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Tập trung cao độ cho dự án 
cao tốc Bắc - Nam 

Tăng cường công tác giám sát, 
phòng chống cúm gia cầm

Các đơn vị quản lý, khai thác tuyến QL 1 đoạn qua 
địa bàn tỉnh đang tích cực sửa chữa các vị trí hư 
hỏng mặt đường để đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông, hạn chế các vụ tai nạn có nguyên nhân từ 
hạ tầng đường sá. 

“5 không, 3 sạch” 
xây dựng 
nông thôn mới
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HẠ MÀN V-LEAGUE 2022:Những diễn biếnkhó lường

Mất oan 2 điểm sau trận hòa với CLB Hoàng Anh Gia Lai, 
CLB Topenland Bình Định (áo sậm) thất thế trong cuộc đua 

vô địch V-League 2022. Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Dồn lực khắc phục 
các hư hỏng 
mặt đường trên QL 1

Nâng cao nhận thức 
về an toàn, 
vệ sinh lao động
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“Bài chòi ai hát 
mà mê...”

Buông xuôi thì dễ, 
vượt lên mới quý!
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Tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 
chàng thanh niên khiếm thị Trần Nhật Huy (23 tuổi, ở TP Quy 
Nhơn) đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi nhận Giải thưởng 
Thanh niên sống đẹp cấp tỉnh năm 2022. Huy rất vui, vì trải qua 
bao thử thách nghiệt ngã của số phận, anh vẫn làm được điều 
mình mong muốn, đó là “phiên bản hiện tại của chính mình 
phải tốt hơn những phiên bản trước”.

u6

Chinh phục  những 
đỉnh đèo Ấn Độ u4
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 29.10, tại UBND 
TX Hoài Nhơn, UBND tỉnh tổ 
chức họp kiểm tra tình hình 
thực hiện công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
và tái định cư dự án đường bộ 
cao tốc Bắc - Nam phía Đông, 
giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt 
Dự án). Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 
chủ trì cuộc họp. 

Theo báo cáo của các địa 
phương và Sở GTVT, đến thời 
điểm hiện nay, các địa phương 
đã kiểm kê, xác nhận nguồn gốc 
đất đai được 10.586 hộ/10.631 hộ 
ảnh hưởng (đạt 99,6%). 7/8 địa 
phương đã phê duyệt phương 
án bồi thường, GPMB với 70 đợt 
cho 3.423 hộ và 4 tổ chức bị ảnh 
hưởng với số tiền 595,9 tỷ đồng. 
6 địa phương (Hoài Nhơn, Phù 
Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, An Nhơn, 
Hoài Ân) đã chi trả cho 1.585 hộ, 
tổ chức bị ảnh hưởng với số tiền 
263,6 tỷ đồng, đạt 36,1% theo 
vốn đã được cấp 730 tỷ đồng. 

Tại cuộc họp, các địa phương, 
đơn vị kiến nghị một số vấn đề 
liên quan đến vướng mắc, khó 
khăn như: Cần đầu tư xây dựng 
nâng cấp, mở rộng các đoạn 
tuyến từ các nút giao liên thông 
kết nối với tuyến QL 1 nhằm phát 
huy hiệu quả khai thác tuyến 
cao tốc. UBND tỉnh chỉ đạo chủ 
đầu tư sớm bàn giao mốc giới 
mỏ vật liệu, bãi thải, trạm dừng 
nghỉ; tính toán kinh phí bảo trì, 
hoàn trả các tuyến đường của 
địa phương bị ảnh hưởng trong 
quá trình phục vụ thi công dự 
án. Hoàn chỉnh các thủ tục xác 
định vị trí, quy mô, diện tích mỏ 
đất làm vật liệu san lấp để các 
địa phương tổng hợp đăng ký kế 

(BĐ) - Ngày 28.10, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã 
ký Công văn số 6317/UBND-VX  
gửi các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể; UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tăng cường công 
tác giám sát, phòng chống cúm 
gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của hệ thống 
giám sát bệnh truyền nhiễm 
Bộ Y tế, ngày 17.10.2022 đã ghi 
nhận bệnh nhi nữ 5 tuổi, trú tại 
xã Đông Thanh, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ dương tính 
với cúm A/H5. Đây là ca bệnh 
cúm A/H5 trên người mới nhất 
tại Việt Nam kể từ tháng 2.2014.

Để chủ động giám sát, 
phòng chống cúm gia cầm lây 
nhiễm sang người, thực hiện 
chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công 
văn số 5995/BYT-DP ngày 
24.10.2022 về việc tăng cường 
phòng chống cúm gia cầm; Chủ 
tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y 
tế trên địa bàn tỉnh tăng cường 
giám sát để phát hiện sớm các 
trường hợp viêm phổi nặng do 
vi rút; điều tra các trường hợp 
nghi nhiễm cúm gia cầm; xử 
lý sớm triệt để ổ dịch ngay khi 

phát hiện; sẵn sàng thu dung, 
cách ly, điều trị theo quy định, 
hướng dẫn của Bộ Y tế; thông 
báo ngay cho Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh để có các biện 
pháp phòng chống kịp thời.

Cơ quan y tế, cơ quan thú 
y và chính quyền địa phương 
các cấp phối hợp chặt chẽ trong 
việc giám sát dịch cúm trên gia 
cầm, trên người để kịp thời xử 
lý triệt để ổ dịch.

Các cơ quan thông tin, đại 
chúng, các cấp, ngành, hội, 
đoàn thể tăng cường tuyên 
truyền biện pháp phòng lây 
nhiễm cúm gia cầm lây sang 
người tại khu vực có gia cầm 
ốm, chết và những vùng có 
nguy cơ cao.

Sở Y tế, Sở NN&PTNT, 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố: Có phương án chuẩn bị 
sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa 
chất, phương tiện hỗ trợ kịp 
thời triển khai các biện pháp 
xử lý ổ dịch. Thực hiện việc 
phối hợp trong công tác phòng 
chống bệnh lây truyền từ động 
vật sang người theo quy định 
của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT.

P.PHƯƠNG

Tập trung cao độ cho dự án cao tốc Bắc - Nam

hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu 
hồi đất, bồi thường GPMB theo 
quy định, đảm bảo tiến độ đề ra. 
Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 
85) sớm thỏa thuận phương án 
di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
(viễn thông, điện lực, đường ống 
cấp nước, thoát nước...); đề nghị 
Ban Quản lý dự án 85 tiếp tục 
phân bổ vốn để địa phương chi 
trả tiền bồi thường kịp thời cho 
những phương án bồi thường 
được phê duyệt tiếp theo.

Kết luận tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng chỉ đạo: Các địa 
phương tập trung cao độ hoàn 
thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai 
khởi công xây dựng các khu tái 
định cư, khu cải táng chậm nhất 
trong tháng 11.2022 để đảm bảo 
phục vụ dự án; kịp thời phối 
hợp với các sở, ngành giải quyết 
những vấn đề vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thực hiện dự 
án theo đúng quy định; đảm bảo 

đến ngày 15.11 phải đạt ít nhất 
70% khối lượng để kịp bàn giao 
mặt bằng, riêng đất nông nghiệp 
phải đạt 100% khối lượng; chậm 
nhất đến ngày 30.11 phải cơ bản 
hoàn thành công tác phê duyệt 
phương án bồi thường, GPMB 
đối với nhà cửa, vật kiến trúc và 
chậm nhất trong tháng 11.2022 
phải hoàn thành thủ tục để tổ 
chức thực hiện việc di dời các 
công trình hạ tầng kỹ thuật; 
đồng thời, xây dựng kế hoạch 
tiến độ bồi thường GPMB theo 
từng ngày cho UBND tỉnh để 
đảm bảo hoàn thành theo các 
mốc thời gian đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng đề 
nghị chủ đầu tư bố trí kịp thời, 
đầy đủ kinh phí theo tình hình 
thực tế các địa phương trình 
kế hoạch chi trả bồi thường, 
hỗ trợ GPMB cho các hộ dân bị 
ảnh hưởng của dự án nhằm đẩy 
nhanh tiến độ GPMB.   HẢI YẾN 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 
Ảnh: HẢI YẾN

Tăng cường công tác giám sát, 
phòng chống cúm gia cầm

(BĐ) - UBND tỉnh đồng ý 
chủ trương cho UBND huyện 
Phù Cát tổ chức lập quy hoạch 
chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Cát 
Khánh (huyện Phù Cát), thay 
cho chủ trương lập điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 
1/5.000 khu vực phía Nam đầm 
Đề Gi đã duyệt trước đó. Đồng 
thời, huyện chỉ đạo, tổ chức lập 
quy hoạch chung xây dựng các 
xã Cát Thành, Cát Hải theo quy 
định. Việc lập quy hoạch phải rà 
soát, cập nhật các nội dung quy 
hoạch đã được phê duyệt, đề xuất 
điều chỉnh, bổ sung (nếu có), đảm 

bảo phù hợp với tình hình phát 
triển KT-XH của địa phương. 

UBND tỉnh giao Sở Xây 
dựng chủ trì, hướng dẫn UBND 
huyện Phù Cát tổ chức lập các 
đồ án quy hoạch nêu trên; xác 
định thời hạn quy hoạch cho 
phù hợp và hỗ trợ, triển khai 
các nhiệm vụ có liên quan theo 
đúng quy định hiện hành của 
Nhà nước; kịp thời tham mưu 
đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, năm 2019, UBND 
tỉnh phê duyệt đồ án Quy 
hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 khu 
vực phía Nam đầm Đề Gi, 

huyện Phù Cát đến năm 2035. 
Quy hoạch có quy mô khoảng 
4.641 ha gồm xã Cát Khánh 
(1.553 ha),  xã Cát Thành  
(1.926 ha) và xã Cát Hải  
(1.162 ha); quy mô dự báo dân 
số đến năm 2025 khoảng 75.000 
người và đến năm 2035 khoảng 
97.000 người. Quy hoạch khu 
vực phía Nam đầm Đề Gi có 
tính chất chủ yếu là đô thị - du 
lịch - dịch vụ thương mại phát 
triển trên nền tảng tiềm năng 
lợi thế của khu vực ven biển, 
đầm Đề Gi và cảnh quan sinh 
thái núi Bà.              MAI HOÀNG

Lập quy hoạch đô thị Cát Khánh và quy hoạch 
chung các xã Nam đầm Đề Gi

Ngày 29.10, tại TP Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa, Đoàn công tác 
của TX Hoài Nhơn đã trao tặng 
quân và dân huyện đảo Trường 
Sa 1.000 cây dừa giống.

Đại tá Vi Đức Thanh, Phó 
Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã 
thay mặt quân và dân huyện 
đảo Trường Sa và cán bộ, chiến 
sĩ Vùng 4 Hải quân cảm ơn tình 
cảm, sự quan tâm mà Đảng bộ, 
chính quyền, nhân dân TX Hoài 
Nhơn đã dành cho quân, dân 
huyện đảo Trường Sa và Vùng 4 

Hải quân.
Đại tá Vi Đức Thanh bày tỏ 

mong muốn thời gian tới tiếp 
tục nhận được nhiều sự quan 
tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, 
chính quyền và nhân dân tỉnh 
Bình Định nói riêng, cả nước nói 
chung đối với quân, dân huyện 
đảo Trường Sa và cán bộ, chiến 
sĩ Vùng 4 để Trường Sa ngày 
càng xanh, sạch, đẹp.

Đây là hoạt động thể hiện 
trách nhiệm và tình yêu với 
biển, đảo quê hương của  

TX Hoài Nhơn nói riêng và cả 
nước nói chung, góp phần xây 
dựng huyện đảo Trường Sa ngày 
một xanh tươi hơn; xây dựng 
cảnh quan môi trường, cải thiện 
không gian sống, sinh hoạt, làm 
việc trên các đảo của Trường 
Sa. Qua đó góp phần động viên 
quân, dân huyện đảo Trường Sa, 
cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân 
yên tâm gắn bó xây dựng và bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển, 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

N.P

l Theo số liệu thống kê 
của TTYT TX Hoài Nhơn, tính 
đến hết ngày 24.10.2022, toàn 
thị xã đã ghi nhận 349 ca mắc 
sốt xuất huyết Dengue ở 16/17 
xã/phường, 37 ổ dịch; trong 
đó 2 địa phương là điểm nóng 
của dịch sốt xuất huyết là xã 
Hoài Châu Bắc ghi nhận 30 ca, 
5 ổ dịch và phường Hoài Đức 
ghi nhận 21 ca, 3 ổ dịch. Trước 
tình hình này, lãnh đạo thị xã 
đã chỉ đạo các địa phương, 
đơn vị tăng cường công tác 
phòng chống dịch, không để 
dịch kéo dài và lan rộng. 

ÁNH NGUYỆT - THÁI NGÂN 

l Chiều 28.10, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn 
phối hợp với Thành đoàn Quy 
Nhơn, Hội LHPN thành phố và 
Đoàn Thanh niên Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam - chi nhánh Bình Định tổ 
chức trao nhà Đại đoàn kết 
cho gia đình bà Phan Thị Thu 
có hoàn cảnh khó khăn ở khu 
phố 6, phường Đống Đa, TP 
Quy Nhơn. Sau gần 1 tháng 
khởi công xây dựng, đến nay 
ngôi nhà đã hoàn thành với 
diện tích 40 m2, tổng kinh phí 
xây dựng là 150 triệu đồng; 
trong đó kinh phí hỗ trợ là  
120 triệu đồng. 

NGỌC PHƯỚC
l Chiều 29.10, tại Trường 

THPT chuyên Chu Văn An (TX 
Hoài Nhơn), Đoàn trường và 
Hội LHTN nhà trường phối hợp 
với Đoàn Thanh niên BVĐK 
khu vực Bồng Sơn và Đồn 
Biên phòng Tam Quan Nam tổ 
chức Diễn đàn tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức sức khỏe 
sinh sản vị thành niên và chủ 
quyền biển đảo Tổ quốc, thu 
hút 700 ĐVTN, học sinh nhà 
trường tham gia. Tại diễn đàn, 

TX Hoài Nhơn tặng huyện đảo Trường Sa 
1.000 cây dừa giống

TIN VẮN

ĐVTN, học sinh được thông 
tin các nội dung về chủ quyền 
biên giới quốc gia, quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa của 
Việt Nam; chương trình giáo 
dục sức khỏe sinh sản và giới 
tính. Dịp này, Đoàn Thanh 
niên BVĐK khu vực Bồng Sơn 
đã trao tặng 5 suất học bổng 
(300 nghìn đồng/suất) cho các 
em học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó học giỏi. 

VĂN TỐ

l Ngày 29.10, đại diện 
Ngân hàng Agribank chi 
nhánh Hoài Ân (huyện Hoài 
Ân) cho biết, đơn vị đã kịp 
thời ngăn chặn một vụ lừa 
đảo chuyển tiền qua số tài 
khoản lạ mao danh người thân 
của khách hàng. Trước đó, 
ngày 21.10.2022, khách hàng 
T.T.Y. (xã Ân Tường Đông) đến 
Agirbank chi nhánh Hoài Ân 
để chuyển 10 triệu đồng cho 
con đang sinh sống, học tập 
ở nước ngoài. Quá trình giao 
dịch, nhân viên ngân hàng có 
trao đổi, hỏi thăm và nghi ngờ 
đây là một chiêu thức mạo 
danh người thân của khách 
hàng để lừa đảo, chiếm đoạt 
tài sản nên thuyết phục bà Y. 
ngừng chuyển tiền. TIẾN SỸ

l Khoảng 5 giờ ngày 
29.10 trên QL 1D, đoạn qua 
khu phố 5, phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn, xe tải 
mang biển số 77C-108.38 do 
Trần Văn T. (SN 1972, ở TX Hoài 
Nhơn) điều khiển đã bị lật trên 
đường. May mắn là tài xế và 
một người nữa trên xe chỉ bị 
thương nhẹ. Xe tải này đang 
chở hàng từ TP Hồ Chí Minh 
trên đường về Hoài Nhơn. Thời 
điểm xe tải bị lật, trời đang đổ 
mưa, đường trơn trượt. 

N.GIANG
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CHUYỆN TỬ TẾ

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Bắt nguồn từ việc nhận thấy số lượng 
bì ny lông, hộp đựng đồ ăn làm từ xốp, 
nhựa tăng lên trong mùa dịch vừa qua, 
bà Thanh Nga đã nghĩ đến việc tạo nên 
“cuộc đời thứ 2” cho các vật liệu trên. Bà 
chia sẻ: “Nhìn số lượng lớn rác thải nhựa 
trước mắt, tôi tự hỏi liệu có cách nào tận 
dụng chúng hay không. Thế rồi, tôi cùng 
các hội viên quyết định xây dựng nên 
“Vườn tái chế” - nơi các phế thải sẽ được 
kéo dài vòng đời sử dụng”. 

Bắt tay thực hiện ý tưởng, 20 hội viên 
cùng mày mò, tìm hiểu cách tái chế từng 
đồ dùng: Từ chai, lọ nhựa đến những bìa 
giấy cạc-tông, báo cũ… Dần dần, quanh 
vườn xuất hiện dãy chuông gió tự chế 
được làm từ hơn 500 chai nhựa, những 
bình hoa từ chai đựng nước rửa chén 
hay những mô hình xe trang trí làm từ 
lõi giấy vệ sinh, hộp bánh. Xa hơn, mọi 
người có kế hoạch cùng sáng tạo nên 
các món đồ trang trí, làm đẹp cho vườn 
như cây thông mừng ngày Giáng sinh 
từ nguyên liệu vỏ đựng mì tôm, hay quả 
địa cầu với đường kính 2 m làm từ xốp…

Tỉ mỉ hướng dẫn các bạn nhỏ hơn 
tạo hình cho bức tường chai nhựa - giấy 
báo ngay gian chính của vườn, anh 
Phan Huỳnh Anh Toan (SN 1990) bật 
mí: “Không chỉ làm các mô hình xe giấy, 
chúng tôi còn muốn tạo nên không gian 
mới từ việc tận dụng vật liệu cũ, tức số chai 
nhựa đã thu gom, đợi đến ngày sử dụng”.

Ngoài giấy và vật liệu nhựa, vườn 
tái chế còn tận dụng những mảnh vải 
vụn, chắp vá chúng làm thành những bộ 
trang phục, đồ gia dụng bắt mắt. Chăm 
chú cùng chị em “bắt tay” hoàn thiện 
tấm bạt lớn, chị Trương Thị Ngọc Dung 
(SN 1990) chia sẻ, việc lắp ghép, may vá 
các mảnh vải nhỏ thành sản phẩm hoàn 

Kéo dài vòng đời của rác thải
“Vườn tái chế” (ở xóm 2, thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) được biết đến là “mái nhà chung” của 

người khuyết tật, do bà Nguyễn Thị Thanh Nga (Chi hội trưởng Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga) làm chủ cơ sở. 
Điểm đặc biệt của khu vườn chính là việc tiếp nhận các vật liệu bỏ đi và “hô biến” chúng trở thành vật dụng có ích.

chỉnh khó hơn việc may trang phục từ 
tấm vải nguyên vẹn, bởi phải chú ý đến 
độ cân xứng, tránh lãng phí. Trung bình, 
một tấm bạt như vậy cần làm ít nhất 3 - 4 
ngày mới hoàn thiện.

