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Vẫn nóng ở nhóm 
tranh suất trụ hạng!
CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA BÌNH ĐỊNH:

Nhiều thành tựu và cống hiến 

Học nghề và khởi nghiệp 

Tan nát tình thân vì rượu bia 

õ cổ truyềnđón du kháchV u 4

Kiến trúc sư Lê Phương 
& khát vọng “thép xanh”
Mong muốn tạo ra vật liệu xây dựng thân thiện môi 
trường, có khả năng ứng phó thiên tai, kiến trúc sư Lê 
Phương - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH 
Thương mại Xây dựng T.M.N (TP Quy Nhơn) đã dẫn dắt 
công ty trở thành đơn vị tiên phong về thiết kế, sản xuất 
và lắp ráp các công trình làm bằng thép nhẹ LGS.
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VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định biểu diễn tại Quy Nhơn MerryLand 

(xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn). 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn 
đại biểu cấp cao tỉnh Sekong

An Lão tập trung mọi nguồn lực phát triển 
KT-XH, giúp người dân thoát nghèou2
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Bình Định

(BĐ) - Chiều 5.11, Đoàn đại 
biểu cấp cao tỉnh Sekong (Nước 
CHDCND Lào), do đồng chí Lêc 
lảy Sỉ vi lay, Ủy viên Trung ương 
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 
Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong 
dẫn đầu đã đến thăm và làm việc 
tại Bình Định. 

Tiếp và làm việc với Đoàn có 
các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
chỉ đạo hợp tác với các tỉnh Nam 
Lào; đại diện lãnh đạo HĐND 
tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, 
ban, ngành chức năng của tỉnh.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp 
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh 
Sekong đến thăm và làm việc tại 
tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn 
nhấn mạnh, quan hệ Việt - Lào là 
mối quan hệ đoàn kết hữu nghị 
đặc biệt, thủy chung, trong sáng 
và hiếm có trong quan hệ quốc 
tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Chủ tịch Kay sỏn Phôm vi 
hản đặt nền móng, được các thế 
hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà 
nước và nhân dân hai nước dày 
công vun đắp, trở thành tài sản 
vô giá không gì thay thế được. 
Đặc biệt, năm 2022 ghi mốc son - 
Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 
năm Ngày ký Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào 
(18.7.1977 - 18.7.2022). 

Về mối quan hệ hợp tác, 
đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh, 
đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh 
giá, trong những năm qua, Bình 
Định và Sekong đã tăng cường 
quan hệ đoàn kết hữu nghị 
truyền thống và hợp tác toàn 
diện trên tất cả các lĩnh vực và 
không ngừng phát triển, ngày 
càng thực chất, đi vào chiều sâu, 
mang lại những lợi ích thiết thực 

Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với 
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) tặng quà lưu 
niệm cho lãnh đạo tỉnh Sekong.                                                                                    Ảnh: N. HÂN

(BĐ) - Ngày 5.11, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn làm việc với 
UBND huyện An Lão về tình 
hình KT-XH 10 tháng và nhiệm 
vụ trọng tâm những tháng còn 
lại năm 2022. 

Báo cáo của UBND huyện 
An Lão, 10 tháng năm nay, 
tổng giá trị sản phẩm ước đạt 
552,799 tỷ đồng, tăng 6,92% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong 
đó, giá trị sản xuất ngành nông - 
lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 
247,076 tỷ đồng, tăng 3,42%; 
giá trị ngành công nghiệp - 
xây dựng ước đạt 167,125 tỷ 
đồng, tăng 8,91%; giá trị ngành 
dịch vụ ước đạt 138,598 tỷ đồng, 
tăng 11,21%. Tổng thu ngân sách 
hơn 298,5 tỷ đồng, đạt 94,94% kế 
hoạch năm... 

Tại buổi làm việc, huyện đã 
kiến nghị UBND tỉnh quan tâm 
hỗ trợ kinh phí để thực hiện bố 
trí tái định cư khu vực có nguy cơ 
sạt lở; đầu tư xây dựng công trình 
tuyến đường kết nối An Hòa đi 
Hoài Phú (TX Hoài Nhơn); đầu 
tư nâng cấp, mở rộng tuyến  
ĐT 629; chỉ đạo các sở, ngành 

có giải pháp đề xuất chống sạt 
lở tuyến đường tránh hồ chứa 
nước Đồng Mít; đầu tư nâng cấp 
tuyến điện 3 pha để phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh 
Tuấn nhấn mạnh huyện An Lão 
khẩn trương triển khai chương 
trình, kế hoạch thực hiện các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm các tháng cuối năm 
2022 theo kịch bản tăng trưởng  
KT-XH được UBND tỉnh ban 
hành tại Văn bản 6090/UBND-
TH ngày 20.10.2022. Trong đó, 
tập trung phát triển kinh tế địa 
phương dựa trên các trụ cột 
chính, đó là nông nghiệp (trồng 
trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp), công 
nghiệp chế biến, thương mại…

Cụ thể, đối với phát triển 
nông nghiệp, huyện phát huy 
tiềm năng thế mạnh về điều kiện 
đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu để 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú 
trọng chuyển đổi một số diện tích 
trồng cây keo sang các giống cây 
mới mang lại hiệu quả kinh tế cao 
như cây có múi, cây bơ để bảo 
vệ môi trường và nguồn nước; 

đồng thời phát triển chăn nuôi 
và lâm nghiệp.  

Vấn đề rất quan trọng là 
triển khai thực hiện hiệu quả các 
chương trình mục tiêu quốc gia; 
ưu tiên số một là lựa chọn dự án 
làm hiệu quả, đúng quy định. 
Huyện An Lão tính toán làm rất 
kỹ, phải xác định đây là cơ hội 
để tạo nền tảng hạ tầng và chính 
sách giúp người dân thoát nghèo. 

Huyện chủ động phối hợp với 
các sở, ngành liên quan tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho những hộ ảnh hưởng di 
dời tái định cư phục vụ hồ chứa 
nước Đồng Mít để người dân sớm 
ổn định cuộc sống.

Công nghiệp tập trung thu 
hút đầu tư cơ sở công nghiệp chế 
biến lâm sản, chế biến hoa quả, 
chế biến gia súc, gia cầm. Đẩy 
mạnh phát triển thương mại, dịch 
vụ… Tập trung thực hiện công 
tác bảo vệ môi trường. 

Nâng cao chất lượng hoạt 
động trong các lĩnh vực văn hóa - 
xã hội. Huyện tuyên truyền, vận 
động và hỗ trợ người dân áp 
dụng kỹ thuật mới, cơ giới hóa 

canh tác để nâng cao hiệu quả 
sản xuất, thoát nghèo bền vững, 
ổn định cuộc sống; chăm lo chu 
đáo an sinh cho người dân, đặc 
biệt tết Nguyên đán sắp tới. 

Tập trung đổi mới tác phong, 
lề lối làm việc. Chính quyền phải 
phục vụ người dân và DN, lấy 
người dân và DN làm trung tâm; 
phải chủ động đến với DN để gỡ 
khó cho DN, chủ động xuống 
với dân để hỗ trợ cho người 
dân; đẩy mạnh áp dụng chuyển 
đổi số trong quản lý, điều hành 
công việc, giải quyết thủ tục  
hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 
Sở KH&ĐT, Ban Dân tộc tỉnh, 
cùng với huyện An Lão rà soát cụ 
thể các dự án của huyện theo các 
chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở NN&PTNT, Sở Công 
Thương, Sở KH&CN phối hợp 
với huyện xem xét nghiên cứu 
đề xuất phương án chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng phù hợp; cùng với 
huyện Hoài Ân, huyện An Lão 
đi tiên phong về chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng. Hỗ trợ quy trình 
sản xuất, xuất xứ hàng hóa, thị 
trường đầu ra cho sản phẩm.

Sở TN&MT kiểm tra, khảo sát 
đầu tư các dự án về môi trường 
và đề xuất giải pháp giải quyết 
các vấn đề môi trường. Sở Xây 
dựng chuẩn hóa xây dựng các 
khu tái định cư, khu dân cư. Sở 
Nội vụ rà soát tình hình công việc 
của đội ngũ cán bộ cơ sở để xây 
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
về công tác quản lý nhà nước và 
biết cách phát triển KT-XH.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
các sở, ngành có liên quan theo 
chức năng, nhiệm vụ được phân 
công chủ động phối hợp huyện 
An Lão giải quyết các đề xuất, 
kiến nghị, đặc biệt là về giao 
thông và đảm bảo cung ứng điện 
để tạo điều kiện cho An Lão bứt 
phá phát triển thời gian tới. 

Trước đó, đồng chí Phạm Anh 
Tuấn đã đi thăm di tích lịch sử 
Địa điểm chiến thắng An Lão, 
Vụ thảm sát Giếng Đồn (thôn Tân 
An, xã An Tân); khảo sát khu Dịch 
vụ - Thương mại và Dân cư Đồng 
Bàu (thôn Xuân Phong Nam, xã 
An Hòa); khảo sát công trình hồ 
Đồng Mít; thăm và tặng 120 suất 
quà cho hộ nghèo làng tái định cư 
xã An Dũng.                     THU HIỀN

An Lão tập trung mọi nguồn lực phát triển KT-XH, giúp người dân thoát nghèo

cho nhân dân hai địa phương. 
Hai bên đã đạt nhiều kết quả 
quan trọng trên tất cả các lĩnh 
vực như: Đào tạo nguồn nhân 
lực, y tế, giáo dục, nông nghiệp, 
công thương… Bên cạnh đó, 2 
tỉnh thường xuyên duy trì trao 
đổi đoàn cấp cao, đoàn cấp sở, 
ngành, nhằm gặp gỡ, trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm về công 
tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị, phát triển KT-XH; công 
tác quốc phòng - an ninh và các 
công tác chuyên môn khác. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
mong muốn qua buổi làm việc 
giữa lãnh đạo hai tỉnh, thời gian 
tới, mối quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa hai bên sẽ nâng lên tầm cao 
mới, phát triển cả chiều rộng 
và chiều sâu trên tất cả các lĩnh 
vực… Tỉnh đang chuẩn bị để tổ 
chức đánh giá kết quả hợp tác và 
ký kết hợp tác giai đoạn sắp tới 
giữa Bình Định và 4 tỉnh Nam 
Lào, trong đó có tỉnh Sekong.

Đồng chí Lêc lảy Sỉ vi lay, Bí 
thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong 

đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, 
chân tình, thắm tình đồng chí, 
anh em mà lãnh đạo tỉnh Bình 
Định đã dành cho đoàn. Đồng 
thời thông báo sơ bộ về kết quả 
phát triển KT-XH của tỉnh trong 
thời gian qua. Đồng chí cho biết, 
nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ thân tình 
của tỉnh Bình Định, nhất là trên 
các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân 
lực, y tế, giáo dục, giúp đỡ về 
kỹ thuật, giống cây trồng, vật 
nuôi để phát triển nông, lâm 
nghiệp, thủy sản… đã mang lại 
hiệu quả thiết thực cho nhân dân 
địa phương. Đồng chí cũng tin 
tưởng, hai tỉnh Sekong - Bình 
Định sẽ tiếp tục gặt hái nhiều 
kết quả hơn nữa trên tất cả các 
lĩnh vực hợp tác, hữu nghị đặc 
biệt trong thời gian đến.

Nhân dịp này, đồng chí Lêc 
lảy Sỉ vi lay đã mời lãnh đạo tỉnh 
sắp xếp thời gian phù hợp để 
sang thăm và làm việc tại tỉnh 
trong thời gian sớm nhất.

                                  NGUYỄN HÂN

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, 
chiều 5.11, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính trực tiếp trả 
lời và làm rõ các nội dung có liên 
quan đến các nhóm vấn đề chất 
vấn của ĐBQH. 

Tại phiên chất vấn, đại biểu 
Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn ĐBQH 
tỉnh Bình Định, nêu vấn đề việc 
hợp tác công tư đang gặp rất 
nhiều khó khăn trong định giá 
thương hiệu công. Từ đó, đại biểu 
Hiếu đặt câu hỏi: Theo Thủ tướng 
trong thời gian ngắn tới có giải 
pháp nào công khai, minh bạch 
để giải quyết vấn đề này, bởi có 
định giá được thương hiệu công 
thì việc hợp tác công tư như trong 
lĩnh vực y tế, giáo dục sẽ được 
phát huy rất hiệu quả? 

Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính trả lời: Đúng là xây 
dựng thương hiệu đối với các 
nước trên thế giới là tương đối 
có bài bản, truyền thống từ lâu. 

Khi định giá một cơ sở, tổ chức 
nào đó thì bao gồm cả tài sản, 
con người… và trong đó có giá 
trị thương hiệu. Cách đây mấy 
ngày, chúng ta vừa làm thương 
hiệu Việt Nam, hiện định giá các 
DN Việt Nam là hơn 432 tỷ USD, 
tốc độ tăng là 74% cao nhất trên 
thế giới… Đây là cơ sở để chúng 
ta suy nghĩ về xây dựng thương 
hiệu, không chỉ xây dựng thương 
hiệu cho các tổ chức DN thuộc 
khối công mà cả khối tư. Chúng 
ta phải nhận thức về thương 
hiệu, giá trị thương hiệu, từ đó 
xây dựng thương hiệu. Từ giá trị 
thương hiệu này thì hợp tác với 
các đối tác, hợp tác công tư, nhất 
là trong lĩnh vực y tế, giáo dục 
thì chúng ta phải tính cả giá trị 
thương hiệu này chứ không chỉ 
là cơ sở vật chất… Khi thay đổi 
nhận thức về đánh giá thương 
hiệu thì hợp tác công tư mới tận 
dụng được nguồn lực xã hội.

                                          HOÀI THU 

Cần phải nhận thức về giá trị 
thương hiệu khi hợp tác công tư 

 Sáng 5.11, Đoàn Khối 
DN tỉnh đã tổ chức hội nghị 
tuyên truyền phổ biến Luật 
Thanh niên năm 2020 cho hơn 
60 ĐVTN là cán bộ Đoàn, Bí thư 
và Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở. 
Tại hội nghị, các ĐVTN đã được 
nghe báo cáo viên Sở Tư pháp 
giới thiệu, quán triệt những 
nội dung cơ bản và điểm mới 
của Luật Thanh niên năm 2020. 
Theo đó, Luật Thanh niên năm 
2020 được Quốc hội khóa XIV, 
kỳ họp thứ 9 thông qua vào 
ngày 16.6.2020 với 7 chương, 
41 điều (tăng 1 chương và 5 
điều so với Luật Thanh niên 
năm 2005) và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1.1.2021. 

                        CHƯƠNG HIẾU
 UBND huyện Hoài Ân 

phối hợp Huyện đoàn tổ chức 
Hội nghị tập huấn phát huy vai 

trò của ĐVTN trong việc thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 
2022 - 2027, sáng 5.11. Tham 
dự có 130 cán bộ đoàn, ĐVTN là 
thành viên Tổ thanh niên xung 
kích hỗ trợ thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến của 15/15 xã, 
thị trấn; đại diện đoàn cơ sở các 
trường THPT, đơn vị của huyện.

                                   HOÀI THU
 Ngày 5.11, tại thị trấn 

Diêu Trì (huyện Tuy Phước), 
Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Quy Nhơn tổ chức 
trao 43 suất học bổng cho con 
em của người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn thuộc Công ty 
với tổng trị giá 130 triệu đồng. 
Đây là hoạt động thường niên 
nằm trong chuỗi chương trình 
“Hỗ trợ phát triển giáo dục” của 
Công ty. DƯƠNG LINH

TIN VẮN
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Heo đất nghĩa tình
Từ thói quen dành dụm tiền trong con heo đất nhỏ ở nhà, “góp gió thành bão” để giúp những người hàng xóm 

khó khăn, chị Bùi Thị Kim Hoàng (ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) đã thu hút thêm nhiều người dân trong 
khu phố cùng tham gia.

Chị Hoàng (thứ 2, từ phải sang) cùng người dân khu phố An Phú bỏ tiền vào heo đất, giúp người có hoàn 
cảnh khó khăn.                               Ảnh: NVCC

Việc nuôi heo đất, giúp người khó 
của chị Hoàng bắt đầu từ tháng 4.2012. 
Với hai chú heo đất con con, chị tranh 
thủ “nuôi heo” bằng những tờ tiền đủ 
các mệnh giá. Khách đến nhà, ban đầu 
thì tò mò hỏi thăm, sau lại lấy làm thích 
thú, ngỏ ý xin góp thêm chút ít.

“Tôi đặt heo đất ở ngay phòng 
khách để tiện “nuôi” nên ai đến nhà 
cũng dễ dàng trông thấy. Ngoài được 
tôi và gia đình “cho ăn”, heo còn lớn 
lên nhờ tiền thối của các bà, các dì khi 
đi chợ, có khi là chị em gần nhà, rủ 
nhau cùng đóng góp vì muốn làm điều 
có ích. Có chị còn nhắc tôi mang theo 
heo đất khi đi họp để mọi người cùng 
nuôi”, chị Hoàng kể.

Nhận được sự quan tâm của mọi 
người, heo đất dần lớn, đủ để góp phần 
giúp người khó khăn. Chị Hoàng nhớ 
mãi lần đầu khui heo, đó là lúc “vừa hồi 
hộp, không biết đã dành dụm được bao 
nhiều, vừa phấn khích bởi có thể đem 
số tiền ấy giúp bà con ngay”. Đợt ấy, 
4 hộ có hoàn cảnh khó khăn được chị 
tặng quà trị giá 2,5 triệu đồng, cùng với 
đó là những lời hỏi thăm chân thành, 
dặn dò kỹ lưỡng phải giữ sức khỏe, cố 
gắng vượt khó, vươn lên.

Chứng kiến câu chuyện “chị Hoàng 
nuôi heo đất tình thương” bền bỉ theo 
thời gian, tổ “Nuôi heo đất tình thương” 
của tập thể khu phố An Phú được hình 
thành với hơn 30 thành viên tham gia. 
Nhà chị Hoàng trở thành “trụ sở” của 
tổ. Chị cũng xung phong nhận nhiệm vụ 
tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn, mắc 
bệnh nặng để các thành viên quyên góp, 
giúp đỡ. Mỗi tháng, các thành viên sẽ tự 
nguyện đóng góp tùy theo điều kiện cá 
nhân. 2 tháng/lần, tổ sẽ khui heo, trung 
bình thu được khoảng 3 triệu đồng.

