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Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) thăm khám bệnh nhi.                                                                                    Ảnh: T. KHUY

Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp nhiều 
ý kiến về phát triển KT-XH

Bình Định hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho các tỉnh 
miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

BÁC SĨ CKII PHẠM VĂN DŨNG: 

Sau một năm phải tạm hoãn do ảnh 
hưởng dịch Covid-19, Hội thao Người Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 
2022 đã trở lại và tạo nhiều ấn tượng đẹp, 
thu hút đông đảo đồng hương Bình Định 
tham gia.

Sau các đợt mưa lớn vừa qua, một 
số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã 
bị hư hỏng; tuy nhiên, quá trình sửa 
chữa, khôi phục mặt đường chậm tiến 
độ, chưa đảm bảo an toàn... 

HỘI THAO NGƯỜI BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3 - NĂM 2022:

Nhiều ấn tượng đẹp, thắm thiết 
tình đồng hương

Khẩn trương 
khắc phục hư hỏng
trên quốc lộ

 Điểm du lịch địa đầu Tổ quốc
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Hiến máu cứu người 
trong cơn ngặt nghèo
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Thị trường lao động 
có dấu hiệu phục hồi

u6

Ngày vui là những ngày 
sức khỏe bệnh nhân tốt lên

u11

Hà 
Giang 
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Bình Định

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 
XV, ngày 22.10, Quốc hội thảo 
luận ở tổ về kết quả thực hiện 
kế hoạch phát triển KT-XH năm 
2022; dự kiến kế hoạch phát 
triển KT-XH năm 2023 của đất 
nước; tình hình thực hiện ngân 
sách nhà nước năm 2022, dự 
toán ngân sách nhà nước, kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách nhà nước, phương án phân 
bổ ngân sách Trung ương năm 
2023. Tại phiên thảo luận tổ, 
các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH 
tỉnh đã tích cực thảo luận, đóng 
góp nhiều ý kiến về phát triển 
KT-XH của đất nước.  

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
Lê Kim Toàn bày tỏ phấn khởi 
khi kinh tế của đất nước qua 9 
tháng đầu năm đã tăng trưởng 
ở mức cao và vượt kế hoạch 
năm; đời sống nhân dân ổn 
định, bộ mặt của đất nước và 
nhiều địa phương khởi sắc. 
Quốc phòng, an ninh chính trị 
của đất nước được giữ vững; 
công tác đối ngoại tiếp tục 
củng cố và mở rộng; công tác 
phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực được đẩy mạnh. Niềm tin 
của dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng, quản lý, điều hành của 
Nhà nước, chính quyền các cấp 
được củng cố.

ĐBQH Lê Kim Toàn cũng 
trao đổi về những điều lo lắng, 
khó khăn trước mắt, khó khăn 
tiềm ẩn lâu dài. Qua đó kiến 
nghị: Cần đẩy mạnh các giải 
pháp để ổn định hoạt động tín 
dụng ngân hàng, giữ ổn định 
thị trường tài chính tiền tệ, 
tránh tác động tiêu cực gây bất 
ổn, thậm chí đổ vỡ nền kinh tế. 
Tiếp tục có chính sách hỗ trợ 
cho sản xuất, nhất là các chính 
sách về thuế, lãi suất vay cho 
các DN trực tiếp sản xuất trong 
điều kiện khó khăn… Có chính 
sách bình ổn giá thị trường, 
nhất là đảm bảo cung - cầu các 
nhiên, vật liệu thiết yếu phục 

Đoàn ĐBQH tỉnh đóng góp 
nhiều ý kiến về phát triển KT-XH 

UBND tỉnh vừa có quyết 
định hỗ trợ 6 tỉnh, thành phố: 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi 
và Đà Nẵng 3,5 tỷ đồng để khắc 
phục hậu quả thiên tai do cơn 
bão số 4, số 5 vừa gây ra cho các 
địa phương này.

Cụ thể, TP Đà Nẵng được hỗ 
trợ 1 tỷ đồng, 5 tỉnh còn lại, mỗi 
tỉnh 500 triệu đồng từ nguồn 
dự phòng ngân sách tỉnh năm 
2022. Đây là việc làm thể hiện 
tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp 
sức cùng 6 tỉnh, thành của miền 
Trung sớm khắc phục hậu quả 
mưa bão gây ra, sớm ổn định 
đời sống cho người dân.

Các đợt bão lũ vừa qua tại 
những tỉnh, thành nói trên đã 

làm một số người chết và mất 
tích, hàng chục nghìn nhà dân 
ngập sâu, sạt lở đất xảy ra ở 
nhiều nơi, hàng loạt công trình 
hạ tầng giao thông, thủy lợi, 
trường học bị thiệt hại nặng nề.

Trong đó, TP Ðà Nẵng ghi 
nhận 6 người chết, gần 70.000 
nhà ngập, 2.000 ôtô, 30.000 xe 
máy hư hỏng, tổng thiệt hại vật 
chất sau trận mưa lũ gần 1.500 
tỷ đồng. Tại Nghệ An thiên tai 
đã làm 11 người chết, 100 nhà bị 
sập, hư hỏng, di dời 322 căn…, 
tổng thiệt hại khoảng 1.220 tỷ 
đồng. Thừa Thiên Huế bão lũ 
khiến 2 người chết, 4 người bị 
thương và hơn 60.000 ngôi nhà 
bị ngập từ 1 - 3 m, thiệt hại hơn 
337 tỷ đồng…            P.PHƯƠNG

Bình Định hỗ trợ 3,5 tỷ đồng 
cho các tỉnh miền Trung 
khắc phục hậu quả thiên tai

(BĐ) - Theo Cục Thuế tỉnh, 
kinh doanh thương mại điện tử 
ngày càng phát triển đã tác động 
tích cực đến kinh tế địa phương 
và đây cũng là một trong những 
lĩnh vực đóng góp đáng kể vào 
nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh 
phối hợp với các sở, ban, 
ngành, đặc biệt là các ngân hàng 
thương mại tăng cường quản lý, 
thu thuế trên lĩnh vực thương 
mại điện tử thông qua kiểm 

soát dòng tiền từ nước ngoài 
chuyển về cho các tổ chức, cá 
nhân ở Việt Nam, trong đó có 
Bình Định.

Nhờ đó đến nay, ngành thuế 
đã quản lý được 223 đối tượng 
hoạt động kinh doanh thương 
mại điện tử với 4.780 gian hàng 
trên các sàn điện tử, bước đầu 
đã thu được 46,2 tỷ đồng tiền 
thuế từ 195 tổ chức, cá nhân, cao 
nhất từ trước đến nay.

TIẾN SỸ

Thu hơn 46 tỷ đồng tiền thuế 
từ hoạt động thương mại điện tử

Chiều 21.10, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện Phù Mỹ phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các xã Mỹ Thắng, Mỹ 
Lợi và thị trấn Bình Dương tổ 
chức nghiệm thu và bàn giao 3 
nhà Đại đoàn kết cho gia đình 
thuộc diện hộ nghèo ở các địa 
phương này. Tổng số tiền hỗ 
trợ là 140 triệu đồng từ nguồn 
Quỹ Vì người nghèo của tỉnh, 
huyện và xã.

Cụ thể: Hộ bà Lê Thị Dầu 
(ở thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng) 
được Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện và Ủy 
ban MTTQ Việt Nam xã, mỗi 
đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng; hộ bà 
Nguyễn Thị Tám (ở thôn Chánh 
Khoan Nam, xã Mỹ Lợi) được 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

l 140 học viên là tuyên 
truyền viên Hội Nông dân 
cấp tỉnh, hội viên nông dân 
sản xuất kinh doanh giỏi có 
mô hình kinh tế, có ý tưởng 
khởi nghiệp sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn 
nông dân khởi nghiệp sáng tạo 
năm 2022, do Hội Nông dân 
tỉnh phối hợp với Sở KH&CN tổ 
chức ngày 20.10. TRỌNG LỢI
l Phóng viên Báo Dân Trí 

cùng đại diện chính quyền xã 
Nhơn Thọ (TX An Nhơn) vừa 

đến thăm, trao hơn 63 triệu 
đồng cho gia đình chị Nguyễn 
Thị Diện (23 tuổi, thôn Thọ Lộc 
2, xã Nhơn Thọ). Đây là số tiền 
bạn đọc Báo Dân Trí ủng hộ 
cho gia đình chị Diện thông 
qua chương trình Nhân ái của 
báo và Quỹ Khuyến học Việt 
Nam. Gia đình chị Diện thuộc 
diện hộ nghèo. Hoàn cảnh gia 
đình càng trở nên khốn khó 
khi chồng chị là anh H.N.L 
chẳng may bị tai nạn lao động 
tử vong vào chiều 15.9, để lại 2 

người con, trong đó cháu nhỏ 
3 tháng tuổi, cháu lớn 3 tuổi.

AN NHIÊN
l Sáng 22.10, hệ thống 

nhà thuốc Mát Tay phối hợp 
với Trạm Y tế phường Lê Lợi 
(TP Quy Nhơn) và Công ty CP 
Thương mại MB PHARMA tổ 
chức chương trình chăm sóc 
sức khỏe cho người cao tuổi bị 
tiểu đường tại phường Lê Lợi. 
Tại chương trình, các chuyên 
gia về bệnh tiểu đường và tim 
mạch đã tư vấn tác hại của 

bệnh tiểu đường và cách phòng 
ngừa các biến chứng nguy hiểm 
của bệnh tiểu đường. Dịp này, 
các đơn vị đã tặng 60 phần quà 
giúp ổn định đường huyết và 
giảm các biến chứng do tiểu 
đường cho người cao tuổi tại 
phường, mỗi phần quà trị giá 
810 nghìn đồng. ĐẶNG VIỆT
l Chiều 22.10, Phòng 

Phòng chống Ma túy và Tội 
phạm, BĐBP tỉnh phối hợp 
với Đội Phòng chống Ma túy 
và Tội phạm Đồn Biên phòng 

Mỹ An, CA xã Mỹ Thắng (Phù 
Mỹ) bắt đội tượng Trương Quốc 
Huy Hoàng (ở thôn 9, xã Mỹ 
Thắng) tàng trữ trái phép chất 
ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng 
chức năng phát hiện đối tượng 
Hoàng tàng trữ 6 bịch ny lông 
chứa ma túy cùng các vật dụng 
để chia và sử dụng ma túy như 
bình thuỷ tinh, cân tiểu ly, ống 
hút nhựa. Tổ công tác tạm giữ 
đối tượng Hoàng cùng tang 
vật để tiếp tục điều tra. 

THANH BÌNH

Bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết cho 
hộ nghèo ở huyện Phù Mỹ

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Lê 
Thị Dầu.                  Ảnh MTTQ huyện Phù Mỹ

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn phát biểu tại phiên thảo luận tổ.
Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

vụ sản xuất, đời sống của nhân 
dân. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng 
cao hiệu quả sử dụng vốn đầu 
tư công. Tiếp tục kiện toàn bộ 
máy tổ chức hành chính, đảm 
bảo đồng bộ, thông suốt tinh 
gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu 
quả, trong đó cần nghiên cứu 
xây dựng khung tiêu chí biên 
chế cho các tỉnh, thành trực 
thuộc Trung ương dựa trên các 
tiêu chí về diện tích, dân số, vị 
trí trong trọng tâm phát triển 
các vùng và cả nước… 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh Lý Tiết Hạnh cho rằng 
báo cáo Chính phủ về tình hình 
phát triển KT-XH đã đánh giá 
sát tình hình, nhưng ở phần 
những tồn tại, hạn chế, khó 
khăn còn chưa rõ, cần phải 
phân tích kỹ hơn, sâu hơn, 
đánh giá một cách toàn diện, 
khoa học hơn về nguyên nhân 
những vấn đề này là gì mới có 
cơ sở đề ra những giải pháp xác 
đáng. Đại biểu Hạnh kiến nghị 
đến Bộ GTVT các vấn đề: Quan 
tâm đến bức xúc của người dân 
các tỉnh, thành trong đó có 
Bình Định khi các tuyến quốc 
lộ xuống cấp, hư hỏng mà các 
trạm BOT vẫn thu phí, nên xem 

xét tạm dừng thu phí. Thường 
xuyên rà soát, kiểm tra  QL 1 để 
kịp thời sửa chữa những chỗ hư 
hỏng, đồng thời về lâu dài có giải 
pháp đảm bảo chất lượng cho 
tuyến đường huyết mạch này…

ĐBQH Đồng Ngọc Ba đề 
nghị Chính phủ cần hoàn thiện 
quy định liên quan đến tổ chức, 
con người làm công tác pháp 
chế. Cần quan tâm có giải pháp 
mạnh hơn nữa trong vấn đề xác 
định hệ thống vị trí việc làm 
trong bộ máy nhà nước và rộng 
hơn là cả hệ thống chính trị, bởi 
trong báo cáo của Chính phủ về 
vấn đề này đánh giá còn khá 
chung chung, trong khi thực 
tiễn đang đặt ra rất nhiều vấn 
đề bất cập…

Còn ĐBQH Nguyễn Lân 
Hiếu kiến nghị Chính phủ cần 
tuyên bố kết thúc giai đoạn đại 
dịch Covid-19, chuyển sang 
giai đoạn chống dịch với các 
quyết định mới cụ thể để hạn 
chế tốn kém nguồn lực. Đối 
với khó khăn trong đấu thầu 
mua sắm thuốc, vật tư y tế,  cần 
nhanh chóng sửa những bất cập 
trong các thông tư, nghị định 
liên quan được ban hành trong 
năm 2020, 2021...       HOÀI THU

Sáng 22.10, Đoàn Khối các 
cơ quan tỉnh phối hợp với 
Huyện đoàn Phù Mỹ và Xã 
đoàn Mỹ Thọ tổ chức chương 
trình Thanh niên tình nguyện 
thực hiện mô hình Du lịch xanh 
“3 tốt - 3 không”, thu hút 80 
ĐVTN tham gia.

Trong chương trình, ĐVTN 
các đơn vị tổ chức nhiều hoat 
động thiết thực như tuyên 
truyền trực quan về phòng 
chống rác thải nhựa, phát tờ rơi 
và cắm bảng tuyên truyền, cách 
phân loại rác tại nguồn, dọn vệ 
sinh, thu gom rác thải bãi biển 

thôn Tân Thành, xã Mỹ Thọ.
Dịp này, Đoàn Khối các cơ 

quan tỉnh tặng khu trò chơi dân 
gian cho Trường Tiểu học số 2 
Mỹ Thọ, tặng 10 suất quà (500 
nghìn/suất) cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
của trường.               HẰNG NGA

Thanh niên tình nguyện thực hiện mô hình 
Du lịch xanh “3 tốt - 3 không”

hỗ trợ 50 triệu đồng và hộ bà 
Nguyễn Thị Xí Sáu (ở khu phố 
Dương Liễu Nam, thị trấn Bình 
Dương) được Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện hỗ trợ 30 triệu 
đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thị trấn hỗ trợ 10 triệu đồng.

VĂN TỐ

TIN VẮN
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Hiến máu cứu người  
trong cơn ngặt nghèo

Với tâm nguyện “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, anh Dương Xuân Hiệp (SN 1986, ở thôn An Hòa, 
xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) luôn sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Hành động của anh đã góp phần mang 
lại sự sống cho không ít người bệnh và niềm vui cho nhiều gia đình bệnh nhân nghèo.

Sáng 19.10, tại chương trình hiến 
máu tình nguyện (HMTN) đợt 3 năm 
2022 của huyện Hoài Ân, chúng tôi bắt 
gặp anh Dương Xuân Hiệp tiếp tục hiến 
máu cứu người. Cầm giấy chứng nhận 
hiến máu trên tay, anh Hiệp cho biết, 
đây là lần thứ 47 anh tham gia HMTN, 
việc làm này đã được anh thực hiện 
suốt nhiều năm qua và chưa có ý định  
dừng lại.

Nói về “cơ duyên” đến với HMTN, 
anh Hiệp chia sẻ, lần đầu tiên anh 
HMTN năm 2007. Khi đó, các thanh 
niên trong xã đi tuyên truyền, vận 
động người dân đi HMTN, đến nhà 
rủ nên anh tham gia cùng. Lần đầu 
hiến máu, anh còn bỡ ngỡ và lo lắng. 
Tuy nhiên, sau lần “trải nghiệm” ấy, 
anh nhận ra rằng hiến máu an toàn, 
tốt cho sức khỏe và có ý nghĩa lớn đối 
với nhiều người, đặc biệt là những 
người bệnh nguy kịch cần nguồn máu 
sống. Dần dà, anh gắn bó với hiến máu 
cứu người suốt 15 năm qua, còn là hội 
viên nòng cốt của CLB Giọt máu hồng 
huyện Hoài Ân.

Kỷ niệm đáng nhớ trong các lần 
tham gia hiến máu của anh Hiệp là vào 
năm 2013, khi đó anh đang chăm sóc 
người thân điều trị tại BVĐK khu vực 
Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn). Lúc này, 
có một sản phụ ở xã Ân Nghĩa được 
chuyển viện cấp cứu sinh mổ cần máu 
O+, nhưng Bệnh viện không còn. Không 
ngần ngại, anh tự tới gặp bác sĩ, đề nghị 
được hiến máu trực tiếp cứu người. 
Hiến máu xong đã hơn 1 giờ sáng, mệt 
lả người, nhưng khi nghe tin sản phụ đã 
vượt qua cửa tử thì những mệt mỏi của 
anh dường như tan biến.