“Tuy phức tạp nhưng chị em ai cũng 
vui vì tự mình làm ra những sản phẩm 
hữu ích, nhất là khi nó được “gom góp” 
lại từ nhiều mảnh vải chỉ lớn hơn bàn tay 
một chút. Bởi vậy, tuy là đồ tái chế nhưng 
mỗi sản phẩm đều được tự tay chúng tôi 
cẩn thận từng đường kim, mũi chỉ”, chị 
Dung bày tỏ.

Không chỉ tái chế các vật liệu bỏ đi, 
tập thể vườn còn lên lịch, cùng nhau dọn 
dẹp rác thải quanh xã vào mỗi thứ Bảy 
hằng tuần. Người dân trong xóm 3 dần 
quen với hình ảnh nhóm người mặc áo 

xanh, í ới gọi nhau, chuẩn bị bao tay, kẹp 
rác, bì đựng, nhặt từng chiếc hộp, bao ny 
lông vứt bừa bãi. Điều này càng ý nghĩa 
khi họ là những người khiếm khuyết, 
nhưng lại tình nguyện vượt qua rào cản, 
đem lại màu xanh cho môi trường.

Song song với các hoạt động thu gom, 
tái chế, vườn còn chuẩn bị riêng khoảnh 
đất rộng để mọi người cùng đến gieo 
trồng, chung tay tạo thêm bóng mát.

“Chúng tôi hy vọng vườn tái chế sẽ 
là nơi để mọi người trải nghiệm không 
gian xanh đúng nghĩa với cây xanh, rau 
sạch, đồng thời hiểu thêm về vòng đời 
của những vật liệu tưởng chừng bỏ đi; tự 
tay làm nên những sản phẩm tái chế nhỏ 
xinh, hữu ích”, bà Nga chia sẻ. 

DƯƠNG LINH

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vân 
Canh có 2.995 người cao tuổi (NCT) tham 
gia sinh hoạt tại 7 hội, 48 chi hội. Trong 
đó, có 10 NCT tham gia công tác trong hệ 
thống chính trị ở thôn, tổ dân phố.

Những năm gần đây, thực hiện 
Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức thành viên với 
Bộ CA về “Đẩy mạnh phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình 
hình mới”, Hội NCT và CA huyện Vân 
Canh luôn phối hợp chặt chẽ, nhất là 
trong việc xây dựng các mô hình tự quản 
về ANTT, mô hình dân vận khéo. Hội 
viên ngày càng có nhiều đóng góp trong 
phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn 
xã hội, cung cấp nguồn tin có giá trị về 
ANTT, tội phạm cho lực lượng CA…

Không chỉ thế, hội viên Hội NCT 
còn tích cực tham gia các hoạt động tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, 
góp phần giải quyết hiệu quả các vấn 
đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội 

Tăng cường kiểm tra, 
xử lý xe ôm, taxi 
thường xuyên đậu dưới 
gầm cầu vượt QL 19

(BĐ) - Ngày 27.10, UBND tỉnh có 
văn bản giao CA tỉnh chỉ đạo đơn vị 
trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý vi 
phạm trật tự ATGT, nhất là đối với đội 
ngũ xe ôm, taxi thường xuyên đậu xe 
dưới gầm cầu vượt QL 19 và xe khách 
chạy các tuyến Quy Nhơn - Gia Lai, Quy 
Nhơn - Bồng Sơn, Quy Nhơn - Mỹ Thọ... 
thường quần đảo, dừng, đỗ dưới gầm 
cầu vượt để tìm đón, trả khách.

Đồng thời, giao Sở GTVT chỉ đạo 
đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm 
tra, xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý lấn 
chiếm lòng, lề đường trái quy định làm 
nơi kinh doanh, buôn bán... gây mất trật 
tự và ảnh hưởng ATGT trên các tuyến 
đường phân cấp quản lý.

Giao UBND các huyện, thị xã và 
thành phố chỉ đạo đơn vị trực thuộc, lực 
lượng chức năng thường xuyên tuần tra, 
kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm tự 
ý sử dụng lòng, lề đường để tập kết vật 
liệu, vật tư buôn bán hàng rong, nước 
giải khát, cà phê, tổ chức các hoạt động 
sinh hoạt cộng đồng... Cụ thể như: tại 
khu vực Cầu Diêu Trì, Chợ Phú Tài (QL 
1), gầm cầu vượt QL 19 (tiếp giáp giữa 
xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước với 
phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn), Chợ 
Tam Quan (TX Hoài Nhơn)... gây mất 
mỹ quan, trật tự đô thị, trật tự ATGT, 
tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
chức năng, chính quyền địa phương 
phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra 
hành vi vi phạm quy định pháp luật về 
sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không 
đảm bảo ATGT, dẫn đến TNGT.  M.LÂM

Hành xử côn đồ, gây rối 
trật tự công cộng

CA TX An Nhơn cho biết đã tạm giữ 
hình sự Nguyễn Xuân Dương (SN 2006, 
ở xã Nhơn Khánh, TX An Nhơn) và 10 
đối tượng khác để điều tra, làm rõ hành 
vi tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công 
cộng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu của CA TX An 
Nhơn, do có mâu thuẫn từ trước, ngày 
19.10, Nguyễn Xuân Dương hẹn qua 
mạng xã hội với Nguyễn Minh Thuận 
(SN 2005, ở xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) 
để tụ tập đánh nhau. Dương cầm đầu, rủ 
thêm 12 đối tượng khác chuẩn bị hung 
khí gồm dao, mã tấu, mác để giao chiến. 
Các đối tượng tập trung tại xã Nhơn 
Thọ, điều khiển xe máy, rồ ga, mang 
theo hung khí, hò hét để tìm nhóm của 
Thuận làm mất ANTT trên nhiều tuyến 
đường ở TX An Nhơn. 

Trong quá trình đi tìm Thuận, 
Dương liên tục gọi điện nhưng Thuận 
trả lời đang ở Phù Cát. Nghĩ nhóm mình 
bị Thuận lừa, Dương càng điên tiết tìm 
kiếm. Khi đến phường Bình Định, gặp 
nhóm đối tượng khác không hề có mâu 
thuẫn, nhưng nhóm của Dương vẫn sử 
dụng hung khí rượt đuổi, đánh. Hậu 
quả, Hứa Phan Anh Tuấn (SN 2006, ở 
phường Nhơn Hưng) nhảy xuống hồ 
nước trốn và chết đuối. 

CA TX An Nhơn và các đơn vị nghiệp 
vụ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi từng 
đối tượng trong vụ án để củng cố hồ sơ 
xử lý.                            N.GIANG

Người khuyết tật ở  “Vườn tái chế” tạo nên sản phẩm hữu dụng làm từ vật liệu nhựa và vải vụn. Ảnh: D.LINH

Tích cực bảo vệ cuộc sống bình yên
Với phương châm “sống vui, sống khỏe, 
sống có ích”, Hội Người cao tuổi huyện Vân 
Canh đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Công an 
huyện trong phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ cuộc sống 
bình yên trên địa bàn.

tại cơ sở. Thông qua các diễn đàn “CA 
lắng nghe ý kiến nhân dân”, Hội NCT 
đã có 95 ý kiến đóng góp về công tác 
đảm bảo ANTT và xây dựng hình ảnh 
đẹp của người chiến sĩ CAND.

Vai trò của Hội NCT huyện còn thể 
hiện ở việc tích cực tham gia công tác 
giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm 
lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư; phát 
huy vai trò, uy tín của NCT trong tham 
gia giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân và các cơ sở thờ 
tự tôn giáo.

Một trong nhiều điển hình như thế 
là cụ Mai Thanh Vân, ở làng Suối Đá, 

xã Canh Hiệp. Bằng uy 
tín của mình, cụ Vân đã 
hỗ trợ chính quyền và 
CA giải quyết ổn thỏa 
những mâu thuẫn, tranh 
chấp khu vực rừng keo 
giáp ranh xã Canh Hiệp 
với một số làng của xã 
Canh Thuận. Tuy tuổi 
đã cao, song cụ Vân là 
một trong những điển 
hình làm kinh tế giỏi ở 
địa phương. Với kinh 
nghiệm tích lũy được, 
cụ sẵn lòng chia sẻ, hỗ 
trợ bà con trong làng 
để góp phần xóa đói 

giảm nghèo bền vững. “Trong 5 năm 
qua, Hội NCT huyện đã cùng CA tuyên 
truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội, bảo đảm ATGT, PCCC, công tác 
bảo vệ môi trường và phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 8.270 
lượt cán bộ, đảng viên, học sinh và 
nhân dân trên địa bàn. Phối hợp tham 
mưu, hướng dẫn và hòa giải thành công 
nhiều vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở; cảm 
hóa, giúp đỡ trên 200 người lầm lỗi, tù 
tha về, đặc xá tái hòa nhập cộng đồng”, 
thượng tá Đoàn Văn Lĩnh, Phó trưởng 
CA huyện Vân Canh, cho biết. 

MINH NGỌC

Đại diện các tập thể, cá nhân Hội NCT huyện Vân Canh nhận giấy 
khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích xuất sắc trong phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.                      Ảnh: M.N
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TIN VẮN

Theo anh Hải, ở Ấn Độ giá cả tương 
đối dễ chịu, chỉ giá xăng cao hơn một chút 
so với Việt Nam, nhưng việc thuê một 
chiếc xe máy để đi phượt lại khá đơn giản. 
Để chinh phục các đường đèo nổi tiếng 
có độ cao trên 5.000 m so với mực nước 
biển, nhiều người thuê những chiếc xe 
máy trên 500 cc. Nhưng để được lái xe 
lên đèo, du khách phải được cảnh sát 
sở tại cấp giấy phép. Ở thời điểm đầu 
tháng 10, thời tiết tại Ladakh rất lạnh, 
tuyết rơi dày, mặt đường phủ lớp băng 
dày nên việc di chuyển khá khó khăn. 
Nhiều du khách chạy xe máy bị trượt ngã, 
nhưng do hầu hết đã được cảnh báo từ 
trước, tốc độ vừa phải nên hậu quả không 
quá nghiêm trọng.

Tại thị trấn Leh của huyện Ladakh, 
gần như tất cả người dân đều ăn chay. 
Đây có thể là một khó khăn cho việc thích 
nghi của du khách. Cũng vì vậy mà nhiều 
loại thú, chim hoang dã khá dạn người vì 
không ai săn bắt. Nhịp sống tại Ấn Độ khá 
chậm, việc làm các thủ tục luôn mất nhiều 
thời gian, nhưng ngược lại người dân tại 
đây lại… phóng xe khá nhanh, nên du 
khách chưa quen với giao thông tại đây 
sẽ phải cẩn thận.                 ĐẶNG VĂN HẢI

Những vườn hồng ở thị trấn Mộc 
Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, 
ảnh) đang là địa điểm được giới trẻ săn 
đón bởi cảnh sắc lãng mạn, đậm chất 
thu ở đây. Loại hồng được trồng ở đây 
là hồng Fuyu có nguồn gốc từ Nhật Bản. 
Giống hồng này được mang về Mộc 
Châu trồng thử nghiệm từ năm 2000, 
đến nay, loại hồng này đã trở thành đặc 

l Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức lễ 
đón chuyến bay thẳng từ TP Almaty 
(CH Kazakhstan) đến sây bay Quốc tế 
Cam Ranh (ảnh). Theo Sở Du lịch Khánh 
Hòa, Công ty TNHH Thương mại và  

Ấn Độ không chỉ nổi tiếng bởi là nơi hành hương của các tín đồ Phật giáo, là 
quốc gia sở hữu nền văn hóa lớn của nhân loại, trình độ công nghệ… Đặc 
biệt Ấn Độ có những con đèo ngoạn mục, thách thức dân phượt toàn cầu. 
Vừa trở về sau chuyến trải nghiệm thú vị ở Kashmir (Ấn Độ), tay máy trẻ 
người Bình Định - Đặng Văn Hải đã có những chia sẻ với Báo Bình Định…

Những đoạn đường 
trong cung phượt.

Những 
đàn lạc 
đà đưa 
du khách 
tham 
quan 
thung 
lũng 
Nubra.

Pangong là một hồ nước thuộc Ladakh - Kashmir, 
Ấn Độ nằm trên dãy Himalaya ở độ cao khoảng 
4.350 m, trải dài qua biên giới hai nước Ấn Độ và 
Trung Quốc. Với chiều dài khoảng 155 km chạy 
từ Tây sang Đông, có nơi rộng đến 15 km, độ sâu 
trung bình 57 m, hồ Pangong từ lâu đã là địa 
điểm du lịch nổi tiếng. 

Có đỉnh cao 5.359 m so với mực nước biển, đèo Khardung La là con đường dành cho xe cơ giới cao nhất 
thế giới và đóng vai trò là cửa ngõ vào thung lũng Nubra và Shyok ở vùng Ladakh của bang Jammu và 
Kashmir, cực Bắc của Ấn Độ.

Chinh phục 
những đỉnh đèo
Ấn Độ

Vườn hồng Fuyu hút khách
sản của địa phương.

Mùa thu hoạch 
của hồng giòn Mộc 
Châu kéo dài trong 
hai tháng 9 và 10, 
tuy nhiên nhiều 
nhà vườn vẫn để 
riêng khu vực hồng 
chín phục vụ nhu 
cầu chụp ảnh của 
du khách. Vào thời 
gian này, hồng đã 
rụng hết lá, để lộ 
những chùm quả 
căng mọng, vàng 

óng nổi bật giữa không gian xanh mát 
của núi rừng. 

Thời điểm thích hợp nhất để đến 
chụp ảnh tại vườn hồng là sáng sớm 
hoặc hoàng hôn, bởi khi đó ánh sáng 
mặt trời nhẹ nhàng tạo hiệu ứng màu 
đẹp cho bức hình. Hiện, giá vé vào vườn 
là 30.000 đồng/người, không giới hạn 
thời gian.                                    (Theo TTO)

Du lịch Anex Việt Nam (Anex Việt Nam) 
là đơn vị tổ chức tour từ Kazakhstan đến 
Nha Trang, trong số này có nhiều du 
khách Nga quá cảnh Kazakhstan để 
sang Việt Nam. Trước mắt mỗi tuần sẽ 
có 2 chuyến bay khứ hồi với khoảng 
350 khách/chuyến. So với Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh thì đường bay thẳng 

đến Cam Ranh sẽ rút ngắn thời gian di 
chuyển chỉ còn hơn 9 giờ mỗi chặng.        

(Theo NLĐ)

l Những vườn lê trĩu quả ở  
TP Anseong, thuộc tỉnh Gyeonggi 
hiện là một trong những điểm check-in 
hút khách bậc nhất tại Hàn Quốc. Ngoài 
chụp hình “sống ảo”, du khách còn được 
thoải mái thu hoạch quả chín với giá 
chỉ gần 80.000 đồng/kg và thưởng thức 
món nước ép lê nguyên chất, mát lạnh 
ngay tại chỗ. Lê ở đây quả to, mọng 
nước. Mỗi quả nặng khoảng 900 gr 
đến 1,6 kg. Đặc biệt cây lê trồng ở Hàn 
Quốc khá thấp, tán lá rộng, đan xòe vào 
nhau, tạo khung cảnh hết sức thơ và 
đẹp như cổ tích”. Trước khi tới vườn lê, du 
khách cần đặt lịch trước qua cổng thông 
tin Naver hoặc gọi điện đến số hotline 
của vườn. Phí đặt lịch chỉ hết 600 won 
(khoảng 10.000 đồng). Sau khi đặt lịch, du 
khách tới đây có thể thoải mái ở trong 
vườn bao lâu tùy ý.                   (Theo VNN)
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Bình Định

Hội LHPN xã Tây Bình 
ra mắt mô hình 
“CLB Dân vũ”

Hội LHPN xã Tây Bình 
(huyện Tây Sơn) vừa tổ chức Lễ 
ra mắt mô hình “CLB Dân vũ”, 
gồm 12 thành viên là cán bộ, hội 
viên phụ nữ trên địa bàn xã.

CLB sẽ sinh hoạt 1 lần/quý 
với các nội dung như: Giao lưu 
các tiết mục dân vũ, luyện tập 
một số điệu nhảy cơ bản, nâng 
cao sự hiểu biết về bộ môn dân 
vũ cho các thành viên. Ngoài 
ra, CLB lồng ghép tuyên truyền 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương 
và hội cấp trên; xây dựng gia 
đình “5 không, 3 sạch”; rèn 
luyện phẩm chất của phụ nữ 
“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu- 
Đảm đang”…. 

Việc thành lập, ra mắt mô 
hình nhằm tạo sân chơi lành 
mạnh về tinh thần, giúp chị em 
trên địa bàn xã giao lưu, giải 
trí gắn các tiêu chí trong “xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” hiện nay. 

VĂN PHONG

Nội dung của “5 không” 
là không đói nghèo, không vi 
phạm pháp luật và tệ nạn xã 
hội, không có bạo lực gia đình, 
không sinh con thứ 3 trở lên, 
không có trẻ suy dinh dưỡng và 
bỏ học. “3 sạch” gồm sạch nhà, 
sạch bếp, sạch ngõ.

Cụ thể, thiết thực
Tiêu chí hàng đầu được các 

cấp hội chú trọng trong quá 
trình tham gia xây dựng nông 
thôn mới là môi trường. Tiêu 
chí này thể hiện mức độ nhận 
thức, lối sống và ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe con 
người; đồng thời là “bộ mặt” 
của địa phương.

Thường xuyên tổ chức các 
đợt tuyên truyền, cung cấp kiến 
thức xoay quanh việc bảo vệ 
môi trường; Hội LHPN xã Nhơn 
Phong (TX An Nhơn) nhận ra: 
Phương pháp nói - nghe không 
thực sự hiệu quả bởi chị em 
nghe rồi quên ngay. Môi trường 
chung lại mau chóng “bớt xanh” 
bởi rác thải sinh hoạt.

Sau một thời gian, Hội thành 
lập mô hình “phụ nữ dùng giỏ 
xách đi chợ”, hạn chế tối đa bì 
ny lông sử dụng ở chợ. Ngoài 
ra, để giải quyết số chai, lọ nhựa 
tích trữ ở nhà người dân, Hội 
mở nhiều đợt “đổi rác lấy quà”; 
người dân hào hứng tham gia, 
dần điều chỉnh thói quen sống 
xanh với môi trường.

Vui vẻ rủ hàng xóm cùng đi 

chợ với chiếc giỏ xách được Hội 
Phụ nữ xã tặng, chị Lê Thị Hằng 
(ở thôn Thanh Giang) chia sẻ: 
“Chiếc giỏ xách nhỏ lại mang 
đến lợi ích và niềm vui không 
nhỏ chút nào. Nó vừa nhắc 
chúng tôi có ý thức hơn với 
môi trường, vừa tạo dựng hình 
ảnh đẹp của người dân nơi đây 
trong quá trình xây dựng nông 
thôn mới nâng cao”.