Hiện, tổ đang trợ cấp cố định cho 
3 cụ già neo đơn. Ngoài ra, chị Hoàng 
cùng các thành viên trong tổ còn ưu 
tiên hỗ trợ các trường hợp là phụ nữ 
nghèo. Chị Nguyễn Thị Thạch (cùng 
ở khu phố An Phú) là một trường hợp 
như vậy. Chồng bị tai biến, không thể đi 

Các tiểu thương tại chợ Quán Mối tràn xuống lòng đường tuyến tránh 
QL 1 để mua bán.                                   Ảnh: VĂN LƯU

TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Khổ vì đường hư, 
mùi hôi và bụi bẩn

Đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước cổng Cảng Thị 
Nại) xuống cấp, hư hỏng.                               Ảnh: C.L

Gọi tới đường dây nóng Báo Bình 
Định, người dân ở khu phố 8 (phường 
Hải Cảng, TP Quy Nhơn), phản ảnh: 
Hiện nay, đường Trần Hưng Đạo - đoạn 
trước cổng Cảng Thị Nại đến cổng Tân 
Cảng Miền Trung - bị hư hỏng, xuống 
cấp nặng. Mặt đường lở lói, hình thành 
nhiều hầm, hố lớn vừa gây khó khăn, 
nguy hiểm cho người đi đường, vừa 
thường xuyên tù đọng nước, bốc mùi 
hôi thối mỗi khi trời mưa. 

Bên cạnh đó, đoạn đường Trần Hưng 
Đạo - từ trước chợ cá Hải Cảng đến cổng 
Cảng Thị Nại - cũng thường đọng nước 
mỗi khi trời mưa. Nước bẩn bên trong 
chợ cá Hải Cảng chảy ra ngoài, hòa vào 
nước tù đọng trên đường bốc mùi hôi 
thối nồng nặc rất khó chịu. 

Ngoài ra, trước cổng chợ cá Hải Cảng 
rất nhếch nhác, nhiều tiểu thương vô tư 
tập kết củi khô thành đống lớn để phục 
vụ việc nấu, hấp cá bên trong chợ. Việc 
tập kết củi khiến hệ thống cống thoát 
nước bị bồi lấp, ảnh hưởng quá trình 
tiêu thoát nước; góp phần không nhỏ cho 
tình trạng ứ đọng nước tại khu vực này 
khi trời mưa.

Đặc biệt, các hộ dân có nhà ở gần khu 
vực gần Cảng Thị Nại còn khổ sở với nạn 
bụi bẩn li ti có nguồn gốc từ lớp lụa bên 
ngoài của hạt bắp từ Cảng Thị Nại theo 
gió bay khắp nơi, rồi tấp vào nhà của 
người dân. 

Họp chợ trên quốc lộ, mất an toàn giao thông
Theo phản ánh của người dân địa 

phương và các lái xe, trên tuyến QL 1 
qua địa bàn thôn Đại Tín (xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước) diễn ra tình trạng 
một số tiểu thương của chợ Quán Mối 
không vào chợ mà tràn xuống lòng lề 
đường để buôn bán, gây cản trở giao 
thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cả đoạn đường dài chừng 50 m dọc 
QL 1 đã biến thành “chợ cóc”. Chợ này 
đã tồn tại khá lâu, thường bày bán rau 
củ quả, thịt cá, quần áo… từ sáng sớm 
cho đến khoảng 11 giờ. QL 1 đoạn qua 
đây có mật độ xe lưu thông rất lớn, 
nhưng chợ vẫn tấp nập nhóm họp bên 
đường, gây nguy hiểm cho người tham 
gia giao thông và cả người mua, bán.

Bà Lê Thị Yến, người dân ở gần chợ, 
cho hay: “Tuyến QL 1 có rất đông ô tô, 
xe gắn máy đi qua, nhìn cảnh người bày 
bán hàng hóa lấn ra lòng đường, người 
mua vô tư dạo bộ dưới lòng đường, 
chúng tôi không khỏi thót tim. Trong 
những năm qua, ở đoạn đường này đã 

lại nên chị Thạch trở thành trụ cột gia 
đình, nuôi con gái nhỏ. Đầu năm nay, 
chị không may gặp TNGT, không đủ chi 
phí chạy chữa. Ngay khi đó, chị Hoàng 
đã họp tổ và nhanh chóng kêu gọi các 
thành viên cùng đóng góp, hỗ trợ. Hơn 
24 triệu đồng đã được huy động trong 
thời gian ngắn, giúp chị Thạch điều trị 
kịp thời, qua cơn hiểm nghèo.

“Nhớ lại khoảng thời gian đó, mẹ 
con tôi thật sự cảm ơn chị Hoàng và các 
chị em trong tổ “heo đất tình thương” 
đã trao số tiền lớn, giúp gia đình tôi 
vượt qua khó khăn. Phải đến khi ấy, 
tôi mới hiểu giá trị của tình làng nghĩa 
xóm, của những con heo đất giản dị 
mà ý nghĩa vô cùng”, chị Thạch xúc 
động nói.

Trước những việc ý nghĩa ấy, không 
chỉ trong khu phố mà người ở nơi khác 
cũng đến đóng góp. Cẩn thận bỏ tờ 
tiền được vuốt thẳng các góc vào heo 
đất, chị Nguyễn Thị Minh Tâm (ở khu 

phố An Ninh, thị trấn Ngô Mây) tâm 
sự: “Cách đây hơn 1 năm, tôi bắt đầu 
góp tiền nuôi heo đất với chị Hoàng. Vì 
đi lại khó khăn nên tranh thủ mỗi khi 
con cháu rảnh rỗi, tôi lại nhờ chở đến 
nhà chị Hoàng để được góp sức giúp 
người. Để dành được bao nhiều, tôi bỏ 
heo bấy nhiêu”.

Suốt chặng đường nuôi heo đất 
giúp người, chị Hoàng đã nhân lên 
tình thương đến người khổ hơn mình. 
Trên hết, với chị, điều quý giá nhất 
nhận lại là nụ cười hạnh phúc của mọi 
người. “Hơn 10 năm trôi qua, nhiều 
lứa heo đất được nuôi lớn, kèm theo 
đó là những hoàn cảnh khó khăn được 
hỗ trợ. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng, trong 
tương lai, sẽ có thêm nhiều người biết 
đến và chung tay nuôi heo cùng chúng 
tôi. Có như vậy, số người được hỗ trợ 
sẽ càng nhiều, tình thương sẽ tiếp tục 
được lan tỏa”, chị Hoàng tâm sự.                       

DIỆU NGỌC

có không ít vụ TNGT xảy ra, trong đó 
có những vụ tai nạn thương tâm”.

Ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch 
UBND xã Phước Lộc, cho biết: Trước 
tình hình trên, UBND xã đã thành lập 
tổ công tác túc trực tại chợ để tuyên 
truyền, vận động các tiểu thương 

không được tràn xuống 
đường để mua bán; 
nhiều trường hợp tiểu 
thương không chấp 
hành bị đẩy đuổi. Tuy 
nhiên, khi lực lượng 
vừa rút thì họ quay lại 
mua bán bình thường. 

“Xã đang đầu tư xây 
dựng chợ Quán Mối 
mới tại vị trí gần chợ cũ. 
Sau khi xây dựng xong, 
chính quyền sẽ đưa toàn 
bộ tiểu thương vào chợ 
mới kinh doanh, tình 
trạng mua bán trên 
đường sẽ được giải 

quyết”, ông Thuận cho hay.
Trong thời gian chờ chợ mới đi vào 

hoạt động, chính quyền địa phương cần 
xử lý kiên quyết đối với các trường hợp 
cố tình vi phạm ATGT, tránh “mất bò 
mới lo làm chuồng”.                

VĂN LƯU

Về việc này, ông Nguyễn Quang 
Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải 
Cảng, cho biết: UBND phường hợp đồng 
với đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng 
hệ thống thu gom nước tại khu vực chợ cá 
Hải Cảng để khắc phục tình trạng ứ đọng 
nước khu vực trước cổng chợ cá. “Riêng 
vấn đề bụi bẩn từ lụa hạt bắp và đường bị 
hư hỏng, UBND phường đã làm việc, kiến 
nghị các đơn vị có liên quan khắc phục, 
xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo ATGT và 
không ảnh hưởng đến cuộc sống người 
dân”, ông Thanh nói.                     C.LUẬN

TIN VẮN
l Hội CTĐ tỉnh vừa phối hợp với Báo 

Thanh Niên trao số tiền 123,6 triệu đồng 
do bạn đọc giúp đỡ cho em Nguyễn Ngọc 
Long (18 tuổi, ở xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) 
bị suy thận mãn tính đang điều trị tại BVĐK 
tỉnh. Trước đó Hội CTĐ tỉnh cũng đã 2 lần 
trao số tiền gần 14 triệu đồng do các nhà 
hảo tâm hỗ trợ em Long. NGÂN QUỲNH

l Sáng 5.11, Trường THCS Trần 
Quang Diệu (TP Quy Nhơn) phối hợp 
với Đội CSGT - CA TP Quy Nhơn tổ chức 
tuyên truyền giáo dục về ATGT, ANTT 
cho hơn 500 học sinh khối lớp 8, 9 của 
trường. Các em học sinh được tuyên 
truyền một số quy định của pháp luật về 
ATGT, ANTT và các kỹ năng, văn hóa khi 
tham gia giao thông. NGUYỄN NGUYỆT
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õ cổ truyền
Từ nhiều năm qua, võ cổ 
truyền Bình Định luôn tạo 
được sức hút với du khách, 
được coi là sản phẩm du 
lịch đặc trưng. Hiện các cấp, 
ngành vẫn đang nỗ lực đưa 
võ cổ truyền đến gần hơn 
với du khách...

“Đặc sản” ở Đất Võ 
Là đơn vị chủ lực trong 

việc xây dựng các chương 
trình võ thuật phục vụ du lịch, 
Sở VH&TT đã tổ chức thành 
công chương trình “Đêm Võ 
đài Bình Định” vào tối thứ Bảy 
hằng tuần và các ngày lễ lớn 
tại Quảng trường Nguyễn Tất 
Thành. Chương trình không 
chỉ là một sự kiện thể thao 
đơn thuần mà đã từng bước 
trở thành một hoạt động văn 
hóa, giải trí để lại dấu ấn sâu 
đậm, tạo thói quen đến thưởng 
thức cho đông đảo khán giả, 
đặc biệt tạo ấn tượng với du 
khách - Võ cổ truyền là đặc 
sản chỉ có khi bạn du lịch đến  
Bình Định.  

Mới đây, thực hiện ý kiến 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung 
tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định đã đưa VĐV ra Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành tập 
luyện; tổ chức hướng dẫn cho 
du khách; đội tuyển hội thi của 
Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định cũng thường xuyên 
nhận hợp đồng biểu diễn phục 
vụ du khách ở các điểm du lịch 
hoặc khách sạn lớn tại TP Quy 
Nhơn. Giám đốc Trung tâm Võ 
thuật cổ truyền Bình Định Trần 
Duy Linh cho biết: “Chúng tôi 
đã xây dựng chương trình biểu 
diễn hằng tuần, đảm bảo sự 
mới mẻ, xen lẫn các tiết mục 
quyền, thập bát ban binh khí 
và đối luyện. Bên cạnh đó, cử 
các HLV nhiều kinh nghiệm để 
hướng dẫn du khách tập luyện 
võ khi có yêu cầu”.

VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn tại MerryLand Quy Nhơn (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn). 
Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Bảo tàng Quang Trung là một trong những địa điểm thường 
xuyên tổ chức biểu diễn võ thuật phục vụ khách tham quan. Tùy 
theo lượng khách, mỗi buổi đội nhạc võ diễn 2 - 3 suất; bên cạnh 
đó còn biểu diễn khi có đoàn khách đặt lịch trước. Nhưng điểm 
biểu diễn được tổ chức bài bản và có bề dày truyền thống này 
đang gặp phải những khó khăn về con người. Ông Châu Kinh 
Tú, Giám đốc Bảo tàng Quang Trung, cho biết: “Chúng tôi đang 
chỉ đạo đội nhạc võ xây dựng các chương trình biểu diễn phong 
phú, hấp dẫn hơn để phục vụ du khách. Tuy nhiên, một số thành 
viên của đội không còn muốn gắn bó với công việc này vì mức 
thu nhập khá khiêm tốn”.

Vào dịp Tết cổ truyền, 
các huyện, thị xã, thành phố 
tổ chức cờ người, võ đài 
liên tỉnh để phục vụ người 
dân và khách du lịch. Riêng  
TP Quy Nhơn đưa chương trình 
biểu diễn võ cổ truyền vào các 
hoạt động hằng tuần tại tuyến 
đường Văn hóa - Nghệ thuật. 
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ 
lữ hành cũng xây dựng và giới 
thiệu sản phẩm tour du lịch tham 
quan kết hợp xem biểu diễn võ 
tại các huyện Tuy Phước, Tây 
Sơn và TX An Nhơn. 

Gắn kết với du lịch
Thực hiện Đề án bảo tồn, 

phát huy võ cổ truyền Bình 
Định giai đoạn 2016 - 2020, 
định hướng đến năm 2030, 
6 võ đường tiêu biểu của tỉnh 
gồm: Phi Long Vịnh, Chùa Long 
Phước (huyện Tuy Phước), Lê 
Xuân Cảnh, Lý Xuân Hỷ (TX 
An Nhơn), Phan Thọ, Hồ Sừng 
(huyện Tây Sơn) được hỗ trợ 
kinh phí hằng tháng cùng một số 

binh khí, dụng cụ để duy trì hoạt 
động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng 
đầu tư mở rộng đường vào võ 
đường, xây dựng các công trình 
đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ  
du khách...

Từ sự hỗ trợ của nhà nước 
kết hợp nguồn xã hội hóa, 
CLB Võ thuật Chùa Long 
Phước (huyện Tuy Phước) đã 
xây dựng và hoàn thiện các 
hạng mục phục vụ biểu diễn 
võ thuật. Đại đức Thích Vạn 
Nguyên, Phụ trách chuyên 

môn CLB Võ thuật Chùa Long 
Phước, chia sẻ: “Từ khi hoàn 
thiện các công trình, công tác 
đón tiếp được chu đáo hơn, 
số lượng du khách đến tham 
quan, xem biểu diễn tại chùa 
tăng so với trước, nhất là vào 
dịp hè vừa qua. Các tiết mục 
biểu diễn chủ yếu là những bài 
võ đặc trưng của môn phái. 
Không chỉ xem võ, một số du 
khách còn đặt vấn đề ở lại chùa 
trong nhiều tháng để tập võ”.

LÊ NA

UBND tỉnh Quảng Bình cho 
phép Công ty Chua Me Đất 
khảo sát và thử nghiệm xây 
dựng sản phẩm du lịch “Trải 
nghiệm cuộc sống mùa lụt” 
từ ngày 1 - 31.11, tại các khu 
vực ngập lụt của xã Tân Hóa, 
huyện Minh Hóa. Đây là tour 
du lịch mùa nước lụt thứ 2 tại 
tỉnh Quảng Bình, sau tour trải 
nghiệm, khám phá thiên nhiên 
bản làng người Rục mùa nước 
lụt tại khu vực Hung Trâu, xã 
Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Mùa mưa bão, xã Tân Hóa 
trở thành “rốn lũ” của huyện 
Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. 
Bà con đã thực hiện nhiều biện 
pháp phòng, tránh lũ lụt, có 
cuộc sống thích ứng an toàn 
với ngập lụt nhờ mô hình nhà 
phao. Từ đó, nơi đây cũng gợi 
mở cho DN du lịch về mô hình 
du lịch trải nghiệm cuộc sống 
mùa ngập lụt ở Tân Hóa.                   

                     (Theo VOV, VnE)

Quảng Bình  
thử nghiệm  
sản phẩm du lịch 
“Trải nghiệm cuộc 
sống mùa lụt”

l Theo tin từ Ban Quản lý 
Khu kinh tế tỉnh, hiện đang có 
21 dự án du lịch, dịch vụ được 
triển khai tại Khu kinh tế Nhơn 
Hội, với tổng vốn đăng ký đầu 
tư hơn 49.200 tỷ đồng, chiếm 
43% tổng vốn đăng ký đầu tư 
toàn khu kinh tế và 37% tổng 
vốn đầu tư các dự án tại Khu 
kinh tế Nhơn Hội và các khu 
công nghiệp của tỉnh. 

LÊ CƯỜNG
l Từ đầu năm đến nay có 

6 DN kinh doanh dịch vụ lữ 
hành quốc tế (do Tổng cục Du 
lịch cấp phép) và 19 DN kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
được cấp phép hoạt động trên 
địa bàn tỉnh Bình Định. Nâng 
tổng số DN kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế lên thành 
16 DN; tổng số DN kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội địa (do Sở 
Du lịch cấp phép) lên 44 DN. 

ĐỨC MẠNH
l Nhiều DN lữ hành trên 

địa bàn tỉnh cho rằng giá vé 
tham quan Bảo tàng Quang 
Trung hiện nay quá cao so với 
vé vào cổng các công trình văn 
hóa lịch sử khác. Từ ngày 27.10, 
vé tham quan Bảo tàng Quang 
Trung đã tăng từ 30.000 đồng/
người/lượt lên thành 50.000 
đồng/người/lượt.

 HOÀNG QUÂN
l Việt Nam đang nằm 

trong tốp 5 nguồn khách lớn 
nhất của Singapore, so với vị 
trí thứ 11 vào năm 2019. Trong 
9 tháng đầu năm, lượng người 
Việt Nam đi Singapore gấp đôi 
lượng khách Việt Nam đi du lịch 
Hàn Quốc. Theo số liệu từ Cơ 
quan Du lịch Singapore (STB), 
tính đến hết tháng 9.2022, đã 
có khoảng 219 nghìn lượt du 
khách Việt Nam đến Singapore, 
đứng thứ 5 sau Indonesia, Ấn 
Độ, Malaysia và Australia. 

(Theo VOV) 

Theo Tổng cục Du lịch 
(Bộ VH-TT&DL),  website 
vietnam.travel của Tổng cục 
Du lịch quảng bá du lịch Việt 
Nam tăng hạng mạnh trên  
thế giới.

Theo trang similarweb.
com (chuyên trang đánh giá, 
xếp hạng website trên toàn 
thế giới), đến nay, website 
vietnam.travel  xếp hạng 
166.985 trên toàn cầu, tăng 
291.565 bậc so với cùng kỳ 
năm ngoái.  Hiện website 
vietnam.travel của Việt Nam 
xếp thứ 4 trong khu vực Đông 
Nam Á, sau website du lịch 
của các nước: Singapore, 
Indonesia và Thái Lan, nhưng 
cao hơn rất nhiều so với 

Website quảng bá du lịch Việt Nam tạo sức hút

Philippines và Malaysia.
Theo đánh giá của Tổng 

cục Du lịch, đây là mức tăng 
hạng tốt nhất của website 

quảng bá du lịch Việt Nam, 
điều này cho thấy sức hấp 
dẫn của du lịch Việt Nam 
trong mắt du khách quốc 
tế, cũng như bước tiến mới 
trong công tác truyền thông 
trên nền tảng số của du lịch 
Việt Nam. Trong năm qua, 
Việt Nam liên tục có các chiến 
dịch truyền thông quảng bá 
du lịch trên các nền tảng số 
và nền tảng trực tuyến, đặc 
biệt là chiến dịch quảng bá 
“Live fully in Vietnam - Sống 
trọn vẹn ở Việt Nam” tạo 
được tiếng vang lớn. Nhờ 
thế, lượng tìm kiếm về du lịch 
Việt Nam từ nhiều thị trường 
quốc tế đã tăng rõ rệt.

