khởi sau khi chứng 
kiến đội nhà lần thứ 3 liên tiếp 
giành ngôi vô địch Giải bóng 
chuyền nam Đại hội TDTT 
toàn tỉnh, ông Phạm Quốc 
Việt, Giám đốc Trung tâm  
VH-TT-TT huyện Tây Sơn, chia 
sẻ: “Từng bị các đơn vị khác 
bỏ khá xa trên bảng xếp hạng, 

nhưng sau thành công ở môn 
bóng đá nam và bóng chuyền 
nam, chúng tôi đã thu ngắn 
đáng kể khoảng cách với các 
đơn vị tốp đầu. Ở vòng chung 
kết Đại hội TDTT toàn tỉnh sắp 
tới, chúng tôi có thế mạnh ở các 
môn võ cổ truyền, điền kinh và 
bắn nỏ. Các đội tuyển huyện đã 
tập trung tập luyện và hướng 
đến kết quả cao trong các cuộc 
tranh tài”.

Phó Giám đốc Sở VH&TT 
Bùi Trung Hiếu, Phó Trưởng 
ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh 
Bình Định lần thứ IX - năm 
2022, cho hay: “Để tổ chức các 
môn thi đấu tại vòng chung kết 
Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 
2022, chúng tôi đã tiến hành 
kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; 
tập huấn lực lượng trọng tài để 
đảm bảo các nội dung thi đấu 
diễn ra thuận lợi, phản ánh 
đúng trình độ chuyên môn, 
VĐV đạt được những chỉ số 
tốt nhất”.             HOÀNG QUÂN

Lực lượng học sinh tham gia tập luyện các tiết mục trong chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Đại hội TDTT toàn 
tỉnh năm 2022.                                                                                                                                                                                                              Ảnh: HOÀNG QUÂN

Theo thống kê của 
Sportskeeda, Mbappe 
vượt qua Messi và 
Ronaldo để trở thành 
cầu thủ có thu nhập 
cao nhất thế giới 
trong năm 2022. 

Top 10 cầu thủ thu 
nhập cao nhất thế giới 
năm 2022 gồm những 
gương mặt sau:

1 0 .  A n t o i n e 
Griezmann (Atletico Madrid) - 
27,5 triệu USD. 9. Kevin De 
Bruyne (Manchester City) -  
29 triệu USD. 8. Raheem Sterling 
(Chelsea) - 29,4 triệu USD.  
7. Andres Iniesta (Vissel Kobe) - 
30 triệu USD. 6. Eden Hazard 
(Real Madrid) - 31,1 triệu USD. 
5. Mohamed Salah (Liverpool) - 

Ngày 16.9 (giờ địa phương), 
Liên đoàn Bóng đá thế giới 
(FIFA) bác đơn kháng cáo của 
Chile liên quan đến hậu vệ 
Byron Castillo đang thi đấu 
cho Ecuador. Trong đơn kháng 
cáo, Chile vẫn kiên quyết cho 
rằng, Byron Castillo đã sử dụng 
giấy tờ giả để hợp thức hóa việc 
khoác áo đội tuyển bóng đá 
quốc gia Ecuador. 

Luật sư của Liên đoàn Bóng 
đá Chile (ANFP) cho biết, hồ sơ 
về Byron Castillo là giả mạo. 
Theo kết quả của một cuộc 
điều tra, hậu vệ này sinh ngày 
25.7.1995 tại Colombia, thay vì 
ngày 10.11.1998 ở Ecuador.

Trước đó, những bằng 
chứng mới nhất cho thấy, 
Byron Castillo từng thừa nhận 
với giới điều tra về danh tính 

thực sự. Những thông tin trong 
bản ghi âm cách đây 4 năm xác 
nhận hậu vệ này mang quốc 
tịch Colombia. Byron Castillo 
cũng tiết lộ đã đến Ecuador để 
theo đuổi sự nghiệp bóng đá và 
được một doanh nhân quốc gia 
này trợ giúp trong việc thay đổi 
danh tính. 

Bất chấp những bằng chứng 
kể trên, FIFA vẫn quyết định 
bác kháng cáo của Chile. Cơ 
quan quản lý bóng đá thế giới 
tuyên bố, dựa trên cơ sở của các 
tài liệu, Byron Castillo được coi 
là có quốc tịch Ecuador vĩnh 
viễn theo quy chế pháp lý của 
bóng đá.

Động thái kể trên đồng 
nghĩa FIFA giữ nguyên phán 
quyết hồi tháng 6 vừa qua, trong 
đó nêu rõ, “không có lý do để 

trừng phạt Ecuador vì hộ chiếu 
của Byron Castillo được cấp bởi 
tòa án”. Như vậy Ecuador vẫn giữ 
nguyên vị trí thứ 4 tại vòng loại 
khu vực Nam Mỹ nên chắc suất 
dự vòng chung kết World Cup 
2022. Theo lịch thi đấu, đội tuyển 
quốc gia này sẽ gặp chủ nhà Qatar 
tại bảng A vào ngày 20.11.

Sau quyết định của FIFA, 
Chile sẽ tiếp tục gửi đơn kháng 
cáo lên Tòa án Trọng tài thể 
thao (CAS). Khoảng thời gian 
9 tuần trước khi World Cup 
2022 chính thức diễn ra là cơ 
hội cuối cùng để đội tuyển quốc 
gia này lật ngược vụ việc. Dù 
vậy, khả năng Chile thắng kiện 
là rất nhỏ do CAS thường giữ 
nguyên phán quyết trước đó 
của FIFA trong những trường 
hợp tương tự.          (Theo HNM)

Giao hữu bóng đá Cựu 
cầu thủ Bình Định - Cựu 
cầu thủ Quảng Ninh

(BĐ) - Sáng 17.9, trên SVĐ 
Quy Nhơn đã diễn ra trận bóng 
đá giao hữu giữa đội Cựu cầu 
thủ Bình Định và đội Cựu cầu 
thủ Quảng Ninh. Trận đấu kết 
thúc với tỷ số 5 - 5.