Hay như trường hợp chị Đ.T.D. (ở 
xã Ân Phong) điều trị bệnh suy tủy tại 
BVĐK tỉnh cần máu và tiểu cầu, anh 
Hiệp cũng không nề hà, bỏ dở công việc 
đang làm, vượt đường xa vào TP Quy 
Nhơn nhiều lần hiến máu cho chị D.. 
Nhờ vậy, chị vượt qua cơn nguy kịch, 

Anh Dương Xuân Hiệp tham gia HMTN đợt 3 năm 2022 tại huyện Hoài Ân.                                                    Ảnh: T.C

hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống 
bình thường. 

Ngoài việc trực tiếp tham gia hiến 
máu, anh Hiệp còn tích cực vận động 
người thân, bạn bè tham gia HMTN cho 
những hoàn cảnh cụ thể, những mảnh 
đời khó khăn cần truyền máu. Vì thế, 
trong điện thoại và các tài khoản mạng 
xã hội của anh luôn xuất hiện những 
dòng chia sẻ, tin nhắn về những hoàn 
cảnh khó khăn cần được tiếp máu, thông 
báo về những trường hợp cần máu, tiểu 
cầu gấp. 

Tuy có giấy chứng nhận 47 lần 
hiến máu, song, số lần hiến máu trên 
thực tế của anh Hiệp còn lớn hơn, 
bởi anh nhiều lần hiến máu ở các địa 
phương khác trong tỉnh, hoặc hiến 
máu đột xuất khi có người quen trực 
tiếp thông tin nhờ giúp đỡ. “Đối với 
tôi, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, vì 

vậy, tôi sẽ tiếp tục hiến máu tới khi 
nào không còn đủ sức khỏe, điều kiện 
không cho phép nữa mới thôi!”, anh 
Hiệp bộc bạch. 

Nhận xét về anh Dương Xuân Hiệp, 
Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hoài Ân Ngô 
Thị Kim Anh cho biết: Anh Hiệp là một 
trong những tình nguyện viên thuộc 
CLB Giọt máu hồng huyện rất tích cực 
tham gia HMTN, đặc biệt là hiến tiểu 
cầu. Những việc làm mang ý nghĩa nhân 
đạo của anh đã góp phần tuyên truyền, 
giáo dục ý thức, trách nhiệm của mọi 
người với xã hội. 

“Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều 
người có tấm lòng nhiệt huyết như anh, 
để phong trào hiến máu cứu người được 
phát triển mạnh mẽ, giúp cho nhiều 
người bệnh có thêm cơ hội sống”, bà 
Anh nói.

TRIỀU CHÂU

Theo phản ánh của người dân 
phường Thị Nại (TP Quy Nhơn), cơ 
quan chức năng đã cắm biển cấm đỗ 
trên tuyến đường Đống Đa, nhưng một 
số lái xe ngang nhiên cho xe đậu, đỗ 
dưới lòng lề đường. 

Từ ngày 15 - 20.10, phóng viên Báo 
Bình Định thường có mặt tại đường 
Đống Đa, ghi nhận hình ảnh các đoàn 
xe tải, xe container đậu đỗ dọc 2 bên 
đường, mặc dù đây là tuyến đường có 
mật độ phương tiện ra vào Cảng Quy 
Nhơn rất lớn, dễ gây ùn tắc cục bộ.

Thời điểm dàn xe khủng này tập 
trung đậu đỗ nhiều nhất là vào buổi 
sáng sớm và giữa trưa. Người dân sinh 
sống 2 bên trục đường bức xúc phản 
ánh: Vào mỗi buổi sáng, người dân bắt 
đầu đi làm, đưa con cái đi học thì cũng 
là thời điểm các xe ben, xe tải vào ra tấp 
nập dừng đỗ 2 bên đường, khiến con 
đường vốn đã nhỏ hẹp càng chật chội, 

Đỗ xe tải ở lòng đường mặc biển cấm

Ngăn chặn kịp thời 
các hoạt động quảng 
cáo thuốc chữa bệnh 
không đúng sự thật 

Đó là một trong những nội dung 
đáng chú ý trong Chỉ thị về tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 
hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh 
vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo Chỉ thị, UBND tỉnh yêu cầu Sở 
VH&TT nắm chắc tình hình, giám sát các 
hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 
Đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thị xã, 
thành phố thực hiện Luật Quảng cáo và 
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 
thực hiện Luật Quảng cáo. Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết 
xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật trong hoạt động quảng cáo. 

Đồng thời, tiến hành củng cố, kiện toàn 
Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về hoạt 
động văn hóa, thể thao và quảng cáo. Tổ 
chức kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời 
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ 
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng 
cáo vi phạm các quy định về hoạt động 
quảng cáo. Chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT 
trang bị phần mềm, trang thiết bị để quản 
lý biển, bảng quảng cáo ngoài trời.

UBND tỉnh cũng giao Sở VH&TT 
khẩn trương hoàn thành Quy hoạch 
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban 
hành và triển khai thực hiện. Đồng thời, 
tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa 
phương rà soát biển, bảng quảng cáo 
ngoài trời hiện có, định hướng xây dựng 
biển, bảng quảng cáo ngoài trời đến năm 
2030 theo hướng hiện đại và áp dụng 
công nghệ hiện đại trong quảng cáo.

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao các sở, 
ngành chức năng liên quan tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về hoạt động 
quảng cáo đối với lĩnh vực, ngành phụ 
trách. Trong đó, Sở Y tế phối hợp với Sở 
TT&TT, Sở VH&TT tăng cường công tác 
truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật về quảng cáo; ngăn chặn kịp thời các 
hoạt động quảng cáo thuốc chữa bệnh 
không đúng sự thật, ảnh hưởng đến 
sức khỏe người tiêu dùng. Tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nội 
dung biển hiệu, quảng cáo của các cơ sở 
y tế, phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn 
tỉnh; quản lý nội dung quảng cáo đối với 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ y tế thuộc 
lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật 
Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn  
thi hành…                                                 B.B.Đ

CA TX Hoài Nhơn cho biết đang xác 
minh và điều tra làm rõ nội dung theo đơn 
tố cáo của ông Phạm Đức Bình (SN 1997, ở 
phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn).

Theo đó, 19 giờ ngày 18.10, ông Bình 
điều khiển ô tô biển số 77A-108.60 đi đá 
bóng tại sân bóng đá Anh Việt (ở phường 
Tam Quan Bắc). Khi trở ra, phát hiện ai đó 
đang điều khiển ô tô của mình đi. Ông Bình 
nhờ người đuổi theo thì phát hiện người 
điều khiển là Trần Huy Toàn (SN 1993, ở 
xã Hoài Châu). Theo ông Bình báo cáo, bên 
trong xe có tiền mặt, điện thoại, dầy chuyền, 
nhẫn kim cương trị giá 850 triệu đồng.

Được biết, ô tô biển số 77A-108.60 
được ông Trần Huy Toàn viết giấy bán 
cho ông Phạm Đức Bình vào tháng 5.2021, 
nhưng chưa làm hợp đồng sang tên  
đổi chủ.                                                          T.LONG

Bán xe rồi lấy lại

giao thông đi lại hết sức khó khăn. Vào 
buổi trưa, tình trạng này tái diễn, gây 
tiếng ồn, khói bụi.

Theo ông Bùi Duy Ninh, Chủ tịch 

UBND phường Thị 
Nại, địa phương đã 
nhiều lần kiến nghị 
các cơ quan chức năng 
về vị trí mất ATGT 
này. Các đơn vị chức 
năng đã cắm biển 
cấm dừng và đỗ xe; 
đồng thời xử lý nhiều 
trường hợp dừng, 
đỗ xe sai quy định, 
nhưng tình trạng trên 
vẫn tái diễn. 

“Địa phương sẽ 
tiếp tục kiến nghị 
Phòng CSGT (CA 
tỉnh) xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm, 

đảm bảo an toàn cho người tham gia 
giao thông trên tuyến đường này”, ông 
Ninh nói.

MINH TUẤN

Xe container đậu đỗ dọc 2 bên đường Đống Đa dù có biển cấm đỗ. 
Ảnh: MINH TUẤN
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Bình Định

Đi Hà Giang vào dịp thu, thời tiết se se lạnh, 
không còn mưa, giữa nước non xanh thắm một 
màu, những ruộng tam giác mạch nở rộ khiến 
cuộc ruổi rong thêm thi vị. Hà Giang có nhiều 
cảnh đẹp và địa điểm ý nghĩa như: Dốc Thẩm 
Mã, điểm tham quan Chuyện của Pao, Dinh thự 
Vua Mèo, Cột cờ Lũng Cú, Làng văn hoá dân tộc 
Pả Vi… Trong hành trình 3 ngày 2 đêm, bạn có 
thể thăm thú hết các điểm đến thú vị ở đây.

ĐẶNG VĂN HẢI 

Di tích lịch sử Quốc gia Cột cờ Lũng Cú, ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn vừa là di tích lịch sử, vừa là điểm cực Bắc thiêng liêng 
của Tổ quốc, là điểm đến yêu thích của hàng vạn du khách gần xa. Tọa lạc ở nơi cao nhất của “mỏm cực Bắc”, Cột cờ Lũng 
Cú là biểu tượng chủ quyền Tổ quốc Việt Nam. Với mỗi người dân đất Việt, được đặt chân đến điểm cực Bắc của đất nước, 
chạm tay vào lá cờ Tổ quốc rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S này là một niềm mơ ước, 
là vinh dự và tự hào…                                                          Ảnh: Đ.V.H

Dốc Thẩm Mã là con đường đèo uốn lượn nằm trên QL 4C, nối 
con đường từ Yên Minh tới Phố Cáo. Chính vì nối hai địa danh 
nổi tiếng trong hành trình du lịch Hà Giang nên hầu như ai tới 
đây đều phải đi qua con dốc này.          Ảnh: Đ.V.HCheck in giữa ruộng tam giác mạch.                           Ảnh: Đ.V.H

H à Giang

Phim trường phục vụ bộ phim nổi tiếng Chuyện của Pao. Nhà 
của Pao là một trong những địa điểm mang nét huyền bí, mộc 
mạc nhất tại Hà Giang.           Ảnh: Đ.V.H

Tạp chí du lịch nổi tiếng 
The Travel vừa công bố danh 
sách 10 quốc gia có nền ẩm 
thực hấp dẫn hàng đầu thế 
giới do độc giả bình chọn, 
theo đó Việt Nam đứng ở vị 
trí thứ 5.

Tạp chí The Travel nhận 
định: “Mặc dù có nhiều làng 
chài và hải sản nơi đây rất 
phổ biến nhưng du khách có 
thể tìm thấy nhiều hơn nữa 
khi tới Việt Nam. Trên thực 
tế, sự đa dạng của các món ăn 
Việt Nam sẽ khiến du khách 
bối rối.”

Độc giả của Travel cũng 
đánh giá rất cao phở của Việt 
Nam và coi đây là món đặc 
trưng của Việt Nam (ảnh). Tại 
Việt Nam, du khách cũng 
nên nếm thử một số món ăn 
nhẹ như: N em rán, bánh mì 
baguettes và đặc biệt  nên 
thử nhiều món cơm được 
chế  b iến  khác  nhau như 
cơm rang, cơm tấm, với các 
thành phần trong món ăn rất 
đa dạng như thịt gà, thịt bò 
hoặc thịt heo.

Santorini là đảo có hình 
vòng cung tuyệt đẹp nằm ở 
miền Nam biển Aegea, cách đất 
liền Hy Lạp khoảng 200 km, là 
một hòn đảo có nhiều làng biển, 
trong đó hai ngôi làng chính 
nổi tiếng thế giới với kiến trúc 
đặc biệt, độc nhất vô nhị ở châu 
Âu - Fira và Oia. 

Từ TP Hồ Chí Minh, du 
khách có thể chọn bay các 
hãng Qatar Airways, Turkish 
Airlines, Emirates, Air France... 
Giá các hãng khá tương đồng 
nhau, du khách có thể đặt vé 
sớm để có giá tốt nhất. Từ sân 
bay đi đến làng Fira gần hơn 
làng Oia. Cả hai nơi đều tuyệt 
đẹp với những ngôi nhà sơn 
màu trắng nằm men theo triền 
núi đá, tạo nên bức tranh tuyệt 
diệu (ảnh). Điểm khác biệt là 
Fira thì bình dân, còn Oia hiện 
đại và đắt đỏ hơn.

Để khám phá Santorini một 
cách trọn vẹn cũng như thú vị 
hơn, du khách nên đi bộ, ngắm 
cảnh ở Fira, khám phá nơi này 
ít nhất trong một buổi sáng. Các 
điểm nên dừng: Bảo tàng Khảo 
cổ học Thera, nhà hàng Volkan 
on the Rocks, Art of The Loom 
Gallery, tháp ba chuông ở nhà 
thờ Fira, cửa hàng thời trang 
địa phương Ammos Greek 

Khám phá thiên đường Santorini

Spirit, ngắm nhà thờ Mái vòm 
xanh (Blue Dome)... hay đi bộ 
dọc bờ biển cũng có vô số cảnh 
đẹp như ý.

Bạn hãy dành buổi chiều 
khám phá Oia và ngắm hoàng 
hôn ở đây. Trên đường đi bộ, 
bạn hãy ghé các điểm sau: Điểm 
ngắm hoàng hôn tại lâu đài Oia 
(được xây từ thế kỷ XV), ngắm 
cối xay gió, mỏm đá skaros... 
Dọc đường đi rất đẹp, du khách 
tha hồ quay phim, chụp ảnh.

Và đừng quên lang thang 
vào những con đường nhỏ 
phía sau nhà thờ Saint John 
The Baptist, có những góc rất 

thú vị và đời thường. Kiến trúc 
bên trong nhà thờ cũng tuyệt 
đẹp. Một trải nghiệm rất thú vị 
mà mọi du khách nên thử đó là 
đi một chuyến du thuyền xuất 
phát từ Oia. Du thuyền sẽ cho 
du khách một góc nhìn mới về 
hai ngôi làng cổ. Ngoài ra, du 
khách có thể thăm phế tích lâu 
đài Akrotiri Santorini Venetian 
ở làng cùng di chỉ từ thời kỳ 
đồ đồng Akrotiri, hay thăm hải 
đăng cổ Akrotiri rất đẹp nằm 
trên vách đá thẳng đứng. Nơi 
đây là di chỉ khảo cổ hơn 3.600 
năm tuổi.

(Theo TTO)

Việt Nam nằm trong 
danh sách những nền ẩm thực 
hàng đầu thế giới

Cùng nằm trong danh sách 
10 quốc gia có nền ẩm thực 
hấp dẫn hàng đầu thế giới 
với Việt Nam lần này, có hai 
quốc gia Đông Nam Á khác 
là Thái Lan (vị trí thứ 9) và 
Philippines (vị trí thứ 3). Các 
quốc gia khác được đánh giá 
có nền ẩm thực ngon nhất thế 
giới bao gồm Mỹ, Đức, Italy, 
Hy Lạp, Mexico, Tây Ban Nha 
và Ấn Độ.

(Theo VietnamPlus)

Điểm du lịch địa đầu Tổ quốc
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Bình Định

Bên cạnh tin tưởng, lựa 
chọn sử dụng các nhãn hàng 
uy tín, chị em phụ nữ đang có 
xu hướng quan tâm, ưu tiên sử 
dụng các sản phẩm có nguồn 
gốc tự nhiên trong chăm sóc 
sức khỏe, sắc đẹp.

Bắt nguồn từ suy nghĩ 
nguyên liệu tự nhiên sẽ thân 
thiện với môi trường, lành 
tính với sức khỏe người dùng, 
chị em tìm đến các sản phẩm 
như dầu gội, dầu xả, nước rửa 
chén được làm hoàn toàn từ các 
thành phần như bồ kết, sả, dầu 
dừa, bồ hòn…

Chuyển sang chăm sóc tóc 
bằng dầu gội thảo dược được 
nấu cô đặc từ bồ kết, vỏ bưởi 
và sả thay cho dầu gội thông 
thường từ khoảng 3 tháng nay, 
chị Nguyễn Thị Ánh Sương (ở 
phường Quang Trung, TP Quy 
Nhơn) cảm thấy hài lòng. Theo 
chị Sương, tóc chị do sử dụng 
hóa chất uốn, nhuộm nhiều lần 
nên bị khô, xơ, chẻ ngọn. Ban 
đầu, chị cũng tìm đến các nhãn 
hiệu chăm sóc tóc nổi tiếng trên 
thị trường, nhưng tình trạng 
trên cũng không mấy cải thiện, 
lại tốn nhiều chi phí. Được 
bạn bè “mách nước”, chị tìm 
mua các loại dầu gội, dầu xả 
được làm hoàn toàn thủ công 

Hoàn lưu bão số 4 vừa qua 
gây nhiều thiệt hại tại 3 tỉnh 
Nghệ An, Thanh Hóa và Hà 
Tĩnh, khiến hơn 11.000 ngôi 
nhà bị sập. 

Nhằm giúp chị em phụ nữ 
và gia đình tại những khu vực 
trên sớm vượt qua khó khăn, 
Unilever Việt Nam phối hợp 
cùng Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam và Hội LHPN tỉnh 
Nghệ An đến thăm hỏi, động 
viên, trao quà cho 22 hộ gia 
đình chịu ảnh hưởng nặng nề 
bởi bão lũ; đồng thời, tặng 2.000 
suất quà cho các hộ gia đình 
tại Nghệ An và Hà Tĩnh (ảnh). 
Các phần quà bao gồm những 
sản phẩm chăm sóc cá nhân và 
chăm sóc nhà cửa từ Unilever, 
với tổng giá trị hơn 800 triệu 
đồng.   (Theo phunuvietnam.net)

Chuộng đồ nhà làm

từ những nguyên liệu tự nhiên.
Chị Sương hào hứng chia sẻ: 

“Tôi nghĩ tìm về các công thức 
chăm sóc tóc của các bà, các mẹ 
ngày trước biết đâu sẽ có tác 
dụng. Kiên trì hơn 2 tháng, tình 
trạng tóc khô, xơ dần được cải 
thiện. Đến nay, tóc tôi không 
còn rụng và chắc khỏe hơn”.