Tương tự, tại Vĩnh Thạnh, để 
tiêu chí môi trường được người 
dân hiểu và cùng góp sức thực 
hiện, các cấp hội phụ nữ nỗ lực 
tuyên truyền bằng nhiều cách: 
Cử cán bộ là người dân tộc 
thiểu số đến từng hộ trò chuyện, 
hướng dẫn cách xử lý rác thải 
hợp vệ sinh tại nhà; xây dựng 
các bể chứa rác gồm bao bì, vỏ 
đựng thuốc bảo vệ thực vật đặt 
tại lối dẫn ra đồng…

Tự nguyện trở thành tuyên 
truyền viên sau nhiều lần cùng 
Hội Phụ nữ xã tìm hiểu thực 
trạng môi trường sống ở địa 
phương, chị Đinh Thị Nga (ở xã 
Vĩnh Hòa) cho biết: “Tôi nhận ra 
nếu điều chỉnh một số thói quen 
sinh hoạt thì môi trường sẽ mau 
được cải thiện. Để làm được 
điều đó, tôi và chị em trong hội 
tự mình làm gương rồi dần dần 
“kéo” thêm nhiều người cùng 
tham gia. Nhờ vậy, trong 2 năm 
gần đây, những tuyến đường 
hoa xuất hiện nhiều hơn, làm 
đẹp cho thôn xóm và được 
người dân chăm sóc kỹ lưỡng”.

“5 không, 3 sạch” 
xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã góp sức vào công tác xây dựng 
nông thôn mới thông qua phong trào “5 không, 3 sạch”. Với phương châm 
“thiết thực, dễ làm, hiệu quả”, các mô hình, hoạt động nhận được sự đồng 
tình, hưởng ứng tích cực từ phía người dân.

Đồng bộ, đa dạng
Hội LHPN TX Hoài Nhơn là 

một trong những đơn vị được 
đánh giá cao về việc vận động 
hội viên phụ nữ ở tuyến cơ sở 
cùng tham gia xây dựng nông 
thôn mới. Trong năm 2022, 
83,3% số hộ ở thị xã đạt 8 tiêu 
chí “5 không, 3 sạch”. 100% cơ 
sở hội đều có hoạt động tham 
gia xây dựng nông thôn mới 
như: Xây dựng đoạn đường tự 

quản về vệ sinh môi trường, 
thành lập mô hình “thôn, xóm 
xanh - sạch - đẹp”, vận động 
người dân đăng ký thu gom rác 
thải tập trung…

Ở cấp tỉnh, từ năm 2017 đến 
nay, Hội LHPN tỉnh đã xây 
dựng 22 công trình “đường hoa 
do phụ nữ chăm” tại 22 xã với 
tổng kinh phí 411 triệu đồng; 
duy trì các mô hình “chi hội phụ 
nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu”, “phụ 
nữ hạn chế sử dụng túi ny lông”, 
“trụ cờ kiểu mẫu”; vận động xây 
lò đốt xử lý rác thải tại các hộ gia 
đình; triển khai các hoạt động 
thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới tại xã Vĩnh Thuận (huyện 
Vĩnh Thạnh).

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
Hoàng Thị Thanh Nhã cho biết: 
“Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh 
chủ trương đổi mới, sáng tạo 
các hình thức tuyên truyền; tích 
cực giới thiệu các mô hình hiệu 
quả trong công tác truyền thông 
về môi trường; chú trọng tiêu 
chí “3 sạch” của cuộc vận động 
“xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”, góp phần xây dựng hiệu 
quả nông thôn mới, nông thôn 
mới nâng cao”.     DƯƠNG LINH

Trong giai đoạn 2017 - 2022, cuộc vận động “xây dựng gia đình 
5 không, 3 sạch” được các cấp hội LHPN ưu tiên thực hiện, với 5.752 
hộ dân đạt 8 tiêu chí trên. Riêng “3 sạch” gắn với tiêu chí số 17 về 
môi trường trong xây dựng nông thôn mới được 100% các cấp 
hội triển khai với trên 1.126 công trình, phần việc về bảo vệ môi 
trường, an toàn thực phẩm được thực hiện; phối hợp các ngành 
liên quan tổ chức 332 buổi truyền thông, tập huấn về phòng chống 
rác thải nhựa, thu hút 18.628 lượt hội viên tham gia…

Phụ nữ xã 
Nhơn Phong 
(TX An Nhơn)
dùng giỏ đi 
chợ để hạn 
chế bì ny lông 
thải ra môi 
trường. 
Ảnh: Hội LHPN 
xã Nhơn Phong

Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi cô con 
gái Nguyễn Hoàng Bảo Anh (SN 2007) dậy 
thì, chị Phạm Quang Kim Uyên (ở phường 
Lê Lợi, TP Quy Nhơn) thở phào nhẹ nhõm 
vì đã đúng khi chọn cách làm bạn với con.

Chị kể, khi nghe con hỏi về những đổi 
khác của cơ thể, chị biết con đã bắt đầu lớn. 
Vốn hiền lành, chững chạc; nhưng tính cách 
Bảo Anh lại thay đổi trong giai đoạn này. Bé 
trở nên nóng nảy hơn khi tranh luận với mẹ 
để bảo vệ ý kiến cá nhân. Đỉnh điểm là khi 
Bảo Anh “cảm nắng” với bạn cùng nhóm và 
có những biểu hiện khiến mẹ lo lắng.

Trước tình huống đó, chị Uyên chọn cách 
lắng nghe con trò chuyện, khéo léo đưa ra 
lời khuyên thay vì nổi nóng, cương quyết bắt 
con phải làm theo lời mình. Chị tâm sự: “Khi 
bước vào tuổi “ẩm ương”, trẻ sẽ dễ nổi nóng, 
nhu cầu chứng tỏ bản thân luôn thường trực. 
Thế nhưng, đây cũng là độ tuổi “vàng”, trực 
tiếp ảnh hưởng đến tính cách của trẻ về sau. 
Do đó, khi thấy con bước vào tuổi dậy thì, 

Đồng hành cùng con tuổi “ẩm ương”
Đứng trước ngưỡng cửa tuổi dậy thì, trẻ có 
nhiều thay đổi về tâm sinh lý, thậm chí, chủ 
động tạo khoảng cách với cha mẹ. Khi ấy, thay 
vì trách mắng con vì “nóng ruột”, nhiều người 
mẹ đã chọn cách kiên nhẫn lắng nghe, đồng 
hành, cùng con vượt qua khoảng thời gian 
nhạy cảm này.

tôi cùng chồng cố gắng dành nhiều thời gian 
trò chuyện, dặn dò con phải biết tự bảo vệ cơ 
thể, yêu thương bản thân”.

Nhờ sự nhẫn nại, kiên trì đồng hành cùng 
con, bé Bảo Anh dần ổn định tâm tính. Mẹ 
con từ đấy càng thêm gần gũi, gắn bó với 
nhau. Kinh nghiệm từ đứa con đầu đã giúp 
chị Uyên thêm tự tin, bình tĩnh khi đồng 
hành cùng con gái út Nguyễn Hoàng Châu 
Anh (SN 2011).

“Chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng 
đến sự dậy thì của trẻ. Bởi vậy, tôi chú ý hơn 
trong cách chọn sữa, bổ sung thêm Vitamin 
cần thiết để sức khỏe con gái được đảm bảo 
trong suốt quá trình dậy thì. Song song với 
đó, việc quan tâm đến đời sống tâm lý, tình 

cảm của Châu Anh cũng được 
vợ chồng tôi đặt lên hàng đầu”, 
chị chia sẻ.

Khác với mẹ con chị Uyên, chị 
Thái Thị Mỹ Dung (ở xã Nhơn 
Hậu, TX An Nhơn) lại có những 
khó khăn về giao tiếp với con trai 
Nguyễn Thái Vũ (SN 2005).

Luôn có thành tích học tập ổn 
định, lại siêng năng, chủ động đỡ 
đần việc nhà cho mẹ; thế nhưng, 
bước vào tuổi dậy thì, Vũ ít nói, 
hiếm khi chia sẻ các vấn đề riêng 
tư với cha mẹ.

“Tôi nghĩ, con ngại mở lòng 
vì khác biệt thế hệ và sợ cha mẹ lo lắng. Bởi 
vậy, tôi chủ động hỏi chuyện con, quan tâm 
hơn đến những người bạn cùng lớp. Tôi cũng 
thường xuyên thể hiện rằng mình luôn lắng 
nghe ý kiến, quyết định của con để con tin 
tưởng, tự tin cởi mở”, chị Dung nói.

Có lẽ được mẹ tôn trọng không gian riêng 
tư, Vũ dần chia sẻ suy nghĩ, nói nhiều hơn 
về những người bạn hay những băn khoăn 
của tuổi dậy thì. Vì được xây dựng cảm giác 
tin tưởng, giờ đây, cậu bé đã mạnh dạn hơn, 
trưởng thành hơn trong giao tiếp. “Nhờ mẹ 
lắng nghe, ba kiên trì định hướng, em cảm thấy 
an tâm khi trải qua quãng thời gian dậy thì. Với 
em, gia đình là chỗ dựa vững chắc trong mọi 
tình huống”, Vũ chia sẻ.                    DIỆU NGỌC

Chị Uyên lắng nghe, tâm sự cùng con gái Châu Anh.    Ảnh: D.NGỌC
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Nâng cao nhận thức 
về an toàn, vệ sinh lao động

“Mềm hóa” qua hội thi
Đầu tháng 10.2022, Sở LĐ-

TB& XH, Cục An toàn lao động 
(Bộ LĐ-TB&XH) và Trung tâm 
Hỗ trợ pháp luật và Phát triển 
nguồn nhân lực (Hiệp hội DN 
nhỏ và vừa Việt Nam) phối hợp 
với UBND huyện Tây Sơn tổ 
chức Hội thi tìm hiểu về thực 
hiện pháp luật An toàn, vệ sinh 
lao động (ATVSLĐ). 3 đội thi 
đến từ Công ty TNHH Công 
nghiệp Able Tây Sơn, Công ty 
CP May Tây Sơn, Công ty CP 
Du lịch Hầm Hô Rosa Alba đã 
tham gia 4 phần thi: Chào hỏi; 
lý thuyết, trắc nghiệm; tình 
huống; tiểu phẩm. 

Trong các phần thi, phần thi 
xử lý tình huống và tiểu phẩm 
phản ánh rõ nét nhận thức của 
người lao động (NLĐ) đối với 
pháp luật ATVSLĐ. Đối với 
phần thi tình huống, NLĐ vừa 
phân tích, đưa ra hướng xử 
lý, vừa phải tư duy, vận dụng 
hiểu biết pháp luật để trả lời 
các câu hỏi phụ do thành viên 
ban giám khảo đặt ra. 

Ở phần thi tiểu phẩm, các 
đội xây dựng các kịch bản liên 
quan vấn đề ATVSLĐ gắn với 
bối cảnh sản xuất, kinh doanh 
của đơn vị, DN mình. Đơn cử, 
Công ty CP May Tây Sơn lấy 
bối cảnh ở xưởng cắt vải, nhân 
viên sử dụng máy cắt vòng 
đang vừa thao tác vừa mang 
tai phone nghe nhạc. Đáng nói, 
nhân viên không mang bao tay 
bảo hộ. Khi an toàn vệ sinh 
viên của công ty đi kiểm tra, 
nhắc nhở, có tình trạng chống 
chế, đợi kiểm tra mới thực hiện 
đủ các quy định về ATVSLĐ; 
đến khi an toàn vệ sinh viên rời 
đi, mọi thứ lại quay về như cũ. 
Không may, tai nạn lao động 

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh đối thoại với NLĐ về pháp luật ATVSLĐ.                                                                                                                            Ảnh: N.M  

xảy ra khi nhân viên bị máy 
cắt vòng cắt vào tay, cả tổ lúng 
túng trong xử lý…

Chị Huỳnh Lâm Hà Giang, 
NLĐ Công ty CP May Tây 
Sơn, chia sẻ: “Thông qua các 
tình huống trên sân khấu, các 
quy định pháp luật ATVSLĐ 
được truyền tải mượt mà, 
thuyết phục. Đội thi của tôi 
đã cố gắng xây dựng các nhân 
vật, lời thoại thật gần gũi với 
cuộc sống thường ngày để câu 
chuyện thực hơn, thuyết phục 
hơn, tạo được ấn tượng trong 
khán giả”. 

Chị Lê Thị Kim Thảo, NLĐ 
Công ty TNHH Công nghiệp 
Able Tây Sơn, nói thêm: “Được 
tổ chức dưới dạng hội thi, các 
đội mất nhiều thời gian để 
chuẩn bị, cập nhật kiến thức 
nhưng bù lại, sau khi kết thúc 
hội thi, các quy định của pháp 
luật lan tỏa, được người xem 
ghi nhớ lâu hơn. Thông qua 

hội thi, tôi hiểu biết thêm về 
quyền lợi, trách nhiệm của 
NLĐ trong thực hiện các quy 
định về tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, để một ngày nào 
đó nếu mình hay đồng nghiệp 
rơi vào tình huống tương tự, 
sẽ biết cách vận dụng, xử lý”. 

Bà Phạm Thị Thúy, Phó 
trưởng Phòng Huấn luyện, 
Thông tin An toàn lao động 
(Cục An toàn lao động), nhận 
định: “Chúng tôi nhận thấy 
được sự hưởng ứng của NLĐ, 
sự quan tâm của lãnh đạo DN, 
lãnh đạo địa phương đối với 
hội thi. Như vậy là chúng ta 
đã bước đầu đạt được các hiệu 
quả, hiệu ứng truyền thông. 
Trong thời gian tới, bên cạnh 
những khóa tập huấn chuyên 
sâu về chính sách mới liên 
quan đến pháp luật ATVSLĐ, 
cần có thêm nhiều hình thức 
đổi mới, thu hút người lao 
động như hội thi lần này”.

Đối thoại trực tiếp 
Hình thức đối thoại trực 

tiếp với NLĐ tại DN về pháp 
luật lao động, trong đó có 
pháp luật  về NLĐ được 
Hội đồng NLĐ tỉnh tổ chức 
thường xuyên hằng năm. 

Tại Hội nghị đối thoại 
về thực hiện pháp luật NLĐ 
trong DN năm 2022, Hội đồng 
đã nhận được các câu hỏi như: 
Những trường hợp tai nạn lao 
động nào được trợ cấp hằng 
tháng; chế độ phụ cấp đối 
với an toàn vệ sinh viên tại 
DN; bị tai nạn lao động trong 
thời gian thử việc thì có được 
trợ cấp không; điều kiện, thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động huấn 
luyện NLĐ… Các thành viên 
Hội đồng đã dẫn dắt các quy 
định pháp luật, có những trao 
đổi, phân tích cụ thể để NLĐ 
hiểu chính sách, tự bảo vệ 
quyền lợi của mình, góp phần 

xây dựng quan hệ lao động  
hài hòa. 

Từ có thông tin, hiểu biết 
pháp luật về NLĐ, bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, nhiều nạn nhân tai 
nạn lao động đã được bảo vệ 
về quyền lợi khi xảy ra tai 
nạn. Anh Lê Quốc Đạt (công 
nhân Xí nghiệp 380, Công ty 
CP Phú Tài, nạn nhân của tai 
nạn lao động bị giá đỡ ngã đè 
trúng chân) cho biết: “Khi tôi 
bị tai nạn lao động, DN đã kịp 
thời sơ cứu, đưa đi cấp cứu, 
điều trị, thanh toán khoản 
đồng chi trả và những chi 
phí không nằm trong danh 
mục do BHYT chi trả. Công 
ty tham gia đầy đủ BHXH, 
BHYT cho tôi nên tôi được 
hưởng đầy đủ các chế độ theo 
quy định”. 

Bị mất một phần cánh tay 
phải do tai nạn lao động trong 
quá trình làm việc, chị Hồ Thị 
Diễn (công nhân Công ty CP 
Thủy sản Bình Định) đã được 
DN hỗ trợ nhiều mặt, trong 
đó giới thiệu chị thực hiện 
giám định y khoa xác định 
mức độ suy giảm khả năng 
lao động, được điều trị, điều 
dưỡng, phục hồi chức năng 
lao động theo quy định pháp 
luật; bố trí công việc phù hợp 
với sức khỏe, tạo điều kiện 
để chị tiếp tục làm việc tại 
công ty… 

“Tất cả những hỗ trợ theo 
đúng quy định pháp luật này 
giúp tôi vượt qua giai đoạn 
khủng hoảng sau tai nạn. Hơn 
hết là niềm vui được tiếp tục 
làm việc, lao động, có thu 
nhập để đảm bảo cuộc sống, 
lo cho con”, chị Diễn nói. 

NGUYỄN MUỘI

 Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh, Chi hội Bác Ái Tuy 
Phước, Chi hội Tương chao đậu 
hũ 3 Phù Cát phối hợp tặng 
100 suất quà cho học sinh khó 
khăn Trường Tiểu học Canh Hòa 
(huyện Vân Canh) với tổng giá trị 
30 triệu đồng vào chiều 27.10. 
Mỗi suất quà gồm vở, bút, sữa, 
gạo, áo ấm… do hai chi hội vận 
động nhà hảo tâm hỗ trợ.
 Ngày 28.10, Hội CTĐ TP 

Quy Nhơn đã ra mắt CLB tình 
nguyện viên Nhân Tâm với 17 
thành viên (ảnh). 

Hoạt động chính của CLB là 
nấu cơm tình thương cấp phát 
cho bệnh nhân khó khăn ở các 
cơ sở y tế trên địa bàn TP Quy 
Nhơn. KHÁNH HUÂN

TIN VẮN

Ảnh: Hội CTĐ TP Quy Nhơn

Chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Có gần 1.900 người dân từ 60 tuổi trở 

lên, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) 
là một trong những địa phương có đông 
người cao tuổi (NCT) nhất thành phố. 
Dù gặp không ít khó khăn khách quan, 
nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, Hội NCT 
phường và các hội, đoàn thể đã không 
ngừng nâng cao chất lượng tiếp sức, hỗ 
trợ, chăm lo hiệu quả NCT có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Theo ông Phan Đắc Minh, Chủ tịch 
Hội NCT phường Nhơn Bình, có được 
điều này trước hết là nhờ việc Hội tổ chức 
củng cố, kiện toàn nhân sự của Hội và cả 
9 chi hội với đa số là người mới từ đầu 
năm. Các hoạt động theo đó đã khắc phục 
những tồn tại, hạn chế trước đây, dần trở 
nên bài bản. Chất lượng hoạt động nâng 
lên đã thu hút thêm 102 hội viên trong 9 
tháng qua, nâng tổng số hội viên lên 1.498 
người (chiếm 80% so với tổng số người 
từ 60 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa 
bàn phường). 

Công tác thu hút nguồn lực, vận động 
nhà hảo tâm cũng có những chuyển biến. 
Từ đầu năm đến nay, phường đã tổ chức 
thăm ốm 140 cụ với số tiền hỗ trợ 7,2 triệu 

 Trao quà hỗ trợ cụ Lê Thị Sum ở khu phố 1 hay ốm đau.
 Ảnh: Hội CTĐ phường Nhơn Bình 

đồng; tổ chức lễ tang cho 105 cụ; tổ chức 
chúc thọ, mừng thọ cấp phường 262 cụ với 
số tiền hơn 100 triệu đồng. 

“Cùng với việc chăm lo cho NCT, Hội 
động viên các ông, các bà, các cụ tập luyện 
TDTT để tăng cường sức khỏe. 100% NCT 
của phường đã tiêm mũi vắc xin Covid-19 
thứ hai và tăng dần số người tiêm mũi 3, 
mũi 4. Hội phấn đấu tăng số hội viên đạt 

90% số người trên 60 tuổi toàn phường, để 
có điều kiện nắm bắt, kịp thời hỗ trợ số 
người gặp khó khăn”, ông Minh cho hay.