(Theo HNM)

TP Hạ Long đang trở thành một trong những nơi thu hút nhiều du khách nhất 
nước ta.

V đón du khách
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Bình Định

Ấm lòng 
trong mùa 
mưa bão

Tấm lòng của một nữ doanh nhân

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình (thứ 4 từ phải qua) trao thẻ BHYT cho hộ cận 
nghèo tại huyện Tây Sơn.                                               Ảnh: ĐINH NGỌC

10 năm qua, Công ty CP dăm gỗ 
Thành Ngân (Công ty Thành Ngân, 
huyện Tây Sơn) liên tục phát triển 
nhờ năng động tìm kiếm đối tác, có 
hệ thống dây chuyền sản xuất tiên 
tiến và giữ được đội ngũ công nhân 
tay nghề cao. 6 tháng đầu năm 2022, 
DN xuất khẩu khoảng 100 nghìn tấn 
dăm gỗ, 30.000 tấn viên nén, doanh 
thu đạt 400 tỷ đồng, gấp 10 lần so với 
cả năm 2012. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám 
đốc Công ty Thành Ngân chia sẻ, xác 
định gắn bó bền vững ở huyện Tây 
Sơn, nên bà xem việc phát triển đội 
ngũ lao động là quan trọng nhất. Công 
ty thực hiện đầy đủ các chính sách 
cho người lao động. Sản xuất kinh 
doanh cũng có lúc khó khăn, nhất là 
trong đại dịch Covid-19, nhưng chưa 
bao giờ công nhân của Công ty không 
có tiền thưởng tết Nguyên đán. Hiện 

Công ty có hơn 140 lao động, với mức 
lương 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Bà Thanh Bình chia sẻ: “Lan tỏa 
những điều tốt đẹp không chỉ là làm 
từ thiện, giúp đỡ những người khó 
khăn trong xã hội, mà còn xây dựng 

Bà Hẹn nhận nhà mới trong nỗi xúc động.  
Ảnh: Hội LHPN huyện Phù Mỹ

Ngồi trong căn nhà mới chắc chắn, 
khang trang, bà Phan Thị Hẹn (SN 
1969, ở thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài, huyện 
Phù Mỹ) kể, bà cùng người con hơn 
20 tuổi thiểu năng, sống trong căn 
nhà cấp 4 vách đất nứt, trần mục nát, 
ngày ngày mẹ con đi bắt ốc, hái ớt thuê 
mưu sinh bữa đói bữa no. Để giúp mẹ 
con bà Hẹn bớt khó khăn, Hội LHPN 
xã đã trao 50 con gà nuôi để có thêm 
nguồn thu nhập. Đồng thời, đề xuất 
Hội LHPN huyện hỗ trợ kinh phí sửa 
sang lại nhà cửa.

Trong những năm gần đây, Hội 
LHPN huyện Tây Sơn đã triển khai 
nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em mồ 
côi. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp 
xoa dịu bớt nỗi đau mà còn là động lực 
để các em vượt qua khó khăn, vươn lên 
trong cuộc sống. 

Đặc biệt, Hội LHPN huyện phát 
động và triển khai chương trình “Mẹ 
đỡ đầu”, vận động cán bộ, hội viên, các 
tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, 
nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi 
dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó 
khăn, nhất là trẻ mồ côi do Covid-19 
trên địa bàn huyện.

Qua khảo sát, trên địa bàn huyện 
Tây Sơn có 91 trẻ em mồ côi có hoàn 
cảnh khó khăn; trong đó có 3 trẻ mồ 
côi mẹ do Covid -19. Hội LHPN huyện 
và các cơ sở hội đã nhận đỡ đầu 22 trẻ 
mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Trong 3 trẻ mồ côi mẹ do Covid-19, 
có em Võ Thị Thục Quyên vừa sinh ra 
đã mất mẹ; hai bé sinh đôi là Huỳnh 
Trúc Linh Đan và Huỳnh Minh Khang 
không may mẹ các em bị mắc Covid-19 
khi sinh em bé thứ 3 và qua đời. Ban 
Chấp hành Hội LHPN huyện thống 
nhất thực hiện đỡ đầu cho các em bằng 
hỗ trợ tiền mặt hằng tháng ít nhất 500 
nghìn đồng. Ngoài ra, trong các dịp tết 
Dương lịch, tết Nguyên đán, Quốc tế 
thiếu nhi, tết Trung thu, khai giảng năm 
học mới..., tùy theo điều kiện của tổ 
chức hội sẽ hỗ trợ thêm tập sách, đồ 

Điểm tựa cho trẻ mồ côi

dùng học tập, sữa, các sản phẩm dinh 
dưỡng, quần áo, máy vi tính… 

Là người mẹ đỡ đầu, các hội viên 
phụ nữ đến với các em bằng trách 
nhiệm, tình thương. Những “người 
mẹ” đặc biệt này thật sự là chỗ dựa, là 
người đồng hành san sẻ yêu thương để 
các em có thêm nghị lực vượt qua khó 
khăn, vững bước trên con đường tương 
lai phía trước.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, 
Hội LHPN huyện Tây Sơn cũng đã trích 
quỹ, vận động các nhà hảo tâm, các 
đơn vị, DN hơn 12 tỷ đồng, cùng 
nhiều đồ dùng, sách vở và nhu yếu 
phẩm… để tặng cho các em mồ côi, 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn huyện. 

Chị Trần Thị Hoàng Vương, Chủ 
tịch Hội LHPN huyện Tây Sơn, cho 
biết: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt 
động hết sức ý nghĩa, mang tính nhân 
văn cao cả. Để hoạt động này tạo sức 
lan tỏa mạnh mẽ và trở thành một việc 
làm thường xuyên, liên tục, Hội sẽ tiếp 
tục chỉ đạo các cơ sở hội rà soát, nắm 
bắt kịp thời các hoàn cảnh mồ côi để có 
kế hoạch kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ. Mục 
tiêu cao nhất là tất cả các em đều có “Mẹ 
đỡ đầu” để được vui chơi, học tập và có 
cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.

THANH PHƯƠNG

Hội LHPN huyện Tây Sơn nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.                           Ảnh: T.P

Tạo vốn, giúp làm ăn hiệu quả
Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị 

Đào là một trong những hộ nghèo của 
thị trấn An Lão (huyện An Lão). Được 
Hội LHPN thị trấn tạo điều kiện tiếp 
cận nguồn vốn vay của Ngân hàng 
CSXH, gia đình bà đã tập trung trồng 
trọt để phát triển kinh tế. Đến nay, 
gia đình bà đã thoát nghèo và có thu 
nhập ổn định đảm bảo cuộc sống.

Bà Đào tâm sự: “Kinh tế gia đình 
tôi trước đây rất khó khăn. May mắn 
là năm 2016, được Hội LHPN thị trấn 
hỗ trợ để vay 50 triệu đồng. Có vốn, 
vợ chồng tôi cải tạo 3 sào lúa thiếu 
nước để trồng ớt và chăn nuôi heo, 
gà. Sau một thời gian trồng trọt, 
chăn nuôi, vợ chồng tôi đã trả xong 
nợ và có một số vốn nhỏ. Gia đình 

mô hình trang trại tổng hợp cho thu 
nhập lên đến hàng trăm triệu đồng 
mỗi năm.

Có thể khẳng định, từ việc thực 
hiện hiệu quả hoạt động ủy thác cho 
vay với Phòng Giao dịch Ngân hàng 
CSXH huyện, Hội LHPN huyện An 
Lão đã giúp các hội viên, phụ nữ cải 
thiện cuộc sống, góp phần không nhỏ 
vào hiệu quả của công tác giảm nghèo 
bền vững ở địa phương.     

         DIỆP THỊ DIỆU

Hội LHPN huyện 
An Lão đang quản lý 

2.237 hộ vay với dư nợ hơn 
164 tỷ đồng, chiếm 47,5% 

tổng dư nợ của cả huyện, tăng 
hơn 19 tỷ đồng so với đầu 

năm 2022.

”
Nhờ được vay vốn ngân hàng CSXH và sự giúp 
đỡ của Hội LHPN huyện, đến nay gia đình bà 
Nguyễn Thị Đào đã thoát nghèo và có kinh tế 
ổn định từ mô hình trồng ớt.             Ảnh: D.T.D

tôi tiếp tục được Ngân hàng CSXH 
cho vay 50 triệu đồng đầu tư xây dựng 
chuồng trại để nuôi heo. Hiện nay, vợ 
chồng tôi trồng 3 sào ớt, nuôi 15 con 
heo nái. Ngoài ra, tôi còn nuôi 200 con 
gà thả vườn”.

Không riêng gia đình 
bà Đào, nhiều gia đình 

hội viên phụ nữ khác 
trên địa bàn nhờ sự 
giúp đỡ của Hội 
LHPN t iếp cận 
với nguồn vốn ưu 

đãi của Ngân hàng 
CSXH cũng đã thoát 

nghèo, phát triển kinh 
tế hiệu quả. 

Với việc được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, 
tham gia các lớp tập huấn chuyển giao 
KHKT về chăn nuôi, trồng trọt, phương 
pháp quản lý nguồn vốn..., nhiều chị đã 
mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, 
đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất, 
kinh doanh. Nhiều chị đã xây dựng các 

bản tính “thiện” 
trong từng công 
nhân, giúp Công ty 
phát triển ngày một 
vững chắc”. 

Từ suy nghĩ đó, 
mỗi năm, Công ty 
Thành Ngân đều 
trích khoảng 2 tỷ 
đồng làm từ thiện, 
tham gia các công 
tác xã hội khác tại 
địa bàn đứng chân 
và các huyện, xã 
lân cận. Năm 2021, 
Công ty  Thành 

Ngân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, 
chống dịch Covid-19 hơn 550 triệu 
đồng; ngày 23.6.2022, đơn vị ủng hộ 
xã Vĩnh An 200 triệu đồng để cùng 
huyện Tây Sơn hỗ trợ xã miền núi này 
về đích nông thôn mới... ĐINH NGỌC

Hội LHPN huyện đã cùng Ủy ban 
MTTQ huyện,  xã hỗ trợ 55 tr iệu 
đồng, giúp mong ước về một mái 
nhà vững chắc của mẹ con bà Hẹn 
thành hiện thực.

Cũng là hộ nghèo, chịu cảnh nhà 
xuống cấp đã lâu nhưng không có 
điều kiện sửa chữa, bà Võ Thị Ngọc 
Minh (SN 1966, ở khu phố Phụng Du 1, 
phường Hoài Hảo, TX Hoài Nhơn) mắc 
bệnh tim sống một mình trong căn nhà 
xuống cấp quen với cảnh trần nhà bị 
dột, mái tôn hỏng lâu ngày, tạo thành 
lỗ lớn, nhìn thấy cả mặt trời. 

Cũng như mẹ con bà Hẹn, bà Minh 
được Hội LHPN và Ủy ban MTTQ Việt 
Nam thị xã trao mái ấm tình thương 
trị giá 50 triệu đồng; chị em trong khu 
phố hỗ trợ 10 ngày công xây dựng, 
tặng thêm cho bà bộ bàn ghế mới, giúp 
căn nhà bớt trống trải.

Trong mùa mưa bão này, các hoàn 
cảnh khó khăn như bà Hẹn, bà Minh 
đã ấm lòng hơn trong ngôi nhà mới 
của mình.  

     DIỆU NGỌC
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TIN VẮN

Không chỉ trực tiếp thực hiện 
những chuyến xe chuyển viện 
miễn phí suốt tuyến cho bệnh 
nhân nghèo, Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình 
Định (SOS 77) và Chi hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo Sen Việt còn 
tích cực kết nối, kêu gọi sự chung 
tay của một số đội, nhóm ở các 
tỉnh, thành trong nước thông qua 
nhóm Zalo tài xế. Nhờ đó, nhiều 
ca bệnh nặng, cần chuyển viện 
ra ngoài tỉnh đã được hỗ trợ kịp 
thời, hiệu quả. 

Một trong những ca chuyển 
viện rất đúng lúc thông qua sự 
kết nối của SOS 77 là trường hợp 
bệnh nhân Y Công (26 tuổi, quê ở 
tỉnh Phú Yên), bị gãy xương đùi, 
suy thận cấp, đa chấn thương, 
được bác sĩ yêu cầu chuyển ngay 
vào TP Hồ Chí Minh trong ngày 
1.10. Trong tình thế cấp bách, 
SOS 77 sau khi tiếp nhận thông 

tin đã tích cực kết nối. Sau đó, 
nhóm thiện nguyện Khánh Ly 
thuộc nhóm Giang Kim Cúc 
và những cộng sự đã tiếp nhận 
vận chuyển Y Công, trong lúc từ 
huyện Hoài Ân quay trở lại TP 
Hồ Chí Minh sau khi chở miễn 
phí một nạn nhân không qua 
khỏi từ tỉnh Bình Dương về quê 
nhà Hoài Ân.

Tương tự, tuần trước, Chi 
hội trưởng SOS 77 Chu Tiến 
Đạt cũng đã kết nối thành công 
cho một ca cần chuyển viện gấp 
ra Huế. So với các chi hội, đội 
chuyển viện miễn phí khác của 
tỉnh, SOS 77 là địa chỉ thực hiện 
kết nối tích cực và hiệu quả nhất. 

Theo anh Chu Tiến Đạt, từ 
đầu năm 2022 đến nay, SOS 77 
đã kết nối chuyển viện miễn 
phí thành công cho hơn 20 ca 
bệnh có hoàn cảnh khó khăn. 
Phối hợp tích cực với SOS 77 có 

Xây dựng thái độ đúng đắn
Bàn về định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh, sinh viên 
(HSSV), ông Trần Hữu Hiệu, 
Giám đốc Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp Bình Định cho rằng, 
ưu điểm nổi trội của HSSV hiện 
nay là sự ham học hỏi, thái độ 
tốt, tính thích nghi cao, tích cực 
rèn luyện kỹ năng và ngoại ngữ, 
khả năng nắm bắt xu hướng công 
nghệ, có ý tưởng mới.

“Tuy nhiên, điểm yếu của 
phần lớn các em là còn thụ động 
về tư duy và thực hành, không 
đánh giá được năng lực bản thân; 
thích “công việc hot”, nhẹ nhàng, 
có xu hướng thích chức danh, 
chức vụ, chỗ làm việc sang trọng 
và thích làm thầy hơn làm thợ. 
Khả năng làm việc nhóm, giao 
tiếp, thuyết trình chưa cao; năng 
lực công nghệ thông tin, kỹ năng 
tin học văn phòng, hiểu biết pháp 
luật còn hạn chế… Người lao 
động trẻ trong tất cả ngành nghề, 
cấp bậc nghề cần chủ động trang 
bị cho mình kiến thức chuyên 
môn, kỹ năng nghề nghiệp, thái 
độ nghề nghiệp. Trong đó, thái 
độ đúng đắn là chìa khóa quan 
trọng để tạo nên thành công”, 
ông Hiệu phân tích.

Ông Vũ Xuân Phong, Phó 
Hiệu trưởng Trường CĐ Cơ 
điện - Xây dựng và Nông lâm 
Trung bộ, nói thêm: Trong nhiều 
buổi tư vấn, hướng nghiệp, các 
bạn trẻ thường hỏi là ngành, nghề 
nào sẽ đem lại thu nhập tốt, thu 
nhập cao. Xã hội ngày nay đánh 
giá, trả lương cho sự chuyên 
nghiệp của người lao động. Bạn 
nỗ lực đạt đến sự chuyên nghiệp 
thì ở lĩnh vực, ngành, nghề nào 
cũng sẽ có được thu nhập tốt. 

Đổi mới cách nghĩ, cách làm
Là người đã khởi nghiệp 

thành công, ông Trần Minh 
Tâm, Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Sâm Bố Chính Tâm Linh 

l UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch tổ chức Lễ 
phát động Tháng hành động 
vì bình đẳng giới và phòng 
ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ 
sở giới năm 2022. Theo đó, ở 
cấp tỉnh, lễ phát động sẽ diễn 
ra tại huyện Tây Sơn vào ngày 
14.11. Tháng hành động vì 
bình đẳng giới và phòng ngừa, 
ứng phó bạo lực trên cơ sở 
giới năm 2022 diễn ra từ ngày 
15.11 - 15.12.2022 với chủ đề 
“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng 
quyền năng và tạo cơ hội cho 
phụ nữ và trẻ em gái”. N.T  

Chung tay vận chuyển miễn phí bệnh nhân nghèo

Một ca bệnh nặng điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa được 
SOS 77 vận chuyển vào tỉnh Phú Yên, kết nối với nhóm Giang Kim Cúc chuyển 
miễn phí vào TP Hồ Chí Minh trong tháng 9.2022.                                              Ảnh: N.T

Học nghề và khởi nghiệp 

(phường Bình Định, TX An 
Nhơn) đúc kết: Phải đổi mới 
từ trong tư duy, bởi vì tư duy 
không đổi mới thì chắc chắn sẽ 
không thể “chuyển hóa” trong 
sự nghiệp sáng tạo thời kỳ 4.0. 

Ông kể: “Từ năm 1998 - 2005, 
tôi liên tục thất bại khi khởi 
nghiệp với nghề trồng hoa cúc 
và sản xuất bánh trung thu. Từ 
các thất bại liên tiếp, tôi nhận ra 
muốn khởi nghiệp sáng tạo thì 
phải phát triển tri thức, có tầm 
nhìn, biết hoạch định rõ ràng để 
đảm bảo tính khả thi. Nhưng 
tôi vẫn còn mơ hồ, không biết 
nên bắt đầu từ đâu, lập kế hoạch 
ra sao. Dù áp lực, tôi vẫn nuôi 
dưỡng khát vọng khởi nghiệp”. 

Năm 2021, tình cờ được một 
người em tặng cho 7 cây sâm bố 
chính, ông Tâm đem về trồng thử. 
Khi cây phát triển tốt, ông nảy 
sinh ý định khởi nghiệp từ loại 
cây này. Vậy là ông dành cả một 
năm tìm hiểu về cây sâm bố chính, 
rồi mày mò từng bước nhân rộng. 
Đến nay, ông đã mở rộng thêm 
diện tích trồng sâm bố chính tại 
huyện Phù Cát và tỉnh Đắk Lắk. 