Sau khi tự mình kiểm chứng 
thành công, chị Sương tìm hiểu 
thêm một số sản phẩm lành 
tính khác như bột rau má, nước 
rửa chén được làm từ bồ hòn 
lên men. Không chỉ quan tâm 
về hiệu quả, chị chú trọng tính 
an toàn trong lựa chọn nguyên 
liệu, cách chế biến của nhà sản 

xuất; ưu tiên những cơ sở uy 
tín, đảm bảo chất lượng từng 
đợt hàng được đồng đều.

Cũng giống chị Sương, 
chị Nguyễn Thị Trinh Nữ (ở 
phường Trần Phú, TP Quy 
Nhơn) cũng mong muốn thay 
đổi phương thức chăm sóc sắc 
đẹp sang hướng tự nhiên, lành 
tính. Chị Nữ lo rằng sản phẩm 
công nghiệp thông thường ít 
nhiều chứa các chất không thật 
sự an toàn cho việc sử dụng lâu 
dài. Bởi vậy, tìm về với những 
thỏi son được làm từ dầu gấc, 
sữa rửa mặt chiết xuất từ lá trà 
xanh… là lựa chọn an toàn.

“Vì lành tính nên các sản 

phẩm trên phù hợp với nhiều 
đối tượng người dùng, kể cả 
mẹ bầu hay trẻ em có làn da 
nhạy cảm. Do đó, tôi ưu tiên 
lựa chọn các dòng sản phẩm 
trên cho gia đình sử dụng. Giá 
thành tuy khá cao, nhưng bù 
lại tôi yên tâm vì sức khỏe được 
đảm bảo”, chị Nữ chia sẻ.

Để đảm bảo hiệu quả tối 
đa, thay vì tìm mua những sản 
phẩm handmade được bán trên 
thị trường, một số chị em còn tự 
tay nghiên cứu công thức, làm 
nên sản phẩm cho riêng mình.

Được biết, trà lên men 
Kombucha có nhiều công 
dụng cho sức khỏe, giúp ổn 
định hệ tiêu hóa, làm đẹp da, 
chị Nguyễn Kiều Vi Diễm (ở 
phường Ghềnh Ráng, TP Quy 
Nhơn) đã mày mò, tự nuôi con 
nấm thủy sinh tại nhà để cho ra 
từng mẻ trà chất lượng.

Vừa cho con nấm “ăn” nước 
trà đen và đường nâu, chị Vi 
Diễm vừa “bật mí”: “Tự làm 
Kombucha giúp tôi tiết kiệm 
chi phí, đồng thời tạo ra niềm 
vui, thư giãn nhất định khi có 
thể cho ra nhiều hương vị trà 
khác nhau, tùy theo sở thích 
cá nhân nhưng vẫn tốt cho  
sức khỏe”.

DIỆU NGỌC

Chị Sương 
giới thiệu 
một số sản 
phẩm làm 
từ nguyên 
liệu tự nhiên 
đang được chị 
sử dụng. 
Ảnh: D.NGỌC

Chung tay vì phụ nữ và trẻ em
Thời gian qua, các cấp hội Phụ nữ đã nỗ lực triển khai đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham 

gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (gọi tắt là Đề án 938). Nổi bật trong giai đoạn 1 (2018 - 2021) 
của Đề án là hiệu quả từ các hoạt động, chương trình chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Hỗ trợ thông qua  
các mô hình

Một số mô hình hướng đến 
trẻ em đã được các cấp Hội 
LHPN tỉnh phối hợp triển khai 
rộng khắp như “Vòng tay yêu 
thương”, “Tư vấn học đường”, 
“Chắp cánh ước mơ”… Nổi bật 
là mô hình “Tư vấn học đường” 
của Trường THCS Bình Thành 
(huyện Tây Sơn), hoạt động từ 
năm 2019. Từ sự gần gũi, khích 
lệ các em chia sẻ nỗi lòng, các 
thầy cô trong tổ tư vấn đã “gỡ 
rối”, đem lại hiệu quả tích cực 
trong việc hỗ trợ học sinh.

Từng trải qua khủng hoảng 
tinh thần vì áp lực thi cử, 
em P.S.H (SN 2008, học sinh 
Trường THCS Bình Thành) chia 
sẻ, vì ông nội em rất quan trọng 
thành tích học tập, hay có sự 
so sánh điểm số giữa các cháu, 
dẫn đến tình trạng H. cùng anh 
chị em trong nhà thường xuyên 
căng thẳng. Trước kỳ thi học 
sinh giỏi của huyện, H. đặt mục 
tiêu phải đạt giải. Vốn có thành 
tích nổi bật trong học tập, thầy 
cô, bạn bè tin tưởng H. hoàn 
toàn đạt được mục tiêu. 

“Em muốn giúp ba mẹ hãnh 
diện, được ông nội quan tâm, 
yêu thương nên em cố gắng cả 
ngày lẫn đêm để học bài. Em 
không dám chia sẻ với mẹ bởi 
sợ mẹ lo lắng. Thay vào đó, em 
tìm đến phòng tư vấn với hy 
vọng được lắng nghe và thầy 
cô sẽ tư vấn cách giải quyết”, 
H. tâm sự.

Mô hình “Tư vấn tâm lý” của Trường THCS Bình Thành, huyện  Tây Sơn.                                                                                                 Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Đồng hành với H., cô 
Nguyễn Thị Hồng Nhi, Tổng 
phụ trách Đội của trường, cũng 
là thành viên trong ban tư vấn, 
cho biết: “Tôi trò chuyện với H. 
và được biết em căng thẳng vì 
chuyện thi cử và cả tâm sinh lý 
của tuổi dậy thì. Không chỉ H. 
mà nhiều học sinh cũng đối mặt 
với các vấn đề tương tự, thậm 
chí là bạo lực gia đình. Khi đó, 
ban tư vấn sẽ tìm hiểu sự việc, 
phối hợp với nhà trường, hội 
phụ nữ tìm cách tháo gỡ giúp 
các em”.

Song song với việc trợ giúp 
trẻ em, các mô hình hỗ trợ, bảo 
vệ phụ nữ cũng được các cấp 
hội chú trọng, như: Địa chỉ tin 

cậy tại cộng đồng; CLB phòng, 
chống bạo lực gia đình, can 
thiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em 
bị bạo lực, xâm hại; CLB trợ 
giúp pháp lý; CLB Gia đình  
hạnh phúc…

Là một trong 3 cơ sở hội có 
mô hình điểm về “Hỗ trợ phụ 
nữ tham gia giải quyết một số 
vấn đề xã hội” tại TP Quy Nhơn, 
Hội LHPN phường Ghềnh Ráng 
coi trọng việc duy trì hoạt động 
của mô hình này. Bà Nguyễn 
Thị Sáu, Chủ tịch Hội LHPN 
phường, cho biết: “Nhờ thường 
xuyên sinh hoạt, các hội viên 
trong mô hình nắm bắt kịp thời 
tình hình và cùng hội ý, hỗ trợ 
nhiều trường hợp là nạn nhân 

hoặc bị đe dọa bởi bạo lực gia 
đình. Nhờ tính thiết thực đó mà 
mô hình được duy trì và phát 
triển từ năm 2018 đến nay”.

Đồng hành, nâng cao 
hiểu biết

Đều là những đối tượng dễ 
chịu sự tổn thương về thể chất 
lẫn tinh thần, phụ nữ và trẻ em 
luôn được quan tâm, tạo điều 
kiện nâng cao kiến thức và kỹ 
năng tự vệ.

Trong giai đoạn 1 của Đề 
án, hàng loạt hoạt động tuyên 
truyền đã được các cấp hội 
tổ chức. Theo số liệu của Hội 
LHPN tỉnh, 31 điểm truyền 
thông về Đề án được triển khai 

tại 11 huyện, thị, thành phố, thu 
hút gần 2.500 người tham dự; 4 
điểm truyền thông nhân “Ngày 
thế giới xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ gắn an toàn cho phụ nữ 
và trẻ em” có trên 500 lượt phụ 
nữ và trẻ em tham gia; 3 buổi 
truyền thông về kiến thức, kỹ 
năng phòng, chống bạo lực học 
đường cho hơn 700 học sinh ở 
TX Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù 
Cát; phối hợp với Trung tâm 
trợ giúp pháp lý tỉnh, huyện tổ 
chức trợ giúp pháp lý, kết hợp 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho hơn 2.642 hội viên…

Bên cạnh công tác tuyên 
truyền, việc đồng hành với phụ 
nữ, trẻ em trong đời thường 
được các cơ sở hội đặc biệt 
quan tâm. Ngay khi biết tin chị 
Cao Thị Huệ (SN 1978, ở khu 
phố Thiện Chánh 1) bị chồng 
sử dụng bạo lực vì mâu thuẫn, 
Hội LHPN phường Tam Quan 
Bắc (TX Hoài Nhơn) lập tức 
đến khuyên can, khéo léo chỉ 
ra việc vi phạm Luật Hôn nhân 
và Gia đình của người chồng. 
Đồng thời động viên cả hai cần 
chia sẻ khó khăn, chấm dứt tình 
trạng bạo lực, tránh tác động 
xấu đến hòa khí, đặc biệt là tâm 
lý của con trẻ trong nhà.

“Ngoài lần can thiệp kịp lúc 
đó, chị em trong hội còn thường 
xuyên hỏi thăm, động viên 
tôi tìm việc làm thêm để phụ 
chồng chăm lo gia đình. Các 
chị cũng tìm cách trò chuyện 
với chồng tôi để anh hiểu rõ 
đúng sai, không tái phạm. Nhờ 
vậy, vợ chồng tôi học được cách 
bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, 
thay vì sử dụng bạo lực”, chị 
Huệ tâm sự.          DƯƠNG LINH

Unilever hỗ trợ 
phụ nữ chịu  
ảnh hưởng bởi 
bão lũ
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Thị trường lao động 
có dấu hiệu phục hồi 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 400 hồ sơ so với cùng kỳ năm 
2021. Theo dự báo, thị trường lao động sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, xu hướng tuyển dụng chủ yếu tập trung 
vào nhóm lao động phổ thông. 

Hơn 7.200 người nộp 
hồ sơ hưởng trợ cấp 
thất nghiệp

Theo Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định, số người 
nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất 
nghiệp trong 9 tháng đầu năm 
hơn 7.200 người. Trong số này, 
94,4% người lao động thất 
nghiệp do chủ động chấm dứt 
hợp đồng lao động trước thời 
hạn hoặc hai bên thỏa thuận 
chấm dứt hợp đồng lao động. 
Các nguyên nhân khác như 
do DN, tổ chức, đơn vị giải 
thể, phá sản, thay đổi cấu trúc 
(chiếm 0,53%), hết hạn hợp 
đồng lao động (0,66%), người 
lao động bị xử lý kỷ luật, sa 
thải (0,11%), nguyên nhân khác 
như bệnh, thai sản, lớn tuổi… 
(4,46%). Không có tình trạng 
người lao động đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật.  

Theo khảo sát, người lao 
động chủ động nghỉ việc do 
trong quá trình làm việc người 
sử dụng lao động và người lao 
động không đạt được các thỏa 
thuận về thời gian làm việc, môi 
trường làm việc, chế độ đãi ngộ, 
tiền lương… nên hai bên thỏa 
thuận chấm dứt hoặc không tiếp 
tục ký hợp đồng lao động khi hết 
hạn. Người lao động thất nghiệp 
chủ yếu là lao động phổ thông, 
không có bằng cấp và chứng chỉ 
nghề chuyên môn, hoạt động 
trong các ngành may, gỗ, thủy 
sản… Một số lao động là giáo 
viên mầm non tư thục, tiểu học, 
THCS hết hạn hợp đồng, không 
được các đơn vị ký tiếp. Ngoài 
ra, còn có một bộ phận lớn là lao 

Theo số liệu của Cục Thống 
kê tỉnh và Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định, tính đến 
ngày 15.9, toàn tỉnh có 950 
DN đăng ký thành lập mới, 
tăng 35,7% so với cùng kỳ. Số 
DN quay trở lại thị trường lao 
động là 314 DN, tăng 20,8% 
so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 
nhiều DN gặp khó khăn về 
thị trường tiêu thụ, chi phí 
nguyên vật liệu đầu vào cao, 
nguồn tài chính không đảm 
bảo, sự cạnh tranh khốc  liệt 
của hàng hóa trong và ngoài 
nước đã làm nhiều DN phải 
thu hẹp sản xuất, tạm ngừng 
hoạt động hoặc giải thể. Trong 
9 tháng đầu năm, đã có 463 
DN phải tạm ngừng hoạt động, 
64 DN giải thể. 

động quê Bình Định đang làm 
việc tại các tỉnh phía Nam như 
Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ 
Chí Minh… về nộp hồ sơ hưởng 
trợ cấp thất nghiệp. 

Bên cạnh đó, trong 9 tháng 
đầu năm, Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định tiếp nhận 
nhu cầu tuyển dụng của 475 
lượt DN với hơn 49.200 vị trí 
việc làm trống. Nhu cầu tuyển 
dụng lao động nữ chiếm 45,7%, 
chủ yếu là lao động phổ thông. 
Nhóm ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo có tỷ lệ tuyển dụng 
cao nhất (chiếm 88%), tập trung 
ở các lĩnh vực như: Linh kiện 
điện tử, may mặc, giày da, chế 
biến thực phẩm, sản xuất đồ gỗ. 
Nhu cầu tuyển dụng của nhóm 
ngành này cũng đặc biệt tăng 
cao trong quý I/2022 vì nhu cầu 

tập trung nhân lực, ổn định sản 
xuất sau tết Nguyên đán của  
các DN. 

Tương tự vậy trong quý 
I/2022, người lao động trong 
tỉnh tập trung tìm việc ở nhóm 
ngành chế biến, chế tạo (chiếm 
73,5% nhu cầu tìm việc của 
người lao động). Tuy nhiên, 
sang quý II, khi Bình Định bước 
vào mùa cao điểm du lịch, số 
người tìm kiếm việc làm trong 
nhóm ngành dịch vụ lưu trú và 
ăn uống tăng lên.  

Kết nối cung - cầu 
lao động

Trong 9 tháng đầu năm 
2022, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Bình Định đã tổ chức 37 
phiên giao dịch việc làm, gồm 
14 phiên định kỳ, 16 phiên lưu 

động, 7 phiên trực tuyến. Có 325 
lượt DN và 2.700 lượt người lao 
động tham gia các phiên giao 
dịch việc làm. Kết quả, Trung 
tâm đã giới thiệu, cung ứng 350 
lao động cho các DN. Ngoài các 
phiên giao dịch việc làm, Trung 
tâm đã giới thiệu việc làm, giới 
thiệu học nghề cho hơn 35.800 
lượt người lao động tìm đến 
Trung tâm; qua đó, cung ứng 
và giới thiệu việc làm cho hơn 
4.000 người.

Trung tâm đã tư vấn cho 750 
lượt lao động về việc làm tại 
các thị trường nước ngoài. Kết 
quả, trong 9 tháng đầu năm, đã 
cung ứng 128 lao động cho các 
thị trường lao động nước ngoài, 
chủ yếu là thị trường Nhật Bản. 
Phạm Đình Lê An (20 tuổi, ở 
phường Nhơn Bình, TP Quy 

Nhơn), một trong những lao 
động được Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Bình Định cung ứng 
cho thị trường lao động Nhật 
Bản, cho biết: “Sau một thời 
gian dài khó xuất cảnh do đại 
dịch Covid-19, cuối cùng, sự 
nhẫn nại của em cũng đem về 
kết quả tốt đẹp. Em xuất cảnh 
vào giữa năm 2022 và đang cố 
gắng làm việc chăm chỉ để đáp 
ứng yêu cầu công việc, được trả 
lương xứng đáng”. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Bình Định cho biết để góp sức 
vào sự phát triển KT-XH của 
tỉnh, trong 3 tháng cuối năm, 
Trung tâm tập trung đẩy mạnh 
các chương trình tư vấn, cung 
ứng việc làm cho người lao 
động, đưa người lao động đi 
làm việc theo hợp đồng tại các 
thị trường uy tín. NGUYỄN MUỘI

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tư vấn về việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động huyện Tuy Phước tại phiên giao 
dịch việc làm lưu động.             Ảnh: N.M

Hoàn thành kế hoạch 
chi trả BHXH qua phương 
tiện không dùng tiền mặt

(BĐ) - Đến cuối tháng 9.2022, kết quả 
chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua 
phương tiện không dùng tiền mặt đạt kế 
hoạch được giao. Theo đó, số người nhận 
lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua 
ATM là 12.020 người/ 31.176 người, đạt tỷ 
lệ 38,56% (kế hoạch được giao là 38%). Số 
người nhận trợ cấp BHXH một lần qua 
ATM hơn 9.000 người/9.399 người, đạt 
tỷ lệ 96% (kế hoạch được giao là 95%). 
Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua 
tài khoản ATM: 5.104 người/5.208 người, 
đạt tỷ lệ 98% (kế hoạch được giao là 98%). 
BHXH tỉnh thực hiện chi trả BHXH, bảo 
hiểm thất nghiệp đúng chế độ, kịp thời, 
thuận tiện cho người hưởng. 