Cùng với Hội NCT của phường, các 
hội, đoàn thể khác cũng luôn dành sự 
quan tâm đến số người già sống neo đơn, 
khuyết tật, hay ốm đau. Để không trùng 
lắp đối tượng nhận quà hỗ trợ với Hội 
NCT phường, các hội, đoàn thể lựa chọn 
số người chưa phải là hội viên, số cao 
tuổi nằm một chỗ, bệnh nặng không ai 
chăm sóc. 

Ở khu phố 7, cụ Phan Thị Lùn sống neo 
đơn, hay đau ốm vặt hay cụ Đỗ Thị Diền bị 
khiếm thị ở cùng cô con gái bị thiểu năng 
trí tuệ thường được Hội CTĐ phường ghé 
thăm, tặng gạo, nhu yếu phẩm. 

“Chúng tôi luôn phối hợp, thông tin 
cho nhau, đi đến tận nhà, trao tận tay để 
đảm bảo mọi NCT khó khăn đều có quà 
hỗ trợ dịp lễ, tết. Với nhiều người già, nhất 
là số không nơi nương tựa, việc chúng tôi 
đến có thêm những ý nghĩa, được họ trông 
mong như chờ con cháu ruột rà đến thăm 
vậy”, bà Nguyễn Thị Xuân Bông, Chủ tịch 
Hội CTĐ phường Nhơn Bình, cho biết.

NGỌC NGA
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Bình Định

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

Dồn lực khắc phục các hư hỏng 
mặt đường trên QL 1

Các đơn vị quản lý, khai thác 
tuyến QL 1 đoạn qua địa bàn 
tỉnh đang tích cực sửa chữa 
các vị trí hư hỏng mặt đường 
để đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông, hạn chế các vụ 
tai nạn có nguyên nhân từ hạ 
tầng đường sá. 

Tuyến QL 1 đi qua địa bàn 
tỉnh có tổng chiều dài hơn  
118 km, đang được vận hành, 
quản lý bởi 3 đơn vị: Công ty 
Quản lý & sửa chữa đường bộ 
Bình Định, Công ty CP BOT Bắc 
Bình Định và Công ty TNHH 
Đầu tư BOT Bình Định. 

Gần đây, người dân rất bức 
xúc trước tình trạng xuất hiện 
dày đặc ổ gà, mặt đường bong 
tróc, rạn nứt thành mảng lớn gây 
mất ATGT trên tuyến. Hiện nay, 
hầu hết các hư hỏng mặt đường 
lớn trên tuyến gần như đã được 
sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, 
tại thời điểm đoàn công tác (gồm 
Ban ATGT tỉnh, Văn phòng Quản 
lý đường bộ III.4 và Phòng CSGT 
CA tỉnh) kiểm tra mới đây, vẫn 
còn nhiều điểm trên tuyến QL 1 
tuy đã được khắc phục nhưng 
chưa đảm bảo. 

Cụ thể, tại Km1125 - 
Km1143+270, Km1148+582 - 
Km1153 (đoạn qua địa bàn TX 
Hoài Nhơn), Km1212+400 - 
Km1218+850 (TX An Nhơn, 
huyện Tuy Phước), Km1230+700 - 
Km1243+280 (huyện Tuy Phước 
và TP Quy Nhơn), mặt đường 
một số vị trí đã sửa chữa nhưng 
có dấu hiệu rạn nứt, gồ ghề. 
Nhiều đoạn lề đường bị đọng 
nước nhưng chưa được đầu tư 
xây dựng hệ thống rãnh thoát 
nước. Một số vị trí mắt phản 
quang bị mờ; cây, cỏ mọc cao 
che khuất cọc tiêu, biển báo làm 
ảnh hưởng đến việc quan sát khi 
tham gia giao thông. 

Ông Trần Ngọc Dũng, Tổng 
Giám đốc Công ty CP BOT Bắc 

Ban ATGT tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị khẩn trương khắc phục các bất cập về mặt đường trên  
tuyến QL 1.                                                                                                                                                                                                                                        Ảnh: K.A

thiết. Bởi thời gian qua, trên 
tuyến này đã xảy ra một số vụ 
TNGT, khi nạn nhân vấp phải 
ổ gà trên đoạn đường đang sửa 
chữa, ngã xuống đường, bị xe  
ô tô đầu kéo đang lưu thông 
cùng chiều cán qua người. 

Ông Trần Thái Hòa, Trưởng 
Văn phòng Quản lý đường bộ 
III.4 (Khu Quản lý đường bộ III), 
cho biết, hiện việc xử lý ổ gà đã 
đạt trên 3.500 m2, đoạn sình lún 
trên 300 m2; dự kiến tuần đầu 
tháng 11 này sẽ hoàn thành việc 
khắc phục các hư hỏng, đặc biệt 
là các ổ gà. Để đạt tiến độ đề ra, 
Văn phòng Quản lý đường bộ 
III.4 đang đôn đốc các đơn vị bảo 
dưỡng, khai thác đẩy nhanh tiến 
độ thi công, khắc phục các hư 
hỏng, sình lún mặt đường. 

“Yêu cầu đặt ra là phải đảm 
bảo cho người và phương tiện 
lưu thông êm thuận và an toàn; 
kiên quyết không để xảy ra sự cố 
TNGT đáng tiếc liên quan đến 

bất cập về hạ tầng”, ông Hòa 
khẳng định.

Theo Chánh Văn phòng 
Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn 
Chiến, qua kiểm tra dọc tuyến, 
nhìn chung các đơn vị đang tập 
trung khắc phục hư hỏng mặt 
đường. Tuy nhiên, để đảm bảo 
ATGT, tăng hiệu quả khai thác 
công trình đường bộ, Ban ATGT 
tỉnh vẫn sẽ tiếp tục duy trì công 
tác kiểm tra, giám sát tiến độ 
thi công các dự án. Đồng thời, 
phát hiện, khắc phục các hư 
hỏng mới phát sinh, ngăn chặn 
không để tồn tại ổ gà, sình lún, 
lún trồi, hằn lún vệt bánh xe, 
mặt đường bị đọng ngập nước 
làm thu hẹp mặt đường gây mất 
ATGT trên tuyến.

Bên cạnh việc đôn đốc tiến 
độ, các đơn vị thi công cũng phải 
chú ý đến chất lượng công trình, 
thường xuyên thực hiện quản lý, 
bảo dưỡng, đảm bảo trật tự an 
ATGT trên tuyến.          KIỀU ANH

Ngày 24.10, Bộ CA tổ chức 
Hội nghị trực tuyến tổng kết cao 
điểm kiểm tra, xử lý các hành 
vi vi phạm trật tự, ATGT. Bình 
Định là 1 trong 26 địa phương 
trên cả nước có tình hình TNGT 
giảm trên cả 3 mặt được tuyên 
dương tại Hội nghị.

Qua 3 tháng triển khai thực 
hiện kế hoạch cao điểm kiểm 
tra, xử lý các hành vi vi phạm 
trật tự ATGT, lực lượng CSGT 
toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác 
điều tra cơ bản, kiểm soát và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm, 
góp phần ổn định tình hình trật 
tự ATGT, kéo giảm TNGT. Từ 
ngày 20.6 - 20.9, toàn tỉnh xảy ra 
24 vụ TNGT, làm chết 27 người, 
bị thương 7 người; so với 3 tháng 
trước liền kề giảm 17 vụ, giảm 
12 người chết, giảm 11 người  

Chiều 27.10, CA tỉnh và 
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 
tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm 
thực hiện quy chế phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm 
tại Khu Kinh tế Nhơn Hội và 
các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. 

Theo đánh giá tại Hội 
nghị, thời gian qua, tình hình 
ANTT tại Khu Kinh tế Nhơn 
Hội và các khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh được duy 
trì ổn định, góp phần thu hút 
được nhiều dự án đầu tư. Tuy 
nhiên, ở từng thời điểm, tại 
một số nơi vẫn xảy ra phạm 
pháp hình sự, cháy nổ, ô 
nhiễm môi trường. Trong khi 
đó, tình hình khiếu kiện của 
người dân liên quan đến công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bằng và tái định cư còn diễn 
biến phức tạp; một bộ phận 
người dân nhận thức còn hạn 
chế, cố tình khiếu kiện đông 
người, cản trở thi công, gây 
phức tạp về ANTT.  

Trong bối cảnh đó, CA 
tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh 
tế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ 
hơn nhằm đảm bảo an ninh 
nội bộ, an ninh kinh tế, bảo 
vệ bí mật Nhà nước; thường 
xuyên tổ chức tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật, duy trì 
có hiệu quả phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
tại các DN trong khu kinh tế, 
khu công nghiệp. Định kỳ có 
kế hoạch kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật tại các DN, 
kịp thời phát hiện, xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật. 
Đồng thời, hướng dẫn các DN 
củng cố lực lượng bảo vệ đủ 
về số lượng và đảm bảo chất 
lượng, làm nòng cốt trong 
phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc.         

 MINH NGỌC

Tai nạn giao thông tại Bình Định giảm cả 3 tiêu chí

Đảm bảo an ninh 
cho doanh nghiệp 
trong khu kinh tế, 
khu công nghiệp

Lực lượng CSGT kiểm tra một trường hợp xe tải cơi nới thành thùng.                 Ảnh: T.L

bị thương.
Trong đó, lực lượng CSGT đã 

xử lý nghiêm tình trạng phương 
tiện vận tải hàng hóa vi phạm 
quy định về cơi nới thùng xe 

và chở hàng quá trọng tải, quá 
khổ, phương tiện thay đổi kích 
thước thùng xe khi tham gia giao 
thông đường bộ. Qua rà soát, 
toàn tỉnh có 8.465 cá nhân, DN 

kinh doanh vận tải, với tổng số 
12.650 phương tiện; trong đó có 
8.120 phương tiện có biểu hiện 
cơi nới thành thùng xe. 

Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã 
tổ chức làm việc, tuyên truyền, 
vận động đối với 394 DN, 743 
cá nhân kinh doanh vận tải (có 
sự tham gia của 1.648 lái xe), 
vận động tháo cắt thành thùng 
xe cơi nới đối với 2.194 phương 
tiện. Gần 6.000 phương tiện còn 
lại sau khi bị CSGT xử lý đã tự 
giác tháo cắt thành thùng xe theo 
đúng quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng CA 
toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, chủ động phối hợp 
với các cơ quan truyền thông ở 
Trung ương và địa phương tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về trật tự ATGT. Yêu 

cầu 1.648 chủ DN vận tải thủy, 
lái xe, chủ bến bãi ký cam kết 
không bốc xếp hàng hóa, chở 
hàng quá vạch dấu mớn nước 
an toàn… 

Qua 3 tháng thực hiện cao 
điểm, lực lượng CSGT đã phát 
hiện, xử lý 18.084 trường hợp 
vi phạm, phạt tiền hơn 40 tỷ 
đồng, tước giấy phép lái xe 
3.160 trường hợp, tạm giữ 3.859 
phương tiện các loại.

Từ nay đến tết Nguyên đán 
2023, lực lượng CSGT tiếp tục 
tăng cường tuần tra, kiểm soát 
trên các tuyến, địa bàn được 
phân công, quản lý theo kế 
hoạch. Thực hiện tốt công tác 
điều tra cơ bản, tổ chức điều 
tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT 
thông liên quan đến nồng độ 
cồn, chất ma túy.              T.LONG

Bình Định, cho biết, đơn vị đã 
có thêm nguồn kinh phí khoảng 
6 tỷ để sửa chữa khắc phục 
các hư hỏng mặt đường. Dự 
kiến trong tháng 11 này sẽ sửa 
chữa, khắc phục dứt điểm các 
hư hỏng phát sinh trong tổng số  
16.000 m2 mặt đường bị hư hỏng 
trong đợt mưa vừa qua do đơn 
vị khai thác, quản lý. 

Trong khi đó, ông Nguyễn 
Quốc Bảo, Phòng Kỹ thuật của 
Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình 
Định, cho biết: “Đơn vị đang 
tập trung xử lý bằng vật liệu bê 
tông nhựa nguội phối đá dăm 
gia cố xi măng để xử lý các ổ gà. 
Còn phần rạn nứt lớn sẽ kiểm 
tra, thống kê lại khối lượng rồi 
tiến hành sửa chữa triệt để ngay 
trong tháng 11 tới”.

Có thể nói, QL 1 là tuyến 
đường huyết mạch có vị trí hết 
sức quan trọng trong quá trình 
phát triển KT-XH của tỉnh nói 
riêng và cả nước nói chung. 
Chính vì vậy, việc khẩn trương 
khắc phục các hư hỏng, bất 
cập trên tuyến là hết sức cần 
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

Buông xuôi thì dễ, 
vượt lên mới quý!

Từ “cậu ấm” thành 
“người khuyết tật”

Ngồi dưới sân khấu thấy con 
cười khi nhận Giải thưởng có ý 
nghĩa tinh thần lớn lao ấy, bà 
Đặng Thị Thúy Hạnh, mẹ Huy, 
lén lau nhanh những giọt nước 
mắt không ngừng tuôn. Bà bảo 
mình hạnh phúc vì đã nhìn thấy 
lại “nụ cười rạng rỡ” trên gương 
mặt đứa con duy nhất. 

Bà kể, đến tận 10 năm sau 
khi lập gia đình mới sinh ra Huy, 
kinh tế không khá giả gì nhưng 
bao tình thương dồn hết cho 
con, ông bà không để con thiếu 
thốn điều gì. Từ nhỏ, Huy tỏ ra 
rất hiểu chuyện, hiền, ngoan, 
luôn cố gắng học tập, tham gia 
nhiệt tình các hoạt động thi đua, 
văn nghệ, TDTT để đền đáp tình 
cảm mọi người dành cho mình 
và làm ba mẹ vui lòng. Huy ôm 
ấp mơ ước trở thành một bác sĩ 
quân y hoặc một diễn viên tài 
năng, nổi tiếng. 

Vậy mà, năm 2014, khi đang 
học lớp 10, Huy bị đau đầu, bác 
sĩ chẩn đoán bị tụ máu não, phải 
mổ. Để rồi, sau hai ngày hôn mê, 
Huy tỉnh dậy trên giường bệnh 
và hoảng loạn khi không còn 
nhìn thấy ánh sáng nữa. 

l Ắt hẳn rất khó khăn để 
chấp nhận thực tế quá phũ 
phàng. Lúc ấy anh nghĩ gì?

- Ba mẹ và tôi nghĩ, chắc có 
sơ suất gì và cần thời gian để 
đôi mắt tôi hồi phục. Suốt một 
tháng ròng, tôi không ngủ được, 
mở mắt không thấy gì, buồn, 
chán, tôi sụt mất 15 kg. Dù biết 
hy vọng rất mong manh nhưng 
cả nhà tôi không từ bỏ. Ba mẹ 
tôi quá đau lòng, lao lực, đã thi 
nhau đổ bệnh. 

Nhà tôi đã không còn gì từ 
mùa hè năm ấy. Phải có tiền 
chạy chữa đôi mắt cho tôi, tiền 
mua thuốc chữa khớp háng cho 
ba, thuốc điều trị bệnh u xơ tử 
cung cho mẹ nên đành phải bán 
căn nhà trong hẻm nhỏ chứa 
đựng biết bao niềm vui, ký ức 
tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ của 
tôi. Nhưng rồi, sau tất cả mọi 
cố gắng là sự thất vọng não nề. 
Hằng đêm, nằm nghe ba mẹ nén 
tiếng thở dài, cảm nhận sự xót 
xa, tuyệt vọng tột cùng, tôi đã 
hoàn toàn mất phương hướng. 

l Anh từng chia sẻ đã nghĩ 
đến việc “giải thoát”, vậy điều gì 
“neo” anh lại với cuộc đời này?

- Thật sự lúc ấy, tôi từng 
nghĩ: “Hay là mình chết đi, ba 
mẹ có đỡ khổ hơn không?”.  
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Tôi là 
đứa con duy nhất của ba mẹ, 
sau cả hơn một thập niên chờ 

Tại Lễ kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, chàng thanh niên khiếm thị Trần Nhật Huy  
(23 tuổi, ở TP Quy Nhơn) đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cấp tỉnh 
năm 2022. Huy rất vui, vì trải qua bao thử thách nghiệt ngã của số phận, anh vẫn làm được điều mình mong 
muốn, đó là “phiên bản hiện tại của chính mình phải tốt hơn những phiên bản trước”.

Huy có kế hoạch tham gia lớp y sĩ y học cổ truyền để có thể xoa bóp, bấm huyệt và 
trị liệu cho khách hàng có nhu cầu.                                                                                      Ảnh: N.T   

đợi, họ hạnh phúc đón tôi vào 
đời. Nếu tôi không còn, ba mẹ 
có chịu thêm được nỗi đau mất 
đứa con duy nhất này không? 
Chính vì vậy, trước mặt ba mẹ, 
tôi luôn nỗ lực để giấu nhẹm 
nỗi buồn, tỏ rõ thái độ sống 
“đã chấp nhận nghịch cảnh số 
phận”; thấy tôi như vậy, ba mẹ 
tôi dần dần yên lòng theo. 

Còn với người khác, tôi tự ti 
lắm. Bạn bè tâm lý, hay đến nhà 
rủ tôi đi chơi, đi ăn uống nhưng 
tôi luôn từ chối khéo. Nằm một 
mình, tôi thường ứa nước mắt. 
Ký ức về lúc sinh ra lành lặn, lớn 
lên, đến trường học tập, vui chơi 
như bao người, bản thân không 
ngừng nỗ lực phát triển để đáp 
lại công ơn ba mẹ không thôi 
ám ảnh. Nhưng giờ, tất cả điều 
đó đã được tôi nén chặt, cất kỹ 
trong sâu thẳm cõi lòng mình. 

Vượt lên số phận
Xác định rõ tâm thế phải 

bước tiếp trên con đường đời 
gập ghềnh, chông chênh, chàng 
thanh niên khuyết tật nhiều 
nghị lực Trần Nhật Huy nỗ lực 
học tập và làm việc. Anh tự học 
tiếng Anh, tiếng Nhật, tham gia 
lớp học đàn, học nghề đan nhựa 
giả mây rồi nhận sản phẩm về 
làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. 
Ba năm trước, anh tìm hiểu về 
Hội Người mù tỉnh và xin phép 
ba mẹ gia nhập Hội. Được Hội 
tạo điều kiện, anh học chữ 
Braille, tin học, cách sử dụng 
điện thoại thông minh dành 
cho người mù, cách sử dụng 
gậy định hướng, học nghề xoa 
bóp bấm huyệt, làm chổi đót, 
tăm tre… 

l Anh thấy mình đã nhận 
lại được những điều gì từ các 
lớp học ấy? 

- Nhiều chứ. Chiếc gậy giúp 
dò đường, đi lại thuận tiện. 

Chiếc điện thoại thông minh 
giúp cập nhật thông tin cuộc 
sống, tạo lập và duy trì nhiều 
mối quan hệ bạn bè, công việc, 
đặc biệt thông qua các trang 
mạng xã hội. Tôi đã có thể 
soạn văn bản, gửi email trên 
máy tính. 

Trước đây, mỗi khi muốn 
về quê ngoại ở huyện Tây Sơn 
chơi, tôi phải chờ lúc ba hay 
mẹ có thời gian rảnh. Giờ thì 
tôi có thể tự đi khắp nơi mà ba 
mẹ vẫn yên tâm. Tôi gọi xe đến 
tận nhà đón. Xe dừng ở điểm 
hẹn, tôi gọi người thân ra chở 
về nhà. 