Đây là hoạt động kết nối 
các thế hệ cầu thủ từng thi đấu 
cho đội bóng đá Bình Định và 
Quảng Ninh, đồng thời là hoạt 
động chào mừng vòng chung 
kết Đại hội TDTT toàn tỉnh lần 
thứ IX - năm 2022 và hưởng 
ứng Tháng hành động Vì người 
cao tuổi Việt Nam.    ĐỨC MẠNH

Nhà cầm quân thứ 3 
ở giải hạng nhất 
rời ghế HLV trưởng

Sau các HLV Dương Hồng 
Sơn (Quảng Nam), Nguyễn 
Trung Kiên (Phù Đổng), đến 
lượt HLV trưởng thứ 3 đang 
làm việc tại giải hạng nhất 
2022 nói lời chia tay, đó là 
HLV Nguyễn Việt Thắng ở 
CLB Cần Thơ.

Nhà cầm quân này nêu ngắn 
gọn trên trang cá nhân: “Xin 
cám ơn mọi người vì tất cả. Xin 
tạm biệt!”. Việc HLV này chia 
tay đội Cần Thơ vốn không quá 
bất ngờ, như trường hợp của 
đồng nghiệp Nguyễn Trung 
Kiên ở CLB Phù Đổng khi mà 
đang có nét chung là CLB nợ 
tiền của cầu thủ nhiều tháng. 
Tình hình chậm tiền lương, 
thưởng ở CLB Cần Thơ vốn kéo 
dài từ nhiều tháng trước, dư 
luận nhiều lần lên tiếng về tình 
trạng này. Đến chiều 15.9, HLV 
trưởng Nguyễn Việt Thắng và 
trợ lý Trương Đình Luật cùng 
nộp đơn xin nghỉ.

Trong tháng 9.2022 lãnh đạo 
CLB Cần Thơ sẽ họp tìm phương 
án để đội tiếp tục thi đấu ở mùa 
bóng 2022. Trước mắt, thầy trò 
CLB Cần Thơ đang tỏ ra mất 
dần sự kiên nhẫn và chưa có ý 
định trở lại sân tập sau những 
ngày nghỉ phép từ vòng 14.

(Theo SGGP)

TOP 10 CẦU THỦ THU NHẬP CAO NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2022: 

Mbappe soán ngôi Ronaldo FIFA bác kháng cáo của Chile

Cristiano Ronaldo - Kylian Mbappe - Lionel Messi 
(từ trái qua).

39,5 triệu USD. 4. Neymar Jr. 
(Paris Saint-Germain) - 91 triệu 
USD. 3. Lionel Messi (Paris 
Saint-Germain) - 110 triệu USD.  
2 . C r i s t i a n o  R o n a l d o 
(Manchester United) - 113 triệu 
USD. 1. Kylian Mbappe (Paris 
Saint-Germain) - 125 triệu USD.

(Theo VOV)
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Bình Định

Rau dại là cách mà tôi gọi chung 
cho các loại rau mọc hoang ngoài bờ 
rào, bãi bồi, ruộng đồng như mồng 
tơi, rau đắng, rau sam, rau má, rau 
dền,… Chúng dễ sống, tự sinh sôi 
bằng khí trời, dinh dưỡng của đất mẹ 
mà tốt tươi. Rau dại biết cách sống 
chung với lũ cỏ để nhú ra những 
đọt rau xanh non, mơn mởn. Người 
dân quê quý rau dại bởi chúng thân 
tình, gần gũi, lặng thầm góp mặt vào 
những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp 
yêu thương. 

Những đám rau dại mướt xanh 
làm tôi nhớ đến những ngày còn 
nhỏ, mỗi khi tan học về nhà, tôi 
thường theo mẹ ra sau vườn hái rau. 
Mùa mưa về mang theo những trận 
lụt ồ ạt phủ trắng vùng quê nghèo 
ven đầm. Cây cối sau trận mưa gió 
ngã rạp, xác xơ, nhưng những đám 
rau dại vẫn cố bám lấy đất để đâm 
chồi, vươn nhánh. Tôi hái rau cùng 
mẹ, người dặn tôi hãy gắng sống như 
những cây rau dại, dù sinh ra trong 
nghèo khó nhưng phải biết vươn lên 
mạnh mẽ trước sóng gió cuộc đời.

Mùa dịch Covid, tôi trở về bên 
căn nhà nhỏ nơi có bàn tay ấm áp 
của mẹ dắt tôi qua bao mùa mưa 
nắng. Ở bên mẹ, tôi thích được cùng 
mẹ hái rau dại sau vườn, ngoài gò, 
bên rào, ven bờ ruộng… rồi cùng 
mẹ nấu nướng những món ăn ngon 
từ đồng quê. Bữa cơm nhà tuy đạm 
bạc chỉ là canh rau má nấu với tép 
đồng, dĩa rau đắng luộc, cùng mớ cá 
rô ngoài mé sông đem nướng trên 
than hồng. Vậy mà ngon đến lạ. Rau 
dại trở thành một món ăn gần gũi, 
góp mặt trong những bữa cơm của 
gia đình tôi, lặng thầm sưởi ấm trái 
tim của mỗi người bằng cái mộc mạc 
đơn sơ, cái tình thảo thơm keo sơn, 
gắn kết.

Chẳng phải cao lương mỹ vị, rau 
dại mộc mạc, giản dị như cái tên vốn 
có của nó nhưng làm bao người xa 
quê phải đau đáu khi nghĩ về. Các 
em tôi sống xa quê, đặc biệt giữa 
mùa dịch Covid này, trong mỗi cuộc 
gọi về các em hay nhắc đến những 
đám rau dại mọc sau bờ ruộng, ven 
rào. Tôi rưng rưng khi nghe các em 
bảo nhớ quê, nhớ nhà, thèm lắm một 
bữa cơm có bát canh rau tập tàng 

với đông đủ các thành viên gia đình. 
Tôi mong dịch sớm tan, để tôi gửi 
cho các em chút hương vị của làng 
quê yêu dấu, qua những chiếc thùng 
được gói ghém cẩn thận, cây nhà lá 
vườn chan chứa tình quê.