Trước đó, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu 
vận động, khuyến khích người nhận các 
chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua 
phương tiện thanh toán không dùng tiền 
mặt năm 2022 cho BHXH các huyện, thị 
xã phấn đấu triển khai thực hiện.   

AN PHƯƠNG

Nguồn vốn chính sách xã hội phát huy hiệu quả
Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng 

CSXH tỉnh đã tích cực phối hợp các sở, 
ban, ngành tham mưu Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ 
thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014, Kết 
luận số 06-KL/TW ngày 10.6.2021 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết 
định 1630/QĐ-TTg ngày 28.9.2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 
chính sách xã hội. Qua đó, cấp ủy, chính 
quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo 
điều kiện bố trí nguồn lực, ban hành 
bổ sung các cơ chế chính sách, chỉ đạo 
nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều 
kiện thuận lợi trong việc thực hiện tín 
dụng CSXH. 

Kể từ khi thực hiện Chỉ thị  
số 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa 
phương ủy thác sang Chi nhánh Ngân 
hàng CSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo 
và các đối tượng chính sách khác tăng 
453 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng năm 
2022, tăng 94,5 tỷ đồng so năm 2021. 
Trong đó, vốn UBND tỉnh chuyển sang 
77,4 tỷ đồng và vốn ngân sách các huyện 
ủy thác là 17,1 tỷ đồng. Đến nay, tổng 

Hộ nghèo trong tỉnh tiếp cận vốn vay CSXH và đầu tư vào chăn nuôi. Ảnh: A.K

nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 476,7 
tỷ đồng. Nguồn vốn địa phương ủy thác 
tăng cho thấy sự quan tâm, tạo điều kiện 
của cấp ủy, chính quyền, góp phần mở 
rộng cơ hội tiếp cận về tín dụng ưu đãi 
đến với hộ nghèo, đối tượng chính sách. 

Ngoài ra, vốn tín dụng CSXH cũng 
góp phần tích cực trong thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đầu 
năm đến nay, tổng doanh số cho vay 
tại các xã xây dựng nông thôn mới hơn 
1.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 70,4%/tổng 

doanh số cho vay các 
chương trình tín dụng 
tại Ngân hàng CSXH. 
Dư nợ bình quân/xã 
đạt 34,9 tỷ đồng, tăng 
2,7 tỷ đồng so với năm 
2021. Vốn tín dụng 
chính sách xã hội đã 
góp phần giúp người 
dân các xã đang xây 
dựng nông thôn mới, 
đạt một số tiêu chí như: 
Tiêu chí việc làm, giáo 
dục, giảm nghèo…  

Cụ thể, vốn tín 
dụng chính sách đã giúp thu hút và tạo 
việc làm cho gần 6 nghìn lao động với 
số tiền 296 tỷ đồng; giúp gần 3 nghìn 
lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn vay vốn học tập với số tiền 56 
tỷ đồng; giúp gần 6 nghìn hộ nghèo, cận 
nghèo được vay vốn với số tiền 343 tỷ 
đồng; giúp cho hơn 8 nghìn hộ gia đình 
có nước sạch sinh hoạt và có công trình 
hợp vệ sinh tại vùng nông thôn với số 
tiền 168 tỷ đồng.      

AN KHANG
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Bình Định

Khẩn trương khắc phục 
hư hỏng trên quốc lộ

Sau các đợt mưa lớn vừa qua, một số tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã bị hư hỏng; tuy nhiên, quá trình sửa 
chữa, khôi phục mặt đường chậm tiến độ, chưa đảm bảo an toàn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân 
khiến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh diến biến phức tạp trong thời gian gần đây.

Việc thi công bảo dưỡng mặt đường đoạn qua địa bàn phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) chậm chạp đã ảnh hưởng đến 
trật tự ATGT.                Ảnh: K.A

Chậm khắc phục
Mặt đường bong tróc, rạn 

nứt lớp thảm nhựa, phát sinh 
ổ gà. Vạch sơn kẻ đường gần 
như không phát huy tác dụng, 
nhiều vị trí mặt đường được vá 
sửa nhưng vẫn gồ ghề không 
êm thuận. Hệ thống cột cây số, 
cọc tiêu, biển báo bong tróc, mờ. 
Một số đoạn rãnh dọc trên tuyến 
còn đất cát đọng, cây cỏ mọc 
trong lòng rãnh, một số vị trí 
rãnh bị các hộ dân lấp kín làm 
lối đi gây ách tắt dòng chảy… 
Đó là thực trạng trên tuyến 
QL 19 đoạn qua địa bàn huyện 
Tây Sơn và TX An Nhơn (từ 
Km17+054 - Km50+00).

Trong khi đó, các tuyến 
QL 1, QL 1D qua địa bàn tỉnh 
cũng đang bị hư hỏng, xuống 
cấp, gây mất ATGT. Đơn cử, tại 
Km1229+350 QL 1 (đoạn qua 
phường Trần Quang Diệu, TP 
Quy Nhơn) được đơn vị thi 
công bảo dưỡng, nhưng tiến 
độ thi công rất chậm, gây mất 
ATGT nghiêm trọng. 

Chị Huỳnh Thị Thúy Ngân 
(ở phường Trần Quang Diệu, 
TP Quy Nhơn) bức xúc: “Trên 
đoạn đường này, người tham 
gia giao thông, nhất là học 
sinh, công nhân rất hay té 
ngã; thậm chí hôm rồi đã xảy 
ra vụ TNGT chết người. Giờ 
chỉ mong đoạn này sớm hoàn 
thành, bởi đơn vị thi công chỗ 
nào cũng đào, không làm dứt 
điểm 1 vị trí cho xong”. 

Tại cuộc họp về công tác 
đảm bảo trật tự ATGT giữa Ban 

ATGT tỉnh với 6 địa phương 
(gồm TP Quy Nhơn, TX An 
Nhơn, Hoài Nhơn, huyện Tây 
Sơn, Tuy Phước, Phù Mỹ) mới 
đây, nhiều đại biểu phân tích bất 
cập hạ tầng giao thông trên các 
tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. 
UBND TP Quy Nhơn đề xuất 
đơn vị thi công cần chủ động 
rà soát, kiểm tra, duy tu, sửa 
chữa cơ sở hạ tầng giao thông 
bị xuống cấp, nạo vét cống thoát 
nước, không để xảy ra tình trạng 
ngập úng cục bộ. 

“Các đơn vị thi công cần đẩy 
nhanh tiến độ thi công cũng như 
thi công hợp lý tuyến QL 1,  
QL 19 đoạn qua địa bàn thành 
phố. Hiện nay, quá trình triển 

khai quá chậm, đơn vị thi công 
cào bóc mặt đường nhựa nhưng 
không nhanh chóng hoàn trả, 
gây nguy hiểm cho người tham 
gia giao thông”, đại tá Phan Sáu, 
Trưởng CA TP Quy Nhơn, nói.

Xử lý theo pháp luật
Trước những bất cập về hạ 

tầng giao thông trên các tuyến 
quốc lộ qua địa bàn tỉnh, Ban 
ATGT tỉnh đã phối hợp với các 
ngành, địa phương kiểm tra và 
đề nghị các đơn vị quản lý theo 
chức năng, nhiệm vụ kịp thời 
khắc phục. 

Theo Chánh Văn phòng Ban 
ATGT tỉnh Nguyễn Văn Chiến, 
Ban đã có văn bản gửi Khu 

Quản lý đường bộ III về việc yêu 
cầu Công ty TNHH BOT 36.71 
(chủ đầu tư dự án BOT trên QL 
19 qua tỉnh), Công ty CP BOT 
Bắc Bình Định (chủ đầu tư dự án 
BOT trên QL 1, phía Bắc tỉnh), 
Công ty TNHH đầu tư BOT 
Bình Định (chủ đầu tư dự án 
BOT trên QL 1, phía Nam tỉnh) 
khẩn trương sửa chữa các hư 
hỏng, tạo êm thuận mặt đường 
trên tuyến QL 1, QL 1D, QL 19, 
nhằm góp phần đảm bảo ATGT, 
phòng ngừa TNGT. 

“Các đơn vị này cũng sẽ chịu 
hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật nếu để xảy ra sự cố 
do chậm khắc phục hư hỏng 
mặt đường, bất cập hạ tầng giao 
thông trên tuyến do mình quản 
lý”, ông Chiến nhấn mạnh. 

Trước những kiến nghị của 
địa phương, ngành chức năng 
và của các đơn vị liên quan, Phó 
Giám đốc Khu Quản lý đường 
bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) 
Nguyễn Thanh Bình cho biết, 
đơn vị có trách nhiệm đôn đốc 
tiến độ thực hiện và sẽ có biện 
pháp chế tài cụ thể. 

Đối với Công ty TNHH 
BOT 36.71 quản lý trực tiếp 
tuyến QL 19, Khu Quản lý 
đường bộ III đã xử phạt nhiều 
lần và sẽ kiến nghị Cục Đường 
bộ Việt Nam tạm dừng thu phí 
vì vi phạm quy định về công tác 
quản lý, bảo trì đường bộ. Ngoài 
ra, liên quan đến các tuyến quốc 
lộ do Khu Quản lý đường bộ III 
quản lý, do thời tiết mưa nắng 
thất thường nên việc khắc phục 
bằng bê tông nhựa nóng chỉ mới 
làm được khoảng 2.000/8.000 m2. 
Với các vị trí ổ gà, hố sâu, Khu 
đã chỉ đạo đơn vị lắp vá bằng 
vật liệu tạm để đảm bảo giao 
thông, tuyệt đối không để xảy 
ra TNGT do nguyên nhân mặt 
đường hư hỏng không khắc 
phục kịp thời. 

“Chúng tôi có chế tài cụ 
thể đối với những đơn vị BOT 
không khắc phục hay chậm 
khắc phục. Theo đó, sẽ xử lý 
theo điều khoản hợp đồng, xử 
phạt theo quy định trong hợp 
đồng hoặc kiến nghị dừng thu 
phí”, ông Bình cho biết.

KIỀU ANH

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

CA tỉnh tập huấn lái 
ca nô, xuồng máy

CA tỉnh vừa tổ chức bế mạc 
lớp tập huấn lái ca nô, xuồng 
máy năm 2022 cho gần 100 cán 
bộ, chiến sĩ CA các đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các 
học viên được bồi dưỡng các 
kiến thức về Luật Giao thông 
đường thủy nội địa; cấu tạo, 
tính năng kỹ thuật của các loại 
ca nô, xuồng máy; cách điều 
khiển, sử dụng và kiểm tra, bảo 
quản phương tiện; kỹ năng xử lý 
các tình huống xấu có thể xảy ra 
khi lái ca nô, xuồng máy. Đồng 
thời, thực hành các thao tác lái 
ca nô, xuồng máy như: Kỹ thuật 
rời bến, cập bến, đi trên sông, 
trên biển trong điều kiện thời tiết 
xấu, tầm nhìn hạn chế; kỹ thuật 
tiếp cận mục tiêu để cứu người, 
cứu tài sản. 

Thông qua lớp tập huấn nhằm 
trang bị kỹ năng cần thiết cho cán 
bộ, chiến sĩ để sẵn sàng ứng phó 
với mọi sự cố, tai nạn khi có lũ lụt, 
mưa bão xảy ra.               N.GIANG

Cảnh giác với trộm cắp mùa mưa bão
Bước vào mùa mưa, ít người qua lại 

vào ban đêm, nhiều gia đình ngủ say 
trong nhà quên đóng cửa, các cửa hàng 
có hàng hóa giá trị nhưng không có người 
trông coi… là điều kiện thuận lợi cho các 
đối tượng trộm cắp tài sản tăng cường  
hoạt động. 

Mới đây, sáng 9.10, tại cửa hàng bán 
điện thoại di động M.Đ. do anh Huỳnh 
Minh D. (ở xã An Hòa, huyện An Lão) 
làm chủ, phát hiện bị kẻ gian đột nhập. 
Đối tượng lợi dụng đêm hôm trước trời 
mưa để đột nhập vào bên trong lấy trộm 
11 điện thoại di động gồm nhiều loại, trị 
giá hơn 60 triệu đồng. Hiện trường vụ 
trộm cho thấy, kẻ gian đã cắt khóa cửa sắt 
để đột nhập. Vào ban đêm, anh D. thường 
về nhà ngủ cho đến sáng hôm sau, cửa 
hàng không ai trông coi. CA huyện An 
Lão nhận định có thể đối tượng đã theo 
dõi và thấy được sơ hở của cửa hàng này 
trước khi ra tay.

Từ thực tế các vụ trộm cắp tài sản 
xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy, 
kẻ gian thường nhằm vào sơ hở của bị 
hại. Trong đó, nhà đang xây chưa có cửa, 
không người trông coi cũng là mục tiêu 
của các đối tượng. Chị Nguyễn Thị T. 

Hiện trường vụ trộm két sắt ở huyện Phù Cát.                     Ảnh: T.L

(SN 1974, ở phường Hoài Thanh Tây, TX 
Hoài Nhơn) đã mất số tiền khá lớn vào 
một buổi tối trời đổ mưa to. Cụ thể, tối 
7.10, lợi dụng nhà chị T. đang xây, chưa có 
cửa cộng với trời mưa, chị T. lại ngủ say 
nên đối tượng đã đột nhập vào bên trong 
lấy một túi xách đen, bên trong có 150 
triệu đồng tiền để mua vật liệu xây nhà 
và 2 sợi dây chuyền, tổng tài sản bị mất  
172 triệu đồng. 

Hay cuối tháng 9 vừa qua, kẻ gian đột 

nhập vào nhà anh N.V.T. (SN 
1974, ở xã Cát Hưng, huyện 
Phù Cát) cạy két sắt lấy 5,8 cây 
vàng và 800 USD. Thời điểm bị 
mấy trộm, anh T. đi làm ăn xa; 
căn nhà cũng không có người 
trông coi…

Để chủ động phòng ngừa 
trộm cắp mùa mưa bão, các 
đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh và 
CA các địa phương đã chú 
trọng triển khai nhiều biện 
pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm 
soát, bám sát, nắm địa bàn. CA 
cơ sở tuyên truyền phương 
thức, thủ đoạn của các loại tội 

phạm trộm cắp trong mùa mưa bão để 
người dân biết, nêu cao tinh thần cảnh 
giác, tự bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, lực 
lượng CA tăng cường tuần tra ban đêm, 
nhất là ở những khu vực, địa bàn trọng 
điểm đối tượng dễ lợi dụng để hoạt động.

“Song, quan trọng nhất là người dân cần 
gia cố cửa nẻo trong mùa mưa, nâng cao ý 
thức để bảo vệ tài sản của mình”, thượng 
tá Trương Văn Phụng, Trưởng Phòng Cảnh 
sát hình sự (CA tỉnh), khuyến cáo.

THÀNH LONG
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

Dù vậy từ những câu chuyện 
ông kể, tôi đã hình dung được 
ông dưới một nguồn sáng khác 
với góc lâu nay tôi vẫn hình 
dung. Và thật sự tin như ông 
nói, đến một thâm niên nào đó 
vui buồn của người thầy thuốc 
phụ thuộc rất nhiều vào tình 
trạng sức khỏe của bệnh nhân. 
Đây là tâm sự chân thành chứ 
không phải lời nói hoa mỹ.

Tỉ mẩn, chịu khó mới làm 
bác sĩ cấp cứu nhi

Tốt nghiêp Trường ĐH Y khoa 
Huế, khóa 1982 - 1988 và về nhận 
công tác tại Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) 
từ năm 1989, với thâm niên 33 
năm kinh nghiệm, bác sĩ CKII 
Phạm Văn Dũng chia sẻ, làm bác 
sĩ nhi, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu 
nhi đòi hỏi rất nhiều ở tốc độ xử 
lý cao, chịu khó và tỉ mỉ. 

l Thưa ông, luôn phải chịu 
áp lực cao, tốc độ xử lý nhanh, 
chịu khó, tỉ mỉ, ắt hẳn là rất …
cực, vậy tại sao ông chọn làm 
cấp cứu nhi và gắn bó với sự lựa 
chọn này?

- Thật ra ngày xưa tôi rất 
thích khoa ngoại nhưng bên 
nhi cũng có cái hay là mình 
thường xuyên phải giải quyết 
cấp thời để cứu sống bệnh 
nhân, nên niềm hạnh phúc nghề 
nghiệp giữ mình ở lại. Sau khi 
tốt nghiệp, tôi về làm ở Khoa 
Nhi (BVĐK tỉnh). Sau đó thì đi 
học thêm ở Hà Nội, Huế cũng ở 
lĩnh vực này, làm công việc cấp 
cứu nhi đến nay là hơn 30 năm. 
Làm ở bộ phận cấp cứu, mình 
thường xuyên tiếp xúc với bệnh 
nhân nặng qua đó cũng rút kinh 
nghiệm được nhiều hơn. Một 
bệnh nhân nhi vô hồi sức cấp 
cứu chậm trễ 1 chút thì nguy 
cơ tử vong cao hơn nhiều lắm, 
nhưng nếu cố gắng xử lý nhanh 
hơn một chút là khả năng phục 
hồi cao hơn cũng nhiều. Mình 
nghĩ như thế nên lúc nào cũng 
gắng đến hết mức có thể. 

Nếu có dịp quan sát thầy 
thuốc hồi sức nhi làm việc sẽ 
thấy tất cả như được lập trình, 
rất nhanh, rất khẩn trương, dứt 
khoát, không một động tác thừa 
nhưng rất chính xác, phát huy 
hiệu quả lập tức. Bệnh nhân 
nhập viện rất nặng nhưng sau 
khi thầy thuốc xử trí đến đâu là 
có chuyển biến đến đó.  