Bạn bè của tôi cũng ngày 
càng nhiều, trong đó có những 

bạn làm quen từ Facebook, 
Zalo. Đa số họ quý mến, chia 
sẻ hoàn cảnh khó khăn nên tôi 
ngày càng thoải mái và tự tin.  

Điều tôi hướng tới là tiếp 
tục nghiên cứu, sử dụng thành 
thạo các thiết bị hỗ trợ dành 
cho người mù để cuộc sống của 
mình thêm thuận lợi.

l Còn với các lớp học nghề 
thì sao?  

- Tôi đã nắm bắt được kỹ 
thuật, kỹ năng làm một số 
nghề và có thu nhập, phụ giúp 
ba mẹ. Hiện tại, tôi đang gắn 
bó với nghề xoa bóp bấm huyệt 
tại một cơ sở ở TP Quy Nhơn, 
cho thu nhập ổn định khoảng 
10 triệu đồng/tháng. Vốn kiến 
thức tiếng Anh và tiếng Nhật tự 
học hóa ra lại rất hữu ích trong 
công việc. Ở cơ sở, chỉ mình tôi 
có thể giao tiếp bằng ngoại ngữ 
nên hầu như khách nước ngoài 
đều do tôi phụ trách. Có động 
lực, có môi trường thực hành, 
tôi dành thời gian rảnh mở rộng 
vốn kiến thức ngoại ngữ và cập 
nhật thông tin về sự phát triển 
của Quy Nhơn, Bình Định đặng 
giới thiệu, trao đổi với khách 
nước ngoài. 

Tìm thấy niềm vui trong 
công việc lại làm ra tiền, tôi đã 
hoàn toàn cất bỏ sự tự ti là “gánh 
nặng của ba mẹ và xã hội”. Tôi 
đã có tiền để mua những thứ 
mình muốn, mua quà tặng bạn 
bè, chủ động rủ bạn bè đi ăn 

uống, giải trí, giúp đỡ bạn và 
những người khó khăn quanh 
mình. Đồng thời, tôi còn tích lũy 
một khoản dành cho việc học tập 
và cuộc sống trong tương lai. 

Sống đẹp, sống có ích
Từ tận cùng của tuyệt vọng, 

Huy đã chọn sống và vươn lên, 
cùng với ý thức trách nhiệm với 
bản thân và ba mẹ. Những lần 
dự lễ kỷ niệm hay tham gia liên 
hoan do Hội Người mù tỉnh tổ 
chức, Huy thường chọn ngồi 
giữa những thanh niên đồng 
tật như mình, kể cho họ nghe 
về những chuyến du lịch khi 
còn sáng mắt, về vẻ đẹp của 
quê hương, đất nước. Rồi hẹn 
hôm nào cùng nhau đón taxi đi 
ra ngoài, hít thở khí trời, lắng 
nghe âm thanh cuộc sống. 

Theo Chủ tịch Hội Người mù 
tỉnh Nguyễn Hùng Thanh, Huy 
là một tuyên truyền viên rất tích 
cực của Hội, nâng đỡ hiệu quả 
tinh thần nhiều hội viên trẻ tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn, thuyết 
phục thành công nhiều người 
có ý nghĩa buông xuôi, gieo 
trong họ niềm lạc quan và hy 
vọng sống tiếp. 

l  Khi bước lên sân khấu 
nhận Giải thưởng “Thanh niên 
sống đẹp” cấp tỉnh năm 2022, 
anh đã nghĩ gì?

- Tôi đã hơi “run” khi được 
xướng tên và lên sân khấu nhận 
Giải thưởng. Tôi nhận thức rõ, 
đây là phần thưởng dành cho 
những bạn trẻ theo đuổi lối 
sống có lý tưởng, bản lĩnh, trách 
nhiệm với bản thân, gia đình 
và xã hội. 

Bởi vậy, thời gian tới, tôi sẽ 
tiếp tục nỗ lực để không ngừng 
phát triển bản thân, sống có ích, 
truyền năng lượng tích cực cho 
xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ 
gặp hoàn cảnh không may mắn 
như mình. 

l Có vẻ như anh đã có định 
hướng cho tương lai?

- Đúng vậy. Tôi đang chờ 
Trung ương Hội Người mù Việt 
Nam mở lớp trung cấp y sĩ y 
học cổ truyền và lớp máy tính 
văn phòng. Lớp nào mở trước, 
tôi sẽ đăng ký học, sau đó tiếp 
tục học lớp kia. 

Tôi đang háo hức với lớp y 
sĩ, bởi khi mắt còn sáng, tôi đã 
mơ ước trở thành bác sĩ quân 
y. Giờ đây, bằng cách nào đó, 
tôi vẫn có thể “chữa bệnh cứu 
người”. Còn kiến thức tin học 
thì rất rộng lớn, tôi xác định 
phải luôn cập nhật, nâng cao. 
Sau này, tôi có thể hỗ trợ Hội 
Người mù tỉnh mang tin học 
đến với nhiều người mù, tạo 
điều kiện để họ vươn lên.

l  Cảm ơn anh. Chúc anh 
sớm đạt được tâm nguyện! 

NGỌC TÚ (Thực hiện)

Trần Nhật Huy nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cấp tỉnh năm 2022. 
Ảnh: NVCC
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

(BĐ) - Sáng 29.10, tại Hà Nội, Viện 
Báo chí ( trực thuộc Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền) long trọng tổ 
chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập 
(1962 - 2022).

Ngày 16.1.1962,  Khoa Báo chí 
được thành lập theo Nghị quyết số 
36 - NQ/TƯ của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến 
tháng 1.2019, Khoa Báo chí đổi tên 
thành Viện Báo chí theo Quyết định 
số 6591-QĐ/HVCTQG của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh trên cơ sở sáp nhập Khoa Báo chí 
và Viện Nghiên cứu Báo chí - Truyền 
thông (trực thuộc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền). 

60 năm qua, Khoa Báo chí (Viện Báo 
chí ngày nay) đã có những đóng góp 
quan trọng vào sự nghiệp báo chí cách 
mạng Việt Nam trong việc đào tạo, bồi 
dưỡng, nghiên cứu khoa học về lĩnh 
vực báo chí - truyền thông. Viện Báo 
chí đã đào tạo được gần 20.000 sinh 
viên, học viên, nghiên cứu sinh cho các 
cơ quan báo chí - truyền thông; nghiên 
cứu khoa học phát triển lý luận về lĩnh 
vực báo chí - truyền thông; tham gia 

chương trình đào tạo cán bộ báo chí, 
truyền thông cho một số nước bạn, 
như: Trung Quốc, Lào, Campuchia… 
Nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp 
từ Viện Báo chí đã trở thành những 
nhà hoạt động chính trị, nhà quản lý, 
nhà báo có uy tín ở Việt Nam và các 
nước khác; nhiều thế hệ cán bộ, giảng 
viên, học viên và sinh viên đã đoạt các 
giải thưởng về thành tích nghiên cứu 
khoa học, giảng dạy; giải thưởng báo 
chí - truyền thông, văn học nghệ thuật 
trong và ngoài nước. 

Nhiều năm liên tục, Viện Báo chí 
vinh dự nhận danh hiệu “Đơn vị lao 
động xuất sắc” trong Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền và hệ thống Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Dịp này, Viện Báo chí cũng tổ chức 
chuỗi các hoạt động khác, như: Triển 
lãm sách và sản phẩm báo chí - truyền 
thông; Hội thảo “Viện Báo chí: Truyền 
thống 60 năm đào tạo, nghiên cứu - vấn 
đề đặt ra và giải pháp phát triển”; trao 
giải báo chí truyền thông Thắp sáng 
và Trao học bổng cho sinh viên, chào 
tân sinh viên Fire Up 2022 - Perfect 
Puzzle…                     ĐOAN NGỌC

l Võ đài của Jackie (Tựa gốc: 
Bruised). Jackie Justice là một võ sĩ MMA 
chuyên nghiệp, sau 
sự cố bất ngờ trong 
một trận đấu đỉnh 
cao, cô từ bỏ đam mê 
của mình và trở thành 
nhân viên tạp dịch. 
Thế nhưng cô vẫn 
không thoát được nỗi 
hối hận khôn nguôi. 
Khi còn đang lưỡng lự 
trước cơ hội trở lại thế 
giới MMA chuyên nghiệp thì đứa con trai 
bé nhỏ, người mà Jackie từng từ bỏ đột 
nhiên xuất hiện trước mặt cô… Jackie 
phải đương đầu với thực tại để chuộc 
lại lỗi lầm xưa cũ, thoát khỏi nỗi hối hận 
ràng buộc cô lâu nay. Phim đang chiếu 
trên nền tảng Netflix.
l Cô đơn trên sofa, là ca khúc mới 

nhất của ca sĩ Hồ 
Ngọc Hà và là lần đầu 
tiên cô làm việc với 
nhạc sĩ Tăng Duy Tân. 
Cô đơn trên sofa là lựa 
chọn cô đơn, đượm 
buồn của một số phụ 
nữ trẻ, đặc biệt là 
những người ở thành 
thị khi chủ động rời 

Viện Báo chí và niềm tự hào 
chặng đường 60 năm xa người đàn ông là “để em được ngả lưng 

lên một chiếc sofa/ Để nghe một phút tim 
yên bình đến kỳ lạ/ Để em được sống vô tư 
như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa/ 
Cho em thôi miệt mài nghĩ suy…”. Nhưng 
vẫn hé ra một chút tha thiết rằng “người 
ơi hãy nói em nghe một lý do đi”. Cô đơn 
trên sofa đang chinh phục người nghe 
bằng giai điệu dứt khoát, mạnh mẽ, với 
tiết tấu liên tục, lôi cuốn…
l Bách khoa thư về Nghệ thuật, 

do Dorling Kindersley - một nhà xuất 
bản đa quốc gia, có 
trụ sở chính tại Anh 
quốc - tổ chức bản 
thảo, người dịch: Lạc 
Nguyên. Từ những 
nét vẽ đầu tiên trên 
các hang động thời 
tiền sử đến nghệ 
thuật đường phố 
đương đại trong thế 
kỷ XXI, mọi phong cách và bước dịch 
chuyển trong nghệ thuật đều được 
khám phá, giải thích chi tiết và đầy tính 
nghệ thuật. Với những hình ảnh ấn 
tượng và thông tin đầy đủ, toàn diện, 
Bách khoa thư về Nghệ thuật là một cuốn 
sách xứng đáng có mặt trên kệ sách của 
gia đình bạn.                            

   ĐÔNG A

Những vấn đề của cuộc 
sống hằng ngày như: Ca ngợi 
tình yêu đôi lứa, tình yêu quê 
hương đất nước, tình nghĩa vợ 
chồng, tình mẫu tử, huynh đệ 
hay đề cao những phẩm chất 
tốt đẹp của con người hoặc 
thậm chí phê phán những thói 
hư tật xấu, hủ tục lỗi thời, lạc 
hậu trong xã hội… đều được 
bài chòi phản ánh sinh động, 
thông qua ngôn ngữ bình dân, 
gần gũi, dễ hiểu. Nội dung 
các câu hát sử dụng trong hội 
chơi bài chòi mang ý nghĩa 
nhân văn và có tính giáo dục 
cao, điều đó giải thích vì sao 
bài chòi có đời sống bền bỉ 
như thế. 

Với nhu cầu thưởng thức 
của quần chúng nhân dân trong 
hội bài chòi ngày càng cao, các 
anh hiệu ở Bình Định đã đua 
nhau sáng tác, làm phong phú 
thêm giai điệu và lôi cuốn 
khán giả đi xem bài chòi. Đặc 
biệt là từ khi xuất hiện “hiệu 
xã”, hội chơi bài chòi trở nên 
sôi động, hấp dẫn hơn. Các 
anh hiệu rủ nhau từng tốp đôi 
ba người lập thành “gánh” 
nhỏ để đi về các vùng thôn 
quê biểu diễn, phục vụ bà 
con. Các lớp người chen nhau, 
lớp ngồi, lớp đứng chăm chú 
lắng nghe, theo dõi từng câu 
hát và diễn xuất của các anh 
hiệu. Họ không chỉ hô các bài 
lẻ, độc tấu mà còn sáng tạo ra 
nhiều thể loại như: Kể chuyện, 
đối đáp, ca kịch… với các làn 
điệu, lời ca bình dị, gần gũi 
với người dân lao động. Bài 
chòi thực sự là một trò chơi 
dân gian giải trí, mang tính 
chất văn chương bình dân dành 
cho tất cả mọi người, không 
phân biệt già trẻ, gái trai, giai 
cấp, địa vị xã hội… của người 
dân xứ Nẫu. 

“Bài chòi ai hát mà mê...”

Thông qua những câu hô 
thai hài hước, dí dỏm, mang 
tính chọc cười có duyên của 
anh/chị hiệu được bà con nhiệt 
thành hưởng ứng, những câu 
hô thai ấy dù không được ghi 
ra giấy nhưng vẫn lưu lại trong 
trí nhớ của người chơi hay nghe 
bài chòi. Nó có thể coi như một 
dòng văn học dân gian truyền 
miệng, có sức hút rất lớn trong 
nhân dân. Qua thời gian, đã 
được hun đúc, vun bồi và sáng 
tạo bởi bao thế hệ nghệ sĩ tâm 
huyết để phát triển thành sân 
khấu Ca kịch bài chòi ở một 
số tỉnh miền Trung.

Trong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, mỗi khi có 
đoàn văn công bài chòi đến lưu 

diễn, hiếm có môn nghệ thuật 
nào mà nhân dân say mê như 
ca kịch bài chòi. Có những đêm 
diễn, pháo địch bắn cầm canh 
rơi gần điểm diễn nhưng bà con 
không rời ánh đèn sân khấu, 
còn động viên các nghệ sĩ diễn 
cho hết kịch. Qua sân khấu 
bài chòi, người xem không 
chỉ thưởng thức nghệ thuật 
mà chính nơi ấy, họ gửi gắm 
lòng mình, chia sẻ niềm vui, 
soi rọi cuộc đời. Tính độc đáo 
của bài chòi không chỉ về nội 
dung, tính chất mà còn thể 
hiện sức hút của các làn điệu 
trữ tình, thướt tha, mượt mà 
như Xuân nữ; hùng dũng, 
mạnh bạo như điệu Cổ bản, 
Xàng xê; dịu dàng, sâu lắng 

như Hò quảng và các điệu 
lý, điệu hò,… làm say đắm 
lòng người.

Tuy có lúc trải qua những 
biến cố, thăng trầm nhưng bài 
chòi vẫn luôn được người dân 
xứ Nẫu nuôi dưỡng và được 
coi như “món ăn” tinh thần 
không thể thiếu. Bài chòi đã 
ra đời từ dân gian, lưu truyền 
từ đời này sang đời khác nên 
đã sống mãi trong dân gian, 
trong làng xã và trở thành 
“sợi dây” vô hình neo giữ 
tâm hồn người Việt. Tuy đã 
phát triển thành sân khấu 
chuyên nghiệp, nhưng bài 
chòi vẫn bám trụ trong lòng 
nhân dân lao động nông thôn 
và có sức sống bất tận. Nó 

như một mạch nguồn âm ỉ, 
chỉ chực bùng cháy, tuôn trào 
cho thỏa lòng đam mê, nhiệt 
huyết của những nghệ nhân 
bài chòi khắp mọi nẻo quê. 

Dù trong đời sống ngày 
nay có nhiều loại hình giải 
trí  khác có thể đến tận từng 
nhà nhưng người dân Bình 
Định vẫn không quên những 
lời ca ngọt ngào, mùi mẫn và 
những làn điệu trữ tình, sâu 
lắng của dân ca bài chòi.  Ở 
Bình Định hiện nay có Đoàn 
Ca kịch bài chòi (thuộc Nhà 
hát nghệ thuật truyền thống 
tỉnh) và nhiều CLB bài chòi 
đủ năng lực phục vụ nhân 
dân. Nhờ đó bài chòi vẫn giữ 
được sức lôi cuốn của mình. 

Và mỗi khi có Đoàn Ca kịch 
bài chòi Bình Định biểu diễn 
phục vụ, hút rất đông khán 
giả tới xem, đặc biệt là những 
vùng được coi là “đất bài chòi” 
như Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù 
Cát… Ngoài ra, ở Bình Định 
hiện nay có hàng chục CLB bài 
chòi và nhiều anh/chị hiệu tích 
cực hoạt động sôi nổi, nhất là 
mỗi dịp tết đến xuân về tại các 
hội bài chòi dân gian ở khắp 
các huyện, xã trong tỉnh.

Được sự quan tâm của Nhà 
nước, đặc biệt là sự ngưỡng 
mộ của các tầng lớp nhân dân, 
thêm vào đó là các đợt Liên 
hoan, Hội diễn Sân khấu Dân 
ca kịch bài chòi chuyên nghiệp 
và không chuyên toàn quốc 
được tổ chức thường xuyên, 
đều đặn, các đoàn nghệ thuật 
bài chòi Bình Định đã liên tục 
giành được nhiều thành tích 
tốt… Tất cả những yếu tố đó 
cho thấy sức sống mãnh liệt 
và phổ biến rộng khắp của bộ 
môn nghệ thuật này trong lòng 
người dân xứ Nẫu. 

NGUYỄN THÚY HƯỜNG

Hội đánh bài chòi dân gian TP Quy Nhơn.                             Ảnh: NGỌC NHUẬN
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Bình Định

 Ngày 29.10, thông tin từ Liên 
đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết 
tiền vệ Quang Hải (hiện đang thi đấu cho 
CLB Pau FC tại Pháp) sẽ không tham dự 
AFF Cup 2022 trong màu áo đội tuyển 
Việt Nam. AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 
20.12.2022 đến ngày 16.1.2023 với sự tham 
dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á. Kết quả 
bốc thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam vào 
bảng B cùng với các đội tuyển: Malaysia, 
Singapore, Myanmar, Lào. Các trận đấu của 
đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ 
diễn ra trên sân Mỹ Đình. (Theo TTO)
 Man United theo dõi sát sao thủ 

thành 23 tuổi Diogo Costa của CLB 
Porto, Bồ Đào Nha để có thể đặt vấn đề 
chiêu mộ  vào mùa hè 2023, tờ Correio da 
Manha đưa tin. Tương lai của David de Gea 
bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh bản hợp 
đồng hiện tại giữa anh và Man United sẽ 
đáo hạn vào tháng 6.2023. Khả năng chơi 
chân kém trở thành điểm trừ lớn nơi De 
Gea, cùng với đó De Gea không phù hợp 
trong cách thức Erik ten Hag xây dựng lối 
chơi tại Man United, hơn nữa mức lương 
375 nghìn bảng Anh mỗi tuần của anh 
cũng là gánh nặng lên quỹ lương của MU. 

(Theo tinthethao)

Kể từ khi Liên đoàn bóng đá Việt 
Nam (VFF) thông báo HLV Park Hang-
seo sẽ chia tay với đội tuyển quốc gia 
(ĐTQG) Việt Nam sau AFF Cup 2022, 
một số HLV tên tuổi từ châu Âu đã muốn 
trở thành người thay thế. Mới nhất là 
cựu HLV tuyển Bỉ là Marc Wilmots 
(ảnh) cũng ngỏ ý muốn ứng tuyển vào 
vị trí HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Ông 
Marc Wilmots không hề xa lạ với làng 
bóng đá thế giới khi đã dẫn dắt một 
thế hệ ngôi sao nổi tiếng của đội tuyển  
số 1 thế giới.