HSSV giáo dục nghề nghiệp tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp của các DN, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp.             Ảnh: N.M

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định, 12 nhóm 
ngành nghề cần nhiều nhu cầu nhân lực giai đoạn 2022 - 2030 
gắn với sự phát triển kinh tế số. Trong đó, dẫn đầu là các nhóm 
ngành nghề như: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ 
thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Hệ thống 
thông tin quản lý; Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Tự động hóa, 
Điện - Điện tử, Công nghệ Hàn, Công nghệ Dệt - Sợi - May, Quản 
lý công nghiệp, Bảo dưỡng công nghiệp; Kiến trúc - Thiết kế… 

Sản phẩm của Công ty đã bước 
đầu được thị trường đón nhận. 

Nhằm tạo môi trường, thúc 
đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong 
nhà trường, CLB khởi nghiệp sáng 
tạo (CiNNO CLUB) của Trường 
CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông 
lâm Trung bộ được thành lập. 
CiNNO CLUB đã có 2 dự án lọt 
vào vòng chung kết cuộc thi “Khởi 
nghiệp sáng tạo, thanh niên Bình 
Định lần thứ 2, năm 2022”. 

Bà Phạm Thị Cầm, Chủ nhiệm 
CiNNO CLUB, chia sẻ về một số 
giải pháp tạo điều kiện, cơ hội 
cho nhà giáo, HSSV phát huy 
năng lực, ý tưởng sáng tạo, khởi 
nghiệp như: Nhà trường tăng 
cường hợp tác đào tạo, hỗ trợ 

cho cán bộ, giáo viên và SV tham 
gia các khóa học về khởi sự DN; 
tổ chức cho cán bộ, giáo viên, 
thành viên của CiNNO CLUB 
tham gia các lớp bồi dưỡng liên 
quan đến khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, chiến lược marketing 
trong nền kinh tế số. Đồng thời, 
mở lớp trồng nấm; kỹ thuật nuôi 
cấy tế bào invitro; trồng cây cảnh, 
ghép cành… cho các thành viên 
CLB yêu thích lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp; liên kết DN mở lớp ngắn 
hạn cho các thành viên yêu thích 
các lĩnh vực điện tử, ô tô như: Sửa 
chữa điện thoại di động; lắp ráp 
các thiết bị định vị, phụ trợ trên 
ô tô; sơn, sửa chữa thân vỏ ô tô…  

NGUYỄN MUỘI

nhóm thiện nguyện Long Hoa 
(TP Hồ Chí Minh), nhà xe Trịnh 
Quốc Tuấn (TP Hồ Chí Minh), 
nhà xe dịch vụ Nguyên Long 
(TP Quy Nhơn). Vài tháng qua, 
nhóm thiện nguyện Giang Kim 
Cúc (TP Hồ Chí Minh) với nhiều 
đầu xe miễn phí đã thường xuyên 

đáp lại lời kêu gọi chung tay giúp 
bệnh nhân Bình Định. 

“Xe của các đội, nhóm này rất 
tiện nghi, hiện đại, tài xế nhiều 
kinh nghiệm, trách nhiệm, tâm 
huyết và chuyên nghiệp, hết lòng 
giúp đỡ bệnh nhân của Bình 
Định”, anh Đạt cho biết. 

Phát huy tinh thần chung tay 
chia sẻ, đáp lại tình cảm anh em 
các tỉnh, thành đã dành cho bệnh 
nhân khó khăn của tỉnh, đội ngũ 
tài xế thiện nguyện của Bình Định 
cũng sẵn sàng hỗ trợ chuyển viện 
miễn phí cho bệnh nhân các tỉnh, 
thành bạn. Chiều 21.10, SOS 77 
đã tiếp nhận một ca bệnh không 
qua khỏi tại địa phận tỉnh Phú Yên 
và chở về quê ở Đà Nẵng. Trước 
đó vài ngày, SOS 77 chuyển bệnh 
nhân từ Khánh Hòa về Quảng 
Ngãi, từ BVĐK Bình Định về các 
tỉnh Gia Lai, Kon Tum... 

“Dù đang tại Bình Định hay 
tỉnh, thành nào, bệnh nhân khó 
khăn cần chuyển viện miễn phí 
đều có thể gọi cho SOS 77. Nếu 
không trực tiếp hỗ trợ được 
ngay, chúng tôi sẽ đưa thông 
tin lên nhóm Zalo tài xế và tích 
cực kết nối”, anh Đạt nhắn nhủ. 

NGỌC NGA

Đầu tháng 11.2022, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tổ chức Ngày 
hội Khởi nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2022. Trọng tâm của Ngày hội là Hội thảo khởi nghiệp, giới thiệu 
việc làm. Tại đây, ban tổ chức, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp thành công đã 
gửi gắm đến học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nhiều thông điệp quý.

l Sáng 5.11, tại Phòng 
khám đa khoa khu vực 
Phước Hòa, Ban chỉ đạo hiến 
máu tình nguyện huyện Tuy 
Phước phối hợp cùng Trung 
tâm Huyết học - Truyền máu 
(BVĐK tỉnh) tổ chức ngày hội 
hiến máu tình nguyện đợt 4 
năm 2022, có hơn 200 ĐVTN, 
cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động trên địa 
bàn huyện tham gia. Kết quả, 
Ban tổ chức đã tiếp nhận 
được 183 đơn vị máu. Qua 4 
đợt hiến máu tình nguyện của 
năm 2022, huyện Tuy Phước 
đã tiếp nhận 1.235 đơn vị 
máu, đạt 98,8% so với chỉ tiêu 
tỉnh giao. XUÂN VINH
l Ủy ban MTTQ Việt Nam 

phường Lý Thường Kiệt (TP 
Quy Nhơn) tổ chức thăm, tặng 
quà cho hộ gia đình có người 
thân chết do dịch Covid-19 
và các hộ khó khăn trên 
địa bàn phường, ngày 4.11. 
Trong đó, tặng quà cho 2 gia 
đình có 3 người thân chết 
vì dịch Covid-19 với tổng số 
tiền 6,77 triệu đồng; tặng quà 
10 gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn phường với 
tổng số tiền 5 triệu đồng.

ĐẶNG VIỆT
l Sáng 5.11, UBND huyện 

Tây Sơn và xã Tây Giang đã 
trao tặng 24 suất quà cho các 
hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn xã, tổng 
trị giá 11,2 triệu đồng. Trong 
đó, huyện tặng 20 suất, mỗi 
suất trị giá 500 nghìn đồng; 
xã tặng 4 suất, mỗi suất 300 
nghìn đồng. TÍN TRỌNG



7CHỦ NHẬT, 6.11.2022 AN NINH - TRẬT TỰ
xddncbbd@gmail.com

Bình Định

Theo số liệu từ Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH (CA tỉnh), 
trên địa bàn toàn tỉnh hiện 
có 317 cơ sở karaoke, 2 quán 
bar. Trong đó, Phòng Cảnh 
sát PCCC&CNCH quản lý 16 
cơ sở; CA cấp huyện quản lý 
95 cơ sở; UBND cấp xã quản 
lý 208 cơ sở. Đến cuối tháng 
10.2022, có 305 cơ sở đang hoạt 
động (trong đó có 303 cơ sở 
karaoke, 2 quán bar), 14 cơ sở 
tạm ngừng/ngừng hoạt động.Cuối tháng 10.2022, TAND 

tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét 
xử vụ án “giết người”. Đứng 
trước Hội đồng xét xử, Lê Văn 
Tài (SN 1990, ở xã Cát Nhơn, 
huyện Phù Cát) thành khẩn 
nhận tội, bởi không có lý do gì 
để bào chữa cho hành vi đâm 
chết cha ruột. Ngồi ở vị trí đại 
diện của người bị hại, 2 người 
em ruột của bị cáo nén nỗi đau 
đớn tột cùng vì phải mất cha 
bởi nhát dao oan nghiệt của anh 
trai. Nói lời sau cùng trước khi 
nhận bản án 19 năm, Lê Văn Tài 
biện bạch rằng vì rượu mà hắn 
thành kẻ giết cha. “Đổ” hết cho 
rượu thì không đúng, nhưng ở 
mức độ nào đó, rượu khiến Tài 
mất lý trí, gây ra tội ác để rồi 
hối hận thì đã muộn.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 
10.5, Lê Văn Tài trở về nhà sau 
chầu nhậu kéo dài gần 6 tiếng 
đồng hồ với bạn. Lúc này, ông 
Lê Văn Tuấn (SN 1968, cha ruột 
của Tài) đang ngồi uống rượu 
tại phòng khách, thấy con về 
liền chửi: “Mày cứ ăn nhậu, ăn 
chơi không chịu làm ăn gì cả”. 
Đang có men, Tài hỗn hào chửi 
lại: “Ông cũng uống rượu cả 
ngày cả đêm, đi té lên té xuống, 
ông có làm công chuyện gì 
được đâu mà nói tôi”. 

Sau đó, Tài đến lấy chai 
rượu của cha mang đổ ra ngoài 

Theo thống kê của Ban 
ATGT tỉnh, từ đầu năm 2022 
đến nay, trên địa bàn tỉnh 
xảy ra 109 vụ TNGT, làm 104 
người tử vong và 59 người 
bị thương; so cùng kỳ năm 
2021, tuy số vụ TNGT giảm 
nhưng số người chết lại tăng 
16 người và bị thương tăng 
20 người. 

Trong đó, số vụ TNGT 
liên quan đến ô tô xảy ra 51 
vụ, làm chết 50 người và bị 
thương 28 người, so cùng kỳ 
tăng 23 vụ, tăng 31 người chết 
và 11 người bị thương. Nguyên 
nhân xảy ra tai nạn liên quan 
đến xe ô tô chủ yếu do người 
điều khiển phương tiện đi 
không đúng phần đường, 
không nhường đường, tránh 
vượt sai quy định, không chú 
ý quan sát. Đặc biệt, có người 
đã uống rượu, bia rồi lái xe; 
sử dụng điện thoại khi điều 
khiển phương tiện… 

Mới đây, tại đoạn ngã 5 
đường giao nhau thuộc khu 
phố Gò Cau (thị trấn Tăng 

TNGT liên quan đến xe ô tô diễn biến phức tạp

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

Tan nát tình thân 
vì rượu bia 

Thời gian qua, trên địa 
bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ 
án mạng giữa người thân 
trong gia đình. Hầu hết các 
vụ việc ở vùng nông thôn, 
với nguyên nhân chính là 
lạm dụng rượu bia.

sân. Hai cha con mâu thuẫn, cãi 
nhau. Trong lúc tức giận mất 
khôn, Tài xuống phòng bếp lấy 
con dao quay lên phòng khách, 
hăm dọa: “Ông mà còn chửi 
nữa là tôi đâm”. Nghe thế, ông 
Tuấn tức giận thách thức: “Mầy 
ngon thì đâm tao đi”. Ngờ đâu, 
“ma men” nhập vào người Tài 
khiến hắn như con thú dữ, đâm 
liên tiếp 2 nhát trúng vào ngực 
trái cha ruột, khiến ông Tuấn 
chết ngay sau đó. 

Khi uống quá nhiều bia 
rượu sẽ khiến con người mất 
kiểm soát hành vi, dễ nảy sinh 
ý nghĩ tiêu cực dẫn đến hành 
động bộc phát, khó lường. Đơn 
cử là trường hợp Đặng Văn 
Thạnh (SN 1970, ở xã Mỹ Lợi, 
huyện Phù Mỹ). Thanh và vợ 
là chị Trần Thị Phát (SN 1978) 
có 2 con chung, trong quá trình 
sinh sống, vợ chồng thường 

nảy sinh mâu thuẫn. 
Khoảng 21 giờ ngày 

23.3.2021, sau khi uống rượu 
về và cãi nhau với vợ, Thạnh 
nảy sinh ý định giết 2 người 
con rồi tự tử. Người cha nhẫn 
tâm lấy bình ga loại 12 kg đem 
vào phòng ngủ của con rồi mở 
van, hướng ống xả ga về phía 
giường của hai đứa trẻ đang 
nằm rồi dùng quẹt gas bật lửa 
đốt. Nhờ được phát hiện và 
cứu chữa kịp thời nên 2 cháu 
may mắn thoát chết, tuy nhiên 
bị bỏng với tỷ lệ tổn thương cơ 
thể lần lượt là 10% và 21%.

Bia rượu là nguồn cơn khiến 
nhiều đối tượng bộc phát thú 
tính, sẵn sàng vung dao với bất 
kỳ ai, kể cả người thân. Một 
trường hợp như thế là Lê Chí 
Ngọc (SN 1985, ở huyện Tuy 
Phước) phải nhận lãnh bản án 
9 năm tù về tội “giết người”.  

Lê Chí Ngọc suốt ngày uống 
rượu; cứ uống say là chửi mắng, 
đe dọa cha mẹ vợ. Nhiều lần 
như thế, người thân trong gia 
đình tìm cách khuyên can cho 
êm chuyện dù thường xuyên 
bị hành hung. Chỉ đến khi 
Lê Chí Ngọc dùng rựa chém 
anh vợ là Nguyễn Văn Tùng 
gây vỡ xương sọ, tỷ lệ 51% và 
chém cha vợ là ông Nguyễn 
Văn Thiêm 1 nhát trúng vào 
vùng trán đỉnh gây thương 
tích với tỷ lệ 7% thì gia đình 
đành phải tố cáo sự việc đến 
cơ quan chức năng. 

“Mẹ vợ nó đã phải đi viện 
mấy lần rồi do bị nó đánh, 
nhưng nghĩ báo CA thì nó đi tù, 
vợ con nó cũng khổ nên đành 
nhịn nhục. Ai ngờ nó không hối 
lỗi mà ngày càng quá đáng”, 
ông Nguyễn Văn Thiêm chua 
chát nói.      MINH NGỌC

Bị cáo Lê Chí Ngọc nhận bản án 9 năm tù vì chém cha vợ và anh vợ suýt chết.                     Ảnh: M.NGỌC

Bạt Hổ, huyện Hoài Ân), ô tô 
tải đang lưu thông hướng TX 
Hoài Nhơn đi thị trấn Tăng 
Bạt Hổ va chạm với mô tô 
đang di chuyển theo hướng 
từ thị trấn Tăng Bạt Hổ đi xã 
Ân Phong (huyện Hoài Ân). 
Hậu quả, 2 người đi trên xe 
máy tử vong. Qua trích xuất 
camera tại hiện trường cho 

thấy, ô tô tải khi di chuyển 
qua khu vực đường giao 
nhau nhưng không giảm tốc 
độ, người đi xe máy không 
chú ý quan sát.

Theo thượng tá Võ Văn 
Chín, Trưởng Phòng CSGT 
(CA tỉnh), bên cạnh ý thức chủ 
quan của người điều khiển 
phương tiện, công tác phối 

hợp khắc phục bất cập trong 
hạ tầng giao thông còn chậm 
cũng là nguyên nhân quan 
trọng dẫn đến các vụ TNGT 
liên quan đến ô tô. 

Để kéo giảm TNGT liên 
quan đến ô tô, CSGT toàn tỉnh 
đã và đang đẩy mạnh công tác 
tuần tra, kiểm soát ATGT nói 
chung, xây dựng các kế hoạch 
chuyên đề xử lý đối với người 
điều khiển phương tiện ô tô 
nói riêng. Trong đó, chú trọng 
thực hiện các chuyên đề về xử 
lý nồng độ cồn, xử lý xe quá 
tải… Cụ thể, từ đầu năm 2022 
đến nay, CSGT toàn tỉnh đã 
ra quyết định xử phạt hơn 
12 nghìn trường hợp ô tô vi 
phạm, tạm giữ trên 500 ô tô 
các loại.  

“Đơn vị sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm 
soát, kết hợp sử dụng các thiết 
bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình 
để kịp thời xử lý ngay các vi 

phạm về giao thông, nhất là 
với ô tô. Bên cạnh đó là đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền 
cho các DN, cơ sở kinh doanh 
vận tải hàng hóa, hành khách 
luôn chấp hành luật giao 
thông, không vi phạm chở quá 
tải trọng cho phép và chở quá 
số người quy định”, thượng tá 
Chín cho biết.

Trong khi đó, theo ông 
Nguyễn Quả, Chánh Thanh 
tra Sở GTVT, đơn vị sẽ tiếp 
tục tăng cường quản lý các 
cá nhân, DN kinh doanh vận 
tải; kiên quyết thu hồi giấy 
phép kinh doanh đối với các 
cá nhân, đơn vị vận tải không 
đủ tiêu chuẩn, quy định của 
pháp luật. Rà soát lại việc thực 
hiện lắp đặt giám sát hành 
trình trên ô tô, sử dụng dữ liệu 
thông tin của thiết bị giám sát 
hành trình phục vụ công tác 
quản lý nhà nước về vận tải...

KIỀU ANH

CSGT tập trung kiểm tra các phương tiện xe ô tô để kịp thời phát hiện, xử lý 
ngay các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT.               Ảnh: K.A 

Tăng cường kiểm tra 
an toàn cháy nổ tại 
cơ sở kinh doanh karaoke
do cấp xã quản lý

Các cơ sở kinh doanh dịch 
vụ karaoke thuộc diện quản lý 
của UBND cấp xã chủ yếu là 
nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 
doanh quy mô vừa và nhỏ. Qua 
thực tế kiểm tra của ngành chức 
năng cho thấy, vẫn còn một số 
cơ sở nắm chưa rõ các quy định 
pháp luật về PCCC, đặc biệt là 
các điều kiện an toàn PCCC đối 
với loại hình karaoke nên việc 
thực hiện còn mang tính hình 
thức. Các cơ sở có đầu tư, trang 
bị phương tiện PCCC ban đầu 
nhưng một số nơi chưa đảm 
bảo số lượng, chủng loại theo 
quy định. 

Trong quá trình kiểm tra, cơ 
quan có thẩm quyền đã hướng 
dẫn cụ thể các quy định, điều 
kiện an toàn PCCC&CNCH đối 
với các cơ sở trên, đồng thời yêu 
cầu khắc phục ngay các thiếu 
sót nhằm góp phần phòng ngừa 
nguy cơ cháy nổ.                    M.N

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm 
tra an toàn PCCC tại một cơ sở dịch vụ 
karaoke.                      Ảnh: M.N
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Mong muốn tạo ra vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, có khả năng ứng phó thiên tai, kiến trúc sư Lê 
Phương - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Xây dựng T.M.N (TP Quy Nhơn) đã dẫn dắt 
công ty trở thành đơn vị tiên phong về thiết kế, sản xuất và lắp ráp các công trình làm bằng thép nhẹ LGS.