Lúc nãy ở đầu câu chuyện tôi 
có nói, “bác sĩ cấp cứu nhi đòi 
hỏi rất nhiều ở tốc độ xử lý cao, 
chịu khó và tỉ mỉ” là vì thế. Bác 
sĩ làm cấp cứu phải tỉ mỉ, chịu 
khó, không phải xử trí cấp cứu 
bệnh nhân xong thấy ổn là xong. 
Trong vòng 15 - 30 phút sau 

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII 
Phạm Văn Dũng sinh năm 

1964, quê ở TP Quy Nhơn. 
Năm 2020 ông được Chủ 
tịch nước tặng Huân chương 
lao động hạng 3 giai đoạn 
2014 - 2020. Ông đang được 

đề nghị Chủ tịch nước phong 
tặng danh hiệu Thầy thuốc 

nhân dân. 
Năm 2005, ông giữ chức vụ 

BÁC SĨ CKII PHẠM VĂN DŨNG: 

Ngày vui là những ngày 
sức khỏe bệnh nhân tốt lên

Nghe tôi hỏi, vừa thoáng trầm ngâm, vừa hóm hỉnh, bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) - người 
có hơn 30 năm gắn bó, chuyên tâm phục vụ các bệnh nhân nhi mỉm cười, ấm áp đáp, ngày vui là những ngày sức khỏe 
bệnh nhân tốt lên. Câu chuyện giữa tôi và ông đã chuyển hướng về công việc và bệnh nhân của ông. 

lại phải đánh giá lại, nếu phát 
hiện dấu hiệu, chuyển biến gì 
bất thường là kịp thời chủ động 
điều trị tiếp bởi ở bệnh nhân 
nhi, tình trạng bệnh chuyển 
biến rất nhanh. Người làm cấp 
cứu phải theo sát, xem xét bệnh 
nhân liên tục, đó là phẩm chất; 
còn kỹ thuật chính xác, kỹ năng 
thành thạo. 

l Cứu được người thì được 
nhắc nhớ đến nhiều, nhưng hình 
như người ta nhắc đến bác sĩ 
Dũng nhi nhiều hơn một chút…

- (Cười). Cái đó là tình lý 
bình thường ở đời mà, có cái 
đoạn “nhiều hơn một chút” có 
lẽ do người ta trân quý những 
sinh linh bé bỏng hơn đấy thôi. 
Và cũng có thể là do khi cứu 
chữa bệnh nhi mình phải khẩn 
trương, vất vả hơn chăng? Ví 
như khi đau ốm người lớn có thể 
khai bệnh, chứ đối tượng mà tôi 
hay xử lý, cứu chữa thì có biết 
kể bệnh đâu, nhiều bé thấy bác 
sĩ còn khóc to hơn nữa đấy…  

Như đã nói, nhi phải đòi hỏi 
tốc độ nên khi có trường hợp nhi 
sốt xuất huyết cấp cứu phức tạp, 
dẫu là 1 - 2 giờ đêm, nghe báo 
tôi phải chạy vô viện ngay mới 
yên tâm. Đối với các ca nặng 
cần đặt máy thở, bác sĩ ít kinh 
nghiệm làm sẽ rất nguy hiểm. 
Mình vừa làm vừa dìu anh em 
đi cùng. Hơn nữa, nay có phác 
đồ mới của Bộ Y tế, rồi chúng 
tôi tổ chức tập huấn, phân tích 
từng ca một để anh em có 
hướng điều trị. May là 3 năm 
nay không có ca nào tử vong 
do sốt xuất huyết và các bác 

sĩ trẻ nay cũng đã làm tốt rồi. 
Hơn nữa nhìn chung có 

một điều rất đáng mừng là tử 
vong nhi giờ giảm rất nhiều. 
Ngày trước mỗi năm Khoa Nhi 
tử vong khoảng 60 - 70 bệnh 
nhân, nay còn khoảng 20 ca, rơi 
vào những ca quá nặng như sốc 
nhiễm trùng nặng, suy tạng, 
viêm não cấp tổn thương thân 
não. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, 
niềm ấm áp trong lòng tôi đã 
dâng tràn. Thật đấy! 

Nguyện vọng của người 
thầy thuốc hơn 30 gắn bó

Trong hơn 30 năm công tác, 
bác sĩ Phạm Văn Dũng chia sẻ: 
Đến tuổi này, tôi tập trung đào 
tạo, chuyển giao cho thế hệ trẻ, 
thế hệ kế cận. Bây giờ tôi có 2 ước 
nguyện là, sức khỏe bệnh nhân 

tốt lên và thế hệ trẻ tiếp tục phát 
triển Khoa Nhi, chỉ vậy thôi.

l Được biết, ông đã chủ trì 
triển khai, thúc đẩy ứng dụng 
nhiều kỹ thuật hồi sức cấp cứu 
nhi khoa đem lại hiệu quả cao 
trong công tác khám chữa bệnh, 
cứu sống nhiều bệnh nhân nặng 
như bệnh sốt xuất huyết Dengue 
nặng, viêm não cấp, sốc nhiễm 
khuẩn, viêm cơ tim cấp… được 
đánh giá cao. Xin ông chia sẻ về 
hoạt động trao truyền cho thế hệ kế 
tiếp trong phát triển Khoa Nhi…

- Khách quan mà nhận xét 
thì kỹ thuật tại Khoa so với bệnh 
viện tuyến tỉnh là tốt, đây không 
phải là nhận định của chúng tôi 
ở đây mà là của các thầy ở Huế, 
cũng chính vì thế mà Trường 
ĐH Y khoa Huế lấy đây làm cơ 

sở đào tạo cho các bác sĩ. Đến 
nay, Khoa Nhi đã mở được 2 lớp 
bác sĩ CKII và 2 lớp CKI. Nhờ 
đó các bác sĩ tại Khoa tham gia 
học cũng rất tiện. 

Hiện tại, Khoa có 20 bác sĩ 
trẻ, chúng tôi tạo điều kiện tối 
đa để các bác sĩ được học tập 
nâng cao chuyên môn, hiện đã 
có 6 bác sĩ CKII, 8 bác sĩ đang 
học CKI. Bên cạnh đó còn có 
kênh kết nối trực tuyến với Bệnh 
viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí 
Minh. Qua kênh này hằng tuần 
chúng tôi bình bệnh án, báo cáo 
chuyên đề với các chuyên gia 
ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Đây 
cũng là cơ hội rất tốt để anh 
em tập trung lại học. Cùng với 
đó Khoa cũng tổ chức báo cáo 
chuyên đề để các bác sĩ trẻ rút 
kinh nghiệm. 

Đối với hoạt động cấp cứu 
nhi, trong quá trình làm việc 
tôi quan sát bác sĩ nào chuyên 
cần, chịu khó, có tố chất cao, 
tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ 
trợ thêm. Thêm một điểm đáng 
mừng là mấy năm trước nhiều 
lần mình phải nửa đêm chạy vô 
viện xử trí ca cấp cứu chứ bây 
giờ các bác sĩ trẻ gọi điện thoại 
rồi tư vấn là có thể làm theo 
được, tất nhiên những ca phức 
tạp thì mình vẫn phải vào, các 
bạn ấy có làm được thì mình vẫn 
vào, ở nhà không yên tâm bạn ạ! 

l Nhiều điều dưỡng kể rằng 
“bác Dũng” chăm bệnh nhân 
nặng như người nhà…

- À à… đồng nghiệp tôi họ 
biết cả, buổi sáng đến Bệnh viện 
thấy mặt tôi hớn hở là biết sức 
khỏe bệnh nhân tốt lên. Mà thật 
ra đến một thâm niên nào đó 
thì thầy thuốc nào cũng sẽ thế. 
Hằng ngày, buổi sáng trước khi 
giao ban tôi sẽ đến sớm khoảng 
15 phút để ưu tiên thăm những 
bệnh nhân nặng. Nếu bệnh 
nhân tốt lên thì với tôi đó là một 
ngày đẹp, nói vui là ngày hoàng 
đạo. Còn ngược lại thì ngày đó 
thật sự rất không thoải mái dù 
mình đã cố gắng tối đa, hết sức. 
Cho nên, dù đêm hôm, khó khổ 
thế nào cũng cố gắng cứu chữa 
bệnh nhân đến hết sức. 

Tôi có một giao ước với các 
cộng sự, tôi mở điện thoại 24/24 
bất cứ vấn đề nào liên quan, 
cần tư vấn, xử trí thì gọi ngay, 
gọi bất cứ lúc nào. Tôi bảo với 
các bạn trẻ, các thế hệ đàn anh 
đàn chị của mình đã đưa việc 
cứu người ở bệnh viện này đến 
một tầm cao như thế rồi, đến 
thế hệ mình phải nâng lên cao 
hơn, cứ thế cứ thế không bao 
giờ ngừng lại, không để mình 
hài lòng. Thầy thuốc mà bằng 
lòng, buông lỏng một chút thôi 
là bệnh nhân thiệt thòi rất nhiều. 

l Xin cảm ơn bác sĩ!
THẢO KHUY (Thực hiện)

Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) thăm khám bệnh nhi.                        Ảnh: T. KHUY

Phó trưởng Khoa Nhi (BVĐK tỉnh). Năm 2015 ông giữ chức vụ 
Trưởng Khoa Nhi. 

Năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng 
khen. Năm 2016 và năm 2019 ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
bằng khen... Ngoài ra ông còn được nhận nhiều danh hiệu khác.
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌCCửa biển Kim Bồng trong di sản
          Mộc bản triều Nguyễn

Dọc bờ biển tỉnh Bình Ðịnh có các cửa biển: Kim Bồng (Tam Quan), An Dũ, Hà Ra, Ðề Gi và cửa Quy Nhơn. Trong 
đó tính từ phía Bắc vào, Kim Bồng là cửa biển đầu tiên và từ xa xưa đã được xếp vào nhóm các cửa biển quan trọng. 

Cửa biển Kim Bồng hay còn gọi là 
cửa biển Tam Quan nay thuộc phường 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn, từ xa 
xưa đã giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống 
phòng thủ của tỉnh Bình Định. Mộc bản 
sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 9 
có nhắc về cửa biển này như sau “Tỉnh 
Bình Định: Phía Đông giáp biển, phía 
Tây nắm các sơn động, phía Bắc có đèo 
Bến Đá ngăn cản; phía Nam có đèo Cù 
Mông dốc hiểm; sông lớn thì Lại Dương 
và Tam Huyện; thượng du thì các bảo 
Trà Vân và Phượng Kiệu đóng giữ; ven 
biển thì các trấn Thi Nại, Kim Bồng 
phòng ngự”.

Về cửa biển Kim Bồng, Mộc bản sách 
Đại Nam nhất thống chí, quyển 9, mặt 
khắc 30 có ghi rằng: “Tấn Kim Bồng: Ở 
phía Đông Bắc, huyện Bồng Sơn, rộng 
11 trượng, thủy triều lên sâu 3 thước, 
thủy triều xuống sâu 1 thước, thủ sở ở 
địa phận thôn Tứ Chính...”.

Suốt thời kỳ nhà Nguyễn lập nghiệp 
ở phương Nam, đặc biệt là ở giai đoạn 
cao trào trong cuộc chiến giữa Tây Sơn - 
Nguyễn Ánh, cửa biển Kim Bồng giữ 
một vị trí quân sự hết sức quan trọng, 
nơi đây từng diễn ra nhiều cuộc chiến 
lớn nhỏ giữa hai bên. Lịch sử Triều 
Nguyễn đã ghi lại các cuộc chiến này 
như sau: Tháng 6, năm Kỷ Mùi (1799), 
tại cửa biển Kim Bồng: “Quản vệ Phấn 
dực là Tống Phước Lương đánh phá 
được thống binh giặc biển Tề Ngôi là 
Phàn Văn Tài ở cửa biển Kim Bồng, 
đuổi đến Phú Yên lại đánh được”. 
Tháng 7, năm đó, khi đang trú tại thành 
Bình Định; nhận thấy vị trí quan trọng 
của cửa biển Kim Bồng đối với sự an 
nguy của triều đại, vua Gia Long đã 
“sai Khâm sai chưởng cơ chi Trung 
chấn Trung quân là Nguyễn Tiến Lộc 
và Tham mưu điển quân Lê Nguyên 
đem quân bộ thuộc giữ cửa biển Kim 
Bồng”. Năm Nhâm Tuất (1802), sau khi 
giành thắng lợi trước quân Tây Sơn, 
đánh giá rất cao vai trò cửa biển này, 
vua Gia Long tiếp tục hạ lệnh cho bọn 
Tham luận Nguyễn Văn Thịnh và Cai 
hợp Võ Xuân Lý giữ các cửa biển Kim 
Bồng và cả hai cửa biển gần đó là An 
Dụ và Hà Ra. Mộc bản sách Đại Nam 
thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 17, 
mặt khắc 6 ghi rằng: “Sai bọn Tham 

Mộc bản sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 9, mặt khắc 30 ghi chép về cửa biển Kim Bồng 
(ngày nay là cửa biển Tam Quan).                                                           Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

luận Nguyễn Văn Thịnh và Cai hợp Võ 
Xuân Lý giữ các cửa biển Kim Bồng, An 
Dụ, Hà Ra, Tham luận Loan Đức Lợi 
trông nom thuế đầm, các đồn Hải Hạc 
và Hải Đông”. Khi nhắc đến các cửa 
biển ở Bình Định, Mộc bản sách Khâm 
định Đại Nam hội điển sự lệ, quyển 12 
cũng ghi chép khá nhiều về cửa biển 
Kim Bồng. 

Bên cạnh việc cử người đến đốc trách 
công việc phòng giữ cửa biển, năm Đinh 
Hợi (1827), vua Minh Mạng đã chế kiềm 
gỗ cấp cho các sở giữ cửa biển ở các 
trấn, trong đó có cửa biển Kim Bồng: 
“Chế kiềm gỗ cấp cho các sở giữ cửa 
biển các trấn (cửa Đại Chiêm, Đại Áp 
ở Quảng Nam, cửa Thái Cần, Đại Cổ 
Luỹ ở Quảng Ngãi, cửa Kim Bồng, An 
Du, Thi Nại ở Bình Định, cửa Cù Mông, 
Xuân Đài ở Phú Yên, cửa Cù Huân, Vân 
Phong (Hòn Khói) ở Bình Hoà…”. Cùng 
năm đó, vua Minh Mạng đã chuẩn cấp 
cho cửa biển Kim Bồng những vũ khí 
phòng thủ tối tân nhất lúc bấy. Mộc 
bản sách Khâm định Đại Nam hội điển sự 
lệ, quyển 153, chép: “Năm Minh Mạng 

thứ 8, nghị, chuẩn: Tấn Thuận An thuộc 
Thừa Thiên, cấp cho 8 bắc cơ điểu sang, 
20 thương dài… Thi Nại, Đề Di, An Dụ, 
Kim Bồng gồm 4 tấn thuộc Bình Định, 
mỗi tấn đều 50 thương dài. Năm Minh 
Mạng thứ 18 nghị chuẩn: Các quan, tấn, 
bảo đồn cần cấp điểu sang thì chiếu theo 
nghị trước cấp phát… Bốn tấn Thi Nại, 
Đề Di, An Dụ, Kim Bồng ở Bình Định 
đều 10 cây”. 

Như vậy, có thể thấy dưới triều 
Nguyễn, trong tuyến phòng thủ đường 
biển, cửa biển Kim Bồng đã được bảo 
vệ để phòng thủ mặt biển và kiểm soát 
mọi điều bất trắc xảy ra.

Hơn 2 thế kỷ đã trôi qua, cửa biển 
Kim Bồng giờ đây đã trở nên phẳng 
lặng, yên bình. Đáng lưu ý là để hạn chế 
nạn cát bồi lấp luồng vào, Nhà nước đã 
đầu tư rất lớn để làm đê chắn sóng, tổ 
chức nạo vét luồng lạch để tàu thuyền 
ra vào dễ dàng. Và để phát huy lợi thế 
của cửa biển này, chính quyền còn đầu 
tư lớn để hệ thống cảng cá bên trong 
ngày càng thêm hoàn chỉnh.