Vị HLV 53 tuổi từng dẫn dắt ĐTQG Bỉ 
vào tứ kết World Cup 2014 cũng như tứ 

Cựu HLV đội tuyển số 1 thế giới muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam

Ở ngày thi đấu cuối của nội dung cờ 
tiêu chuẩn diễn ra hôm 28.10, tuy không 
còn cơ hội tranh HCV cá nhân nhưng 
Nguyễn Thành Bảo cùng Lại Lý Huynh 
đều dồn quyết tâm cải thiện thành tích cá 
nhân và săn tấm HCV nội dung đồng đội 
nam cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng vô địch 
thế giới diễn ra ở Malaysia.

Cờ tướng Việt Nam 
qua mặt Trung Quốc

Nguyễn Thành Bảo (phải) cùng Lại Lý Huynh 
mang về cho cờ tướng Việt Nam tấm HCV lịch sử.

Nhiều diễn biến khó lường
HẠ MÀN V-LEAGUE 2022:

V-League 2022 đang đi đến những 
vòng đấu cuối, cuộc cạnh tranh ngôi 
vô địch vẫn tiếp diễn, trong khi cuộc 
chiến trụ hạng cũng nhận được sự 
quan tâm đặc biệt. Lúc này, đáng tiếc 
những vấn đề ngoài chuyên môn lại 
được nhắc đến nhiều hơn…

Giảm nhiệt cuộc đua vô địch
Trong trận đấu trên sân Pleiku chiều 

28.10, tình huống trọng tài Ngọc Nhớ 
quyết định cho CLB Hoàng Anh Gia Lai 
được hưởng phạt đền ở phút bù giờ đã 
làm “dậy sóng” cộng đồng mạng. Sau 
khi trận đấu kết thúc, HLV Đức Thắng 
đã phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng quyết 
liệt về tình huống gây tranh cãi đó. Quả 
thực, dù đã xem đi xem lại nhiều lần ở 
các góc quay khác nhau cũng khó có cơ 
sở để bênh vực cho quyết định của vị 
“vua áo đen” này. 

Mất 2 điểm trong tâm trạng đầy uất 
ức, các cầu thủ Topenland Bình Định 
(37 điểm) gần như hết hy vọng trong 
cuộc đua vô địch, khi họ kém CLB Hà 
Nội 3 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 
đối phương 1 trận. Ở lượt trận thứ 23, 
đội bóng đất Võ phải làm khách trên 
sân CLB Viettel mà không có sự phục 
vụ của những cầu thủ quan trọng như 
Hồ Tấn Tài, Đỗ Văn Thuận; khả năng 
ra sân của tiền đạo Jermie Lynch cũng 
không cao do chấn thương từ trận đấu 
với CLB Sài Gòn.

Trong khi đó, dù đang tạm đứng đầu 
bảng xếp hạng với 41 điểm, nhưng với 
việc đã thi đấu nhiều hơn đội bóng thủ 
đô 2 trận, CLB Hải Phòng cũng chưa tạo 
được lợi thế nào trước những vòng đấu 
cuối. Ngay cả HLV Chu Đình Nghiêm 
cũng thừa nhận cơ hội vô địch của đội 
bóng thành phố Hoa phượng đỏ chỉ 
còn 30%. Trong trận đấu chiều 30.10, 
CLB Hà Nội chỉ phải gặp SHB Đà Nẵng  
(22 điểm).

Khó đoán trong cuộc chiến  
trụ hạng

Lượt trận vòng 22 V-League 2022 
diễn ra chiều 28.10 chứng kiến bất 
ngờ, khi CLB TP Hồ Chí  Minh giành 
trọn 3 điểm ngay trên sân CLB Đông 

Mất oan 2 điểm sau trận hòa với CLB Hoàng Anh Gia Lai, CLB Topenland Bình Định (áo sậm) thất thế 
trong cuộc đua vô địch V-League 2022.          Ảnh: HOÀNG QUÂN

Chiều 29.10, lượt trận cuối Giải bóng đá hạng nhất quốc gia V-League 2 đã khép 
lại. Với chiến thắng 3 - 1 trước CLB Cần Thơ, đội Khánh Hòa (42 điểm) đã chính thức 
giành quyền trở lại V-League 1. Trước đó, CLB Công an nhân dân đã giành tấm vé 
đầu tiên trước 1 vòng đấu, đồng thời là đội vô địch giải hạng nhất mùa này.

Trong khi đó, với việc để thua 0 - 2 trước Công an nhân dân ở lượt trận cuối, CLB 
Đắk Lắk trở thành đội phải chia tay với giải hạng nhất, khi có cùng 18 điểm với CLB 
Phù Đổng nhưng hiệu số kém hơn.

Á Thanh  Hóa. Trong 5 trận gần đây 
nhất, đội bóng của HLV Vũ Tiến 
Thành đã giành được 2 chiến thắng 
và 2 trận hòa. Nỗ lực lớn trong cuộc 
chiến trụ hạng của các đội bóng có 
thể giúp họ đạt được những kết quả 
ấn tượng so với quãng thời gian trước 
đó, nhưng dư luận cũng đặt nhiều câu 
hỏi về chuyển biến đáng ngờ ấy. Bởi 
một số đội bóng khi đối đầu với CLB 
TP Hồ Chí Minh đều xuất phát với đội 
hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Trước 
đó, HLV Huy Hoàng của Sông Lam 
Nghệ An cho rằng việc đưa cầu thủ trẻ 
ra sân là để làm quen với đấu trường 
khắc nghiệt, trui rèn bản lĩnh… Và 
trùng hợp là Đông Á Thanh Hóa cũng 
ra sân với nhiều trụ cột được “cất” 
trên băng ghế dự bị.

Cho rằng đội nhà đã đủ điểm trụ 

hạng và bắt đầu “làm kinh tế”, CĐV xứ 
Nghệ đã bày tỏ thái độ bằng cách không 
đến sân trong trận Sông Lam Nghệ An 
gặp TP Hồ Chí Minh mà đi cổ vũ cho… 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau trận đấu giữa 
Đông Á Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh 
chiều 28.10, các CĐV đội bóng xứ Thanh 
cũng không tiếc lời chỉ trích đội nhà, 
khi cho rằng các cầu thủ “diễn quá tồi”, 
“thi đấu thiếu nhiệt huyết”… khiến đội 
nhà thua trận.

Dù đang ở cuối bảng xếp hạng với 18 
điểm, nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 
vẫn còn cơ sở để hy vọng, khi họ còn 2 
trận chưa đấu so với đối thủ xếp ngay 
phía trên là Sài Gòn FC (19 điểm). Cuộc 
đua trụ hạng còn có sự góp mặt của các 
CLB như: Nam Định (19 trận, 19 điểm), 
TP Hồ Chí Minh (21 trận, 21 điểm), SHB 
Đà Nẵng (19 trận, 22 điểm)… Trong 
chiều 30.10, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ 
có trận đấu khó khăn trên sân Viettel; 
còn CLB Nam Định cũng phải làm khách 
trên sân Bình Dương.

Với diễn biến có nhiều “bất ngờ” như 
những vòng đấu gần đây, cuộc chiến trụ 
hạng ở V-League vẫn còn nhiều điều 
khó lường và cũng thu hút sự quan tâm 
không kém của người hâm mộ.              

                       HOÀNG QUÂN

kết EURO 2016. Sau đó, đội tuyển do ông 
nắm quyền đã vươn lên đứng số 1 trên 
Bảng xếp hạng FIFA vào tháng 11.2015. 

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, 
ĐTQG Bỉ đứng số 1 thế giới.

Ngoài huấn luyện đội tuyển Bỉ, ông 
Marc Wilmots cũng đã cầm quân các CLB 
như Schalke 04 (Đức), Sint Truidense (Bỉ), 
các ĐTQG Bờ Biển Ngà, Iran trước khi 
dẫn dắt CLB Raja của Maroc. Hiện tại 
mức lương của vị HLV này ở CLB Raja 
khoảng  500 nghìn USD/năm. Đây là một 
con số khá dễ chịu so với mức lương 600 
nghìn USD/năm cho HLV Park Hang Seo 
ở thời điểm hiện tại.

Nếu như ông Wilmots chấp nhận một 
mức lương như khi nhận ở Raja, khả năng 
VFF và ông Wilmots có thể tiến xa hơn 

ở vòng đàm phán là có thể. Dù vậy kinh 
nghiệm dẫn dắt một đội bóng tại châu Á 
của ông Wilmots khá hạn chế. Lần hiếm 
hoi ông Wilmots dẫn dắt một đội châu 
Á chính là thời gian 5 tháng cầm quân 
Iran. Đội tuyển Iran của ông Wilmots 
từng vùi dập Campuchia với tỷ số 14-0 
tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, 
những trận thua của Iran trước Iraq (1-2) 
và Bahrain (0-1) đã khiến ông Wilmots 
phải nhường chiếc ghế HLV trưởng tuyển 
Iran cho Dragan Skocic, người cũng đang 
là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV tuyển 
Việt Nam.

(Theo TNO)

TIN VẮN

Nỗ lực của 2 kỳ thủ Việt Nam được 
đền đáp khi Nguyễn Thành Bảo xếp hạng 
ba cá nhân chung cuộc còn Lại Lý Huynh 
xếp hạng tư. Tuyệt vời hơn khi thứ hạng 
này giúp tuyển cờ tướng Việt Nam vượt 
qua Trung Quốc, đoạt HCV đồng đội nam.

Vương Thiên Nhất mang về cho tuyển 
cờ tướng Trung Quốc tấm HCV cá nhân 
nam nhưng đồng đội của anh là Vương 
Khuếch chỉ xếp hạng 7 chung cuộc nên 
để tấm HCV đồng đội về tay Việt Nam.

Ngoài thành công với tấm HCV đồng 
đội nam, cờ tướng Việt Nam còn chiến 
thắng áp đảo ở giải trẻ khi Nguyễn Tấn 
Phát HCV U16 nam, Đinh Trần Thanh 
Lam HCV U16 nữ, Nguyễn Trác Hoàng 
Thy HCV U12 nữ.         (Theo TNO)
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Bình Định

  

Tháng Mười 
r Tản văn của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

LÊ ÂN

Sóng Côn Giang
Tiếng chim bông lau đói mùa khất thực 
mang theo làn mưa du mục mầm thai 
ủ giấc mơ làng mù sương sóng cát giấu 
một miền trăng quê xứ nhọc nhằn

Dấu chân nào cũng có thể là dấu đời 
mặc niệm những dở dang. Làm sao có 
thể định cư một cơn gió bâng quơ qua 
thời lăn lóc tôi... ở đâu... cõi nhớ...

Giọt mưa chiều cổ tích tạm cư nơi tiếng 
chim mồ côi thiêm thiếp giấc mơ gì giữa 
từ bi núi, từ bi sông... và miền nắng gió 
bông lau vô ưu sóng...

Mẹ nhớ thằng cu như nhớ tiếng sấm lạc 
nguồn rong chơi quanh những triền đời 
hoa dại và những mùa bướm trắng bay 
hoang bỏ quên những xưa buồn chang 
chang bóng núi...

Mẹ thường tắm tuổi xuân non bên bờ 
sóng Côn Giang, thả vào đêm thiếu phụ 
từng tiếng thở dài thoang thoảng mùi 
trăng và trầm hương nước mắt...

Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Thế là đã vào tháng Mười, tháng 
của những cơn gió se lạnh và những 
cơn mưa khi nhợt nhạt lúc ầm ào. 
Không dừng lại ở đó, tháng Mười của 
tôi có nhiều chuyến đi, nhiều kỷ niệm, 
nhiều duyên nợ. Tóm lại, tháng Mười 
của tôi là những ngày đặc biệt.

Ngày đặc biệt nhất là ngày 10.10 - 
sinh nhật của tôi và ba. Hai cha con 
đều có chung ngày sinh trên giấy tờ. 
Thật ra là thế này, mẹ kể, mẹ sinh tôi 
vào tháng ba nhưng hồi đó giấy tờ có 
phần lỏng lẻo nên ba đi làm khai sinh 
chậm, ba lấy ngày sinh của mình khai 
luôn cho con gái, nói cho dễ nhớ. Cho 
dễ nhớ hay nhà chỉ toàn con trai, ngó 
chừng miết mẹ cũng đẻ một cô con gái 
rượu nên ba muốn đánh dấu ngày con 
đến với ba, đến với cuộc đời bằng một 
ngày đặc biệt. Không cần biết lý do, 
tôi luôn mỉm cười khi nghĩ tới lời mẹ 
“ổng đẻ mầy chớ không phải mẹ” rồi 
cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến 
ngày sinh của mình.

Ngày đặc biệt nữa của tháng Mười 
là ngày tôi chính thức trở thành cô 
giáo vùng cao. Đó là một ngày tháng 
Mười, ngày trời có mưa. Tôi cầm hồ 
sơ lên núi và nhanh chóng được nhận 
công tác. Rất quyết tâm làm cô giáo 
vùng cao nên bỏ qua những lời ngăn 
cản của ba mẹ và bạn bè nhưng hoài 
bão đã thành lại thấy lơ mơ. Tôi ít 
nhiều hoang mang khi nhìn thấy xóm 
làng, trường lớp tiêu sơ, vắng lặng. 
Bỗng thấy chột dạ, hình như chỗ này 
chỉ dành cho những kẻ yếm thế chứ 
không phải một cô nàng năng động, 
ưa náo nhiệt tôi. Ngôi trường tạm bợ, 
xiêu vẹo, nhà vệ sinh thô sơ, nước sạch 
phải đến nhà dân xin từng thùng, tắm 
rửa, giặt giũ tại cái giếng gần đường 
cái. Ban ngày, học sinh đến trường 
bữa đực bữa cái. Buổi tối, phải chia 
nhau đi dạy phổ cập. Nếu đêm nào 
anh chị đi dạy bỏ tôi một mình ở dãy 
nhà công vụ tôi đành đến nhà một 
bác già ở gần đó nhất để ngủ nhờ. Bác 
sống một mình nên mỗi lần tôi đến, 

bác luôn hiếu khách. Nhiều lần như 
vậy, tôi với bác ấy trở thành bạn vong 
niên, tôi hay chia sẻ mọi điều vui vẻ, 
muộn phiền với bác.

Đêm tháng Mười, vùng núi thường 
có mưa. Đêm ấy mưa xối xả, mưa 
thiếu điều muốn vỡ ngói trôi tôn của 
dãy nhà nội trú, đến nỗi tôi tưởng 
tượng ông trời có bao nhiêu nước đều 
trút hết xuống hạ giới trong đêm ấy. 
Sáng đó, tôi dậy sớm. Bỗng tôi nhìn 
thấy một bó rau muống đọt vươn dài 
mơn mởn, rau này chắc chắn trồng 
ao đìa hoặc ven sông. Bó rau được bỏ 
cẩn thận trên nắp của chiếc xô nhựa 
chứa nước, đọt rau còn dính mủ, chắc 
là mới hái, mới được đặt xuống thôi. 
Nghĩ là của ai đó cho nên mấy chị em 
vui vẻ làm món rau muống xào tỏi, xa 
nhà, cơm canh đạm bạc, sau lưng nội 
trú có cây me to nên chị đồng nghiệp 
làm món nước rau muống luộc với 
lá me, ngon khỏi chê luôn. Những 
buổi sáng sau nữa, vẫn có một bó rau 
muống xanh non như vậy trước hè.

Cảm thấy tò mò, tôi muốn “bắt” 
quả tang “cô tiên nấp trong quả thị” 
nên dậy thiệt sớm rình ở cửa. Thấy rồi! 
Ra là “người bạn vong niên”. Đặt bó 
rau muống xuống thềm, tự nhiên và 
lặng lẽ, bác rảo bước để thầy cô  
thoải mái. 

Bó rau muống tặng các thầy cô 
miền xuôi lên núi công tác, tình cảm 
của người vùng cao thật chân tình 
mộc mạc, món quà từ đôi tay nghèo 
khó làm tôi xúc động mạnh. Cầm bó 
rau muống, tôi như ôm tình cảm của 
người dân quê vào lòng. Bó rau nhẹ 
tênh nhưng tình cảm tôi nhận được 
thật nhiều.

Tháng Mười, vùng cao rất nhiều 
những cơn mưa. Mưa làm tôi nhớ. 
Nhớ những bó rau muống đã cột cô 
nàng có ngày sinh tháng Mười ở lại 
với ngôi trường đến giờ, không như 
lúc cô ấy đã nghĩ mình sẽ không bao 
giờ gắn bó lâu dài được. 

TỊNH BÌNH 

Tình ca phố
Bầy sẻ cũ chuyện trò trên mái phố
Phía ban mai khung cửa sổ khép hờ
Thu lãng đãng bản tình ca dang dở
Với tháng Mười... Ai còn nhớ ai không?

Sớm mai này thôi tạnh nhé bão giông
Trời hửng nắng cõi tim nào ấm lại
Đóa hoa vàng ru lòng thôi hoang hoải
Thu ngọt ngào... Thu chưa vội đi xa

Với tháng Mười... Ai có nhớ riêng ta?
Sao lá khóc trên cành hương nắng chín
Thu dợm bước phút giao mùa bịn rịn
Vụt bay lên bầy sẻ nhỏ hàng cây

Man mác gió cành khô đưa tay vẫy
Chút buồn thu... Rao bán có ai mua?
Ngỡ em xưa xõa tóc ngang trời cũ
Hoen mắt sương rơm rớm lệ tiễn mùa...

DƯƠNG THẮNG

Sau bão
Ta chạy đến gốc cây
Nghe bầy chim rủ rỉ chuyện dựng nhà

 sau bão
Những chiếc lá còn lại sót đôi tay ôm cội
Khúc rễ nhọc nhằn len lỏi đất mưu sinh
Ta như chiếc kén cố bọc lấy tháng năm 
Bọc hạt mưa dầm đêm tẻ nhạt
Làm rụng chới với mùa đau

Ta chạy đến bên cầu
Người đàn bà để quên đôi dép mòn  
                 nửa đời bươn chải nơi thành phố
Xin đừng đi theo cơn gió
Bỏ lại mái nhà ngóng trông bầy trẻ
Chiếc cầu nối đôi bờ nhịp thở
Quãng vắng ru mùa ở trọ dừng chân

Ta chạy ra ngoại ô
Biển rộng một màu trăng
Đi tìm chiếc đèn bão soi giông
Rỗng chiều tàn mảnh thuyền nan 

kiệt sức
Cố nổi lên vớt đời cơ cực
Dẫu trôi về trăm ngả 
Ai cột được nghìn non

Sau bão
Chiếc khẩu trang chưa chắn nổi  
                                                  ngàn vạn lối mòn 
Ngược xuôi về đâu
Hỡi những đỉnh cao xây nhọc nhằn
                                                                      phiến đá
Ta mù khơi như luồng mưa mịt mùng

 tháng ba bồn chồn mót dạ
Đôi mắt vỗ về giấc mộng đi hoang
Chưa ai trả lời cho ta sự thật
Khởi nguồn sinh ra
Vạn vật tuần hoàn

Sau bão
Sẽ là những chiếc cây đứng thẳng 
Và bầu trời trong đựng những  
               thanh sạch, cốt cách hồn người.

NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

Mộng tang bồng
Ngày mai chị mặc lão chồng 
Tã sữa cho con, ẵm với bồng 
Chị quyết rong chơi ngàn vạn dặm
Tang bồng nhi nữ thỏa một phen.

Bỏ lại sau lưng thời bỉm sữa
Rèm che, bú mớm với kiêng khem 
Chị sẽ vờn mây và chị sẽ
Nếm cả nhân gian một bụng đầy.

Ngọt, chua sẽ trải miền sơn cước
Trà sữa trân châu phố thị thành
Biển, sông không ngại ngày mưa gió
Bóng nguyệt mài gươm cũng chẳng chờn.

Chỉ e con trẻ thèm hơi ấm
Chập chờn giấc ngủ khát lời ru
Lòng sẽ mềm đau như con bún 
Lại phải quay về ấp với ôm.

Nhìn ngắm miệng con cười chúm chím
Lấp lánh trời xanh trong mắt đen  
Trái tim của chị như tan chảy
Giấc mộng tang bồng cũng vội tan.

NGUYỄN THỊ THANH

Hồn con khuyết lõm 
mấy chiều bão giông
Con về thăm lại bến quê
Mới hay giọt nắng cũng về qua đây
Đò chiều cõng gió đêm ngày
Yên hà nặng một cơn say thật thà

Con về tựa dưới hiên nhà
Ngày xưa chỗ ấy bóng cha vẫn ngồi
Bậu cửa nhỏ thẫm mồ hôi
Còn in dấu những đêm ngồi mỏi trông

Con về quê buổi đò đông
Bâng khuâng con nước giữa mong mỏng

 chiều
Cha giờ mây gió phiêu diêu
Hồn con khuyết lõm mấy chiều bão giông...

Tranh của họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
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TRONG NƯỚC

Tình hình kinh tế - xã hội 
có nhiều điểm sáng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp KT-XH 10 tháng đầu năm với nhiều 
điểm sáng.

Ngày 29.10, dưới sự chủ trì của Thủ 
tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ 
họp phiên thường kỳ tháng 10.2022 
để đánh giá tình hình KT-XH tháng 10 
và 10 tháng của năm 2022; tình hình 
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của 
Chính phủ, chương trình phục hồi và 
phát triển KT-XH, giải ngân vốn đầu 
tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc 
gia; đồng thời bàn các nhiệm vụ, giải 
pháp trong thời gian tới và một số vấn 
đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 
cho rằng, tháng 10.2022 đánh dấu  
1 năm đất nước chuyển sang thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19. Trong tháng 
10 và 10 tháng của năm 2022, tình 
hình KT-XH khởi sắc trên hầu hết 
các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm 
phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu 
dùng bình quân 10 tháng tăng 2,89%; 
kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 
616 tỷ USD, tăng 14,1%, xuất siêu  
9,4 tỷ USD; các cân đối lớn được bảo 
đảm. Công tác an sinh xã hội tiếp tục 

được quan tâm, từ tháng 7.2021 đến 
nay, đã hỗ trợ trên 87.500 tỷ đồng cho 
trên 55,26 triệu lượt người lao động 
và gần 851 nghìn người sử dụng lao 
động; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể 
thao, đối ngoại, quốc phòng an ninh 
được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều 
kết quả nổi bật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ 
cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế 
cần lưu ý như việc ổn định kinh tế 
vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm 
các cân đối lớn còn tiềm ẩn những rủi 
ro. Hoạt động của thị trường chứng 
khoán, trái phiếu DN, bất động sản, 
lao động, khoa học công nghệ chưa 
thật hiệu quả; triển khai một số nhiệm 
vụ của Chương trình phục hồi, phát 
triển KT-XH, các chương trình mục 
tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư 
công còn chậm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, 
trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ 
tướng Chính phủ đề nghị các bộ, 
ngành, địa phương phát huy tinh thần 
chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ 
để xử lý các vấn đề vướng mắc; tập 
trung thực hiện nhanh, hiệu quả các 
giải pháp căn cơ để đạt mục tiêu đề ra.

(Theo Lao Động)

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT tại Phiên họp, Nikkei Asia đánh giá Việt Nam dẫn 
đầu khu vực Đông Nam Á về đà phục hồi sau đại dịch Covid-19 (đứng thứ 8 thế 
giới). Cùng với đó, nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về những kết 
quả đạt được và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 
2022 và 2023. 

Nikkei Asia là ấn bản tiếng Anh của Nikkei - tờ báo với hơn 140 năm thành lập, 
cùng hệ thống hơn 1.500 phóng viên trong và ngoài nước trên 37 quốc gia. Nikkei 
Asia chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, tài chính, kinh doanh, đầu tư, xã hội... tập 
trung khu vực châu Á, cùng những phân tích, đánh giá từ các chuyên gia kinh tế 
hàng đầu khu vực và thế giới.

Hai kịch bản sau 
khi bão Nalgae vào 
Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng 29.10, 
tâm bão Nalgae đang ở trên khu vực 
miền Trung Philippines. Sức gió mạnh 
nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 
(89 - 102km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo sáng 30.10, bão Nalgae đi 
vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 
7 trong năm nay.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng 
Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự 
báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho 
biết, sau khi di chuyển vào Biển Đông, 
bão Nalgae sẽ chịu tác động tương tác 
với không khí lạnh. 

Đồng thời, trên các tầng khí quyển 
độ cao 3.000 - 5.000 m, bão Nalgae sẽ 
chịu sự chi phối của hai khối khí áp 
cao cận nhiệt đới, nhánh phía Đông và 
phía Tây. Vì vậy sau khi vào Biển Đông, 
hướng di chuyển của bão còn có nhiều 
biến động. 

“Khả năng cao nhất hiện nay là khi 
vào Biển Đông bão đổi hướng di chuyển 
lên phía Bắc đi theo hướng Bắc Tây Bắc, 
chủ yếu tác động đến khu vực vùng biển 
phía Đông của vùng biển Bắc và giữa 
của Biển Đông, xác suất của kịch bản 
này chiếm tỷ lệ 70 - 80%. 

Một khả năng khác cũng có thể xảy 
ra nhưng với xác suất thấp hơn (khoảng 
20 - 30%) là bão Nalgae sau khi đi vào 
Biển Đông, có thời gian di chuyển 
lên phía Bắc, sau đó sẽ đổi hướng, di 
chuyển về vùng biển phía Tây của Bắc 
Biển Đông. Đối với kịch bản này, khi 
vào gần kinh tuyến 115 độ Đông, bão 
Nalgae cũng sẽ tương tác với khối 
không khí lạnh và cường độ cũng sẽ 
suy yếu dần” - ông Hưởng nhận định.

Như vậy rất ít khả năng bão Nalgae 
ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam. 

Theo ông Hưởng, những lưu ý trước 
mắt đối với cơn bão Nalgae là các hoạt 
động tàu thuyền ở vùng biển phía Đông 
của Bắc và giữa Biển Đông. 

(Theo Tuổi Trẻ)

Thành lập Ban chỉ đạo về bảo hộ công dân Việt Nam
Ngày 28.10, Bộ Ngoại giao tổ chức 

công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao về việc thành lập và ban hành 
quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo của Bộ 
Ngoại giao về công tác bảo hộ công dân 
Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tổ chức 
cuộc họp lần thứ nhất. 

Quyết định do Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn ký về việc thành lập 
Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân 
và ban hành Quy chế hoạt động kèm theo 
có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh công 
tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt 
Nam ở nước ngoài ngày càng phức tạp, có 
những diễn biến khó lường như xung đột 
Nga - Ukraine, tình trạng công dân Việt 

Nguồn cung thuốc 
trên thị trường 
được đảm bảo

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ 
chiều 29.10, trả lời VnExpress về giải 
pháp giải quyết tình trạng thiếu thuốc, 
trang thiết bị y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế 
Nguyễn Thị Liên Hương cho biết từ 
đầu năm 2022, Bộ Y tế đã tập trung mọi 
nguồn lực cho việc cấp giấy đăng ký lưu 
hành thuốc để đảm bảo nguồn cung. 
Đến nay, cơ quan chức năng đã gia hạn 
được hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành 
thuốc có hiệu lực đến hết năm 2022.

Theo Bộ Y tế, giữa năm 2022, toàn 
quốc có 28/34 sở y tế và 12/21 bệnh viện 
tuyến trung ương báo cáo thiếu thuốc, 
gồm kháng sinh, thuốc gây nghiện, 
thuốc hướng tâm thần, một số thuốc tim 
mạch, điều trị tăng huyết áp, sốt xuất 
huyết... 26/34 sở y tế và 15/21 bệnh viện 
tuyến trung ương có tình trạng thiếu 
vật tư tiêu hao, hóa chất. 14/34 sở y tế 
và 8/21 bệnh viện tuyến trung ương có 
tình trạng thiếu thiết bị y tế.

Ngày 5.8, Bộ Y tế công bố kết quả lựa 
chọn nhà thầu của ba gói mua thuốc tập 
trung cấp quốc gia với tổng giá trị gần 
6.300 tỷ đồng, được kỳ vọng giải “cơn 
khát” thuốc điều trị.               (Theo VnE)

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 10
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 

tháng 10 theo công bố của Tổng cục 
Thống kê đạt 484.400 lượt người, tăng 
12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần 
so với cùng kỳ năm 2021 do Việt Nam đã 
mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế 
được khôi phục trở lại. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, khách 
quốc tế đến nước ta đạt 2.357.200 lượt 
người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm 
trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với 
cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch 
Covid-19.

Phân tích từ số lượng khách quốc tế 
đến Việt Nam 10 tháng này cho thấy, 

khách đến bằng đường hàng không vẫn 
chiếm số lượng lớn nhất, đạt hơn 2 triệu 
lượt, chiếm 88,8% lượng khách quốc tế 
đến Việt Nam. Tháng 10 cũng ghi nhận 
745 lượt khách đến bằng đường biển, 
tăng 49,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 
tháng 10 ước đạt 467.100 tỷ đồng, tăng 
51,8% so với cùng kỳ năm trước. So với 
cùng kỳ năm trước Cần Thơ tăng 126,1%; 
TP HCM tăng 110,8%; Đồng Nai và Đà 
Nẵng cùng tăng 78%; Hà Nội tăng 55,3%; 
Quảng Ninh tăng 48,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành trong 
tháng 10 ước đạt 19.700 tỷ đồng, gấp 3,9 

lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 
về lữ hành của một số địa phương so với 
cùng kỳ năm trước cũng tăng lớn như Đà 
Nẵng tăng 741,4%; Cần Thơ tăng 647,4%; 
Hà Nội tăng 365%; Hải Phòng tăng 236%; 
TP HCM 173,6%.

Cũng trong tháng 10 này, Việt Nam 
tiếp tục lọt vào danh sách bình chọn là 1 
trong 12 điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ 
trăng mật của tạp chí du lịch nổi tiếng 
hàng đầu Travel + Leisure. Theo tạp chí 
này, không kém cạnh so với Thái Lan 
nhưng lại có giá cả hợp lý hơn, Việt Nam 
là điểm đến lý tưởng cho những cặp đôi 
mới cưới.                                 (Theo SGGP)

Người Việt từ Ukraine được sơ tán về nước hồi 
tháng 3.

Nam bị lừa ra nước ngoài làm việc, cư trú 
bất hợp pháp, cưỡng bức lao động; các vụ 
việc ngư dân, tàu cá của Việt Nam bị các 

nước xử lý vẫn còn phức tạp...
Theo quyết định, Ban chỉ đạo được đặt 

dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ 
Ngoại giao, có sự tham gia của các đơn vị 
chức năng của Bộ, các cơ quan đại diện 
khi phát sinh vụ việc bảo hộ công dân 
tại địa bàn.

Ban chỉ đạo có chức năng nghiên cứu 
các vấn đề chủ trương, chính sách trong 
công tác bảo hộ công dân và có vai trò tham 
mưu cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao khi 
phát sinh các tình huống khủng hoảng ảnh 
hưởng tới quyền, lợi ích của Nhà nước, 
công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước 
ngoài. Cục Lãnh sự là cơ quan thường trực 
của Ban chỉ đạo.              (Theo Vietnamnet)
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Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét 
chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Tập Cận Bình khi đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trong chuyến thăm Việt Nam sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017. Ảnh: TTXVN

Các tờ báo lớn của Trung Quốc đều 
đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30.10 đến 
2.11 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong 
đó nhấn mạnh về sự tin cậy chính trị 
và hợp tác kinh tế là các nội dung được 
kỳ vọng.

Tờ China daily dẫn lời một chuyên 
gia nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam tại 
Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho 
biết, quan hệ giữa Việt Nam và Trung 
Quốc về bản chất là rất độc đáo và quan 
trọng, là quan hệ giữa hai đảng cầm 
quyền đóng vai trò điều hướng trong 
quan hệ song phương tổng thể.

Tờ Hoàn cầu thời báo, phiên bản 
tiếng Anh của Nhân dân nhật báo thì 
đưa bài xã luận về ý nghĩa của mối 
quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Bài xã 
luận cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài 
đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ 
sau Đại hội XX.

Bài xã luận khẳng định, quan hệ đặc 
biệt Việt - Trung nằm ở tình hữu nghị 
đặc biệt “Cùng là đồng chí, cùng là anh 
em”, là tài sản quý báu của hai đảng, 
hai dân tộc. Kể từ khi bình thường hoá 
quan hệ song phương vào đầu những 
năm 1990, hai đảng đã duy trì thông lệ 
trao đổi điện mừng và các chuyến thăm 
cấp cao sau đại hội đảng.

Sau đại hội XIX của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc, ngay sau khi được bầu làm 
Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 2, ông Tập 
Cận Bình đã có chuyến thăm nước ngoài 
đầu tiên tới Việt Nam. Chuyến thăm lần 
này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
nhằm tiếp nối truyền thống và thể hiện 
sự tin cậy lẫn nhau cũng như mối quan 
hệ hữu nghị giữa hai đảng.

Bài xã luận khẳng định, quan hệ hữu 
nghị song phương giữa hai nước đã lên 
một giai đoạn mới của quan hệ đối tác 
chiến lược toàn diện. Cuộc gặp giữa 

hai nhà lãnh đạo lần này chắc chắn sẽ 
làm tình hữu nghị Việt -Trung thêm 
bền chặt.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, 
trụ sở ở Hong Kong, nhấn mạnh lời mời 
của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tới Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi 
Đại hội XX kết thúc, khi ông Tập Cận 
Bình vừa tái cử nhiệm kỳ thứ 3, khẳng 
định vị thế của Việt Nam trong mối 
quan tâm ngoại giao của Trung Quốc…

(Theo VOV.VN)

Mít tinh kỷ niệm 
năm đoàn kết 
hữu nghị giữa 
Lào và Việt Nam 
năm 2022

Văn nghệ chào mừng lễ mít tinh tại tỉnh 
Khammuone (Lào).                    Ảnh: TTXVN

Ngày 28.10, tỉnh Khammouane 
(Lào) đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 
năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị 
và Hợp tác Lào - Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Vanhxay 
Phongsavane, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh 
Khammouane; đại diện lãnh đạo các 
tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, 
Quảng Trị; đại diện Đại sứ quán Việt 
Nam tại Lào; đại diện Tổng lãnh sự 
quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet 
cùng đông đảo cán bộ, doanh nhân, học 
sinh, sinh viên tới tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vanxay 
Phongsavane, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh 
Khammouane bày tỏ lòng kính yêu sâu 
sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ 
tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch 
Souphanouvong, những người đã đặt 
nền móng cho quan hệ đặc biệt Việt 
Nam - Lào và được các thế hệ lãnh đạo, 
các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai 
nước dày công vun đắp. (Theo TTXVN)

l Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres ủng hộ việc gia hạn và thực thi 
đầy đủ các thỏa thuận nhằm tạo điều 
kiện cho xuất khẩu lương thực và phân 
bón từ Ukraine và Nga.
l Ngày 28.10, Chủ tịch Ủy ban 

châu Âu Ursula von der Leyen cho biết 
Liên minh châu Âu (EU) cam kết phân bổ 
165 triệu euro (165 triệu USD) để hỗ trợ 
Serbia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 
năng lượng đang diễn ra.
l Mỹ tiếp tục cung cấp gói viện 

trợ quân sự trị giá 275 triệu USD cho 
Ukraine. Đây là gói viện trợ vũ khí và 
thiết bị quân sự thứ 24 của Mỹ dành cho 
Ukraine kể từ tháng 8.2021.
l Bộ trưởng Quốc phòng Nga 

Sergey Shoigu ngày 28.10 cho biết, 
nước này đã hoàn thành sắc lệnh động 
viên một phần với việc huy động 300 
nghìn quân nhân dự bị theo kế hoạch.
l Bộ Y tế Israel ngày 28.10 bắt đầu 

triển khai tiêm liều 2 vắc xin ngừa bệnh 
đậu mùa khỉ, trong bối cảnh nước này 

tăng cường chiến dịch chống bệnh 
dịch này.
l Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28.10 

yêu cầu các nhân viên Đại sứ quán Mỹ 
và các thành viên gia đình rời khỏi thủ 
đô Abuja, Nigeria “do nguy cơ tấn công 
khủng bố ở mức rất cao”.
l Nhật báo lớn nhất của Haiti - tờ 

Le Nouvelliste mới đây thông báo ngừng 
phát hành bản in báo do thiếu nhiên liệu 
và giấy cho đến khi có thông báo mới.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN 

Quân đội Ukraine đang kiểm soát 
phần lớn con đường quan trọng nối 
hai thị trấn do Nga kiểm soát ở Đông 
Ukraine, một quan chức chính quyền 
Kiev cho biết ngày 28.10.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát 
nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trong một 
cuộc tấn công chớp nhoáng, lực lượng 
Ukraine hiện đang tiến dần về phía Đông 
để vào vùng Lugansk, và nhắm đến các 
thị trấn Svatove và Kreminna, nằm cách 
Svatove 45 km về phía Nam, theo Hãng 
tin Reuters.

Trước đó, ngày 26.10, một quan chức 
phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraine 
nói giao tranh ác liệt ở Kreminna và 
Svatove, trở thành khu vực thuộc tiền 
tuyến kể từ khi các lực lượng Ukraine 
đẩy lùi quân đội Nga khỏi vùng Kharkov 
ở lân cận hồi tháng 9 vừa qua. (Theo TTO)

Ngày 28.10, Chính phủ Cuba thừa 
nhận khó có thể đạt được mục tiêu đón 
2,5 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 
nay và quyết định hạ mức ước tính 32%.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh 
tế và Kế hoạch Alejandro Gil cho hay, 
tính đến thời điểm hiện tại Cuba đã đón 
hơn 1 triệu lượt du khách và dự kiến lượng 
khách quốc tế thăm đảo quốc Caribe này 
trong năm nay sẽ đạt hơn 1,7 triệu lượt.

Trước đó, Cuba ước tính có thể thu 
về khoảng 1,159 tỷ USD nếu đạt mục 

tiêu đón 2,5 triệu lượt du khách trong 
năm 2022.

Canada tiếp tục là nguồn cung du 
khách lớn nhất cho Cuba, theo sau là 
Mỹ, Tây Ban Nha và Nga. Truyền thông 
Cuba cho biết thị trường Canada hiện đã 
phục hồi 80% so với thời điểm trước đại 
dịch và ngành du lịch Cuba đang nỗ lực 
hướng tới các thị trường mới như Trung 
Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để đối mặt với nguy 
cơ sụt giảm nguồn khách từ Mỹ.