Tối 27.10, tại Nhà hát Lớn 
Hà Nội (TP Hà Nội), Liên hiệp 
các Hội KHKT Việt Nam phối 
hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh và Bộ KH&CN tổ chức lễ 
tổng kết và trao giải thưởng 
Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 
2021. Trong số 45 công trình đạt 
giải, tỉnh Bình Định có 2 công 
trình đạt giải khuyến khích, 
trong đó có công trình “Nhà 
màng thích ứng khí hậu, địa 
hình phục vụ nông nghiệp công 
nghệ cao” của kiến trúc sư (KTS)  
Lê Phương. Nhân dịp này KTS 
Lê Phương đã trò chuyện với 
chúng tôi.

NHÀ CUNG CẤP LGS
Đến nay, Công ty TNHH 

Thương mại Xây dựng T.M.N 
(viết tắt là T.M.N) là DN đầu 
tiên và duy nhất tại Bình Định 
chuyên sản xuất và thi công hệ 
khung thép cường độ cao LGS 
(Light Gauge Steel).

 Sản xuất thép nhẹ LGS là 
công nghệ mới và khó, vì sao 
anh lại chọn việc này?

- Được truyền nhiệt huyết, 
đam mê ngành xây dựng từ bố 
cùng với những kiến thức từ 
giảng đường đại học, tôi luôn 
khát khao tìm một loại thép chịu 
được điều kiện khí hậu của Việt 
Nam, thay thế vật liệu truyền 
thống vốn tiềm ẩn nhiều yếu tố 
độc hại do quá trình sản xuất 
và thay thế các sản phẩm thép 
nhập khẩu giá cao. 

Thép LGS có độ bền rất cao, 
hệ khung thép LGS có kết cấu 
vững chắc, khả năng chống chịu 
thiên tai tốt, cho phép linh hoạt 
đáp ứng được nhiều giải pháp 
thiết kế, thi công; mang lại hiệu 
suất xây dựng tốt hơn, thời gian 
thi công cũng ít hơn.

Thép nhẹ LGS là loại vật 
liệu gần như là mới nhất hiện 
nay trên thế giới, có nhiều ưu 
điểm. Công nghệ này cũng chỉ 
mới phổ biến ở Việt Nam vài 
năm gần đây và chưa có nhiều 

Nhà máy sản xuất thép LGS của T.M.N với hàng chục máy CNC laser các loại có 
thể thực hiện quy trình sản xuất đồng bộ.                                                                  Ảnh: H.H Một mẫu nhà khung thép tiền chế do T.M.N sản xuất.                                       Ảnh: H.H

DN tiếp cận. Ở Bình Định, chưa 
có DN nào sản xuất được thép 
LGS. Vì vậy, nếu làm chủ được 
công nghệ này, tiềm năng mang 
lại rất lớn.

 Anh đã “chinh phục” công 
nghệ này như thế nào?

- Tôi đã dành khá nhiều thời 
gian để nghiên cứu về thép LGS 
khi làm các đề tài luận văn thạc 
sĩ ngành kiến trúc kỹ thuật công 
nghệ tại Malaysia và ngành 
kiến trúc khoa học tại Vương 
Quốc Anh. T.M.N đã tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ sản xuất 
thép LGS của một công ty Mỹ. 
Tuy vậy, do điều kiện của mình 
nhiều hạn chế nên quy trình sản 
xuất thép LGS của công ty hiện 
chỉ có thể áp dụng 50% công 
nghệ chuyển giao, 50% còn lại 
là do chúng tôi tự nghiên cứu 
phát triển thêm cho phù hợp 
với điều kiện địa hình của địa 
phương. Hiện, chúng tôi đã xây 
dựng nhà máy sản xuất thép 
LGS ngay tại TP Quy Nhơn.

ĐA DẠNG SẢN PHẨM
T.M.N đang ngày càng 

khẳng định vị thế DN sản xuất 
và cung cấp hệ khung thép 
cường độ cao LGS hàng đầu 
trên cả nước khi đa dạng hóa 
sản phẩm, cho ra đời các gói 
giải pháp chất lượng cao.

 Anh có thể giới thiệu đôi 
nét về “Nhà màng thích ứng 
khí hậu, địa hình phục vụ nông 
nghiệp công nghệ cao”?

- Giải pháp là đề tài nghiên 
cứu tôi thực hiện ở Anh năm 
2012, đây là giải pháp chủ yếu 
dùng phục vụ nông nghiệp công 
nghệ cao. Ưu thế lớn nhất của 
giải pháp là chống gió bão, có 
thể thích nghi các điều kiện khí 
hậu cực đoan như mưa, gió, 
bão, lũ, sạt lở… và ứng dụng 
đa dạng địa hình. Ưu điểm của 
giải pháp là có thể ứng dụng 
cho cả trồng trọt, chăn nuôi và 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt 
phù hợp phục vụ nuôi tôm theo 

công nghệ Biofloc, Semi-Biofloc, 
hay quy trình canh tác hữu cơ.

Khác với các sản phẩm nhà 
màng hiện có trên thị trường, kết 
cấu giàn của chúng tôi có khả 
năng vượt nhịp lớn, không cần 
bố trí trụ chống đỡ. Nhờ vậy, tạo 
được khoảng không gian trống 
cần thiết để hỗ trợ lắp đặt các 
giàn treo, thiết bị IoT, thiết bị 
cảm biến, các sản phẩm cơ khí, 
máy móc khác. Đặc biệt, với 
kết cấu khung giàn chịu lực tốt, 
chúng tôi còn thiết kế lắp đặt bể 
chứa nước mưa gắn trên khung 
nhà màng phục vụ tưới tiêu.

  Vậy các gói giải pháp 
dành cho nhà ở thì thế nào?

- Thế mạnh của T.M.N là 
cung cấp các gói giải pháp 
khung thép tiền chế phục vụ 
nhà ở cho nhiều phân khúc từ 
cao cấp đến bình dân, đặc biệt 
là phân khúc nhà giá rẻ ở những 
vùng ảnh hưởng biến đổi khí 
hậu, vùng sâu vùng xa. Với 
dạng nhà lắp ghép này, chúng 
tôi sử dụng hệ khung thép tiền 
chế và sàn bê tông xốp siêu nhẹ 
thay thế cho cách đổ cột và đổ 
trần bê tông như lâu nay. 

Trên thực tế chúng tôi đã 
triển khai thành công nhiều gói 
giải pháp hỗ trợ nhà ở cho người 
dân ở nông thôn, nhất là vùng 
sâu vùng xa. Nhìn chung, giải 
pháp công nghệ này vừa nhanh, 
tiện lợi vừa đảm bảo yêu cầu 
chất lượng, chỉ tiêu môi trường, 
đáp ứng tiêu chí phục hồi sau 
thiên tai, đặc biệt phù hợp ở 
những vùng xa xôi hẻo lánh khó 
tiếp cận, chi phí hợp lý.

 
 Vậy còn các gói giải pháp 

khác?
 - Công nghệ thép nhẹ LGS 

còn cho phép chúng tôi ứng 
dụng thiết kế hệ khung thép 
phục vụ nhiều công trình khác 
như: Nhà xưởng, khu triển 
lãm, khu bảo tồn giống, bệnh 
viện dã chiến… Điển hình là 
công trình mái vòm của Trạm 
quan sát thiên văn phổ thông 

thuộc Trung tâm Khám phá 
khoa học và đổi mới sáng tạo 
(Sở KH&CN), đây là công trình 
khá phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ, 
kỹ lưỡng và độ chính xác cao. 
Chúng tôi rất tự hào vì là đơn 
vị trong nước đầu tiên thiết kế 
và thi công một công trình phức 
tạp như vậy - trước đây những 
công trình tương tự đều do các 
công ty ở nước ngoài thực hiện.

CÔNG NGHỆ ĐỒNG BỘ
Không chỉ sản xuất thép 

nhẹ, T.M.N còn xây dựng một 
quy trình công nghệ đồng bộ 
từ khâu thiết kế, sản xuất, lắp 
ráp đến khâu tương tác với 
khách hàng.

 Điểm khác biệt của T.M.N 
với các DN sản xuất nhà lắp 
ghép khác?

- Trước hết, hệ khung thép 
của T.M.N được làm bằng thép 
nhẹ LGS. Kế đến là T.M.N 
chuẩn hóa quy trình từ sản xuất 
đến dịch vụ. Đầu tiên, chúng tôi 
thực hiện thiết kế bản vẽ trên 
máy tính, rồi chuyển các thông 

số kỹ thuật sang bộ phận sản 
xuất. Tại đây, chúng tôi ứng 
dụng công nghệ module hóa để 
sản xuất các thanh module dựa 
trên nhiều kích thước, quy cách 
khác nhau. Các thanh module 
được sản xuất hàng loạt và được 
gia công chính xác bằng máy 
CNC laser nên khi kết hợp sẽ 
hoàn toàn khớp nhau. Các chi 
tiết sau đó được mang tới địa 
điểm thi công, lắp ghép theo bản 
mẫu. Các thanh module đều có 
in mã số, nhờ vậy bộ phận thi 
công, đặc biệt là thợ hay khách 
hàng có thể tra theo bản vẽ lắp 
vào dễ dàng.

Sau khi giới thiệu sản phẩm 
LGS tại 10 tỉnh, thành lớn trong 
nước, ngay lập tức chúng tôi đã 
nhận được rất nhiều hợp đồng, 
trong đó có nhiều khu du lịch, 
khu đô thị lớn ở trong nước đề 
nghị được hợp tác. Với công 
suất thép tối đa 100 tấn/ngày 
và nhờ đồng bộ hóa, chúng tôi 
có thể cung cấp vài chục căn nhà 
mỗi ngày.

 Mục tiêu chiến lược của 
T.M.N trong những năm tới là gì? 

- Thời gian tới, chúng tôi tiếp 
tục đẩy mạnh các dự án nhà ở 
phân khúc giá rẻ, chủ yếu ở 
vùng sâu vùng xa, vùng biến 
đổi khí hậu. Mỗi căn nhà dạng 
này với diện tích 32 m2 thường 
có giá từ 60 - 70 triệu đồng. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng 
thúc đẩy thị trường xuất khẩu 
ra nước ngoài. Hiện T.M.N đang 
làm việc với một đối tác ở Mỹ 
cung ứng gần 1.500 căn nhà ứng 
phó thiên tai. 

  Cảm ơn anh! Chúc anh 
sẽ có thêm các công trình hữu  
ích khác!

                HỒNG HÀ (Thực hiện)

Kiến trúc sư Lê Phương  
& khát vọng “thép xanh”

KTS Lê Phương.                                                                                                                        Ảnh: H.H
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Bình Định

CHI HỘI NGHỆ SĨ MÚA BÌNH ĐỊNH:

Nhiều thành tựu và cống hiến 
Thành lập năm 2013 với số lượng ban đầu 8 hội viên, đến nay Chi hội Nghệ sĩ Múa Bình Định đã có 13 người. Trong 

đó, có 6 nghệ sĩ đang là hội viên Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam. Họ là những biên đạo múa, huấn luyện viên, diễn viên 
múa nòng cốt góp phần làm nên thành công của nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương. 

Tiết mục múa Khát vọng biểu diễn tại Cuộc thi tỏa sáng vẻ đẹp Phụ nữ Bình Định 2022 do biên đạo múa Kim Tiển và  Xuân 
Quang dàn dựng, biểu diễn.                                                                                                                                                          Ảnh: NVCC

Là một trong những biên đạo 
múa được đào tạo bài bản, biên 
đạo múa Châu My, hiện công tác 
tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 
tỉnh luôn dốc lòng tìm tòi để tiết 
mục chị dàn dựng đậm đà nét văn 
hóa Bình Định, ở đó ngôn ngữ 
hình thể kể lại những câu chuyện 
về đất, về người, về tình yêu giàu 
xúc cảm. Chị tâm sự: “Nhu cầu 
thưởng thức nghệ thuật của công 
chúng ngày càng cao. Những sự 
kiện, chương trình văn hóa nghệ 
thuật lớn đều có sự kết hợp giữa 
âm nhạc và vũ đạo. Sự hiện diện 
của ngôn ngữ múa góp phần tạo 
nên sự phong phú cho nhu cầu 
thưởng thức của người xem!”.

Với biên đạo múa Kim Tiển, 
hiện công tác tại Nhà hát nghệ 
thuật truyền thống Bình Định, 
thế giới của những động tác vũ 
đạo không đơn thuần là công 
việc thông thường mà đó còn là 
nơi gửi gắm những suy tư, sáng 
tạo khi cảm xúc thăng hoa. Nhiều 
năm nay, ngoài chịu trách nhiệm 
biên đạo cho nhiều vở diễn của 
Nhà hát, chị còn tham gia biên 
đạo và trực tiếp biểu diễn trong 
nhiều chương trình nghệ thuật. 
Gần đây, những sự kiện như Cuộc 
thi tỏa sáng vẻ đẹp Phụ nữ Bình 
Định 2022; Chương trình văn hóa, 
nghệ thuật đường phố, thể thao 
và trải nghiệm, biểu diễn khoa 
học… đều có sự góp mặt trực 
tiếp của chị với vai trò biên đạo 
múa kiêm diễn viên. 

Tỉnh Bình Định hiện nay 
không còn đoàn ca nhạc nhẹ nên 
đất diễn của nghệ thuật múa khá 
hẹp. Dù vậy sân khấu sẽ bớt lung 
linh khi thiếu vắng nghệ thuật 

múa. Với lòng nhiệt tình đóng 
góp cho phong trào văn nghệ 
địa phương, các nghệ sĩ múa, 
biên đạo múa luôn chủ động 
đến với các hoạt động, chính 
điều này khiến ranh giới giữa 
chuyên nghiệp và phong trào 
trong biểu diễn gần như không 
còn nữa. 

Biên đạo Châu My bộc bạch: 
Khi đời sống tinh thần ngày một 
cao, thì tính thẩm mỹ cũng đòi 
hỏi phải chất lượng, các chương 
trình biểu diễn luôn đa màu sắc, 
ấn tượng mới lạ. Mỗi điểm diễn 
dù ở không gian nào thì chúng 
tôi vẫn luôn trau chuốt trên từng 
động tác sao cho hoàn hảo đến 
mức có thể và hạnh phúc khi sáng 
tạo nên những tiết mục đẹp cho 

dù đó chỉ là một đêm văn nghệ 
nhỏ biểu diễn ở cơ sở.

Hướng đến xây dựng mô 
hình tổ chức, đổi mới phương 
thức hoạt động chi hội, góp phần 
thực hiện tốt các nhiệm vụ phát 
triển văn học nghệ thuật ở địa 
phương và toàn ngành, từ ngày 
11 - 13.10.2022, tại TP Quy Nhơn, 
Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã tổ 
chức Hội nghị - Tọa đàm “Phát 
triển nghệ thuật Múa từ công tác 
xây dựng mô hình Chi hội khu 
vực miền Trung”. Đây là lần đầu 
tiên, một hội nghị lớn, chuyên về 
nghệ thuật múa, sát sườn với địa 
phương được tổ chức tại Quy 
Nhơn. Hội nghị đã đón toàn bộ 
các chi hội trưởng chi hội nghệ 
sĩ múa các tỉnh trong khu vực. 

Tại hội nghị, NSND Phạm Anh 
Phương, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ 
Múa Việt Nam ghi nhận những 
thành quả có được từ Chi hội 
nghệ sĩ Múa Bình Định và các Chi 
hội các tỉnh trong khu vực. Ông 
chia sẻ: Trong thời kỳ mới, nghệ 
thuật múa cần phải có sự phát 
triển đồng bộ trên tất cả các hoạt 
động để định hướng, nâng tầm thị 
hiếu cho quần chúng, có tác động 
tích cực đến đời sống tinh thần 
của nhân dân. Cần phát huy hơn 
nữa việc tập hợp đoàn kết hai lực 
lượng hội viên chuyên nghiệp và 
phong trào nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động nghệ thuật. Sự 
đoàn kết và cộng hưởng sáng tạo 
giữa các nghệ sĩ - mà Bình Định 
đã cung cấp nhiều thực tế sinh 

động - sẽ giúp vị trí của nghệ 
thuật múa vững vàng hơn, lan 
tỏa rộng khắp trong công chúng, 
phát huy vai trò tích cực trong 
xây dựng đời sống văn hóa nghệ 
thuật ở địa phương và cả khu 
vực nói chung.

Sau thời gian dài gián đoạn 
vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các 
hoạt động nghệ thuật đang sôi 
động trở lại. Hội viên Chi hội 
Nghệ sĩ Múa Bình Định đã tích 
cực tham gia nhiều phong trào, 
sự kiện ở địa phương do tỉnh 
và thành phố tổ chức, như: Đại 
hội TDTT tỉnh; Kỷ niệm 190 năm 
danh xưng Phù Cát; Ngày hội 
VH-TT miền núi tại huyện Vĩnh 
Thạnh; Ngày hội VH-TT miền 
biển tại TP Quy Nhơn; phối hợp 
với Trung tâm VH-TT&TT TP Quy 
Nhơn, các lực lượng, các nhóm 
diễn tổ chức chương trình hoạt 
náo nghệ thuật đường phố nhằm 
kích cầu du lịch…  

Càng về cuối năm, các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật càng 
nhiều và cần đến sự phối hợp của 
các nghệ sĩ múa dàn dựng, biên 
đạo. Các nghệ sĩ, biên đạo múa 
đang tất bật luyện tập. Biên đạo 
Hoàng Việt, Chi hội trưởng Chi 
hội nghệ sĩ Múa Bình Định cho 
hay: Những lúc như thế, luôn cần 
sự phối hợp nhịp nhàng, đồng 
lòng từ các nghệ sĩ, biên đạo, diễn 
viên trong Chi hội. Chúng tôi 
cũng đã lên kế hoạch cho những 
hoạt động sắp tới, nhằm phát 
triển hơn nghệ thuật múa tại tỉnh 
nhà, bằng cách mở những buổi 
tọa đàm, giao lưu cùng các nghệ 
sĩ, biên đạo múa chuyên nghiệp, 
mở lớp tập huấn viết kịch bản 
múa; tập huấn công tác biên đạo 
phong trào để bồi dưỡng về lý 
luận và nghiệp vụ chuyên môn 
cho hội viên”.  

NGÔ PHONG

XEM - NGHE - ĐỌC Gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia 
Liên hoan Cải Lương toàn quốc

Diễn ra từ ngày 5 đến 20.11, 
Liên hoan Cải Lương toàn quốc 
do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ 
trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân 
khấu Việt Nam, Sở VH-TT&DL 
tỉnh Long An tổ chức. 