CAO THỊ QUANG

l Vẻ đẹp ngôn ngữ - Vẻ đẹp văn 
chương (tủ sách Tiếng Việt Giàu Đẹp) tập 
hợp những bài viết nghiên cứu về ngôn 

ngữ của nhà giáo 
Lê Xuân Mậu đã 
đăng trên các 
báo và tạp chí. 
Nội dung các 
bài viết đề cập 
đến những hiện 
tượng ngôn ngữ, 
lời nói khá gần 
gũi trong xã hội, 
mang tính ứng 
dụng cao với 
những ví dụ cụ 

thể, sinh động. Cách viết, dẫn dắt vấn đề dễ 
hiểu, giản dị, sinh động, súc tích, ít sử dụng 
các thuật ngữ khoa học hàn lâm khiến câu 
chuyện trở nên lý thú, giúp người đọc cảm 
nhận được sức biểu cảm của ngôn ngữ 
nghệ thuật trong văn chương.

l Đa đoan, sản phẩm âm nhạc của 
Phan Mạnh Quỳnh với sự mới mẻ mang 
màu sắc hiện đại, sôi động rất khác với 

phong cách 
trầm buồn, 
tha thiết của 
Phan Mạnh 
Quỳnh. Theo 
Phan Mạnh 
Quỳnh, anh 

sáng tác Đa đoan với cảm hứng từ câu 
chuyện của một người bạn. Đó là một bạn 
nữ yêu anh kia cũng lâu, nhưng anh ấy đi 
làm ăn xa ở nước ngoài rất nhiều năm rồi. 
Dù có kế hoạch trở về nhưng cứ chần chừ 
mãi, cuối cùng, hai người chia tay. Anh ấy 
cứ thỉnh thoảng hứa sẽ về rồi lại hứa sẽ 
cưới nhau, tất cả đều dang dở và không 
thể thực hiện được...

l Tôi từng nổi tiếng (tựa gốc: I Used 
to Be Famous). Vince từng là một trong 
những nhóm nhạc nam hot nhất. Nhưng 

giờ đây, anh lâm 
vào cảnh khó 
khăn và nghèo 
khó. Anh ước 
mơ và nỗ lực trở 
lại bắt đầu bằng 
những cuộc biểu 
diễn trên đường 
phố, với hy vọng 
rằng ai đó, bất cứ 
ai, sẽ lắng nghe. 
Trong một lần 
ứng tấu ngẫu 

hứng với Stevie, một tay trống trẻ tuổi mắc 
chứng tự kỷ nhưng có năng khiếu đáng 
kinh ngạc về nhịp điệu, Vince đã có một 
tình bạn bất ngờ. Nhưng còn bất ngờ hơn 
khi mạch phim, các tình tiết phim dắt bạn 
đi…Bạn có thể tìm xem phim trên nền 
tảng Netflix.                                           ĐÔNG A

Triển lãm ảnh “Kiến trúc - Không 
ảnh và chân dung” do Khoa Kiến trúc - 
Mỹ thuật của Trường ĐH Công nghệ  
TP Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức, diễn 
ra từ nay đến hết tháng 10. “Kiến trúc - 
Không ảnh và chân dung” đưa 
người tham dự đến với cảnh đẹp đất 
nước và các cung bậc cảm xúc khi 
ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ 
nữ Việt Nam. Các tác phẩm trong 
triển lãm được thực hiện bởi nhiếp 
ảnh gia Lương Thanh Hải và Giang  
Sơn Đông.

Nhiếp ảnh gia Lương Thanh Hải là 
một kiến trúc sư với các thiết kế nghệ 
thuật tinh tế, tỉ mỉ và đầy lãng mạn, 
phóng khoáng. Trong lĩnh vực nhiếp 
ảnh, ảnh của Lương Thanh Hải ấn tượng 

với người xem về tài năng chụp ảnh 
“phái đẹp”. Tại triển lãm này ông cho 
ra mắt bộ sưu tập ảnh riêng với chủ đề 
“Một nửa và hơn thế nữa” với gần 30 
bức ảnh chụp người phụ nữ ở những 
vùng đất mà ông có dịp đến. “Phái đẹp” 
trong ảnh của Lương Thanh Hải hiện lên 
một cách bình dị, đời thường nhưng từ 
ánh mắt, làn da, dáng vẻ... đều ấn tượng 
và quyến rũ. 

Cùng trong triển lãm, nhiếp ảnh 
gia Giang Sơn Đông giới thiệu đến 
người xem những tác phẩm chụp 
phong cảnh, kiến trúc. Bộ ảnh “Không 
ảnh” trưng bày tại triển lãm được tác 
giả chụp từ nhiều vị trí, gây ấn tượng 
nhất là những ảnh chụp từ trên cao.

(Theo SGGP)

Thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ 
VH-TT&DL) cho biết, trên website chính 
thức của hãng đấu giá MILLON tại địa 
chỉ http://www.millon.com (Pháp) đăng 
tải thông tin sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ 
vật, trong đó có một ấn vàng đúc năm 
1823 triều Minh Mạng (1820 - 1841) và 1 
bát vàng triều Khải Định (1917 - 1925). 
Phiên bán đấu giá hai cổ vật nêu trên dự 
kiến sẽ được tiến hành vào 11 giờ trưa 
31.10.2022 (giờ Paris).

Bộ VH-TT&DL đã có Công văn gửi 
Bộ Ngoại giao, nêu rõ: Sau ngày Toàn 
quốc kháng chiến (tháng 12.1946), hai 
cổ vật nói trên đã rơi vào tay người 
Pháp. Đến ngày 8.3.1952, người Pháp 
tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng 
Bảo Đại, rồi kiếm được đưa sang Pháp 

vào năm 1953. Trước khi qua đời (năm 
1997), cựu hoàng Bảo Đại đã di chúc 
để lại toàn bộ tài sản ở Pháp (trong đó 
có kim ấn “Hoàng đế chi bảo”) cho vợ 
là bà Monique Baudot, người Pháp. Bà 
Monique Baudot qua đời năm 2021 nên 
các tài sản trên thuộc về người thừa kế 
và được mang ra bán đấu giá.

Bộ VH-TT&DL đề nghị Bộ Ngoại 
giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại 
Pháp kịp thời làm việc trực tiếp với hãng 
đấu giá MILLON để xác minh rõ thông 
tin liên quan đến việc đấu giá hai cổ vật 
nêu trên và đề nghị có phương án phù 
hợp nhất với pháp luật nước sở tại và 
thông lệ quốc tế để “hồi hương” 2 cổ 
vật đã nêu.

(Theo TT&VH)

Triển lãm ảnh “Kiến trúc - Không ảnh và 
chân dung”

Xác minh thông tin về 2 cổ vật triều Nguyễn 
sắp được đấu giá tại Pháp
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Bình Định

CÁC ĐỘI TUYỂN VOVINAM VÀ KARATEDO BÌNH ĐỊNH:

Ngổn ngang trăm mối…
Mới được thành lập từ đầu 
năm 2022 đến nay, các đội 
tuyển vovinam và karatedo 
Bình Định đều đang nỗ lực 
để khẳng định mình. Tuy 
nhiên, điều kiện của hai đội 
có nhiều điểm khác biệt…

Các thành viên đội tuyển karatedo Bình Định trong một buổi tập tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao tỉnh.                Ảnh: HOÀNG QUÂN

1.Karatedo xuất hiện 
tại Bình Định đã 
vài chục năm trước, 

nhưng phần vì thuộc nhiều hệ 
phái khác nhau, phần vì chưa 
tìm được tiếng nói chung, nên 
phong trào vẫn còn nhiều hạn 
chế. Cũng vì vậy, việc tuyển 
chọn VĐV cho đội tuyển chỉ gói 
gọn trong 1 - 2 CLB, thay vì ở 
phạm vi toàn tỉnh như một số 
bộ môn khác. Bên cạnh đó, lâu 
nay các CLB cử VĐV tham gia 
các giải đấu cấp quốc gia không 
mang tính liên tục, nên việc nắm 
bắt những kỹ thuật mới phần 
nào cũng bị hạn chế.

Đội tuyển karatedo Bình 
Định được thành lập với 1 HLV 
và 5 VĐV chuyên nội dung đối 
kháng. Trong bối cảnh cơ sở vật 
chất phục vụ các đội tuyển khác 
vẫn còn thiếu thốn, “cậu em út” 
cũng không thể đòi hỏi nhiều. 
Tận dụng thảm tập cũ, tranh 
thủ những khoảng sân trống 
trong nhà thi đấu, thầy trò đội 
tuyển karatedo Bình Định hằng 
ngày vẫn kiên trì tập luyện. 

HLV đội tuyển karatedo 
Bình Định Hồ Thượng Uy chia 
sẻ: “Bên cạnh hạn chế về dụng 
cụ trang thiết bị tập luyện, khó 
khăn lớn nhất của chúng tôi là 
kỹ thuật tâp luyện ở phong trào 
và thi đấu thể thao có sự khác 

biệt lớn. Do đó, các VĐV gần 
như phải làm lại từ đầu. Khối 
lượng tập luyện ở đội tuyển 
cao hơn rất nhiều so với phong 
trào, nên VĐV phải vượt qua 
tháng đầu tiên mới có thể trụ lại 
với đội tuyển. Hiện chúng tôi 
vẫn đang sàng lọc, chọn những 
em có tố chất phù hợp nhất để 
có hướng đào tạo thành VĐV 
thi đấu ở các giải vô địch quốc 
gia những năm tới”.

Xây dựng đội tuyển từ lứa 
VĐV trẻ, nhiều khó khăn như 
thế nhưng trong năm nay đội 
tuyển karatedo Bình Định đã 
tham gia 2 giải đấu cấp quốc 
gia, giành được 2 HCĐ. Có 
phần thấp bé hơn so với các 
bạn cùng trang lứa, nhưng bù 
lại Đỗ Hoàng Lâm (SN 2010, 
ở TP Quy Nhơn) khá nhanh 

nhẹn. Đến với karatedo chưa 
đầy 2 năm, nhưng cậu đã giành 
1 HCĐ ở giải vô địch karatedo 
trẻ toàn quốc năm 2022. Anh 
Đỗ Điện Sáng (cha của Lâm) 
chia sẻ: “Thấy con có năng 
khiếu ở bộ môn này nên gia 
đình cũng đồng hành, mua sắm 
thảm, gương để cháu tập thêm 
ở nhà. Tôi cũng hay đưa cháu 
đi tham dự giải, vừa động viên 
tinh thần, vừa hỗ trợ thêm kinh 
phí trong quá trình thi đấu”.

2. Có nhiều thuận 
lợi để phát triển 
phong trào, bộ môn 

vovinam Bình Định hiện có 
mặt ở hầu khắp các huyện, 
thị xã, thành phố với trên 
dưới 1.000 người tham gia tập 
luyện thường xuyên. Bên cạnh 

đó, ở thời điểm thành lập, đội 
tuyển vovinam Bình Định còn 
nhận được sự hỗ trợ về chuyên 
môn của VĐV đội tuyển quốc 
gia Trần Thế Thường - người 
con Bình Định thành danh với 
vovinam tại TP Hồ Chí Minh, 
vừa giành HCB SEA Games 31 
với bài Song luyện mã tấu.

Trước khó khăn về sân bãi, 
đội tuyển vovinam đã chủ 
động đề xuất với Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao tỉnh được chuyển địa 
điểm tập luyện về Trường Phổ 
thông - Cao đẳng FPT. Hiện 
vovinam được đưa vào tập 
luyện trong hệ thống trường 
FPT, phong trào vì thế cũng có 
thêm cơ hội để phát triển. Việc 
đưa đội tuyển vào tập luyện 
bên cạnh các lớp phong trào 

vừa kích thích tinh thần tập 
luyện chung, vừa góp phần tìm 
kiếm những gương mặt tiềm 
năng để hướng đến thể thao 
thành tích cao. 

Tạ i  g iả i  vô  đ ịch  t rẻ 
vovinam quốc gia 2022, đội 
tuyển vovinam Bình Định 
đã giành được 2 HCĐ. Chị 
Nguyễn Thị Diễm Trang, 
Ủy viên Ban Thanh tra Hội 
Vovinam Bình Định - người 
cùng tham gia huấn luyện 
tuyến trẻ vovinam Bình Định, 
chia sẻ: “Nhìn chung, các CLB 
vovinam trên địa bàn tỉnh 
đều rất hào hứng sau khi đội 
tuyển vovinam được thành 
lập, các CLB đều mong muốn 
đóng góp sức mình cho bộ 
môn được vững mạnh, đó là 
thuận lợi lớn của chúng tôi. 
Cùng với quá trình đào tạo 
VĐV tuyến trẻ và đội tuyển, 
chúng tôi cũng kết nối gia 
đình vovinam Bình Định ở 
các địa phương khác để có 
được đội tuyển đủ sức tranh 
tài ở các giải đấu quốc gia. 
Trong đó, dự kiến tại Đại hội 
Thể thao toàn quốc 2022 đội 
tuyển sẽ có 6 VĐV tham gia”.

Phó Giám đốc Sở VH&TT 
Bùi Trung Hiếu cho biết: “Việc 
phát triển các đội tuyển võ 
thuật để tham gia thi đấu các 
giải thể thao thành tích cao phù 
hợp với chủ trương của tỉnh và 
ngành thể thao. Tuy nhiên, để 
các đội tuyển ngày càng vững 
mạnh cần có chiến lược phát 
triển cụ thể, thường xuyên tổ 
chức tập huấn về chuyên môn, 
xây dựng lực lượng HLV, trọng 
tài đủ mạnh và tổ chức các giải 
đấu để phát triển phong trào 
sâu rộng”.           

HOÀNG QUÂN

Việt Nam cùng bảng với 
đương kim vô địch và á quân 

Trưa 22.10 (giờ Việt Nam), 
lễ bốc thăm Vòng chung kết 
World Cup nữ 2023 đã diễn 
ra. Theo kết quả bốc thăm, 
tại lần đầu tiên góp mặt ở 
sân chơi  World Cup,  đội 
tuyển nữ Việt Nam nằm ở 
bảng E với Mỹ, Hà Lan và 
đội giành vé vớt trong 3 đội: 
Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc 
Cameron.

Nói về 2 đối thủ đã được 
xác định của thầy trò HLV 
Mai Đức Chung, đội tuyển 
Mỹ được đánh giá rất cao. 
Mỹ chính là đương kim vô 
địch thế giới. Trong 8 kỳ dự 
World Cup,  Mỹ chưa bao 
giờ nằm ngoài top 3 chung 
cuộc. Mỹ 4 lần vô địch thế 
giới,  1 lần á quân và 3 lần 
đứng hạng 3 chung cuộc. 
Tr o n g  k h i  đ ó  đ ộ i  t u yể n 
nữ Hà Lan là đương kim á 
quân của giải. Tại Cúp châu 
Âu vừa qua, đội tuyển nữ 
Hà Lan cũng vào nhóm 8 

đội mạnh nhất.
Vòng chung kết World 

Cup nữ 2023 sẽ  được tổ 
chức tại Australia và New 
Zealand từ ngày 20.7 đến 
20.8.2023 trên 10 sân đấu; 
trong đó có 4 địa điểm tại 
New Zealand và 6 địa điểm 
tại Australia. 

Bảng A: New Zealand,  
Na Uy, Thụy Sỹ, Philippines

Bảng B: Australia, Canada, 
Ireland, Nigeria

Bảng C: Tây Ban Nha, 
Nhật Bản, Costa Rica, Zambia

Bảng D: Anh, Trung Quốc, 
Đan Mạch,  Đội  play-off  
bảng B

Bảng E: Mỹ, Hà Lan, Việt 
Nam, Đội play-off bảng A

Bảng F:  Pháp,  Brazi l , 
Jamaica, Đội play-off bảng C

Bảng G: Thụy Điển, Italia, 
Nam Phi, Nigeria

Bảng H: Đức, Hàn Quốc, 
Morocco, Colombia.

(Theo bongdaplus)

Thắng đậm Sài Gòn FC, Topenland Bình Định tạm 
lên đứng nhì

(BĐ) - Chiều 22.10, CLB 
Topenland Bình Định đã chơi 
trận đấu thuộc vòng 21 V-League 
2022 với CLB Sài Gòn. Không có 
sự phục vụ của tiền đạo Jermie 
Lynch do chấn thương, nhưng 
đội chủ sân Quy Nhơn vẫn tỏ 
ra nhỉnh hơn trong những pha 
tấn công. Ngay phút thứ 6, CLB 
Topenland Bình Định đã có bàn 
mở tỷ số từ một tình huống đá 
phạt, bóng khẽ chạm cầu thủ 
Hoài An bên phía đội khách 
trước khi vào lưới.

Dâng cao đội hình nhằm tìm 
bàn gỡ sau giờ nghỉ, Sài Gòn FC 
để lộ nhiều khoảng trống trong 
hàng phòng ngự. Tận dụng 
những cơ hội được tạo ra, tiền 
vệ Hendrio ghi 2 bàn thắng ở 
các phút 63 và 68, giúp đội chủ 
nhà thắng đậm với tỷ số 3 - 0.

Với 3 điểm giành được ở trận 
này, CLB Topenland Bình Định 
tạm vươn lên đứng nhì bảng xếp 
hạng với 36 điểm, kém đội đầu 
bảng Hà Nội FC 4 điểm, nhưng 
đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. 

Cũng trong chiều 22.10 đã 
diễn ra 2 trận đấu khác của vòng 
21, trên sân Hòa Xuân, CLB 
SHB Đà Nẵng chia điểm với 
CLB Hoàng Anh Gia Lai trong 
trận cầu không bàn thắng; CLB 
Thanh Hóa giành chiến thắng 
1 - 0 trước CLB Nam Định ngay 
trên sân Thiên Trường.

Chiều 23.10 tiếp tục diễn ra 3 
trận đấu muộn vòng 21, trong đó 
đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa 
CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội 
trên SVĐ Lạch Tray.  LÊ CƯỜNG

GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NĂM 2022:

Cụm thi đua số 4 vô địch cả giải nam và nữ
(BĐ) - Ngày 22.10, tại sân 

bóng đá Bộ CHQS tỉnh, Đoàn 
khối DN tỉnh phối hợp với Ủy 
ban Hội LHTN Việt Nam khối 
DN tỉnh tổ chức Giải bóng đá 
nam, nữ cán bộ Đoàn, Hội năm 
2022. Ở mỗi giải có 4 đội bóng 
đại diện cho 4 cụm thi đua, 
thi đấu theo thể thức loại trực 
tiếp; trong đó, giải nam thi đấu 

trên sân 7 người, giải nữ thi 
đấu trên sân 5 người.

Kết quả, ở giải nam, đội 
Cụm thi đua số 4 đoạt chức 
vô địch; đội Cụm thi đua số 2 
giành ngôi á quân. Ở giải nữ, 
đội Cụm thi đua số 4 đoạt chức 
vô địch; đội Cụm thi đua số 1 
giành ngôi á quân. 