Nhiều khi nghĩ về rau dại tôi lại 
nhớ về bài thơ Khi chị đi lấy chồng của 
Yến Lan. Chỉ có 4 câu thôi mà gói 
được biết bao nỗi niềm: Khế chua chị 
nấu lá mồng tơi/ Em cùng ăn đến trọn 
đời/ Tang mẹ mãn rồi, bà mối giục/ Chị 
đi, bát đũa cũng mồ côi. Bài thơ mộc 
mạc, giản dị và hồn hậu nhưng ấn 
tượng đầu tiên để tôi đến với nó lại 
là rau mà tôi cứ ang áng chừng là rau 
dại. Khế mọc ở bờ ao và mồng tơi ở 
bờ rào, chỉ là thế thôi nhưng trường 
liên tưởng dắt tôi đến cái tứ lằng 
lặng cuộn vào lòng thương cảm - mẹ 
mất rồi, chị đi lấy chồng thì em mồ 
côi. Thương rau dại mà rồi thương cả 
hai chị em.

 Ngoài làm thức ăn nhiều loài 
rau dại còn là vị thuốc quý trong 
kho tàng kinh nghiệm của người 
xưa để lại. Rau má giúp thanh nhiệt, 
giải độc, rau càng cua chứa nhiều 
kali, canxi giúp xương chắc khỏe. 
Rau sam gần gũi với tôi không chỉ ở 
món canh nấu với tép đồng mà tôi 
còn dùng chúng để giã nhuyễn, vắt 
lấy nước, pha nước tắm cho con khi 
bị rôm sảy. Kinh nghiệm ấy tôi học 
được từ bà ngoại và mẹ. Những đám 
rau dại xanh mướt mang trong mình 
hồn cốt của quê hương, gần gũi với 
người quê từ bữa ăn đến đời sống 
hằng ngày. 

Tôi thích được đắm mình trong 
khu vườn xanh mát, cùng mẹ hái 
rau và rủ rỉ chuyện trò. Giữa mùa 
dịch, người quê san sẻ với nhau cọng 
rau, con cá. Rau dại tuy nhỏ bé, đời 
thường, nhưng nhờ chúng mà dù 
phải giữ khoảng cách nhưng tình 
làng nghĩa xóm vẫn thêm bền chặt. 
Nhìn rổ rau má mẹ đặt ở góc bếp, 
tôi lại nhớ đến câu ca dao:“Giàu như 
người ta ăn cơm với cá. Khó như em ăn 
rau má cua đồng. Dù cho chờ đợi mấy 
đông. Đắng cay cũng chịu, mặn nồng 
cũng cam”. Người quê như cây rau 
dại, tuy chất phác, chân phương mà 
mạnh mẽ, nghĩa tình, bao đời “gừng 
cay muối mặn” gắn bó sắt son…

KHỔNG VĨNH NGUYÊN 

Nhớ tiếng em cười
Hàng cây lạnh cóng bên đường
Em còn tơ tưởng khói sương một người?
Anh chờ như tuổi đôi mươi
Mơ hồ nghe tiếng em cười trong mưa...

Mộng thấy hạc vàng 
Đêm qua mộng thấy hạc vàng
Bay cô độc giữa mây ngàn lau thưa
Ngậm ngùi sông vắng đò đưa
Bây giờ mộng vẫn chờ mưa chưa về.

Yêu thương còn 
một chút này gởi em
Ngồi im dưới mái nhà xưa
Vườn cây cỏ rậm gió đưa hương chiều
Một đời ca tụng cô liêu
Gởi em nắng xế tàn xiêu quê mình!

TRẦN VĂN THIÊN

Ngoái lại…
Dường như khẽ khàng tiếng gọi
Một chiều nắng loãng vào sương…

Những nếp nhà trầm mặc đan gió
Mùi hương nào đã tan vào lãng quên
Ai ngồi mơ bóng người tri kỷ
Vụt qua nhau trong một tiếng 

chuông trầm

Mỗi trái tim sinh ra là một thánh đường
Tiếng khóc đầu đời là hồi chuông trong 

trẻo nhất
Nỗi buồn như đóa hoa cô độc
Tàn lâu trong giấc mộng dài…

Dường như sương giăng trí nhớ
Những nét người tựa khói qua truông
Ai cúi nhặt một phiến chiều chếnh choáng
Trôi theo ngọn gió tình cờ

Ngoái lại vầng trăng mười bảy
Chỉ còn ánh nhìn vẹn nguyên…

LÊ VĂN HIẾU

Bữa cơm 
cuối cùng của mẹ 
Con đã thấy mẹ định phì miếng cơm như 

con thời nhỏ
Mẹ đã nuốt một ít nhưng môi mẹ 

không cười
Nụ cười cả năm rồi đi đâu mất
Mẹ quên buồn quên vui
 
Hờn cũng hờn rồi
Giận cũng thế thôi
Cả đời chìm vào khúc sông vào đáy bếp
Chìm vào thân phận cút côi
 
Mẹ buồn không ai biết
Mẹ từng nhỏ nước mắt tưới sao Trời
 
Mẹ ăn làm chi -  khi mẹ linh cảm đã bước 

chân vào thế giới thật khác
Những hạt cơm nằm yên trong miệng 

mẹ không trôi
 

Con nhìn thấy từng giọt sao rơi
Thấy cánh đồng vừa cõng hạt cơm vừa 

hát  ru ngủ mẹ
Thấy đàn chim non ngoác miệng chờ 

bên tổ
Mẹ ngậm để sú cho chúng con dù đã cuối 

cuộc đời…

BÙI HUYỀN TƯƠNG

Giấc mơ tầm xuân
Ngày xưa
Bên vườn cà xanh biếc
Đôi ta cùng đi tìm nụ tầm xuân
Em cứ bảo
Tầm xuân ơi hãy xanh xanh mãi
Quấn quýt vườn cà nghe hoa bưởi 

tỏa hương

Chợt một ngày
Lòng bỗng bâng khuâng
Vườn cà vẫn trải màu xanh biếc
Em - chân trời biền biệt
Ta - một mình cứ gọi tầm xuân

Mấy mươi năm rồi
Tựa giấc mơ trưa
Nụ tầm xuân dắt ta về chốn cũ
Cây bưởi vẫn nở hoa ngan ngát
Ta mải miết vườn cà 
Tìm nụ tầm xuân

Ơi nụ tầm xuân!
Chỉ còn vườn cà nở hoa tím ngắt 
Rưng rưng

Ta thiêm thiếp
Tầm xuân
Ơi tầm xuân!