Liên hoan có 22 đơn vị nghệ 
thuật cải lương chuyên nghiệp từ 
Trung ương tới địa phương với 
gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên; 27 
vở diễn tham gia. Để tạo sự đa 
dạng cho các vở diễn tham dự, 
Ban tổ chức không hạn chế đề tài, 
nhưng đặc biệt khuyến khích các 
tác phẩm hưởng ứng Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”, thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm của Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
về “Phát triển con người toàn diện 
và xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc, phát huy giá trị văn hóa, 
sức mạnh con người Việt Nam 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”...

l Hà Nội 12 ngày đêm (đạo diễn: Bùi Đình 
Hạc, Nguyễn Khắc Lợi, Lê Thi, Bùi Trung Hải; 

kịch bản: Thiên Phúc, Hồ 
Phương, Hữu Mai, Chu Lai, 
Nguyễn Thị Hồng Ngát, 
Hãng phim truyện Việt 
Nam sản xuất) là bộ phim 
tái hiện một phần trận 
Điện Biên Phủ trên không- 
cuộc chiến đấu ác liệt của 
nhân dân Hà Nội chống lại 
cuộc tập kích chiến lược 
bằng máy bay B-52 của đế 
quốc Mỹ vào cuối tháng 

12.1972, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ký Hiệp 
định Paris đem lại hòa bình ở miền Bắc Việt 
Nam. Trên bối cảnh anh hùng ca ấy là những 
chuyện lãng mạn đan xen. Link: https://www.
youtube.com/watch?v=QrjjUgEumMc

l Hà Nội niềm tin 
và hy vọng của nhạc sĩ 
Phan Nhân là một trong 
những ca khúc hay nhất 
về Hà Nội. Có rất nhiều 
ca khúc hay viết về Hà 
Nội nhưng không nhiều 
tác phẩm đạt đến sự hòa 
quyện giữa chất trữ tình 
với anh hùng ca đủ sức 
truyền cảm sâu lắng, 

đi vào lòng công chúng như Hà Nội niềm tin và 
hy vọng. Điều đặc biệt là cả trong chiến tranh 
đến hòa bình sức lay động của ca khúc vẫn giữ 
nguyên. “Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, 
càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô. Đường 
lộng gió thênh thang năm cửa ô. Nghe tiếng 
cười không quên niềm thương đau...”. 

l Trong và ngoài căn phòng tôi là tập tạp 
văn mới nhất của nhà văn Trần Nhã Thụy, do NXB 

Hội Nhà văn ấn hành. 
Ở tập sách này, ta gặp 
một Trần Nhã Thụy 
vừa quen vừa lạ, quen 
bởi phong cách mộc 
mạc chân thành, lạ 
ở những suy nghiệm 
bộc bạch rất đời rất 
người. Sách chia làm 
hai phần. 

Phần một là những 
tạp văn ngắn (từ 300 - 
700 chữ), là những lát 
cắt rất mảnh, là những 

ánh nhìn rất bén, là những rung động đôi khi 
ngỡ bâng quơ chỉ cần mươi chữ cuối nó gói lại 
một trời cảm xúc dồn nén. 

Phần hai là những bài viết dài hơn (từ 1.000- 
2.000 chữ) là những chiêm nghiệm, chắt lọc từ 
vốn sống, sức đọc, sức viết của anh.

ĐÔNG A

Một cảnh trong vở cải lương Cuộc 
đời của mẹ, của Đoàn Nghệ thuật Cải 
lương Long An tham gia Liên hoan. 

Bộ VH-TT&DL sẽ trao các 
HCV, HCB và HCĐ cho vở diễn có 
chất lượng nội dung nghệ thuật 
cao; các HCV, HCB và HCĐ cho 
các cá nhân nghệ sĩ biểu diễn đạt 
các tiêu chí trong quy chế chấm 
giải và khen thưởng. Bộ cũng sẽ 
trao tặng giải xuất sắc (nếu có) 
cho các thành phần sáng tạo của 
vở diễn gồm: Tác giả, đạo diễn, 
nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa... 
Các vở diễn tham gia dự thi sẽ 
được phát sóng trên VTVcap sau 
khi liên hoan kết thúc. 

(Theo SGGP)
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Bình Định

Đã có những bất ngờ nho 
nhỏ xảy ra, khi đội đầu bảng 
Hà Nội chỉ giành được 1 điểm 
trong chuyến hành quân đến 
Thanh Hóa. Trước đó, CLB Hải 
Phòng đã bị đối thủ bị đánh 
giá thấp hơn rất nhiều là Hồng 
Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân ngay 
tại sân Lạch Tray cũng với tỷ 
số 1 - 1. Đáng tiếc, ở trận đấu 
diễn ra tối 4.11 trên sân Hàng 
Đẫy, CLB Topenland Bình Định 
không thể giành trọn 3 điểm 
trước đội chủ nhà Viettel, bỏ lỡ 
cơ hội rút ngắn khoảng cách với 
2 đội đầu bảng. Tuy nhiên, ở 
tình thế khó khăn khi không có 
sự chỉ đạo của HLV Đức Thắng 
(do nhận thẻ đỏ trong trận đấu 
với CLB Hoàng Anh Gia Lai) 
cùng nhiều trụ cột như Văn 
Thuận, Tấn Tài (3 thẻ vàng), 
Jermie Lynch (chấn thương), 
việc có điểm trước đối thủ khó 
chịu như Viettel cũng là kết quả 
chấp nhận được.

Với 44 điểm hiện có, CLB 
Hà Nội vẫn sáng cửa vô địch, 
khi hơn đội xếp thứ 2 là CLB 
Hải Phòng 2 điểm, thi đấu ít 
hơn 1 trận. Trong khi đó, với 
việc kém đội bóng thủ đô đến 
6 điểm, khi giải đấu chỉ còn 3 
vòng là kết thúc, cơ hội cạnh 
tranh ngôi vô địch của đội bóng 
đất Võ chỉ còn trên lý thuyết. 
Mục tiêu phù hợp nhất với CLB 
Topenland Bình Định (38 điểm) 
hiện nay là giữ một suất trong 
top 3 đội đứng đầu. Đối thủ 

Cầu thủ hay nhất 
Pau FC hào hứng 
với sự tiến bộ 
của Quang Hải

Henri Saivet, cầu thủ chơi 
ấn tượng nhất của Pau FC kể 
từ đầu giải dành nhiều lời khen 
có cánh khi nói về sự tiến bộ 
của Quang Hải trong thời gian 
vừa qua. 

“Tôi không dám nói là 
Quang Hải đã trở nên tốt hơn, 
bởi thật ra cậu ấy vốn vẫn luôn 
là một cầu thủ giỏi. Điều quan 
trọng là bây giờ cậu ấy đã tự 
tin hơn trước rất nhiều”, Henri 
Saivet chia sẻ với Bongdaplus 
trong buổi họp báo trước cuộc 
tiếp đón đối thủ Amiens ở vòng 
14 Ligue 2.

“Thật không dễ dàng gì khi 
bạn phải đến một đất nước xa 
lạ, không cùng ngôn ngữ để 
thi đấu. Tuy nhiên, Quang Hải 
đang hòa nhập tốt hơn. Cậu 
ấy nói được chút tiếng Pháp, 
trêu đùa cùng chúng tôi nhiều 
hơn hồi mới đến. Tiếng Anh 
của Hải cũng tốt hơn rồi. Cậu 
ấy tự tin hơn và tôi tin là nửa 
sau của mùa giải, Hải sẽ thi 
đấu tốt hơn nữa”, Henri Saivet  
cho biết.          (Theo bongdaplus)

3 VĐV bơi lội 
hàng đầu 
Singapore 
nhận án phạt

Nhà vô địch Olympic 2016 
Joseph Schooling cùng 2 người 
đồng đội ở đội tuyển bơi 
Singapore là Amanda Lim và 
Teong Tzen Wei phải nhận án 
phạt sau hành vi dùng chất 
cấm trong thời gian thi đấu tại  
SEA Games 31. 

Cuối tháng 8.2022, làng 
thể thao Đông Nam Á chấn 
động trước thông tin Joseph 
Schooling và đồng đội nữ 
Amanda Lim bị phát hiện sử 
dụng cần sa trong thời gian 
thi đấu SEA Games 31 ở Việt 
Nam. Sau đó, một thành viên 
khác của tuyển bơi Singapore là 
Teong Tzen Wei cũng đã thừa 
nhận hành vi sử dụng ma túy 
của mình tại SEA Games 31. 

Hội đồng Olympic quốc 
gia Singapore (SNOC) công 
bố mức phạt với 3 kình ngư 
hàng đầu của nước này vì vi 
phạm quy tắc ứng xử của VĐV 
và lập trường của Singapore 
đối với ma túy. Cụ thể, Joseph 
Schooling bị phạt nộp số tiền 
10.000 đô la Singapore (khoảng 
180 triệu đồng), Amanda Lim 
bị phạt 2.800 đô la Singapore 
(khoảng 50 triệu đồng), còn 
Teong Tzen Wei bị phạt 3.200 
đô la Singapore (khoảng  
56 triệu đồng). Ủy ban Thể thao 
Singapore cũng tạm thời cấm 
các hoạt động của cả 3 VĐV 
trong vòng ít nhất một tháng và 
tạm dừng các hoạt động hỗ trợ 
đào tạo hoặc không được tiếp 
cận với các cơ sở, dịch vụ khoa 
học thể thao, y học thể thao.

(Theo SGGP)

CỤC DIỆN V-LEAGUE 2022 SAU VÒNG 23:

 Vẫn nóng ở nhóm 
tranh suất trụ hạng !

Các kết quả thi đấu vòng 23 
V-League 2022 không làm 
xáo trộn ở nhóm đầu bảng 
xếp hạng, trong khi đó, với số 
điểm khá sít sao, 4 đội ở cuối 
bảng vẫn đang gồng mình 
để thoát vị trí chót bảng khi 
giải đấu khép lại.

cạnh tranh vị trí thứ 3 của thầy 
trò HLV Đức Thắng chính là 
CLB Viettel (35 điểm).

Ở nhóm giữa bảng, dấu ấn 
lớn nhất ở vòng 23 chính là việc 
CLB Hoàng Anh Gia Lai có 3 
điểm trọn vẹn đầu tiên sau 10 
vòng liên tiếp không biết mùi 
chiến thắng. Bại tướng của đội 
bóng phố Núi ở lượt trận này 
là CLB Nam Định, đội đang 
rất cần điểm để trụ hạng. Thầy 
trò HLV Kiatisak hiện đã có  
27 điểm, chính thức giành 
quyền ở lại V-League. Đây 
không phải là mục tiêu mà họ 
đặt ra từ đầu mùa giải, bởi ngay 
từ vạch xuất phát, Hoàng Anh 
Gia Lai được đánh giá là một 
trong những ứng cử viên vô 
địch. Nhưng với việc được giải 
tỏa áp lực dồn nén lâu nay, hy 
vọng Văn Toàn cùng các đồng 
đội sẽ tỏa sáng trong phần còn 
lại của mùa giải. Ở vòng này, 

CLB Sông Lam Nghệ An giành 
được chiến thắng đậm nhất, khi 
đánh bại CLB Becamex Bình 
Dương với tỷ số 3 - 0. Nhưng 
chừng đó là chưa đủ để họ lấy lại 
niềm tin của các CĐV, số người 
đến sân Vinh cổ vũ cho thầy trò 
HLV Huy Hoàng chỉ chừng 3.000 
người - thấp nhất so với các sân 
bóng khác ở lượt trận này.

Trong khi đó, với chiến 
thắng quan trọng trước CLB Sài 
Gòn trên sân Hòa Xuân, SHB 
Đà Nẵng (25 điểm) cũng coi 
như chắc suất trụ hạng. Ở chiều 
ngược lại, đội bóng sông Hàn 
cũng đẩy đối phương xuống 
đáy bảng xếp hạng. Ở thời điểm 
hiện tại, với 19 điểm, CLB Sài 
Gòn có nguy cơ cao phải xuống 
chơi ở giải hạng nhất vì họ đã 
chơi nhiều hơn các đối thủ xếp 
trên như Nam Định (20 điểm), 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm), 
TP Hồ Chí Minh (21 điểm) một 

Sài Gòn FC (giữa) đang là đội bóng có nguy cơ cao phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa tới.                                 Ảnh: HOÀNG QUÂN

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã 
lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham 
dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023 
tại New Zealand. Để nâng bước bóng đá 
nữ, tới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam 
(VFF) sẽ thành lập Quỹ phát triển bóng 
đá nữ Việt Nam, ông Lê Văn Thành - Phó 
Chủ tịch tài chính VFF, cho biết.

Theo ông Lê Văn Thành, đội tuyển nữ 7 
lần vô địch SEA Games, nhiều lần vô địch 
Đông Nam Á và nay đã thực hiện được 
giấc mơ có mặt tại World Cup. Cần có 
chiến lược cụ thể để duy trì và phát triển 
hơn nữa thành tích của bóng đá nữ Việt 
Nam. “Bóng đá muốn phát triển phải có 
tiền, nếu chỉ trông chờ vào ngân sách nhà 
nước thì chưa đủ. Vì vậy, chúng tôi đưa 
ra ý tưởng thành lập Quỹ hỗ trợ bóng đá 
nữ Việt Nam. VFF sẽ kết hợp với Hội DN 
trẻ Việt Nam để thực hiện. Thường trực 
VFF đã thông qua chủ trương, các DN sẽ 
là những đơn vị sẽ chung tay đóng góp tài 

chính hỗ trợ cho Quỹ. Mục tiêu của chúng 
tôi là huy động được hàng trăm tỷ để góp 
phần đầu tư, phát triển bóng đá nữ. Khi 
có tiền, có Quỹ, các cháu cầu thủ ở tuổi 
13, 15 khi lên tập trung đội tuyển sẽ nhận 
được chi phí hỗ trợ trong quá trình đào 
tạo” ông Lê Văn Thành cho biết.

Ông Lê Văn Thành cũng cho biết đã 

ngỏ lời mời HLV Mai Đức 
Chung (ảnh) làm Chủ tịch Quỹ 
phát triển bóng đá nữ Việt 
Nam. HLV trưởng đội tuyển 
nữ Việt Nam là người có tâm, 
có đóng góp nhiều nhất trong 
thành tích mà bóng đá nữ đã 
mang về. VFF cũng đã ký hợp 
tác với Tập đoàn FPT, Hội DN 
trẻ Việt Nam để tạo điều kiện 
về việc làm cho các cầu thủ nữ 
sau khi giải nghệ.

Những năm qua, Tập đoàn 
Động Lực do ông Lê Văn 
Thành làm C hủ tịch và Công 

ty Thái Sơn Nam (sở hữu của ông Trần 
Anh Tú - Ủy viên thường trực VFF) là 
những đơn vị đã tài trợ rất nhiều tiền, 
hiện vật cho bóng đá nữ Việt Nam. Chính 
sự đồng hành của các DN đã góp phần 
giúp bóng đá nữ giành được kỳ tích ngày 
hôm nay.                                     (Theo TTO)

Việt Nam sắp có Quỹ phát triển bóng đá nữ

trận. Cuộc chiến trên sân Thiên 
Trường ở vòng 25 với đội chủ 
nhà Nam Định chính là trận 
chung kết ngược của thầy trò 
HLV Phùng Thanh Phương. 
Tuy nhiên, ngay cả khi giành 
được phần thắng trước đối thủ 
trực tiếp, họ cũng không thể tự 
quyết định số phận của mình 
mà phụ thuộc vào “thái độ thi 
đấu” của những CLB khác.

Tuy được cho là ít có nguy 
cơ rớt hạng hơn, nhưng CLB 
TP Hồ Chí Minh cũng chưa 
thực sự an toàn, bởi trong 3 
trận còn lại, họ phải gặp 2 đội 
bóng đang nằm trong tốp 4 là 
CLB Viettel và CLB Topenland 
Bình Định. Tương tự như vậy, 
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải 
gặp những đối thủ khó chịu như 
Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội. Do 
đó, cuộc chiến trụ hạng vẫn còn 
khá căng thẳng và đáng chờ đợi.                

  HOÀNG QUÂN
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Bình Định

 r Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN

TRẦN THU HÀ

Gửi Cha
Vòm nhãn vẫn xanh Cha đã vội đi xa
Con về đến nhà mình nắng vàng ươm trong hơi 

gió lạnh
Lại gặp nụ cười Cha hiền lành, đôn hậu
Con nghe lòng mình ấm áp lắm Cha ơi!

Một năm qua nhanh bao thương nhớ đầy vơi
Tạm lắng vào trong sau bộn bề cơm áo
Một mình Cha giữa ngôi nhà thơm thảo
Nén nhang ngát hương làm bạn đợi con về

Cây trong vườn cành lá vẫn sum suê 
Ngả bóng mát che mái nhà rêu phủ
Mấy chậu hoa Cha trồng dường còn thương nhớ chủ
Trổ hoa bốn mùa cho tươi tắn góc sân xưa

Cha thấy không Mẹ cặm cụi cả trưa
Đem chăn gối ra phơi rồi quét lui quét tới 
Mẹ nhớ Cha nhiều nên đi đâu cũng vội
Chẳng yên lòng để ở lại mình Cha
Chúng con lớn khôn lập nghiệp nơi xa
Giờ đón Mẹ theo chắc là Cha chẳng trách
Điều Cha lo chúng con xin làm hết
Cha hãy yên lòng đoàn tụ với tổ tiên…

LÊ VĂN HIẾU

Đêm ở ngôi nhà cũ
 
Ta chỉ xin chiếc võng
Như  xin chiếc lá
 
Ta chưa xin gió
Ta chưa xin sương
 
Ta chưa xin cầm tay em
Đưa về thăm quê cũ ?
 
Ta thầm mong cỏ
Xin đừng quên ta
 
Ta đã thấy sương làm bà mai ve vuốt
Lá cỏ mãi xanh xưa
 
Gió xanh xưa lau từng sợi lông tơ lau từng sợi tóc
Lau giấc ngủ ta đến không thèm thức…

LÝ THÀNH LONG

Em là cô gái 
Lộ Diêu
Cô gái Lộ Diêu 
Mang cả hồn phấn hoa dại
Nhúng vào tinh khôi của bể

Em cười
Thấp thoáng con tàu Không Số
Anh
Người thủy thủ
Khao khát chạm bờ

Mùa nhum về
Mắt em tươi màu rạn
Rộn rã giữa hoang vu 
Cong theo lưỡi liềm sóng bể
Ngụm cháo nhum nồng 
Thơm lựng 
Nụ hôn khuya

Vầng trăng 
Lưng đèo nương náu
Con tàu 
Neo giữa môi em

Tinh khôi
Hoang vu.

VŨ TUYẾT NHUNG 

Viết từ căn bếp
 
Trong bếp một mình em
Xung quanh là từng đôi bát đũa
Cơm sôi nước reo 
Không còn ai hỏi đang nấu món gì
 
Trong bếp một mình em 
Bóc hành cay mắt
Thái rau đứt tay
Chẳng có ai suýt xoa đau thay
 
Không còn ai ôm sau lưng khen thơm món nấu
Chẳng còn ai kêu đói đòi ăn
Không người giục những lần nấu muộn
Phần ngon nhất giờ em dành tiếng thở dài
 Những món ăn vẫn tỏa khói
Mà  với  em nguội lạnh mỗi ngày 
Đi một bước trông người hai bước
Lòng anh còn nhớ bếp em không? 
 