Giải bóng đá nam, nữ cán 

bộ Đoàn, Hội Khối DN tỉnh 
năm 2022 là hoạt động chào 
mừng 66 năm ngày thành 
lập Hội LHTN Việt Nam 
(15.10.1956 - 15.10.2022) và 
chào mừng thành công Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Bình Định lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027. 

ĐỨC MẠNH

VÒNG CHUNG KẾT WORLD CUP NỮ 2023:
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Bình Định

HỘI THAO NGƯỜI BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3 - NĂM 2022:

Nhiều ấn tượng đẹp, 
thắm thiết tình đồng hương 

Ban tổ chức Hội thao trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao.                       Ảnh: Hội ĐHBĐ cung cấp

Sau một năm phải tạm hoãn 
do ảnh hưởng dịch Covid-19, 
Hội thao Người Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 3- 
năm 2022 đã trở lại và tạo 
nhiều ấn tượng đẹp, thu hút 
đông đảo đồng hương Bình 
Định tham gia.

Hội thao Người Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 
2022 (dưới đây viết tắt là Hội thao) 
do Hội đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh (Hội ĐHBĐ) phối 
hợp với CLB Doanh nhân Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh (thuộc 
Hiệp hội DN TP Hồ Chí Minh) tổ 
chức từ ngày 10.9 đến ngày 8.10, 
với các môn thi đấu, gồm: Bóng 
đá, cầu lông, quần vợt đã thu hút 
hơn 600 VĐV đến từ các Hội đồng 
hương huyện, thị xã, thành phố, 
CLB trực thuộc Hội ĐHBĐ, DN 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
tham gia.

Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ 
tịch Hội ĐHBĐ, cho biết: “Theo 
kế hoạch ban đầu Hội thao sẽ có 
thêm môn thi đấu mới là chạy 
việt dã và golf. Tuy nhiên, sau đó 
Ban tổ chức không tổ chức giải 
golf, thay vào đó sẽ tập trung 
tổ chức giải việt dã vào tháng 
11.2022, dự kiến giải này sẽ thu 
hút hơn 1.300 VĐV, cổ động viên 
tham gia”.

Tạo ấn tượng mạnh nhất 
trong các môn tổ chức tại Hội 
thao là Giải bóng đá đồng hương 
Bình Định với hơn 320 cầu thủ 

đến từ 16 đội bóng tham gia thi 
đấu. Anh Phan Văn Phúc, Phó 
trưởng Ban Truyền thông Hội 
ĐHBĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng 
hương An Nhơn, chia sẻ: “Hội 
đồng hương An Nhơn giành giải 
nhất Giải bóng đá đã mang đến 
niềm vui cho tất cả VĐV của Hội 
đồng hương An Nhơn tham gia 
Hội thao. Nhưng vui nhất là các 
đội tham gia Hội tham với tinh 
thần thi đấu cao, tạo không khí 
sôi nổi trong ngày hội lớn của 
đồng hương Bình Định”.

Hội thao đã kết thúc để lại 
nhiều ấn tượng đẹp với những 

người Bình Định đang sinh sống, 
lao động, học tập tại TP Hồ Chí 
Minh. Anh Vũ Khánh Vương, 
Phó Chủ tịch Hội đồng hương 
Hoài Ân, thổ lộ: “Đội đồng hương 
Hoài Ân cũng gặt hái nhiều thành 
tích tại Hội thao, như: Giải phong 
cách môn bóng đá, HCV giải cầu 
lông đôi nam từ 18 - 35 tuổi, HCĐ 
đôi nam giải cầu lông từ 36 - 45 
tuổi. Hội thao lần này còn thu 
hút rất đông dâu, rể Bình Định 
tham gia để họ hiểu hơn về đất 
và người Bình Định”.

Còn anh Hồ Đăng Thẩm, 
Trưởng Ban liên lạc Hội đồng 

hương Phù Cát, tâm tình: “Mặc 
dù không đạt thành tích cao như 
những lần tham gia Hội thao 
trước đó, nhưng chúng tôi đầu 
tư bài bản, kỹ lưỡng để anh em 
VĐV tham gia đủ các môn tại 
Hội thao với tinh thần thi đấu 
vui tươi, phấn khởi đóng góp vào 
sự phát triển của phong trào thể 
thao đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh”.

Qua Hội thao, Ban tổ chức đã 
vận động các DN, doanh nhân, 
nhà hảo tâm đóng góp hơn  
500 triệu đồng để tổ chức các 
hoạt động thiện nguyện tại quê 

nhà Bình Định. Theo ông Tô Ngọc 
Ngời, Phó Chủ tịch Hội ĐHBĐ, 
Phó Chủ tịch Thường trực CLB 
Doanh nhân Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh - đơn vị đồng tổ chức 
Hội thao, với phương châm “thể 
thao kết nối và hướng về cộng 
đồng”, CLB Doanh nhân Bình 
Định đã kết nối cộng đồng DN, 
doanh nhân Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh hào hứng tham gia Hội 
thao để rèn luyện sức khỏe, vừa 
khỏe vừa vui mà trên hết chung 
tay, góp sức hỗ trợ kinh phí để tổ 
chức các hoạt động thiện nguyện 
tại quê nhà; đặc biệt mang niềm 
vui đến cho bà con nghèo, có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn tại quê nhà 
Bình Định trong dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023 sắp tới”.

Theo đánh giá chung, Hội 
thao đã trở thành sự kiện quan 
trọng của người Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh, gắn kết cộng đồng 
người Bình Định xa quê hướng 
về quê nhà. Chủ tịch Hội ĐHBĐ 
Đỗ Thanh Hùng, bộc bạch: “Sau 
mỗi Hội thao, chúng tôi sẽ đánh 
giá rút kinh nghiệm để tổ chức 
những Hội thao lần sau đạt chất 
lượng, mở rộng quy mô để tạo sự 
lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều 
người tham gia hướng tới mục 
đích là kết nối cộng đồng người 
Bình Định - không chỉ người Bình 
Định ở TP Hồ Chí Minh mà kể cả 
người Bình Định ở khắp mọi miền 
đất nước biết đến Hội thao, gắn 
kết thêm nghĩa tình của những 
người con “đất Võ, trời Văn” cùng 
chung tay hướng về xây dựng quê 
hương Bình Định phát triển giàu 
đẹp hơn”.  ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Đấu giá vé máy bay lấy tiền mua quà tết 
tặng bà con nghèo

(BĐ) - Hội đồng hương Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức đấu giá  
20 vé máy bay khứ hồi do Hãng hàng 
không Vietravel Airlines tài trợ, thu về 
hơn 100 triệu đồng. Số tiền bán đấu giá vé 
máy bay sẽ được Hội Đồng hương Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh góp vào Quỹ từ 
thiện mua quà tết cho bà con nghèo ở quê 
nhà Bình Định, dự kiến quà sẽ được các 
thành viên trong Ban Chấp hành Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh về 

quê trao tặng cho bà con trước tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023.

Được biết, trong dịp tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022, Hội đồng hương Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh cũng đã vận động 
kinh phí hơn 1 tỷ đồng mua tặng vài nghìn 
thẻ BHYT và hàng nghìn suất quà tết để 
tặng cho người dân có hoàn cảnh nghèo, 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp thiên 
tai, dịch bệnh… tại quê nhà Bình Định.

BẢO MINH

Hơn 1,3 tỷ đồng trao quà tết 
cho người nghèo ở Phù Cát

(BĐ) - Anh Hồ Đăng Thẩm, Trưởng 
Ban liên lạc Hội đồng hương Phù Cát, 
cho biết, Hội đồng hương Phù Cát đã vận 
động được hơn 1 tỷ đồng và chuẩn bị tổ 
chức chuyến thiện nguyện trao quà cho 
người dân nghèo ở quê nhà Phù Cát vui 
xuân, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dự kiến cuối năm 2022, Hội đồng 

hương Phù Cát sẽ về quê nhà Phù Cát 
trao tặng quà cho người mù với trị giá quà 
tặng khoảng 400 triệu đồng; tặng quà cho 
người nghèo ở địa phương với số tiền hơn 
600 triệu đồng; tặng quà cho các trường 
hợp đặc biệt khó khăn ở Phù Cát với số 
tiền hơn 300 triệu đồng.

ĐOAN NGỌC

Tổ chức Hội trại sinh viên Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh

(BĐ) - CLB Sinh viên Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh (trực thuộc Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh) 
đang thông báo tuyển thành viên đăng 
ký tham gia Hội trại Sinh viên Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Vượt sóng - vượt hải giang, 
đón cơ hội”, Hội trại Sinh viên Bình Định 
tại TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 
ngày 5 - 6.11 tại Đền tưởng niệm các Vua 
Hùng (phường Long Bình, quận 9, TP Hồ 
Chí Minh) nhằm tạo sân chơi bổ ích, gắn 
kết các thế hệ sinh viên Bình Định đang 
học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, 
cũng như các sinh viên muốn trải nghiệm, 

tìm hiểu văn hóa Bình Định. 
Tại Hội trại, CLB sẽ phối hợp cùng 

Quỹ học bổng Quang Trung (trực thuộc 
Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh) trao học bổng năm học 2021 - 2022 
cho sinh viên Bình Định có hoàn cảnh khó 
khăn đang theo học tại các trường đại học, 
cao đẳng, học viện tại TP Hồ Chí Minh. 
Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, TDTT nhằm tạo không khí 
vui tươi giúp các bạn sinh viên có cơ hội 
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học 
tập, trải nghiệm hoạt động xã hội cùng 
hướng về quê nhà Bình Định…

ĐOAN NGỌC

Tổ chức Giải bóng đá Tứ hùng U35 mở rộng
(BĐ) - Sau thành công của Giải bóng 

đá Hội thao Người Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh lần 3 - 2022 vừa được tổ chức, 
một số doanh nhân, đồng hương Bình 
Định đã tổ chức Giải bóng đá Tứ hùng 
U35 mở rộng với sự tham gia của 4 đội 
bóng, gồm: Prado Metal An Nhơn FC, 
Hưng Thịnh FC, Anh em An Nhơn FC 
và Kiên Nam FC.

Vòng 1 của giải đấu đã diễn ra với 
phần thắng thuộc về đội bóng Prado 
Metal An Nhơn FC gặp đội bóng Hưng 
Thịnh FC với tỷ số 2 - 1; đội bóng Anh 
em An Nhơn FC gặp đội bóng Kiên Nam 

FC thắng với tỷ số 2 - 1. 
Vòng 2 giải đấu sẽ diễn ra vào chiều 

23.10, hai đội bóng của đồng hương An 
Nhơn là Prado Metal An Nhơn FC và Anh 
em An Nhơn FC sẽ gặp nhau, cặp đấu 
còn lại là đội bóng Hưng Thịnh FC gặp 
Kiên Nam FC. 

Giải bóng đá Tứ hùng U35 mở rộng do 
một số doanh nhân, người đồng hương 
Bình Định đứng ra tự đóng góp tiền để tổ 
chức nhằm mục đích giao lưu, rèn luyện 
sức khỏe, gắn kết tình cảm giữa anh em 
đồng hương Bình Định.

BẢO MINH
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Chiều 22.10, Văn phòng Thường trực 
Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống 
thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia 
Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn đã có Công điện gửi Ban chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ 
Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Ban chỉ 
huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn các Bộ: TN&MT, Quốc phòng, 
Ngoại giao, GTVT về ứng phó áp thấp 
nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, trưa 22.10, áp thấp 
nhiệt đới đã đi vào Biển Đông, sức gió 
mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt 
đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo đến 13 giờ chiều 23.10, tâm 
áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng 
Sa khoảng 460 km về phía Bắc Đông 
Bắc, cường độ mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp 
thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng 
Tây Tây Nam. Đến chiều 24.10, tâm áp 
thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Bắc 
quần đảo Hoàng Sa, cường độ mạnh  
cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp 
nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng 

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 
miền Trung sắp đón đợt mưa lớn

Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng  
10 - 15 km và suy yếu dần thành vùng thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới 
nên khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh 
cấp 6 - 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. 
Sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 
văn quốc gia cho biết ngày và đêm 22.10, 
ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng 

Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất 
to và giông với lượng mưa 30 - 60 mm, 
có nơi trên 100 mm. Từ ngày 23.10 mưa 
giảm dần.

Sau đó, từ ngày 24 đến 27.10, ở khu 
vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả 
năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa 
to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

(Theo Tuổi Trẻ)

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.                                                                                                               Ảnh: NCHMF

Phát biểu tại thảo luận về KT-XH 
tại tổ ngày 22.10, ĐBQH Trần Thị Diệu 
Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cho rằng, 
người lao động đang rất lo lắng vì nhiều 
khó khăn. “Người lao động rời bỏ khu 
vực công, không phải chỉ đơn thuần là 
lương thấp, mà do áp lực công việc lớn 
hơn đồng lương họ nhận được, nên họ 
sẵn sàng rời bỏ. Những quy định chồng 
chéo khiến người lao động bị áp lực khi 
thực hiện công việc, khó để đáp ứng yêu 
cầu của người dân trong thực thi công 
vụ”, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy nêu.

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM đề nghị tăng 
lương sớm, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu 
đồng/tháng ngay từ ngày 1.1.2023 thay 
vì ngày 1.7.2023 vì mức độ trượt giá hiện 
nay đã quá cao. Đại biểu cũng thống 
nhất với ý kiến của đại biểu Trương 
Trọng Nghĩa (TP HCM) là nếu chưa đủ 
nguồn lực để tăng lương cho tất cả các 
nhóm thì cần có chính sách hỗ trợ tiền 
lương cho nhóm có thu nhập thấp. Mặt 
khác, cần tính đến việc xây dựng Luật 
lương tối thiểu vùng để xác định tiền 
lương cho từng đối tượng cụ thể hơn.

Về tiền lương và thu nhập của cán bộ, 
công chức, đại biểu Trương Trọng Nghĩa 
cho rằng tiền lương phải bảo đảm người 
lao động tái tạo sức lao động, nuôi được 
gia đình. Nhưng lương hiện nay không 
đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của 
người lao động.

Do đó, đại biểu đề nghị sớm nhất 
phải tăng tiền lương. Trong bối cảnh ngân 
sách khó khăn, nếu như nguồn lực chưa 
đủ thì tăng có trọng điểm, không dàn đều, 
đơn cử như tăng ngay lập tức cho những 
người có mức lương thấp, còn người đã 
có lương cao, lương hưu cao thì có thể 
tăng chậm hơn.

Bên cạnh đó, đại biểu Trương Trọng 
Nghĩa cũng cho rằng, lương tối thiểu cũng 
phải xác định lại để đảm bảo mức sống tối 
thiểu theo từng nơi.                (Theo SGGP)

Đề nghị tăng lương 
cơ sở lên 1,8 triệu 
đồng/tháng từ 
ngày 1.1.2023 thay 
vì ngày 1.7.2023

Sau khi Bộ Y tế thông tin có 1 trường 
hợp người nhiễm vi rút cúm gia cầm, 
chủng A/H5 tại tỉnh Phú Thọ sau hơn 
8 năm Việt Nam không có trường hợp 
người tử vong hoặc nhiễm vi rút cúm 
A/H5, ngày 21.10, Bộ NN&PTNT đã có 
công điện khẩn về việc tập trung triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
phòng chống bệnh cúm gia cầm.

Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã 

xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm  tại 19 tỉnh, 
thành phố, buộc tiêu hủy trên 77.000 con 
gia cầm. Nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm 
lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất 
cao. Ngoài ra, nguy cơ xuất hiện một số 
chủng vi rút cúm gia cầm (A/H7N9, A/
H5N2, A/H5N5,…) xâm nhiễm vào Việt 
Nam thông qua hoạt động vận chuyển, 
buôn bán, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm 
gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. 

Trước những diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh cúm gia cầm A/H5, Bộ 
NN&PTNT đề nghị chủ tịch UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các 
cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng 
bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh 
cúm gia cầm A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8 
và các chủng vi rút cúm gia cầm khác…

(Theo VGP)

Bộ NN&PTNT ra công điện khẩn chống cúm gia cầm 
lây sang người

“Tuýt còi” dự án 
1.200 tỷ đồng 
ở Thanh Hóa do 
tham mưu sai

Ngày 22.10, tin từ Văn phòng UBND 
tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã 
có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị 
liên quan truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 
tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư 
dự án khu đô thị mới phía Đông đường 
vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, 
TP Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 6.10, UBND tỉnh 
Thanh Hóa nhận được báo cáo của Sở 
KH&ĐT Thanh Hóa về việc “tuýt còi” 
dự án khu đô thị mới phía Đông đường 
vành đai phía Tây vì không phù hợp 
quy hoạch.

Ngày 23.2.2022, UBND tỉnh Thanh 
Hóa đã ban hành quyết định về việc 
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu 
đô thị mới phía Đông đường vành đai 
phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh 
Hóa. Khu đô thị có quy mô khoảng  
19,66 ha, tổng chi phí thực hiện dự án 
(dự kiến) khoảng hơn 1.200 tỷ đồng.

(Theo NLĐO)

UBND TP Hải Phòng đã ban hành Kế 
hoạch số 244/KH-UBND ngày 21.10.2022 
về triển khai gắn mã QR lên biển tên 
đường, phố, công trình công cộng trên 
địa bàn. Đây là kế hoạch nằm trong lộ 
trình chuyển đổi số của TP Hải Phòng.