Rau  dại
 r Tản văn của TRẦN THỊ THẮM

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ

LÊ ÂN

Giằng mồ côi
Chẳng biết mình là ai
Dám buồn..
Dám vui...
Dám hăm dọa một con cá ma đói nắng

Dụi mắt nhìn sông trôi
Nhìn người làng ôm con cá lạc
Về đâu...
Biết đời nguyện cầu ai...
Trăng thức trong màu di cư những tăm 
tích cũ, những thân phận cũ, và tiếng hát 

bâng quơ “ăn xin” màu buồn cũ...
Mồ côi... Mắc mớ gì buồn
Coi như cầm giọt mưa nguồn... 

Khuyết trăng...

Thả giọt phù du khuấy mặt ao bèo bọt
Câu tiếng cười chứa chan tuổi thơ
Lầm lũi như không...
Mặc cơn mưa phơi màu trời rách...

Giằng như một gã thổ dân lưu lạc, ăn 
mày từng sợi nhớ cố hương lang thang 

trong từng sợi lửa đờn cò...

Cũ và buồn từng xác âm thanh héo rụng 
không mùa...

Tranh của họa sĩ TUẤN ĐẠT
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LHQ cảnh báo “mất an ninh lương thực 
ở mức độ chưa từng có”

Người dân Yemen nhận lương thực viện trợ nhân đạo tại Taiz.                 Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu cơ quan lương 
thực LHQ hôm 16.9 cảnh báo thế giới 
đang phải đối mặt với “tình trạng 
mất an ninh lương thực khẩn cấp 
toàn cầu ở mức độ chưa từng có” với 
345 triệu người có nguy cơ bị thiếu 
đói và 70 triệu người bên bờ vực của 
nạn đói.

Ông David Beasley, Giám đốc Điều 
hành của Chương trình Lương thực 
Thế giới báo cáo trước Hội đồng Bảo 
an LHQ rằng 345 triệu người ở 82 quốc 
gia đang đối mặt với tình trạng mất an 
ninh lương thực nghiêm trọng. Con số 
này gấp 2,5 lần so với  thời điểm trước 
khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Theo ông Beasley, điều đáng lo 
ngại là 50 triệu người đang bị suy dinh 
dưỡng cấp tính và đang ở ngưỡng cửa 
cửa nạn đói. Nguyên nhân chính là 
những tác động kinh tế từ đại dịch, 
biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu tăng 
và xung đột Ukraine.

Kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine, 
chi phí lương thực, nhiên liệu và 
phân bón tăng vọt đã khiến 70 triệu 

người tiến gần tới nạn đói. Bất chấp 
thỏa thuận hồi tháng 7 cho phép vận 
chuyển ngũ cốc của Ukraine từ 3 cảng 
ở Biển Đen và nỗ lực đưa phân bón 

của Nga trở lại thị trường toàn cầu, 
khủng hoảng lương thực vẫn có thể 
kéo sang năm 2023 nếu thế giới không 
hành động.                  (Theo VOV.VN)

Tổng thống Putin 
nói sẽ làm mọi cách 
để chấm dứt 
xung đột ở Ukraine

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng 
thống Nga Vladimir Putin.                     Ảnh: TASS

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ 
Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng 
đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 
ngày 16.9, Tổng thống Nga Vladimir 
Putin nói Nga sẽ làm mọi cách để kết 
thúc càng sớm càng tốt cuộc xung đột 
ở Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng 
thống Putin nói với ông Modi: “Tôi biết 
lập trường của ngài về cuộc xung đột ở 
Ukraine, biết về những quan ngại mà 
ngài liên tục bày tỏ. Chúng tôi làm tất 
cả những gì có thể để khiến xung đột 
kết thúc càng sớm càng tốt”. Ông Putin 
cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì giới chức lãnh 
đạo Ukraine tuyên bố từ chối tiến trình 
đàm phán và nói rằng họ muốn đạt được 
mục tiêu bằng vũ lực.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đảm bảo 
với Thủ tướng Ấn Độ rằng ông sẽ thông 
báo cho các đối tác Ấn Độ về tình hình 
ở Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga và 
Ấn Độ tích cực hợp tác trên các tổ chức 
quốc tế, thảo luận về mọi tình huống 
trên thế giới, kể cả những tình huống 
khó khăn.

Cũng trong ngày 16.9, phát biểu 
tại SCO diễn ra ở TP Samarkand của 
Uzbekistan, Tổng thống Putin tuyên bố 
SCO sẵn sàng hợp tác với toàn thế giới.

(Theo TTXVN)

Mỹ, Hàn lên án luật mới về hạt nhân của Triều Tiên

Cờ Mỹ và Hàn Quốc bay cạnh nhau tại TP Yongin, 
Hàn Quốc.                 Ảnh: REUTERS

Mỹ và Hàn Quốc lên án luật mới 
về hạt nhân được Triều Tiên ban hành 
trong tháng 9 là “leo thang và gây bất 
ổn”. Đồng thời Washington tuyên bố 
sẽ tiếp tục triển khai khí tài chiến lược 
để răn đe và đáp trả Bình Nhưỡng.

Tuyên bố chung sau cuộc họp cấp 
thứ trưởng của Nhóm tham vấn và 
chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) 
tại Mỹ ngày 16.9 nhắc lại cam kết 
sắt đá của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn 
Quốc, và cho biết bất kỳ cuộc tấn công 
hạt nhân nào của Triều Tiên cũng sẽ 
được đáp trả với “phản ứng áp đảo 

và dứt khoát”.
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của 

EDSCG kể từ năm 2018, theo Hãng tin 
Reuters.