Vợ chồng mình đôi khi giận nhau
Như nấu ăn đôi khi mùi khét
Nhớ anh em viết từ căn bếp
Lấy tình yêu làm bút gửi thư 
Em đợi anh về. Trời đã tạnh mưa.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG 

Những người về 
một nhà
Dẫu có bao nhiêu con đường vương đầy sỏi đá
Có những người đã về một nhà
Ngôi nhà có nhiều ô cửa sổ
Hay chỉ có một ô cửa sổ
Bắt đầu những bữa cơm chung 
Và những đêm chung không mộng mị

Những người đã về một nhà
Buổi sáng cùng đợi nhau ra phố
Buổi tối tựa vai trong rạp phim choàng tay tìm hơi ấm
Hay đôi khi chỉ vào một quán ăn
Gọi món quen và ngồi ở chỗ ngày xưa

Những vầng trăng đôi khi bị mấy che
Bầu trời xanh đôi khi ngỡ ngàng với cơn mưa chợt đến
Đôi khi không mang theo chiếc ô che cho nhau
Hiên nhà ấy che chung đôi lứa
Những người đã về chung một nhà
Đôi khi sẽ giận nhau

Đừng buông tay nhau khi đã cùng chung ngày 
chung năm chung tháng

Thế gian này bao đôi lứa vẫn chưa gặp được nhau.

 Tranh của 
họa sĩ 
ĐOÀN 

NGUYÊN

ĐINH HẠ

Chợ quê
Vài siêu thị đã mọc lên
Chợ online dẫu ngày đêm sáng đèn
Mẹ tôi gồng gánh đã quen
Thuở cô hàng xén bán phiên chợ làng

Người cơ hàn, chợ cơ hàn
Tảo tần gom góp nỗi gian nan mùa
Bên này chanh ngọt lót chua
Bên kia tôm tép, rau dưa trưng bày

Vài đồng bạc lẻ chuyền tay
Để lời mặc cả gió bay về trời
Chợ quê chân thật tình người
Sau mua bán là chuyện đời hỏi thăm

Tôi tìm về thuở xa xăm
Mẹ mua quà chẳng nỡ ăn, để dành
Con tò he nặn đỏ xanh
Thời thơ ấu chị em tranh nhau hoài...

Mặc siêu thị, chợ online
Mặc hàng tạp hóa trải dài xóm thôn
Chợ quê như trận gió nồm
Thổi vào mát rượi nét hồn vía xưa !

Một sớm mùa mưa thật 
khoan khoái khi thức dậy giữa 
quê nhà, cơn mưa ngang qua 
khi đất trời còn mù sương 
bảng lảng, tiếng gõ mạn 
thuyền của một ngư phủ nào 
đó từ phía đầm vọng vào, 
nghe khoan nhặt như một 
bản hòa tấu trong mưa hòa 
cùng chút lành lạnh mơ hồ. 
Tôi đã thức dậy nhưng vẫn 
thấy chùng chình nhẹ bẫng 
trong lòng, khó gọi thành 
tên cảm giác ấy là gì, dường 
như là dư âm của cơn mơ dịu 
dàng… Ở giữa quê nhà dễ 
chịu đến thế đấy!

Mưa dừng hẳn, mùi đất 
nồng lên ngai ngái và gió vẫn 
vi vút. Từ giường có thể nghe 
tiếng đàn gà ríu rít theo bước 
chân mẹ đòi ăn. Tiếng mẹ mở 
nắp chum đất đựng gạo kê 
ở hông nhà, lom khom xúc 
gạo bằng cái lon sữa cũ. Đàn 
gà mười mấy con tranh nhau 
những hạt cơm nguội, những 
nắm gạo trắng ngần mẹ vãi 
xuống, mổ lục bục lên mặt sân. 
Trong mơ màng ánh sáng của 
ngày mới, nghe được cả tiếng 
ríu ran vỗ cánh của đàn chim 
sẻ làm tổ ở mái hiên nhà. Trận 
mưa đỏng đảnh lướt ngang 
qua, dường như làm những 
chuyển động quen thuộc của 
mọi ngày chậm hơn, dềnh 
dàng hơn một chút, trong cái 
ươn ướt, lành lạnh hãy còn 
vấn vương.

Sớm mai, trong tôi đã nhen 
nhóm lên niềm hạnh phúc dịu 
ngọt vì được thức dậy ở quê 
nhà. Nhìn qua khung cửa, trời 
đã rạng hơn. Con gà mái có 
bộ lông màu gạch, sau khi ăn 
no căng, kêu lục tục quay về 
ổ trứng hồng dưới bụi chuối 
sứ. Nó xòe đôi cánh rộng ấp 
những quả trứng nhỏ được lót 
bằng lá chuối, lá tre khô, khi 
có ai đó đến gần, nó lại xù lông 
lên che chở cho ổ trứng. Bên 
vại nước, mẹ đã chuẩn bị dần 
cho buổi cơm trưa. Ít cá tươi 
đầu ngày loang loáng ánh vảy, 
mẹ làm sạch, ướp muối để kho 
với dưa môn. Mớ tôm đất còn 
búng tanh tách trong rổ, mẹ 
sẽ xào chung với măng tre, giá 
đỗ. Thêm bó rau muống lứa 
đầu xanh non, lát nữa đây tôi 
sẽ phụ mẹ lặt bỏ lá sâu, lá úa, 
để luộc một tô rau mềm chấm 
cùng nước mắm tỏi ớt đậm đà.

Bữa cơm ngày mưa chỉ đơn 
giản như thế, mà ngon hơn 
bất cứ mâm cơm nào khi tôi 
còn mải miết ruổi rong ở xứ 
người. Trời còn mờ sương, mẹ 
đã thức dậy nhóm bếp, chụm 
thêm củi vào lò, bắc ấm nước 
lên đun sôi, đổ đầy chiếc bình 
thủy. Rồi khẽ khàng mở cánh 
cổng, mẹ đi lên ngã tư giữa 
xóm mua về món ăn sáng cho 
cả nhà. Người xóm tôi buổi 
sáng thường ăn bánh canh, 
bánh bèo, rồi bánh xèo, bánh 
hỏi…, đủ loại bánh quê xứ 
Nẫu giản dị. Người bán, người 
ăn, già có, trẻ có, xôn xao hai 
bên đường. Mùi dầu mỡ ngầy 
ngậy, mùi nước lèo đậm đà 
đặc trưng, mùi tiêu hành, rau 
thơm, nước mắm… hòa trộn 
bện thành dư hương thấm 
đẫm mọi buổi sáng thân thuộc.

Những ngày mưa thuở 
nhỏ, đi chợ về mẹ hay mua 
cho chị em tôi vài cái bánh 
khoai mì có nhân đậu đen, rắc 
lên trên chút mè trắng và sợi 
dừa nạo mỏng, hoặc vài miếng 
bánh chuối màu cam thơm 
dịu, mặt ngoài láng như da 
heo, ăn sừn sựt, vị ngọt đằm. 
Cả ngày mẹ không ngớt việc 
nhà cửa, bếp núc, rồi chuyện 
bán bưng, lúa gạo, bầy gà, 
nhưng mẹ ít khi quên quà 
bánh cho đàn con mỗi bận từ 
chợ về. Dường như hình ảnh 
những đôi mắt trong veo của 
chị em tôi đứng đợi mẹ về 
trước ngõ, luôn ở trong tâm 
trí của mẹ. Niềm vui của một 
đứa nhỏ lên mười háo hức 
đón từ tay mẹ quà bánh bình 
dị, có lẽ là niềm vui hồn nhiên 
nhất thế gian.

Sớm mùa mưa, chỉ là một 
trận mưa ngang qua, những 
giọt mưa cứ ngỡ khi đã thấm 
vào đất là kết thúc một hành 
trình, lại mở ra trong tôi 
miền hồi tưởng dường như 
vô tận. Ngày mưa, tôi thấy 
mình cần phải trở về, dù chỉ 
là trong tâm tưởng. Về loanh 
quanh bên mẹ, sáng quét sân, 
trồng cây, nhóm bếp, chiều 
hít hà mùi khói củi nao nao, 
ngồi bên mẹ ngắm màn mưa 
giăng giăng như chất chứa 
bao bí mật của đất trời. Về, để 
dưỡng chất quê nhà thanh lọc 
tâm hồn mình, để tập làm một 
chiếc lá lao xao trước hiên gió, 
cứ hồn nhiên xanh…

Sớm mai 
mưa về…

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
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TRONG NƯỚC

Dự báo 
THỜI TIẾT

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây 
thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ 
vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 230C.  

II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây 
thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc 
nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc 
cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; 
nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  

III- Thời tiết vùng biển Bình 
Định: Mây thay đổi, có mưa rào 
và giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên  
10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc  
cấp  6,  giật cấp 7 - 8.  Biển động.  Sóng cao  
1,5 - 2,5 m.

 (Nguồn: Đài KTTV Bình Định)

NGÀY VÀ ĐÊM 6.11.2022

Dự báo Việt Nam 
đạt kỳ tích tăng 
trưởng kinh tế 7%

Sáng 5.11, tại TP Kon Tum, Ban Chỉ 
đạo 515 tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Kon Tum 
tổ chức Lễ xuất quân Đội K53 lên 
đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy 
tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình 
nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh 
trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và 
Campuchia, mùa khô 2022 - 2023. Theo 
đó, Đội K53 tổ chức tìm kiếm, quy tập 
hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Nam Lào là 

Attapeu, Sekong, Champasack và tỉnh 
Rattanakiri, Vương quốc Campuchia.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia 
quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời 
kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia thể 
hiện sự tri ân, biết ơn sâu sắc công lao 
to lớn của các liệt sĩ; góp phần giáo dục 
truyền thống cách mạng, lòng yêu nước 
đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất 

là thế hệ trẻ.
Theo thống kê, từ mùa khô 1994 - 

1995 đến nay, Đội K53 tỉnh Kon Tum 
đã tìm kiếm, quy tập được gần 2.050 hài 
cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy 
sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở trong 
nước và hai nước bạn Lào và Campuchia, 
đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, Campuchia

Tối 4.11, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm 
Đồng), Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ trao 
Giải thưởng Lương Định Của lần 
thứ XVII và trao giải Cuộc thi Dự án 
khởi nghiệp Thanh niên nông thôn 
năm 2022.

Qua 17 năm tổ chức, Giải thưởng 
Lương Định Của đã tôn vinh 2.050 

“Nhà nông trẻ xuất sắc”. Năm nay, Giải 
thưởng được trao cho 32 gương thanh 
niên nông thôn tiêu biểu với ý chí vươn 
lên làm giàu và đạt thành tích cao trong 
toàn quốc.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải năm 
nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh trao giải thưởng cho các dự 
án xuất sắc nhất của Cuộc thi Dự án 

khởi nghiệp Thanh niên nông thôn 
năm 2022. Sau thời gian triển khai, 
Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng 
tham gia của đông đảo các bạn ĐVTN 
trong cả nước với 358 hồ sơ từ 62 
tỉnh, thành đoàn. Đặc biệt trong đó 
có 57 dự án do thanh niên thuộc 14 
dân tộc thiểu số đăng ký tham gia.

(Theo dangcongsan.vn)

Vinh danh 32 thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của

Báo chí Trung Quốc dẫn thông 
tin từ Hải quan Nam Ninh cho biết,  
9 tháng năm 2022, Trung Quốc đã nhập 
khẩu 477 nghìn tấn nông sản Việt Nam 
qua các cửa khẩu của khu tự trị dân 
tộc Choang Quảng Tây với giá trị nhập 
khẩu đạt 3,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 77,3% 
so cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Trung Quốc xuất khẩu 

694 nghìn tấn nông sản sang Việt Nam 
qua các cửa khẩu của Quảng Tây với giá 
trị 9,28 tỷ nhân dân tệ, tăng 33,7% so cùng 
kỳ năm ngoái.

Như vậy, khối lượng và giá trị nông sản 
xuất nhập khẩu giữa hai nước qua các cửa 
khẩu của Quảng Tây lần lượt đạt 1,171 triệu 
tấn và 12,98 tỷ nhân dân tệ, tăng 51,5% và 
43,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, kể từ tháng 9 năm nay, 
khi lô hàng sầu riêng tươi đầu tiên thông 
quan thuận lợi qua cửa khẩu Hữu Nghị 
Quan, chỉ trong 1 tháng, đã có 1.277,9 tấn 
sầu riêng tươi của Việt Nam xuất khẩu 
sang Trung Quốc qua các cửa khẩu của 
Quảng Tây; chiếm trên 90% tổng khối 
lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng 
sang Trung Quốc.              (Theo Nhân Dân)

Nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh

Chiều 5.11, sau 2,5 ngày làm việc 
khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí 
tuệ, sôi nổi, trên tinh thần xây dựng và 
trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành 
tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn 
tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn và 
trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề 
liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ 
TT&TT, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng 
Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính đã phát biểu làm rõ những vấn 
đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất 
vấn của các ĐBQH.

Cùng với các bộ trưởng, trưởng 
ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, 
có 4/4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 7 bộ 
trưởng các bộ: KH&ĐT, GTVT, CA, 
GD&ĐT, Y tế, Tài chính, Công Thương 
và Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã 
tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm 
các nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc 
hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tham gia 
phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 
họp có 345 lượt ĐBQH đăng ký tham 
gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại 
biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu 
tranh luận.

Kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp 
này cho thấy các ĐBQH đã nắm chắc 
tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm 
tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân 
cả nước, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, 
bám sát vào chủ đề chất vấn, đi thẳng 
vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, 
mang tính xây dựng, trách nhiệm cao. 
Nội dung chất vấn thể hiện vai trò, trách 
nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội, 

Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp 
phiên chất vấn và trả lời chất vấn

cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành 
trong quản lý, điều hành của Chính 
phủ, các bộ, ngành, tìm ra giải pháp, 
quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin, 
sự mong mỏi của cử tri và nhân dân 
cả nước.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ 
tướng, bộ trưởng, trưởng ngành đã 
trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào 
vấn đề được chất vấn, không né tránh, 
giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu 
nêu, đồng thời, nghiêm túc, thẳng thắn 
nhận trách nhiệm về những mặt còn 
tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, 
đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu 
quả, khả thi, trước mắt và lâu dài, cam 
kết khắc phục những tồn tại trong thời 
gian tới.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, 
các ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, 
nghiêm túc ý kiến của ĐBQH, ý kiến của 

cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, 
triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp 
cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu 
kém, tạo chuyển biến tích cực đối với 
những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 
Trần Thanh Mẫn khẳng định, trên cơ sở 
chất vấn của các ĐBQH, sự trả lời của 
các thành viên Chính phủ và kết luận 
của từng nhóm vấn đề, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu chuẩn bị dự 
thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn 
tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV trình 
Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên 
bế mạc kỳ họp này, làm cơ sở pháp lý 
trong triển khai thực hiện cũng như việc 
theo dõi, giám sát của Quốc hội, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội, Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH và 
cử tri, nhân dân cả nước.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Nhận định trên được Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) đưa ra trong báo cáo “Triển 
vọng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương” mới công bố. 

IMF cho rằng 7% là mức tăng trưởng 
kỳ tích - đứng đầu nhóm ASEAN 5 
(Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái 
Lan và Việt Nam) - khi có đến 1/3 nền 
kinh tế thế giới suy giảm. Theo chuyên 
gia kinh tế Davide Furceri của IMF, Việt 
Nam là điểm sáng tại khu vực trong tiến 
trình phục hồi nhờ chính sách tiền tệ 
đúng đắn, sự hỗ trợ tài khóa kịp thời, 
nhu cầu bên ngoài vẫn mạnh trong nửa 
đầu năm.

Bà Era Dabla-Norris, Trợ lý Vụ trưởng 
Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Trưởng 
đoàn giám sát của IMF về Việt Nam - cho 
biết xu hướng tăng trưởng của kinh tế 
Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực, 
trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp 
tục bị tác động bởi khủng hoảng năng 
lượng, lương thực và lạm phát leo thang.

Theo quan chức IMF Era Dabla-
Norris, sự chuyển hướng chiến lược 
chống dịch Covid-19 kịp thời và mở cửa 
trở lại hoàn toàn nền kinh tế vào tháng 3 
năm nay là chìa khóa để Việt Nam khởi 
động lại động lực của nền kinh tế sau 
đại dịch.

Đáng chú ý, kinh tế số của Việt 
Nam đã có sự phát triển bứt phá sau 
dịch bệnh. Trong báo cáo nền kinh tế 
số Đông Nam Á lần thứ 7 với chủ đề 
“Vượt qua sóng cả, vươn mình ra biển cơ 
hội”, các hãng Google, Temasek và Bain 
& Company cho biết trong năm 2022, nền 
kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng 
trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á 
với tổng giá trị hàng hóa (GMV) dự kiến 
tăng 28%, từ 18 tỷ USD năm ngoái lên 
23 tỷ USD, nhờ mức tăng trưởng 26% 
của thương mại điện tử so với cùng 
kỳ năm 2021.                         (Theo Lao Động)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trước Quốc hội chiều 5.11.                                                                               Ảnh: LĐ

Sản xuất tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc 
Giang đang phục hồi mạnh mẽ.
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Mỹ, Nga, Trung Quốc đấu khẩu 
về Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại Seoul ngày 3.11.2022. 
Ảnh: AFP/TTXVN

“Trong một tuần rưỡi qua, Triều 
Tiên tăng đáng kể số vụ phóng tên lửa, 
vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an, 
gây bất ổn và đe dọa, tiếp tục leo thang 
căng thẳng”, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda 
Thomas-Greenfield phát biểu tại cuộc 
họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ 
ngày 4.11 ở New York.

Đại sứ Thomas-Greenfield cho biết 
Mỹ lên án các vụ phóng tên lửa gần đây 
của Triều Tiên. Bà nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc thực thi đầy đủ những 
lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an đã 
áp với nước này.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc 
cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc có động thái 
khiêu khích, khiến Triều Tiên đáp trả.

“Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên 
không diễn ra tách biệt, chúng liên quan 
trực tiếp đến lời nói và hành động từ các 
bên khác”, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ 
Trương Quân nói”. 

“Chúng tôi rất tiếc khi tình hình bán 
đảo Triều Tiên xấu đi đáng kể”, Phó 
đại sứ Nga tại LHQ Anna Evstigneeva 
nói. “Nguyên nhân rất rõ ràng. Đó là 
Washington muốn Bình Nhưỡng phi 
vũ trang bằng cách sử dụng lệnh trừng 
phạt, gây sức ép và vũ lực”.