Theo kế hoạch, Hải Phòng sẽ triển 
khai mã hóa, dán, gắn mã QR tại 450 

tuyến đường, phố, công trình công cộng 
với 2.800 biển tên tại 14/15 quận, huyện 
trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được 
thực hiện theo 2 giai đoạn, đảm bảo 100% 
các tuyến đường, phố, công trình công 
cộng được dán, gắn mã QR; chuyển ngữ 
các thông tin được mã hóa sang tiếng 
Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cùng với đó, thành phố sẽ bổ sung 
các thông tin (chữ viết, hình ảnh) về 
các địa điểm văn hóa có giá trị; các điểm 
du lịch, dịch vụ du lịch, thương mại 
quan trọng thuộc các tuyến đường, phố, 
công trình công cộng trên qua nhiều thứ 
tiếng như: Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc…         (Theo TTXVN/Vietnam+)

Hải Phòng gắn mã QR trên biển tên đường phố để 
du khách dễ tra cứu thông tin

Xây dựng, thợ hàn, thợ điện, đốc 
công, thuyền viên là các nghề được Cục 
Quản lý lao động ngoài nước cấp phép 
cho DN đưa lao động đi làm việc tại 
châu Phi. 

Ngày 21.10, Cục Quản lý lao động 
ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH, công bố 
thông tin trên trước tình trạng người lao 
động bị lôi kéo đi làm việc ở nước ngoài, 
gồm châu Phi. Hai năm qua, cơ quan 
này đã chấp thuận cho 8 công ty đưa lao 
động đi làm việc tại 4 nước, gồm Algeria, 
Cameroon, Cộng hòa Djibouti và Cộng 
hòa Seychells. Danh sách DN hợp pháp 
được công khai trên website của Cục.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề 
nghị người lao động nếu gặp tổ chức, cá 
nhân tuyển lao động đi làm việc tại châu 

Những ngành nghề được đưa lao động sang châu Phi

Phi ngoài những thị trường và DN nằm 
ngoài danh sách, thì thông tin về Cục để 
có biện pháp xử lý.

Người lao động đi xuất khẩu thông 
qua công ty dịch vụ cần liên hệ trực 
tiếp với họ để nắm rõ thông tin về tay 

nghề, ngoại ngữ chi phí đi từng nước, 
ngành, nghề và công việc cụ thể. Người 
lao động đi theo dạng ký hợp đồng trực 
tiếp với chủ ở nước ngoài cần làm thủ 
tục đăng ký tại Sở LĐ-TB&XH tại nơi cư 
trú, tránh lừa đảo.

Bộ Ngoại giao cũng cảnh báo về tình 
trạng lôi kéo lao động đi làm việc tại châu 
Phi. Khi có vấn đề phát sinh, công dân cần 
liên hệ trực tiếp với cơ quan đại diện Việt 
Nam ở nước ngoài hoặc qua đường dây 
nóng bảo hộ công dân.

Cả nước có hơn 600 nghìn lao động 
làm việc tại 50 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, mỗi năm chuyển về gần 4 tỷ USD 
ngoại tệ theo đường chính ngạch, chưa 
kể các kênh khác.  

(Theo VnE)

Lao động Việt Nam làm công nhân xây dựng tại 
châu Phi.                     Ảnh: Cục Quản lý lao động ngoài nước
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l Ngày 21.10, Bộ trưởng Quốc 
phòng Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm 
hiếm hoi bàn về tình hình Ukraine. Cả hai 
phía đều xác nhận cuộc điện đàm này.
l Ngày 22.10, người phát ngôn 

chính quyền Taliban ở Afghanistan 
thông báo các lực lượng an ninh ở nước 
này đã tiêu diệt 6 thành viên của tổ chức 
Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
l Một quan chức an ninh Yemen 

ngày 21.10 cho biết hai vụ nổ lớn đã 
làm rung chuyển cảng dầu quan trọng 
do Chính phủ Yemen kiểm soát ở tỉnh 
Hadramout, thuộc khu vực Đông Nam 
nước này.
l Theo Tân Hoa xã, quân đội Syria 

thông báo Israel đêm 21.10 đã phát 
động một cuộc tấn công tên lửa nhằm 
vào các địa điểm quân sự xung quanh 
thủ đô Damascus của Syria.

(Theo TTXVN)

Tổng Thư ký LHQ Guterres:  
Việt Nam là tiếng nói của phát triển

Ngày 22.10, tiếp nối các hoạt động 
trong chuyến thăm chính thức Việt 
Nam, Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres đã có các cuộc gặp với Thủ 
tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khi gặp Tổng Thư ký 
Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
hoan nghênh người đứng đầu LHQ đến 
thăm Việt Nam vào thời điểm hết sức có 
ý nghĩa là kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia 
nhập tổ chức này.

Nhắc lại lịch sử của LHQ, Thủ tướng 
nhấn mạnh mặc dù đến năm 1977 Việt 
Nam mới chính thức được kết nạp, sự 
quan tâm của Việt Nam đối với tổ chức 
đa phương này đã có rất sớm, ngay sau 
khi LHQ hình thành và Việt Nam giành 
được độc lập năm 1945.

Thủ tướng nhấn mạnh đối mặt với 
các vấn đề toàn cầu hiện nay, Việt Nam 
chủ trương kêu gọi cách tiếp cận đa 
phương và đoàn kết quốc tế mà LHQ là 
trung tâm. Việt Nam kiên trì theo đuổi 
đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ, 
vì mục tiêu gìn giữ môi trường hòa bình, 
hợp tác và phát triển trên thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn 
mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin 
cậy của LHQ.

Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ gặp 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 

Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam 
khẳng định LHQ là đối tác quan trọng 

hàng đầu, đã hỗ trợ rất thiết thực từ 
những ngày đầu khó khăn sau chiến 
tranh đến quá trình phát triển KT-XH 
và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư 
ký Guterres tiếp tục quan tâm, thúc đẩy 
tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt 
Nam với các hoạt động của LHQ, giữa 
các cơ quan của LHQ với Liên minh 
Nghị viện thế giới (IPU).

Về phần mình trong cả hai cuộc gặp, 
Tổng Thư ký Guterres bày tỏ vui mừng 
đến thăm Việt Nam, đồng thời đánh giá 
cao những thành tựu mà Việt Nam đã 
đạt được trong thời gian qua.

Người đứng đầu LHQ cũng bày tỏ 
tin tưởng trên con đường phát triển của 
mình, Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển 
tốt hơn và tiếng nói của Việt Nam là 
“tiếng nói của phát triển”.     (Theo TTO)

Thủ tướng Phạm Minh Chính (bìa phải) đón Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.                           Ảnh: TTO

Sau 7 ngày làm việc, Ðại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XX Ðảng Cộng sản 
Trung Quốc (Đại hội XX) đã bế mạc sáng 
22.10 tại Ðại lễ đường Nhân dân Bắc 
Kinh với việc bầu ra Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XX.

Phiên bế mạc Đại hội XX diễn ra 
dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng 
sự tham dự của gần 2.300 đại biểu. Tại 
đây, các đại biểu đã biểu quyết thông 
qua các Nghị quyết của Đại hội về Báo 
cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XIX, Báo cáo công tác của Ủy 
ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 
XIX và Ðiều lệ Ðảng Cộng sản Trung 
Quốc sửa đổi.

Cũng trong phiên bế mạc, Đại hội đã 
bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XX, gồm 205 Ủy viên chính thức, 171 Ủy 
viên dự khuyết và 133 Ủy viên Ủy ban 
Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Trong số 7 Ủy viên Thường vụ Bộ 
Chính trị khóa XIX có 3 người được bầu 
vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XX, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân 
ủy Trung ương, Chủ tịch nước Tập Cận 
Bình, sinh năm 1953; Bí thư Ban Bí thư 
Vương Hộ Ninh, sinh năm 1955; Bí thư 
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 
Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957.

Thủ tướng Lý Khắc Cường, sinh năm 
1955; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường 
vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 
Trung Quốc Lật Chiến Thư, sinh năm 
1950; Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội 
nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân 
Trung Quốc Uông Dương, sinh năm 
1955 và Phó Thủ tướng Hàn Chính sinh 
năm 1954, không tham gia Ban Chấp 
hành Trung ương khóa mới.

Theo kế hoạch, sáng nay (23.10), Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XX sẽ tổ 
chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất, 
bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ 
Chính trị và Tổng Bí thư. 

 (Theo VOV.VN)

Bế mạc Đại hội XX 
Đảng Cộng sản 
Trung Quốc

Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lần thứ XX, ngày 22.10.2022. 

Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22.10, bà Giorgia Meloni đã 
chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở 
thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia 
và là lãnh đạo cực hữu nhất từ sau ông 
Mussolini.

Bà Giorgia Meloni, 45 tuổi, lãnh 
đạo đảng Anh em Italia (FdI), được 
Tổng thống Italia Sergio Mattarella 
ủy thác thành lập chính phủ vào chiều 
21.10. 

FdI giành được 26% số phiếu trong 
cuộc bầu cử tháng 9, trong khi đảng Liên 

đoàn và đảng Forza Italia lần lượt nhận 
được 9% và 8%. Với kết quả này, liên 
minh ba đảng bảo thủ có đủ số phiếu 
để lên nắm quyền.

Sau khi được Tổng thống Sergio 
Mattarella chỉ định thành lập chính 
phủ mới, bà Meloni đã bổ nhiệm ông 
Giancarlo Giorgetti thuộc đảng Liên 
đoàn làm Bộ trưởng Kinh tế và giao chức 
Ngoại trưởng cho ông Antonio Tajani 
của đảng Forza Italia. 

(Theo VnExpress.net)

Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italia

Thủ tướng được chỉ định Giorgia Meloni phát biểu 
với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Sergio 
Mattarella tại Rome, Italy, ngày 21.10.        Ảnh: AFP

Sáng sớm 22.10, ít nhất 15 người đã 
thiệt mạng và 43 người bị thương trong 
vụ tai nạn đường bộ ở bang Madhya 
Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ 
tai nạn xảy ra khi xe buýt chở khách 
đâm vào một xe tải ở huyện Rewa và 
bị lật.   

Chiếc xe buýt trên gặp nạn khi đang 

di chuyển từ TP Jabalpur của bang 
Madhya Pradesh đến huyện Prayagraj 
của bang Uttar Pradesh. Hầu hết các 
nạn nhân là những người trở về nhà 
để chuẩn bị đón mừng lễ hội ánh sáng 
Diwali vào ngày 24.10 tới.

Nhà chức trách đang tiến hành điều 
tra nguyên nhân tai nạn.

(Theo Vietnam+)

Sáng sớm 22.10, cựu Bộ trưởng Quốc 
phòng Hàn Quốc Suh Wook và Tư lệnh 
Cảnh sát biển Kim Hong-hee đã bị bắt 
với cáo buộc sai phạm trong xử lý vụ 
việc Triều Tiên bắn chết một quan chức 
ngành thủy sản Hàn Quốc hồi tháng 
9.2020.

Tòa án ra lệnh bắt giữ hai quan chức 
trên với lý do có nguy cơ bỏ trốn hoặc 
tiêu hủy bằng chứng sau phiên điều trần 
được tổ chức cuối tuần qua.

Hàn Quốc bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Cảnh sát biển

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook. 
Nguồn: Korea Times

Cả hai bị cáo buộc lạm dụng quyền 
lực và giả mạo các tài liệu liên quan 
đến kết luận của Chính phủ Tổng thống 
Moon Jae-in khi đó khi chưa có đủ 
chứng cớ về việc quan chức thủy sản 
cố gắng đào tẩu sang miền Bắc.

(Theo TTXVN)

Ấn Độ: Xe buýt va chạm với xe tải khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe tải, 
sáng sớm 22.10.    Ảnh: newsable.asianetnews.com
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Dòng plasma của lò phản ứng nhiệt hạch HL-2M 
Tokamak vượt ngưỡng 1.000.000 ampe, đánh dấu 
bước tiến quan trọng trong việc phát triển năng 
lượng nhiệt hạch.

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) 
cho biết, với dòng plasma vượt mức 1.000.000 ampe, 
HL-2M Tokamak - “Mặt Trời nhân tạo” thế hệ mới 
của Trung Quốc, đã lập kỷ lục mới ở nước này về hoạt 
động của thiết bị nhiệt hạch có kiểm soát, CGTN hôm 
21.10 đưa tin. HL-2M Tokamak là lò phản ứng nhiệt 
hạch lớn và tiên tiến nhất Trung Quốc, bắt đầu hoạt 
động vào tháng 12.2020.

Dòng plasma là một thông số cốt lõi của lò phản 
ứng nhiệt hạch tokamak. Dòng plasma 1.000.000 ampe 
là cần thiết cho phản ứng nhiệt hạch, theo CNNC.

“Đột phá mới đánh dấu một bước tiến quan trọng 
với quá trình đốt nhiệt hạch trong công cuộc nghiên 

“Mặt Trời nhân tạo” Trung Quốc lập kỷ lục mới

“Mặt Trời nhân tạo” thế hệ mới của Trung Quốc, HL-2M Tokamak. 
Ảnh: CNNC

cứu và phát triển nhiệt hạch ở Trung Quốc”, Zhong 
Wulv, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Nhiệt hạch 

thuộc Viện Vật lý Tây Nam thuộc CNNC, người đứng 
đầu thí nghiệm HL-2M, cho biết.

Phản ứng nhiệt hạch diễn ra trong lõi Mặt Trời cung 
cấp năng lượng nhiệt và ánh sáng cho ngôi sao này. 
Năng lượng nhiệt hạch được coi là lý tưởng do sự dồi 
dào và tính an toàn vốn có. Các nhà khoa học trên thế 
giới đã nghiên cứu để đạt được phản ứng nhiệt hạch 
có kiểm soát suốt nhiều thập kỷ, và thiết bị thí nghiệm 
nhiệt hạch được gọi là “Mặt Trời nhân tạo”.

Bước đột phá mới nhất cho thấy thiết bị có thể hoạt 
động thường xuyên với dòng plasma hơn 1.000.000 ampe 
trong tương lai và thực hiện những nghiên cứu khoa 
học tiên tiến. Điều này có ý nghĩa lớn với sự tham gia 
của Trung Quốc trong dự án Lò phản ứng thí nghiệm 
nhiệt hạt nhân quốc tế (ITER) và cả việc thiết kế và vận 
hành độc lập lò phản ứng nhiệt hạch.

(Theo VnExpress.net)

Thợ săn tìm được tổ ong 
“khủng” 16 tầng, nặng 
21 kg ở rừng biên giới

Người thợ săn ở Hà Tĩnh săn được tổ ong 
tới 16 tầng, dài 1,3 m, nặng khoảng 21 kg tại 
khu vực rừng giáp biên giới Lào.

Mùa săn ong rừng ở huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh thường bắt đầu từ tháng 7 
đến tháng 9 Âm lịch. Một ngày cuối vụ, anh 
Nguyễn Kim Dũng (35 tuổi, trú tại thị trấn Tây 
Sơn, huyện Hương Sơn) đi săn ở khu vực rừng 
xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, giáp biên 
giới với nước bạn Lào.

Anh Nguyễn Kim Dũng dùng ống nhòm 
phát hiện một tổ ong lớn trên cây trầm cao 
15 m. Tổ ong này có 16 tầng, dài khoảng  
1,3 m, nặng khoảng 21 kg. Theo anh Dũng, 
đây là loài ong cắn lá.

“Đây là tổ ong lớn mà chúng tôi chưa từng 
thấy, có lẽ là lớn nhất miền Trung từ trước đến 
nay. Tôi đi cùng 2 người nhưng họ sợ, không 
dám lấy”, anh Dũng kể. Anh Dũng đã đưa ra 
một quyết định táo bạo khi tự mình hạ tổ 
ong này. Sau khi mặc đồ bảo hộ, anh trèo lên 
chặt bỏ những cành cây xung quanh tổ ong.

Tiếp theo, thợ săn này sử dụng “mẹo” để 
đuổi đàn ong bay đi. Tuy nhiên, đàn ong rất 
hung dữ, chỉ cần chạm vào cành cây hoặc 
nghe tiếng động lạ là chúng lao ra tấn công.

Do chưa gặp tổ ong lớn đến vậy, các 
bước để đưa được tổ ong xuống đất được 
anh Dũng làm cẩn thận. Bởi, người thợ chỉ 
cần lỡ va vào cành cây là sẽ gây vỡ hoặc làm 
tổ ong rơi xuống đất. Sau khoảng hơn một 
giờ đồng hồ vừa chặt cành cây vừa dùng dây 
thừng cột, anh Dũng đã đưa được tổ ong 
“khủng” xuống đất.

Tiếp đó, anh Dũng nhờ người đi cùng 
hỗ trợ khiêng tổ ong ra khỏi rừng rồi dùng 
xe máy chở về nhà. Khi thấy anh Dũng chở 
tổ ong về, nhiều người ngỡ ngàng, kéo đến 
chụp ảnh.                                              (Theo Dân trí)

Tổ ong 
“khủng” đến 
16 tầng được 

phát hiện 
trong rừng.

Mùa lạnh về, nếu chúng ta dễ dàng tìm thấy 
những chiếc áo khoác hay đầm, váy
với chất liệu, kiểu dáng phù hợp thì việc chọn 
giày thường khó khăn hơn rất nhiều
bởi ít mẫu giày có thể mix cùng các loại trang 
phục của mùa đông mà vừa giữ ấm
được cho đôi chân vừa tạo phong cách ấn 
tượng. Và, giày boot chính là sự lựa
chọn phù hợp, hoàn hảo cho các bạn nữ để 
vô tư thả dáng xuống phố, đầy ngọt
ngào, ấm áp và trẻ trung, cá tính.  
                                      (Theo emdep.vn)

Chuyển mùa ấm áp 
với giày boot