Tuyên bố cho biết Mỹ và Hàn Quốc 
cam kết tiếp tục nỗ lực để củng cố thế 
trận răn đe của liên minh. “Mỹ cam 
kết tăng cường hợp tác với Hàn Quốc 
để tiếp tục triển khai các khí tài chiến 
lược trong khu vực một cách kịp thời 
và hiệu quả để răn đe và đáp trả Triều 
Tiên, và tăng cường an ninh khu vực”, 
tuyên bố chung nêu. 

(Theo TTO)

Kyrgyzstan và Tajikistan giao tranh dữ dội, 
nhiều thương vong

Giao tranh đang xảy ra ở tỉnh Batken phía Nam, 
giáp với vùng Sughd phía Bắc của Tajikistan. 

Ảnh: REUTERS

Lực lượng Kyrgyzstan giao tranh dữ 
dội với lực lượng Tajikistan ngày 16.9 
khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Reuters cho biết cả hai quốc gia đều 
cáo buộc nhau tái khởi động chiến sự ở 
khu vực tranh chấp, bất chấp thỏa thuận 
ngừng bắn.

Cơ quan biên phòng Kyrgyzstan nói 
rằng lực lượng của họ đang tiếp tục đẩy 
lùi các cuộc tấn công từ phía Tajikistan.

“Từ phía Tajikistan, các cuộc pháo 
kích vào các vị trí của Kyrgyzstan vẫn 
tiếp tục. Ở một số khu vực, các trận 

chiến dữ dội đang diễn ra” - cơ quan 
này tuyên bố.

Bộ Y tế Kyrgyzstan thông báo ít nhất 
24 công dân nước này đã thiệt mạng và 
87 người khác bị thương.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời người 
đứng đầu Uỷ ban An ninh quốc gia 
Kyrgyzstan, Kamchybek Tashiev, cho biết 
thương vong về phía quân đội là rất cao.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan 
thống kê hơn 136 nghìn dân thường đã 
được sơ tán khỏi khu vực xung đột.

(Theo NLĐO)

Sập mỏ vàng tại Indonesia, 20 người bị vùi lấp

20 thợ mỏ đã bị vùi lấp trong một hầm khai thác 
vàng trái phép ở tỉnh Tây Kalimantan sau sự cố 
sạt lở đất.                           Ảnh: AP

Ngày 17.9, nhà chức trách Indonesia 
thông báo 20 thợ mỏ đã bị vùi lấp 
trong một hầm khai thác vàng trái 
phép ở tỉnh Tây Kalimantan sau sự cố 
sạt lở đất.

Tai nạn xảy ra tại mỏ khai thác vàng 
thủ công ở làng Kinande thuộc huyện 
Bengkayang tối 15.9 nhưng đến tối 
16.9, Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ 
tỉnh Tây Kalimantan mới nhận được 
thông tin vụ việc. Ngay sau khi được 
thông báo, cơ quan chức năng đã huy 
động đội cứu hộ tới hiện trường. Theo 

thông tin ban đầu, 7 thợ mỏ đã thiệt 
mạng và 5 người bị thương.

Hiện chiến dịch cứu hộ đang gặp 
khó khăn do mưa lớn kéo dài trong vài 
ngày qua, hầm khai thác vàng nằm ở 
địa điểm hẻo lánh và mạng lưới thông 
tin liên lạc yếu kém. Nhiều quân nhân, 
nhân viên đội ứng phó thảm họa và cơ 
quan giảm thiểu thiệt hại cùng người 
dân trong khu vực vẫn đang tích cực 
tham gia tìm kiếm và cứu nạn tại  
hiện trường.

(Theo Vietnam+)

l Trong vòng một tuần qua, tính 
từ ngày 11 - 17.9, thế giới ghi nhận 
3,2 triệu ca mắc và 11.460 ca tử vong vì 
Covid-19. Số ca mắc giảm 12%, còn số 
ca tử vong giảm 10% trên toàn cầu so 
với tuần trước đó.

l Tổng thống Vladimir Putin 
tuyên bố Nga sẽ cung cấp miễn phí 
300 nghìn tấn phân bón hiện nằm tại 
các cảng của Liên minh châu Âu (EU), 
do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, 
cho các quốc gia đang phát triển.

l Ngày 16.9, Bộ Ngoại giao Nga 
đã bổ sung 41 công dân Australia 
vào danh sách trừng phạt, với hình 
thức cấm nhập cảnh vô thời hạn vào 
Liên bang Nga.

l Công ty Đường sắt quốc gia 
Thái Lan (SRT) thông báo dịch vụ 
đường sắt nối giữa tỉnh Nong Khai 
(Đông Bắc Thái Lan) với tỉnh Thanaleng 
ở Lào trở lại hoạt động bình thường kể 
từ ngày 16.9, trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 đã lắng dịu ở cả hai nước 
láng giềng.

l Chính quyền tỉnh KwaZulu-
Natal, Nam Phi cho biết, ít nhất 16 
học sinh đã thiệt mạng trong vụ TNGT 
xảy ra chiều 16.9 (giờ địa phương) ở 
một địa điểm ven tuyến đường cao tốc 
cách TP Durban 300 km về phía Bắc.

 (Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN 
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CÔNG TY TNHH MTV HOÀI THU
CẦN TUYỂN

v Kế toán tổng hợp (Nam, nữ), số lượng: 3 người.
v Liên hệ nộp hồ sơ: 

Công ty TNHH MTV Hoài Thu
Địa chỉ: Lô B1, Cụm CN Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại:  0912 379 150 (A. Cang) - 0976 640 025 (C. Châu)

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

Tài sản thi hành án: 
- Đá Blog vàng, nhiều kích thước khác nhau được đánh số thứ tự từ 

số 1 đến số 51, khai thác nhiều năm, tổng khối lượng 243,29 m3.
- Đá đỏ xây dựng, Đá Bazan xây dựng, Đá hồng Gia Lai, Đá xám 

Xuân Sơn, Đá vàng, Đá xanh, Đá Mỹ nghệ, Đá Slap vàng. Tổng khối 
lượng: 18 m3. Hiện trạng: Nhiều kích thước khác nhau không đồng 
đều, qua nhiều năm đã xuống cấp, hư hỏng, phai màu. 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: 
- Tại Công ty TNHH Đá Hoa Cương; Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh, xã 

Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Tại mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Đá Hoa Cương; Địa chỉ: Núi 

Hòn Chà, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 126.680.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

trước 25.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 200.000 đồng; 
Bước giá 5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Văn, phường Ghềnh Ráng, TP Quy 

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

giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 30.9.2022 tại Trụ sở 
Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 28.9.2022 
đến 17 giờ ngày 30.9.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty 
đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu 
lúc 14 giờ 30 phút ngày 3.10.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh 
Đông Dương.  