Đây là cuộc họp thứ 9 của Hội đồng 
Bảo an trong năm nay về Triều Tiên. 
Giới ngoại giao nhận định Nga và Trung 
Quốc khả năng cao không đồng thuận 

với bất kỳ hành động nào của Hội đồng 
Bảo an liên quan các vụ phóng tên lửa 
của Triều Tiên. Trung Quốc và Nga hồi 
tháng 5 đã phủ quyết một nỗ lực do Mỹ 
dẫn đầu nhằm áp thêm trừng phạt với 
Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành 
viên, trong đó 5 thành viên thường trực 
gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc 
có quyền phủ quyết. Quyền này giúp 

họ có thể chặn một nghị quyết được 
thông qua, bất kể nó nhận được bao 
nhiêu phiếu ủng hộ tại Hội đồng.

Trong diễn khác, Quân đội Hàn 
Quốc thông báo ngày 5.11, Triều Tiên 
đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn 
hướng ra Hoàng Hải. Theo nguồn tin, 
các tên lửa của Triều Tiên bay xa 130 km 
và đạt độ cao khoảng 20 km.

(Theo VnExpress.net, VOV.VN)

Thái Lan đã sẵn sàng 
cho Hội nghị cấp cao 
APEC

Hội nghị cấp cao APEC diễn ra trong 2 ngày 18 - 
19.11.                        Nguồn: Bangkokpost

Ngoại trưởng Thái Lan Don 
Pramudwinai cho biết toàn bộ 21 nền 
kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC) đều khẳng định sẽ tham dự 
hội nghị cấp cao diễn ra tại thủ đô 
Bangkok trong 2 ngày 18 - 19.11 tới.

Trong phát biểu cập nhật về công 
tác chuẩn bị cho APEC 2022, Ngoại 
trưởng Don khẳng định tất cả 21 nền 
kinh tế thành viên APEC đều sẽ có lãnh 
đạo hoặc đại diện tới Bangkok tham dự 
hội nghị. Bên cạnh đó, các khách mời 
đặc biệt từ 3 nước không phải thành 
viên APEC cũng đã khẳng định sẽ 
tham dự. Đó là Thái tử kế vị kiêm Thủ 
tướng Saudi Arabia Mohammad bin 
Salman bin Abdulaziz al-Saud, Thủ 
tướng Campuchia Samdech Techo Hun 
Sen, hiện là nước chủ tịch Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

(Theo TTXVN)

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Ukraine

Hệ thống phòng không NASAMS. 
Ảnh: Kongsberg Defence and Aerospace

Mỹ vừa công bố khoản viện trợ 
quân sự bổ sung 400 triệu USD cho 
Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm 
việc cải tạo lại xe tăng T-72 và tên 
lửa cho hệ thống phòng không của 
Ukraine.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc 
phòng Mỹ Sabrina Singh, Mỹ sẽ chỉ 
trả cho việc cải tạo lại 45 xe tăng T-72 
từ Cộng hòa Séc và một số tên lửa cho 
hệ thống phòng không của Ukraine.

Gói viện trợ này thuộc Sáng kiến 
viện trợ an ninh cho Ukraine thể 
hiện cam kết của Mỹ tiếp tục ủng hộ 
Ukraine, đáp ứng các nhu cầu cấp 
thiết và xây dựng năng lực của các 
LLVT nước này về lâu dài.   

Đến nay, Mỹ đã cam kết viện trợ 
an ninh gần 19 tỷ USD cho Ukraine 
kể từ khi Tổng thống Biden bắt đầu 
nhậm chức.

(Theo VOV.VN)

WHO: 3 triệu người chết mỗi năm liên quan đến rượu

Rượu là tác nhân chính gây ra rối loạn tâm thần, 
xơ gan, tim mạch và ung thư...               Ảnh: USDTL

Rượu là tác nhân chính gây ra hơn 
200 vấn đề về thể chất lẫn tinh thần 
như rối loạn tâm thần, hành vi, xơ 
gan, tim mạch và ung thư, Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo. 
Mỗi năm, có khoảng 3 triệu người 
trên toàn thế giới tử vong liên quan  
đến rượu.

Hiện nay, ước tính có khoảng 1,38% 
dân số toàn cầu bị rối loạn do sử dụng 
rượu. Các quốc gia có mức tiêu thụ 

rượu bình quân đầu người cao nhất 
thế giới gồm Cộng hòa Czech, Latvia 
và Moldova.

Chiến lược toàn cầu nhằm giảm 
thiểu việc sử dụng rượu có hại đã được 
các quốc gia thành viên của WHO nhất 
trí vào năm 2010, thể hiện sự đồng 
thuận quốc tế trong việc giảm thiểu 
việc sử dụng rượu có hại và ưu tiên 
sức khỏe cộng đồng.

(Theo NLĐO)

Cháy lớn tại quán bar ở Nga, 15 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hỏa tìm cách khống chế đám cháy. 
Ảnh: REUTERS

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 
5.11 giờ địa phương, sau khi có người 
dùng súng bắn pháo sáng (flare gun) 
trong lúc tranh cãi. Truyền thông Nga 
cho biết khoảng 250 người đã được sơ 
tán khỏi quán bar. 

Theo Hãng tin Sputnik, vụ cháy 
ở nhà hàng và hộp đêm tên Poligon 
diễn ra suốt đêm và lan rộng ra hơn 
3.500 m2. 

Bộ Phụ trách các tình huống khẩn 
cấp Nga cho biết họ nhận được thông 
tin vụ việc vào khoảng 2 giờ sáng 5.11 

giờ địa phương và khoảng 250 người 
đã được sơ tán khỏi tòa nhà.

Nhà hàng bị cháy nằm trong khu 
nhà kho ở Kostroma, một thành phố cổ 
với khoảng 230 nghìn dân, cách thủ đô 
Moskva hơn 300 km. Chính quyền địa 
phương cho biết trần của nhà hàng bị 
sập do đám cháy.

Đến khi đám cháy được dập tắt vào 
khoảng 7 giờ 30 phút sáng 5.11, đã có 
ít nhất 15 người thiệt mạng và một số 
người bị thương.

(Theo TTO)

l Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep 
Tayyip Erdogan ngày 4.11 cảnh báo 
Ankara sẽ không phê chuẩn việc Phần 
Lan và Thụy Điển trở thành thành 
viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) cho đến khi hai nước 
này thực hiện các “bước đi cần thiết”.
l Ngày 5.11, Malaysia chính thức 

khởi động chiến dịch vận động tranh 
cử cho cuộc tổng tuyển cử lần 15, dự 
kiến diễn ra vào 19.11 tới. Tại 222 đơn 
vị bầu cử trên toàn quốc, các ứng viên 
đã đến đăng ký tham gia tranh cử 222 
ghế trong Quốc hội và 116 ghế tại Hội 
đồng lập pháp ở 3 bang gồm Perak, 
Pahang và Perlis.
l Hãng hàng không American 

Airlines đã chính thức nối lại đường 
bay giữa Miami (Mỹ) và sân bay Abel 
Santamaría ở TP Santa Clara, thuộc tỉnh 
miền Trung Cuba, từ ngày 3.11.
l Ngày 4.11, Tổng thống Thổ Nhĩ 

Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo 
nước này và Nga đã đạt thỏa thuận vận 
chuyển ngũ cốc miễn phí đến các nước 
đang thiếu thốn gồm Djibouti, Somalia 
và Sudan.
l Ngày 4.11, Quốc hội Bulgaria đã 

thông qua thỏa thuận mua thêm 8 máy 
bay chiến đấu F-16 của Mỹ, ngoài 8 
chiếc đã đặt hàng từ năm 2019 nhưng 
vẫn chưa nhận được.
l Bộ Lao động Mỹ hôm 4.11 cho 

biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng 
lên mức 3,7% trong tháng 10, dù rằng 
các chủ doanh nghiệp tại Mỹ đã tuyển 
dụng nhiều lao động hơn dự báo.
l Nhà chức trách Maroc ngày 4.11 

cho biết lực lượng chức năng nước này 
đã triệt phá một âm mưu buôn lậu ma 
túy quốc tế tới Tây Phi và thu giữ hơn 2 
triệu viên ma túy tổng hợp captagon.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN 
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THÔNG BÁO
Tổ chức buổi bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của 

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn số 295/GCN- UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15.9.2022)

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
1. Tên tổ chức chào bán: 

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
2. Tên viết tắt: PEG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu,  

quận 3, TP Hồ Chí Minh.
4. Số điện thoại: 028.39303299 - 028.39303633
Số Fax:  028.39305686 - 028.39305991; Website: www.petec.com.vn
5. Vốn điều lệ: 2.600.000.000.000 đồng (Hai nghìn sáu trăm tỷ đồng).
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 

0300649476 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 
30.7.2010, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 30.3.2021.

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: CTCP Petec Bình Định
2. Tên viết tắt: PETEC BIDICO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 389 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 

Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. 
4. Số điện thoại: 0256.3822233;     Số Fax: 0256.3823 863    
5. Website: www.petecbidico.com.vn
6. Vốn điều lệ: 40.391.470.000 đồng.
7. Mã cổ phiếu: GCB
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4100406219 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15.5.2001, cấp thay 
đổi lần thứ 14 ngày 5.7.2022. 

9. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 
sản phẩm liên quan. Mã ngành: 4661. 

10. Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 
phẩm liên quan. 

III. Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần PETEC Bình Định
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 1.274.064 cổ phiếu (tương ứng 1 lô cổ phiếu).

4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang 

lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 31,54 %.
6. Giá chào bán: 33.138.404.640 đồng (Ba mươi ba tỷ một trăm ba mươi 

tám triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn sáu trăm bốn mươi đồng)/một lô cổ 
phiếu (tương ứng giá khởi điểm: 26.010 đồng/cổ phiếu). 

7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô cổ phiếu cho nhà 
đầu tư trong nước thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 lô cổ phiếu (tương ứng 1.274.064 
cổ phiếu).

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 7.11.2022 đến 
16 giờ ngày 28.11.2022.

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Tại các đại lý đấu giá. 
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15 giờ ngày 

2.12.2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ ngày 6.12.2022 tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP HCM. 
13. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM - Số 

16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
14. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phiếu của các nhà đầu tư 

theo kết quả đấu giá bán: Từ ngày 7.12.2022 đến ngày 16.12.2022.
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà 

không được mua: Từ ngày 7.12.2022 đến ngày 13.12.2022.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bảng công bố thông tin đợt chào bán 

được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu 
tư - CTCP; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt  
Nam - CN TP HCM; Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (http://www.hsx.vn) và 
các đại lý đấu giá.

    

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP
(đã ký)

TRẦN VĂN DƯỠNG 

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

Tài sản đấu giá: 4.501.602 kg thóc dự trữ Quốc gia nhập kho năm 2020 
thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022. Giá khởi điểm của tài sản: 
30.160.733.400 đồng (chi tiết từng đơn vị tài sản đấu giá: Theo thông báo 
đấu giá tài sản số 682/TBĐGTS-ĐD ngày 2.11.2022). 

Nơi đang bảo quản và quản lý tài sản: 
- Kho Dự trữ Nhơn Hòa, Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: Phường Nhơn 

Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Kho Dự trữ Bình Nghi, Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn: Xã Bình Nghi, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Kho Dự trữ Đức Hiệp, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi: Xã Đức 

Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
- Kho Dự trữ Dung Quất, Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi: Xã Bình 

Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.
Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể 

từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 18.11.2022 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp 
danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 16.11.2022 đến 
17 giờ ngày 18.11.2022, 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 trong các ngày  
16 - 17.11.2022 (giờ hành chính), tại nơi đang bảo quản và quản lý tài sản. 

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 
21.11.2022 tại Trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại 
cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, bán riêng từng đơn vị tài sản.

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

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm 
thành lập TX An Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng 
(logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   
TX An Nhơn cụ thể như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng 

của TX An Nhơn, thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, 
những nét đặc trưng về sản phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản 
sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là kinh đô và định hướng phát triển trở 
thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ 
An Nhơn. 

- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện 
đại và thẩm mỹ.

- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng 

to, thu nhỏ, dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây 
dựng, kiến trúc và quảng cáo.

- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng 
nào của các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp có khả năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng 
các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên 

trang giấy dày, cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được 
sử dụng tối đa 3 màu, không kể màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt 
trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký 
hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  x  15 cm được 
đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới 
bên phải của trang giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, 
quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ cái in hoa và 4 chữ số.   

Ví dụ: 
- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, 

súc tích về ý nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in 
trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết 
kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định dạng JPG, PNG và file thuyết minh 
biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một phong bì nhỏ, bên trong 
có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định 
(Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ 
chức cuộc thi có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm 
xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự 
thi, bản thuyết minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm
Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không quá 3 

tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng 
riêng và cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng 

(logo) tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi 

phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ 
hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời 
không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, tác 
giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND 
TX An Nhơn, tác giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc 
cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ 
được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến 
người đạt giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá 
nhân đạt giải chi trả.

4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng 

như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho 

phù hợp với đặc điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ 
chức có quyền thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho 
tác giả. 

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin 

(Theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa 
chỉ, số điện thoại liên lạc).

- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định 
dạng .doc hoặc .docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi 
thiết kế Biểu trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.

* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế 
dự thi, bản thuyết minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

30.12.2022 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu 
bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải 

phóng TX An Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, 

phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo 

được trao 5 triệu đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho 

mỗi tác phẩm. Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 
200 triệu đồng và giấy chứng nhận.

Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định 
không trao giải hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý 
kiến của lãnh đạo UBND thị xã.

VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, 

lịch sử của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể 
tham khảo tại Trang thông tin điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.
gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc 

Văn hóa dân gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ 

Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo)   

TX An Nhơn, rất mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và sự phối hợp hỗ trợ của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu 
trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.
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toasoanbaobinhdinh@gmail.com
Bình Định

KHÁM PHÁ
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Năm 2016, các nhà khoa học của Trường ĐH 
Maryland (Mỹ) và Viện Công nghệ Hoàng gia KTH 
(Thụy Điển) đã tạo ra loại vật liệu có cấu trúc vốn có 
của gỗ có thể cho ánh sáng truyền qua đến 90%. Từ 
đó, các nhà khoa học đã tạo ra nhiều loại sản phẩm gỗ 
có tính năng đặc biệt và đã mở ra hướng nghiên cứu 
mới, có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Ở dạng tự nhiên, gỗ có màu đục. Khi các nhà khoa 
học loại bỏ lignin - một polymer sinh học tự nhiên hỗ 
trợ cấu trúc cho mô thực vật, khiến gỗ trở nên trong 
suốt. Để làm như vậy, gỗ được ngâm trong một dung 
dịch ấm chứa nhiều hóa chất, sau đó đun sôi trong dung 
dịch hydro peroxide. Để giữ tính toàn vẹn cho cấu trúc, 

Gỗ trong suốt có thể thay thế nhựa
Một nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Ấn 
Độ (IIT) vừa phát hiện, gỗ thấu quang (gỗ trong 
suốt) ít ảnh hưởng tới môi trường và có thể góp 
phần giảm chi phí năng lượng.

không gian từng chứa lignin được lấp đầy bằng nhựa 
Epoxy hay Poly methyl methacrylate (PMMA) với mức 
nhiệt 850C. Sản phẩm cuối cùng có thể đạt độ trong 

suốt cao và có đặc tính chống vỡ vụn. Quan trọng hơn, 
nó dễ phân hủy sinh học hơn thủy tinh hay nhựa. Dù 
chưa thương mại hóa, gỗ trong suốt đã được sử dụng 
trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng đến tích trữ năng 
lượng, sản xuất đồ điện tử và bao bì.

Các nhà nghiên cứu tại IIT tiến hành phân tích 
vòng đời (LCA) của gỗ trong suốt để xác định tác động 
đến môi trường của quá trình sản xuất và chu kỳ cuối 
đời (EOL). Nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng hydro 
peroxide để khử lignin, sau đó dùng Epoxy để thẩm 
thấu, thân thiện với môi trường nhất.

Phương pháp này giảm nguy cơ gây ấm lên toàn 
cầu. Khi mở rộng quy mô để áp dụng cho sản xuất 
công nghiệp, phương pháp mới sẽ giảm mức tiêu thụ 
điện 98,8%. Phân tích EOL cũng cho thấy, gỗ trong 
suốt làm giảm tác động sinh thái khoảng 107 lần so 
với polyethylene, mở đường cho việc áp dụng thương 
mại để thay thế vật liệu gốc dầu mỏ.

(Theo hanoimoi.com.vn)

Gỗ trong suốt có thể dùng để thay thế nhựa trong nhiều lĩnh vực. 
Ảnh: SciDev.Net

Sơn Đoòng vào 
danh sách 15 cảnh 
đẹp siêu thực như 
ở hành tinh khác
Trang tin tức nổi tiếng msn.com 
(Microsoft Network) đưa Sơn 
Đoòng vào danh sách 15 cảnh đẹp 
trên trái đất như giống ở hành  
tinh khác.

Hang Sơn Đoòng là 1 trong 2 cảnh đẹp ở Đông 
Nam Á có mặt trong danh sách này.

Trong nhiều thập kỷ,  con 
người luôn mơ về những chuyến 
du hành xa xôi, thậm chí là ra 
khỏi trái đất. Nhưng chẳng cần 
phi thuyền với hàng triệu đô la, 
ngay tại thế giới này, bạn cũng 
có thể chiêm ngưỡng những cảnh 
đẹp với cuốn hộ chiếu trên tay. 

Hang Sơn Đoòng thuộc vườn 
quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Sơn Đoòng hình thành trên một 
đoạn đứt gãy của dãy Trường 
Sơn và bị dòng nước sông Rào 
Thương ăn mòn, tạo thành đường 
hầm khổng lồ bên dưới lớp núi 
đá vôi.

Hang Sơn Đoòng dài  gần  
9 km, tại một số vị trí chiều cao 
trần hang lên đến 200 m, rộng 
160 m. Với thể tích đo được  
38,5 triệu m3, Sơn Đoòng vượt qua 
hang Deer ở Malaysia trở thành 
hang động tự nhiên lớn nhất thế 
giới. Theo Oxalis Adventure, để 
chiêm ngưỡng toàn cảnh hang 
Sơn Đoòng, du khách cần 4 ngày 
3 đêm thám hiểm khám phá toàn 
bộ chiều dài hang.

(Theo TNO)

Những ngày đầu tháng 11, thời tiết trở nên dịu dàng hơn 
hẳn. Bởi lẽ những đợt nắng đã không còn gay gắt. Các 
nàng đã kịp nắm gọn xu hướng trưng diện cuối năm 2022 
chưa? Nếu chưa hãy cùng tham khảo các mẫu thời trang 
công sở dưới đây nhé!                                               (Theo eva.vn)

Xu hướng thời trang công sở 