(Theo Vietnam+)

Cuba hạ mục tiêu đón khách du lịch năm 2022

Khách du lịch tham quan khu phố cổ ở thủ đô 
La Habana, Cuba.                                Ảnh: AFP/TTXVN

Bão Nalgae khiến 72 người chết ở Philippines
Bão Nalgae đổ bộ đảo chính 

Philippines sáng 29.10, sau khi gây lũ 
quét và lở đất khiến ít nhất 72 người 
chết, 14 người mất tích và 33 người 
bị thương.

Giới chức Philippines hôm 29.10 cho 
biết bão Nalgae đổ bộ đảo chính Luzon 
của nước này với sức gió tối đa 95 km/giờ.

Theo cơ quan thời tiết quốc gia 
Philippines, mưa lớn do ảnh hưởng của 
bão bắt đầu từ hôm 27.10 ở miền Nam 
Philippines, làm ngập phần lớn các khu 
vực nông thôn trên đảo Mindanao. Tiếp 
đó là sạt lở đất và lũ lụt, cuốn trôi toàn 
bộ căn nhà ở một số khu vực và làm hư 
hại gần 500 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ 
đang tập trung vào làng Kusiong, nơi 
hàng chục thi thể được tìm thấy hôm 
28.10 sau khi lũ lụt xảy ra.  

   (Theo VnExpress.net)

Lực lượng cứu hộ Philippines sơ tán trẻ em khỏi 
vùng ngập lũ ở Parang, tỉnh Maguindanao 
ngày 28.10.                         Ảnh: AFP

Ukraine tuyên bố 
kiểm soát tuyến 
đường quan trọng 
ở miền Đông

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn súng cối về phía 
tiền tuyến tại vùng Kharkov, Ukraine ngày 
25.10.                                   Ảnh: REUTERS
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SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO 

Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” 
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 
25.12.2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Sở 
Công Thương Bình Định thông báo Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng 
danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần 
thứ 5 trên Báo Bình Định để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày 
làm việc.

TT Họ và tên Năm 
sinh

Dân 
tộc Địa chỉ Nghề thủ 

công mỹ nghệ

1 Đỗ Văn Lan 1947 Kinh
Thôn Phú Gia, xã Cát 

Tường, huyện Phù Cát, 
tỉnh Bình Định

Nón ngựa 
Phú Gia

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản (ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại 
liên hệ) gửi về: 

 SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: Số 198 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

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

Tài sản thi hành án: Tàu đánh cá số đăng ký BĐ-99245-TS; Công dụng: 
Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Hải Phòng; Mẫu thiết kế:  
TK 26-16/V-01-07; Cơ quan thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Xây lắp Việt 
Nam; Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 29,10; Ltk,m: 26,05; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,00; Btk,m: 6,74; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,40; Chiều chìm d,m: 2,60; Mạn khô f,m: 0,80; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 145,23; Sức chở tối đa, tấn: 142,7;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 10,00; 
- Máy chính: 

TT Ký hiệu Số máy Công suất
(sức ngựa) Nơi chế tạo

 1 DOOSAN 612458 880 Hàn Quốc

MP1 DOOSAN Không tìm ra 
số máy 280 Hàn Quốc

MP2 HYUNDAI GJ629127 84 Hàn Quốc

Nơi đang neo đậu tài sản: Tại thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện 
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Giá khởi điểm của tài sản: 1.642.437.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 
trước 320.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; 
Bước giá 50.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ.
Địa chỉ: Số 03 đường Thanh Niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ,  

tỉnh Bình Định.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 11.11.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 9.11.2022 đến 
17 giờ ngày 11.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang neo đậu tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
14 giờ ngày 14.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.  

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

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

Tài sản thế chấp: Xe ô tô tải có mui biển số đăng ký: 77C-190.25; 
Nhãn hiệu: DONGBEN; Số loại: DB1021KM02; Màu sơn: Xanh; Số máy: 
AE6K03810387; Số khung: CAB0K2108464; Dung tích: 1051 cm3; Số chỗ 
ngồi: 2; Năm, nước sản xuất: 2019, Việt Nam; Nhiên liệu: Xăng; Tải trọng 
hàng hóa: 810 kg; Đăng ký xe có giá trị đến ngày: 31.12.2044; Hiện trạng: 
Xe đã qua sử dụng.

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: Tại kho bãi Công ty TNHH  
DV & TM An Phú Hiệp; Địa chỉ: QL 1A, thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Giá khởi điểm của tài sản: 83.030.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt trước 
16.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 150.000 đồng; Bước giá 
5.000.000 đồng).

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. 
Địa chỉ: Số 22 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp 

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 11.11.2022 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 9.11.2022 đến 
17 giờ ngày 11.11.2022, tài khoản tại các ngân hàng của Công ty đấu giá 
hợp danh Đông Dương.        

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết 
cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
9 giờ ngày 14.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.          

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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Bình Định

THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” 

trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 19.7.2022 của UBND tỉnh về tổ 

chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên trang  
fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 16.8.2022 của UBND tỉnh về việc 
thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” 
trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022 (viết tắt là: Ban Tổ chức Cuộc thi).

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lệ, cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI, HÌNH THỨC 

THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Đối tượng dự thi
- Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bình Định và các 

địa phương khác trong cả nước.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không thuộc đối 

tượng tham gia dự thi.
2. Quy định về tác phẩm dự thi, hình thức thi, thời gian tổ chức
2.1. Về tác phẩm dự thi
- Cá nhân tham gia dự thi gửi không quá 3 ảnh đối với một lần gửi ảnh dự 

thi (nhưng không gửi ảnh dự thi nhiều lần cho một địa điểm).
- Ảnh được chụp tại địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực, danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại Quy Nhơn hoặc các địa phương 
khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh phải kèm theo lời giới thiệu (không quá 
90 từ) về sự thu hút, nổi bật, hấp dẫn của địa điểm.

- Ảnh dự thi là ảnh màu, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động 
hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác; không chấp nhận ảnh cắt ghép (trừ ảnh 
ghép thuộc thể loại panorama); ảnh dự thi được gửi dưới dạng file ảnh số 
định dạng JPG/PNG với dung lượng tối thiểu 1MB/ảnh.

- Nội dung tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục; không vi 
phạm pháp luật Việt Nam.

- Không sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, 
thiếu văn hóa trong tác phẩm dự thi.

- Các tác phẩm dự thi không đáp ứng được các quy định tại thể lệ được 
xem là không hợp lệ, bị loại khỏi Cuộc thi.

-  Cá nhân có tác phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, tác phẩm, 
sở hữu trí tuệ, các quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

2.2. Hình thức thi, điểm của tác phẩm dự thi
- Cá nhân gửi tác phẩm dự thi và ghi rõ thông tin của người dự thi, gồm: 

Họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại/email về Ban Tổ chức Cuộc thi theo 
địa chỉ thư điện tử: cuocthianhbd@gmail.com (nội dung ghi rõ tham dự Cuộc 
thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng”).

- Sau khi nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, rà soát nội dung, hình 
ảnh và đăng trên trang fanpage “Tin tức Bình Định” trên mạng xã hội Facebook 
tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tintuctinhbinhdinh. Lượt tương tác: Like 
(thích), share (chia sẻ) bắt đầu được tính từ khi tác phẩm được đăng lên.

- Sau khi tác phẩm dự thi được đăng, cá nhân tham gia dự thi, bấm like 
(thích) trang Fanpage “Tin tức Bình Định” để theo dõi tác phẩm dự thi của 

mình và thực hiện like (thích), share (chia sẻ) tác phẩm dự thi ở chế độ công 
khai (public) trên trang cá nhân, trên nhóm (group) mạng xã hội Facebook.

- Ban Tổ chức sẽ theo dõi và tính điểm đối với lượt like (thích), share  
(chia sẻ) của tác phẩm đó, cụ thể: 1 lần like (thích) tương đương với 1 điểm;  
1 lần share (chia sẻ) tương đương với 5 điểm.

- Điểm của tác phẩm dự thi là tổng điểm từ đánh giá của Ban Giám khảo 
và điểm like, share.

2.3. Thời gian tổ chức
- Ban Tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành Thể lệ cho 

đến hết ngày 31.10.2022.
- Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong năm 2022.
II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Ban Tổ chức được yêu cầu người tham gia dự thi cung cấp ảnh gốc khi 

cần và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ công tác 
truyền thông, quảng bá về Quy Nhơn, Bình Định mà không cần thông báo 
cho tác giả và không thêm bất kỳ một chi phí nào khác.

- Những lượt like (thích) và share (chia sẻ) sau ngày 31.10.2022 sẽ không 
được tính điểm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc cung cấp sai thông tin của 
người đạt giải.

- Cá nhân đạt giải sẽ bị hủy bỏ giải thưởng nếu Ban Tổ chức không liên lạc 
được theo thông tin đã cung cấp trước ngày trao giải 5 ngày. Cá nhân đạt giải 
mang theo CMND (hoặc CCCD) khi đến nhận giải.

- Sau khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác 
phẩm hoặc vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy 
bỏ kết quả đối với tác phẩm đó.

- Khiếu nại của người dự thi (nếu có): Gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ 
chức sau khi công bố giải 3 ngày. Ban Tổ chức xem xét giải quyết trong thời hạn 
5 ngày. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cuộc thi có các giải thưởng sau:
- 1 giải Nhất, trị giá                                      :    10.000.000 đồng.
- 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá                        :      7.000.000 đồng.
- 3 giải Ba, mỗi giải trị giá                          :      5.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá  :      2.000.000 đồng.
IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
- Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả trên trang Fanpage “Tin tức Bình 

Định” và tổng kết, trao giải cuộc thi: Dự kiến trong năm 2022.
- Cá nhân có tác phẩm dự thi đạt giải được nhận hiện vật (tiền thưởng) và 

các hình thức khen thưởng khác (nếu có) theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 

nhân phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi qua:
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: Số 38 Trường Chinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.6292.003; email: cuocthianhbd@gmail.com

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

1. Quyền sử dụng đất ở: 217 lô đất ở tại Phân khu số 5 và Phân khu 
số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, với tổng diện tích 
37.228,47 m2, trong đó: 

- Phân khu số 5 gồm: 110 lô, với tổng diện tích là 17.466,65 m2.
- Phân khu số 8 gồm: 107 lô, với tổng diện tích là 19.761,82 m2.
Vị trí, giới cận các lô đất, các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc: Theo đồ 

án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái 
Nhơn Hội được duyệt.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá.
Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã xây dựng gồm: Đường bê tông nhựa; 

Hệ thống thoát nước mưa; Hệ thống nước thải; Hệ thống cấp nước sinh 
hoạt và PCCC; Hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng đi ngầm.

Diện tích: Từ 115,56 m2/lô đến 807,11 m2/lô. 
Giá khởi điểm: Từ 1.992.276.000 đồng/lô đến 28.892.923.780 đồng/lô. 
2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định.
Địa chỉ: Số 65 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  
3. Hình thức, phương thức đấu giá: Kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ 

phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 
bán riêng từng lô đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Liên tục kể từ ngày 

niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, tại nơi có tài sản đang 
tọa lạc. 

5. Ký hiệu, tên đường, lộ giới, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt 
trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất; Thời 
gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền 
đặt trước, nộp phiếu trả giá, tổ chức cuộc đấu giá: Theo Thông báo 
đấu giá tài sản số 646/TBĐGTS-ĐD ngày 24.10.2022.  

6. Địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Tài khoản tại các ngân hàng 
của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

7. Trường hợp có sự thay đổi ngày giờ, thời gian, địa điểm tổ 
chức cuộc đấu giá thì sẽ có thông báo cụ thể.    

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Người tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng 

được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của 
Luật Đất đai có nhu cầu để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá phải nộp 1 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp 
lệ của một lô đất đấu giá theo Quy chế, thông báo đấu giá tài sản. 

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Đẹp

KHÁM PHÁ

Mặc đẹp khi tiết trời ẩm ương
Thời tiết ẩm ương lúc nắng lúc mưa. Vậy làm thế nào để diện đồ đẹp 
trong tiết trời như vậy? Quan trọng là bạn nắm vững cách ăn mặc như 
kết hợp mẫu váy đen nhấn eo với giày mũi nhọn, váy xếp ly suôn dài. 
Váy kẻ ô, có chi tiết nhấn eo giúp tôn dáng và làm nổi bật vòng 2. Outfit 
thêm phần ấn tượng nhờ sự xuất hiện của đôi sandal có thiết kế khá lạ 
mắt. Tất cả tạo nên tổng thể trang phục cực kì thích hợp cho các nàng 
công sở.                        (Theo emdep.vn)

Bí ẩn về đàn ong mật có khả năng thay đổi thời tiết
Một nghiên cứu mới đây cho biết, đàn ong 
sinh ra nhiều điện đến mức có thể ảnh 
hưởng đến thời tiết địa phương. Ong có thể 
làm nhiễm điện không khí tới 1.000 vôn/mét 
hoặc hơn cả một cơn giông.

Đàn ong sinh ra nhiều điện tích có thể ảnh 
hưởng tới thời tiết.

Phát hiện này, được các nhà nghiên cứu 
thực hiện bằng cách đo điện trường xung 
quanh tổ ong mật (apis mellifera), tiết lộ 
rằng ong có thể tạo ra lượng điện khí quyển 
nhiều như một cơn giông. Điều này có thể 
đóng một vai trò quan trọng trong việc 
điều khiển bụi để định hình các kiểu thời 
tiết không thể đoán trước và tác động của 
chúng thậm chí có thể cần được đưa vào 
các mô hình khí hậu trong tương lai.

Điện tích lớn
Cơ thể nhỏ bé của loài ong có thể nhận 

điện tích dương trong khi chúng kiếm ăn- 
do ma sát của các phân tử không khí với đôi 
cánh đập nhanh của chúng (ong mật có thể 
vỗ cánh hơn 230 lần một giây) hoặc khi hạ 
cánh xuống các bề mặt tích điện. Những 
tác động của những điện tích cực nhỏ này 
trước đây được cho là ở quy mô nhỏ, tuy 
nhiên một nghiên cứu mới, được công bố 
ngày 24.10 trên tạp chí iScience, cho thấy 

loài côn trùng này có thể tạo ra một lượng 
điện gây sốc.

“Chúng tôi chỉ mới phát hiện ra rằng 
sinh học và điện trường tĩnh có mối liên 
hệ mật thiết với nhau và có rất nhiều liên 
kết không ngờ có thể tồn tại trên các quy 
mô không gian khác nhau, từ các vi sinh 
vật trong đất và các tương tác giữa cây thụ 
phấn với các bầy côn trùng và mạch điện 
toàn cầu” tác giả đầu tiên Ellard Hunting, 
một nhà sinh vật học tại ĐH Bristol, Anh, 
cho biết.

Tĩnh điện xuất hiện khi các va chạm cực 
nhỏ và vết rỗ trên hai bề mặt cọ xát vào 
nhau, gây ra ma sát. Điều này làm cho các 
electron, vốn mang điện tích âm, nhảy từ 

bề mặt này sang bề mặt khác, để lại bề mặt 
tích điện dương trong khi bề mặt kia mang 
điện tích âm. Sự chuyển giao qua hai bề 
mặt bị ion hóa tạo ra sự chênh lệch điện áp 
hay còn gọi là gradien điện thế, qua đó các 
điện tích có thể nhảy vọt.

Hiệu ứng điện tích trong 
thế giới côn trùng

Benjamin Franklin đã chứng minh tiềm 
năng tĩnh điện này khi ông và con trai của 
mình thả diều trong một cơn giông bão, 
nhận thấy rằng dây ướt của diều dẫn tia lửa 
từ đám mây bão tới một chiếc chìa khóa 
gắn ở đầu của nó.

Hiệu ứng tĩnh điện xuất hiện khắp thế giới 
côn trùng; chúng cho phép ong hút phấn hoa 
và giúp nhện quay những mạng mang điện 
tích âm để thu hút và giam giữ các cơ thể 
mang điện tích dương của con mồi.

Để kiểm tra xem ong mật có tạo ra 
những thay đổi đáng kể trong điện trường 
của bầu khí quyển của chúng ta hay không, 
các nhà nghiên cứu đã đặt một máy theo 
dõi điện trường và một camera gần nơi sinh 
sống của một số đàn ong mật.

Trong 3 phút khi lũ côn trùng bay vào 
không khí, các nhà nghiên cứu phát hiện ra 

rằng hiệu ứng tiềm năng phía trên tổ ong 
tăng lên 100 vôn/mét. Trong các sự kiện bầy 
đàn khác, các nhà khoa học đo được hiệu 
ứng cao tới 1.000 vôn/mét, khiến mật độ 
điện tích của một bầy ong mật lớn gấp sáu 
lần so với bão bụi nhiễm điện và lớn hơn 
tám lần so với một đám mây.

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra 
rằng, các đám mây côn trùng dày đặc hơn 
có nghĩa là điện trường lớn hơn - một quan 
sát cho phép họ mô hình hóa các loài côn 
trùng bầy đàn khác như cào cào và bướm.

Mô hình của các nhà nghiên cứu dự 
đoán rằng, hiệu ứng của đàn châu chấu lên 
điện trường khí quyển là đáng kinh ngạc, 
tạo ra mật độ điện tích tương tự như mật 
độ điện tích do giông bão tạo ra.

Các nhà nghiên cứu cho biết, không có 
khả năng côn trùng tự tạo ra bão, nhưng ngay 
cả khi các hiệu ứng tiềm năng không đáp ứng 
các điều kiện để tạo ra sét, chúng vẫn có thể 
gây ra các tác động khác đối với thời tiết.

Điện trường trong khí quyển có thể ion 
hóa các hạt bụi và chất ô nhiễm, thay đổi 
chuyển động của chúng theo những cách 
không thể đoán trước. Hay nói cách khác, liên 
kết sinh học và vật lý có thể giúp giải quyết 
nhiều vấn đề khó hiểu.                     (Theo TPO)

CHUYỆN LẠ

Gia đình 12 anh chị em 
lập kỷ lục sống lâu 
nhất thế giới

12 anh chị em ruột ở Tây Ban Nha lập kỷ lục 
thế giới về đông anh chị em và sống lâu nhất 
thế giới.

Gia đình Hernandez- Perez gồm 
7 anh em trai và 5 chị em gái, trong 
đó người già nhất 98 tuổi, người trẻ 
nhất 76 tuổi.

Ông bà Modesto Hernández 
và Martina Pérez sinh ra và nuôi 
dưỡng 12 người con tại Moya, một 
thị trấn phía bắc của Gran Canaria, 
thuộc quần đảo Canary. Các anh 
chị em hiện vẫn sống ở đó. Tuổi 
gộp của họ vượt 16 năm so với 
kỷ lục tuổi gia đình được xác lập 
trước đó.

“Chúng tôi không bao giờ nghĩ 
sẽ lập kỷ lục thế giới. Việc này giúp 
gia đình chúng tôi đoàn kết hơn bao 
giờ hết”, gia đình Hernandez- Perez 
nói trong tuyên bố gửi đến tổ chức 
Guinness.

(Theo TPO)

Một gia đình gồm 12 anh chị em ruột 
ở Tây Ban Nha vừa lập kỷ lục thế giới 
Guinness với tổng tuổi đời lên đến 1.058 
năm và 249 ngày.