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

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

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

Địa chỉ: Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn
ĐT: 0256.2200569 - Fax: 0256.3547029 - DĐ: 0914024837

Website: www.daugiataisandongduong.com

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 18.9.2022

  

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Trong mưa giông 
có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 260C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày có lúc nắng, chiều tối 

và đêm có mưa rào và giông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 340C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và 

có nơi có giông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong 
mưa. Gió Tây Nam cấp 4 - 5. Sóng cao 1,5 - 2,5 m. Trong mưa giông có 
khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

(Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

u Số lượng: Kế toán tổng hợp - Hạn nộp: Ngày 30.9.2022.
u Nhiệm vụ công việc: Phụ trách kế toán tổng hợp và kế toán quản 

trị công ty.
u Yêu cầu và quyền lợi:
+ Cử nhân chuyên ngành kế toán, tài chính có kinh nghiệm trên 5 năm, 

có chuyên môn tốt.
+ Lương: Thỏa thuận theo năng lực. 
+ Chế độ thưởng, phúc lợi theo quy định công ty và hưởng đầy đủ các 

chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
u Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại:

 CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER QUI NHƠN 
Địa chỉ: 83 Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hoặc nộp hồ sơ online qua Email: viconshipquinhon@viconship.com.vn 
Zalo: 0914543479  Chị Tiền 

    

n Cần bán nhà mặt tiền: Số 42 đường Nguyễn Văn Siêu,  
TP Quy Nhơn. Diện tích: 64 m2, diện tích sử dụng 170,4 m2; nhà  
3 tầng, nội thất gỗ, gần chợ, gần trường học, trung tâm thành 
phố. Giá bán: 4 tỷ 300 triệu đồng (Sổ đỏ chính chủ, giá bán 
nhanh không qua trung gian). Điện thoại: 0987 982 979.

n    Cần bán nhà: Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn. Diện tích:  
35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, 
để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0961 947 453.

NHÀ - ĐẤT
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Bình Định

THÔNG BÁO
Đấu giá tài sản sở hữu nhà nước

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là vật tư thu 
hồi do tháo dỡ từ các công trình do Sở Giao thông vận tải quản lý cụ thể như sau: 

TT Danh mục Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Khối 
lượng 

(kg)

Đơn giá 
(đồng/

kg)

Giá 
khởi điểm 

(đồng)

1

Tuyến đường ven biển 
(ĐT 639), đoạn Cát Tiến 
- Đề Gi: Tường hộ lan, Trụ 
hộ lan, Hộp trụ hộ lan,  
Biển báo.

67,5 313.975.000

2

Nâng cấp mở rộng tuyến 
đường ĐT 632, đoạn từ 
Km 0+00 - Km 7+00 (tháo 
dỡ cầu Bình Trị tại Km 0+543, 
cầu Mỹ Quang 1 tại Km 
1+299 và cầu Bàn tại Km 
5+186): Thép 6- 8 (đã qua 
sử dụng), Thép 10-25 (đã 
qua sử dụng).

10.500 99.750.000

3

Cầu Mỹ Chánh tại Km 
48+15 tuyến ĐT 639 
(Quy Nhơn - Tam Quan): 
Thép 6-8 (đã qua sử 
dụng), Thép 10-25 (đã qua  
sử dụng).

3.200 14.400.000

4

Sửa chữa, gia cường các 
cầu yếu trên tuyến đường 
tỉnh (tháo dỡ cầu Chánh 
Giáo tại Km 24+360 tuyến 
ĐT 632): Thép 6-8 (đã qua sử 
dụng), Thép 10-25 (đã qua  
sử dụng).

502 2.256.000

5

Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường ĐT 639 (đoạn từ 
cầu Thiện Chánh đến QL 
1): Tháo dỡ cầu Nghị Trân 
tại Km104+850 tuyến ĐT 
639: Thép 6-8 (đã qua sử 
dụng), Thép 10-25 (đã qua  
sử dụng).

2.337 10.516.500

TT Danh mục Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Khối 
lượng 

(kg)

Đơn giá 
(đồng/

kg)

Giá 
khởi điểm 

(đồng)

6

Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường Diêm Tiêu - Kim 
Sơn (Tháo dỡ cầu Lộc Giang 
tại lý trình Km53+438, 
tuyến ĐT 638): Thép 6-8 
(đã qua sử dụng), Thép  
10-25 (đã qua sử dụng).

1.200 11.400.000

- Tổng giá khởi điểm của tài sản là 452.298.500 đồng (Bốn trăm năm mươi 
hai triệu hai trăm chín mươi tám nghìn năm trăm đồng). Bước giá: 30.000.000 đồng.

- Người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải Bình Định. 
Địa chỉ: Số 08 Lê Thánh Tôn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ 

phiếu trả giá: Từ ngày niêm yết đến truớc 16 giờ, ngày 3.10.2022 tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 9 giờ, ngày 6.10.2022 tại Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu 
giá tài sản năm 2016.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- Điều kiện và cách thức đăng ký đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải có giấy phép kinh doanh ngành nghề 
phá (tháo) dỡ công trình xây dựng hoặc mua bán phế liệu, sắt thép; Nộp khoản 
tiền đặt trước là 90.000.000 đồng vào tài khoản của Trung tâm trong 3 ngày làm 
việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá đối với tài sản là 
200.000 đồng. 

Người tham gia đấu giá khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp 
hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo 
quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ hợp lệ sau: 1 đơn đăng 
ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính); 1 giấy phép đăng ký kinh 
doanh kèm theo biên lai nộp thuế môn bài năm 2022 (bản phô tô); 1 chứng từ 
nộp tiền đặt trước; 1 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản phô tô); 1 chứng từ 
nộp tiền mua hồ sơ; 1 phiếu trả giá vòng gián tiếp và 1 bì thư đựng phiếu trả giá. 

Mọi chi tiết liên hệ tại:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 
Số 37 Phan Đình Phùng - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3812837 - 3814641

THỨ BA, NGÀY 20.9.2022: TP Quy Nhơn: 8h-16h30: TBA Nguyễn Thị 
Định. 13h15-17h15: Lộ 2 TBA Lý Hưng. H. Tuy Phước: 7h30-13h: Các TBA 
Nho Lâm, Nho Lâm 2, Lương Quang, Háo Lễ 1. H. Phù Cát: 7h50-9h40: 
Thôn Đức Phổ - xã Cát Minh. 5h30-7h: Xã Cát Chánh. 5h30-16h30: Thôn Vân  
Triêm - xã Cát Chánh. 14h-16h30: Xã Cát Chánh. H. Phù Mỹ: 7h15-9h45: 
Lộ Đông TBA Xuân Thạnh 1. 7h30-9h45: Các TBA An Mỹ, Mỹ Cát 2.1 - xã Mỹ 
Cát. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h: Thôn Tân An - xã Hoài Châu. 7h15-8h45: Khu  
phố 9 - phường Tam Quan. 9h15-11h15: TBA Thái Văn Nhị - phường Hoài Hảo. 

THỨ TƯ, NGÀY 21.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-9h15: TBA Hoàng Quốc 
Việt 1. 9h15-11h45: TBA Đặng Văn Ngữ. 7h45-10h15: TBA Kem Ngọc Nga. 
7h-12h: TBA Đại Dương 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Phụng Du - 
phường Hoài Hảo. 7h45-9h45: Khu phố 1 - phường Tam Quan. H. Tây Sơn: 
7h30-8h45: TBA Gạch Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Quang. 9h15-10h15: TBA Tiên 
Thuận - xã Tây Thuận. 10h30-11h30: TBA Huy Hoàng Thiện - xã Tây Thuận. 
H. Vĩnh  Thạnh: 7h-16h: Các TBA UBND xã Vĩnh Hiệp, Thạnh Quang, Tà  
Má - xã Vĩnh Hiệp.

THỨ NĂM, NGÀY 22.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Công 
ty CP Xi măng VICEM Hải Vân. 8h-10h: Tôn Hoa Sen Nhơn Hội. TX Hoài 
Nhơn: 5h30-7h: Thôn Lộ Diêu - xã Hoài Mỹ. 5h30-18h15: Các TBA Cường 
Thịnh Nguyên, Trung tâm Viễn Thông 2 Hoài Nhơn (BTS Hóc Mít). 7h30-
14h45: Thôn Xuân Vinh, Phú Xuân - xã Hoài Mỹ. 16h45-18h15: Thôn Lộ 
Diêu - xã Hoài Mỹ. H. Tây Sơn: 6h-16h45: Các TBA Quang Trung 1, Nguyễn 
Thiện Thuật - thị trấn Phú Phong. 7h15-8h15: TBA Thạch Bảo Sơn - xã Tây 
Xuân. 8h30-9h30: TBA Kim Đạt - xã Tây Xuân. 10h-11h15: TBA Bơm Cây  
Da - xã Tây Xuân. 14h-15h: TBA Hòa Lạc - khối Hòa Lạc - thị trấn Phú Phong.

THỨ SÁU, NGÀY 23.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h30-15h30: Các TBA Lê 
Hồng Phong 2, 3, 4, 5, Ngân hàng ACB, Tăng Bạt Hổ 3, Sân vân động, Hai 

Bà Trưng 4, 5, Nguyễn Trãi, Viện kiểm sát. 8h-13h30: TBA Huyền Trân 1.  
H. Tây Sơn: 6h30-8h: Các TBA Dâu Tằm Tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; 
TBA Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình 
Thành. 13h30-15h: Các TBA Dâu Tằm Tơ, Kiên Mỹ - thị trấn Phú Phong; TBA 
Gò Lăng 2, Gò Lăng, Xử lý bom mìn T1 và Xử lý bom mìn T2 - xã Bình Thành. 
H. Vĩnh  Thạnh: 7h45-10h45: Lộ 2 TBA Vĩnh Hòa. 

THỨ BẢY, NGÀY 24.9.2022: H. Tuy Phước: 7h-11h30: Các TBA Xi măng 
Diêu Trì 1, 2. TX An Nhơn: 6h-17h: Khu vực Gò Sơn - xã Nhơn Tân. H. Phù 
Mỹ: 8h-15h: Các TBA Vạn An, Vạn Thiết, Vạn Thiết 2, Cấp nước sinh hoạt Mỹ 
Châu - xã Mỹ Châu; TBA Xuân Hương - thị trấn Bình Dương; TBA Gò Vĩnh - xã 
Mỹ Lợi. 7h15-11h30: Các TBA Diêm Tiêu, Cụm công nghiệp Diêm Tiêu - thị 
trấn Phù Mỹ. 8h15-10h15: TBA Phù Mỹ 7 - thị trấn Phù Mỹ.

CHỦ NHẬT, NGÀY 25.9.2022: TP Quy Nhơn: 10h20-11h50: TBA Chiếu 
sáng Nhơn Phú 1 - phường Nhơn Phú. 

THỨ HAI, NGÀY 26.9.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-9h15: TBA Khu dân 
cư Điện Biên Phủ. H. Tuy Phước: 8h20-9h40: Lộ Đông TBA Dương Thiện. 
8h20-9h40: Lộ Bắc TBA Mỹ Cang 2. TX An Nhơn: 6h-7h20: Phía Bắc Khu 
công nghiệp Nhơn Hòa. 6h-7h20: Khu vực Tân Lập - xã Nhơn Lộc, Khu vực 
Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 7h-17h: Khu vực Thọ Lộc - xã Nhơn Thọ, Khu vực 
Trung Ái - phường Nhơn Hòa. 16h10-17h30: Phía Bắc Khu công nghiệp 
Nhơn Hòa. 16h10-17h30: Khu vực Tân Lập - xã Nhơn Lộc, khu vực Nam 
Tượng - xã Nhơn Tân. TX Hoài Nhơn: 6h30-6h32: Phường Hoài Thanh, Hoài 
Thanh Tây, Hoài Hương.

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

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 38/2022 từ ngày 20.9.2022 đến ngày 26.9.2022
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

CHUYỆN LẠ

Ngoài việc lựa chọn trang phục chỉn chu, quý cô công 
sở cũng cần chú ý tới phụ kiện. Một trong các món đồ 
để chị em nâng tầm style chính là túi xách bán nguyệt, 
với vẻ ngoài hiện đại, bắt mắt khiến các tín đồ thời 
trang phải mê mẩn. Với thiết kế có chút phá cách và 
được làm từ chất liệu cứng cáp để giữ được chuẩn 
phom dáng, túi xách bán nguyệt là gợi ý tuyệt vời dành 
cho những quý cô văn phòng thanh lịch. (Theo eva.vn)

Các nhà nghiên cứu phát hiện trái 
tim lâu đời nhất thế giới cùng với hóa 
thạch dạ dày, ruột và gan bên trong một 
con cá có hàm cổ đại.

Nghiên cứu mới công bố hôm 15.9 
trên tạp chí Science phát hiện vị trí nội 
tạng trong cơ thể arthrodira, một lớp cá 
bọc giáp đã tuyệt chủng phát triển vào 
kỷ Devon từ 419,2 triệu năm đến 358,9 
triệu năm trước, tương tự như cá mập 
ngày nay, cung cấp thông tin mới quan 
trọng về quá trình tiến hóa.

Trưởng nhóm nghiên cứu, GS Kate 
Trinajstic ở Trường phân tử và khoa học 
sự sống ở ĐH Curtin và Bảo tàng Tây 
Australia, cho biết phát hiện rất đáng 
chú ý do mô mềm của động vật cổ đại 
hiếm khi được lưu giữ.

“Là một nhà cổ sinh vật học đã 
nghiên cứu hóa thạch hơn 20 năm, tôi 

Trái tim nguyên vẹn 380 triệu năm

thực sự kinh ngạc khi tìm thấy trái tim 
3D được bảo quản đẹp như vậy ở loài tổ 
tiên 380 triệu năm. Hóa thạch này cho 
thấy có một bước tiến lớn giữa động 
vật xương sống không hàm và có hàm. 

Chúng có tim ở miệng và dưới mang, 
giống như cá mập hiện đại”, Trinajstic 
chia sẻ.

Nghiên cứu phục dựng mô hình 3D 
đầu tiên về trái tim hình chữ S phức tạp 
của một con cá arthrodira, bao gồm 2 
buồng, trong đó buồng nhỏ hơn nằm ở 
bên trên. Trinajstic cho biết đây là đặc 
điểm tiên tiến ở động vật có xương sống 
cổ xưa, hé lộ cách vùng đầu và cổ bắt 
đầu thay đổi để chứa xương hàm.

“Lần đầu tiên chúng tôi có thể thấy 
tất cả nội tạng ở cá có hàm nguyên thủy. 
Chúng tôi đặc biệt bất ngờ khi biết 
chúng không quá khác biệt so với con 
người. Tuy nhiên, có một khác biệt chủ 
chốt là lá gan lớn, cho phép con cá nổi 
trong nước. Một số loài cá có xương thời 
nay như cá phổi và cá bircher có phổi 
tiến hóa từ bong bóng nhưng chúng tôi 

không tìm thấy bằng chứng về phổi ở 
bất kỳ loài cá bọc giáp đã tuyệt chủng 
nào, chứng tỏ chúng tiến hóa độc lập 
với cá xương vào thời gian muộn hơn”, 
Trinajstic cho biết.

Thành hệ Gogo ở khu vực Kimberley 
tại bang Tây Australia, nơi nhóm nghiên 
cứu thu thập hóa thạch, ban đầu là một 
rạn đá lớn. Với sự giúp đỡ của các nhà 
khoa học ở Tổ chức khoa học và công 
nghệ hạt nhân Australia tại Sydney và 
Cơ sở bức xạ synchrotron châu Âu tại 
Pháp, nhóm nghiên cứu sử dụng chùm 
neutron và X quang synchrotron để quét 
mẫu vật nằm trong khối đá vôi và xây 
dựng hình ảnh 3 chiều của mô mềm 
bên trong dựa trên mật độ khác biệt của 
khoáng chất lắng đọng do vi khuẩn và 
kết cấu đá xung quanh.

(Theo VnExpress.net)

Cận cảnh trái tim hóa thạch gây kinh ngạc.
Ảnh: ĐẠI HỌC CURTIN

Các chuyên gia sáng tạo đồ uống tại 
khách sạn Kimpton Maa-Lai Bangkok 
đã pha chế một ly cocktail từ hàng 
chục chai rượu Gin, Vermouth và 
Campari, những thành phần chính 
của Negroni.

Thái Lan 
lập kỷ lục Guinness 
về ly cocktail 
lớn nhất thế giới

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Túi xách công sở

Vừa qua, một khách sạn ở 
thủ đô Bangkok của Thái Lan 
đã lập kỷ lục Guinness về ly 
cocktail Negroni lớn nhất thế 
giới có dung tích hơn 630 lít.

Các chuyên gia sáng tạo đồ 
uống tại khách sạn Kimpton 
Maa-Lai Bangkok đã pha chế 
một ly cocktail từ hàng chục chai 
rượu Gin, Vermouth và Campari, 
những thành phần chính của 
Negroni. Ly cocktail khổng lồ 
cao 1,7 m và nặng khoảng 400 kg.

Theo tổ chức Guinness, 
kỷ lục trước đó thuộc về ly 
cocktail dung tích 504 lít. 
Guinness cũng cho biết khách 
sạn Kimpton Maa-Lai 
Bangkok sẽ đóng chai và phân 
phối lượng cocktail được pha 
chế trong vài tháng tới.

Negroni là một loại đồ uống có 
cồn khá lâu đời, xuất phát từ Italy 
vào những năm 1919. Cho đến 
nay, loại cocktail này vẫn rất được 
ưa chuộng trên thế giới.

(Theo TTXVN/Vietnam+)


