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TX Hoài Nhơn bàn giao mặt bằng 
thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam

Chủ động ứng phó với gió mạnh, 
vùng áp thấp và mưa lớn

Tối 20.11, trái bóng Al Rihla do Adidas sản 
xuất sẽ chính thức lăn trên sân Al Bayt (TP 
Al Khor, Qatar) trong trận khai mạc World 
Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và đội Ecuador. 
Giải đấu lần đầu tiên tổ chức ở khu vực Trung 
Đông hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc cho 
người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nỗ lực sáng tạo, 
truyền cảm hứng học nghề

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u11

u2

Háo hức với World Cup 2022
l

l
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2022:

Thắm đượm nghĩa tình 
tuổi trẻ đất Võ

Ấm dần thị trường du lịch 
ra nước ngoài. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u4
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Nhen lên hy vọng
ở ngôi trường Hy vọng

Cô Dang ân cần dạy học sinh 
làm toán.  Ảnh: D.L

Cô Thảng và những học trò 
nhỏ ở lớp khiếm thị đầu tiên 
của trường. Ảnh: D.L

Cô Vân cùng học trò trong 
tiết thực hành rèn kỹ năng 
vận động. Ảnh: D.L
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 19.11, UBND 
TX Hoài Nhơn tổ chức Lễ bàn 
giao mặt bằng triển khai thực 
hiện dự án đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025, đoạn qua địa bàn 
TX Hoài Nhơn. Dự lễ có Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng; lãnh đạo các 
sở, ban, ngành của tỉnh, các địa 
phương có dự án đi qua.

Theo UBND TX Hoài Nhơn, 
đoạn cao tốc qua TX Hoài Nhơn 
đi qua 9 xã, phường với tổng 
chiều dài 29,27 km. Đến nay, thị 
xã đã hoàn thành 100% công tác 
kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất 
cho 3.280 hộ (đạt 90,58%); công 
khai phương án bồi thường đối 
với 3.030 hộ (đạt 83,68%), với 
diện tích 231,6 ha (đạt 88,9%). 
Hiện thị xã đã phê duyệt, ban 
hành quyết định thu hồi đất, chi 
trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn 
giao mặt bằng đối với 184,58 ha 
(đạt tỷ lệ 70,86%), với số tiền 
485,66 tỷ đồng.

UBND TX Hoài Nhơn tiến 
hành bàn giao mặt bằng đợt 1 dự 
án với chiều dài 21 km/29,27 km, 
chiếm 71,8% chiều dài tuyến 
qua địa bàn thị xã, với diện 

(BĐ) - Ngày 19.11, Văn 
phòng Thường trực về phòng, 
chống thiên tai tỉnh đã có Công 
văn số 214/VPTT-PCTT gửi Bộ 
Chỉ huy BĐBP tỉnh; Bộ CHQS 
tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và 
Phòng thủ dân sự các huyện, 
thị xã, thành phố; Chi cục Thủy 
sản tỉnh, về việc chủ động ứng 
phó với gió mạnh, vùng áp thấp 
có khả năng hình thành trên 
biển Đông và mưa lớn.

Theo dự báo của Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, 
ngày và đêm 19.11, vùng biển 
phía Đông Bắc của khu vực 
Bắc Biển Đông, vùng biển từ 
Ninh Thuận đến Cà Mau có gió 
mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng 
biển cao từ 2 - 3,5 m, biển động. 
Ngoài ra trên rãnh áp thấp có 
trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ Bắc 
có khả năng hình thành vùng 
áp thấp. Từ ngày 19 - 21.11, 
khu vực vùng biển Bình Định 
(bao gồm xã đảo Nhơn Châu) 
có mưa rào và giông mạnh, gió 
giật mạnh cấp 7 - 8; trên đất liền 
có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa 
rất to, tổng lượng mưa từ 100 - 
200 mm, có nơi trên 250 mm.

Để chủ động ứng phó với 
gió mạnh trên biển, mưa lớn 
và thực hiện các yêu cầu của 
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng 
chống thiên tai, Văn phòng 

Thường trực về phòng, chống 
thiên tai tỉnh đề nghị các cơ 
quan, đơn vị triển khai thực 
hiện các nội dung như sau:

Thực hiện nghiêm túc các 
yêu cầu tại Văn bản số 69/BCH-
PCTT ngày 18.11.2022 của Ban 
Chỉ huy Phòng chống thiên tai - 
Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ 
dân sự tỉnh về việc chủ động 
ứng phó mưa lớn và tích nước 
phục vụ sản xuất năm 2023.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin 
cảnh báo, dự báo và diễn biến 
gió mạnh, sóng lớn trên biển và 
vùng áp thấp có khả năng hình 
thành trong những ngày tới; 
thông báo kịp thời cho các chủ 
phương tiện, thuyền trưởng các 
tàu, thuyền đang hoạt động trên 
biển biết để chủ động phòng 
tránh và có kế hoạch sản xuất 
phù hợp, cũng như phương án 
bảo đảm an toàn cho người và 
tài sản; duy trì thông tin liên 
lạc nhằm xử lý kịp thời các tình 
huống xấu có thể xảy ra.

Kiểm tra, rà soát sẵn sàng 
các phương án ứng phó với 
mưa lớn, ngập lụt, đảm bảo an 
toàn tính mạng và tài sản của 
người dân khi có tình huống 
xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương 
tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời 
xử lý khi có yêu cầu.

PHẠM PHƯƠNG

(BĐ) - Ngày 18.11, Viện 
Nghiên cứu phát triển KT-XH 
tỉnh tổ chức hội thảo về đề tài 
“Đánh giá thực trạng lao động, 
việc làm, đào tạo nghề vùng 
khó khăn, đặc biệt khó khăn 
tỉnh Bình Định và đề xuất giải 
pháp phát triển nguồn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển”.

Đề tài nêu khái quát đặc 
điểm tự nhiên và xã hội của 
các huyện miền núi, trung du, 
đồng bằng của tỉnh Bình Định; 
đặc điểm kinh tế (cơ cấu kinh tế 
và tốc độ tăng trưởng, thu chi 
ngân sách, thu hút đầu tư, cơ sở 
hạ tầng thiết yếu); nhấn mạnh 
thực trạng lao động, việc làm, 
chuyển dịch cơ cấu lao động và 

thực trạng đào tạo nghề vùng 
khó khăn, đặc biệt khó khăn 
của tỉnh Bình Định giai đoạn  
2016 - 2021. Từ đó, đề tài đưa ra 
các giải pháp phát triển nguồn 
nhân lực đáp ứng yêu cầu phát 
triển của vùng đặc biệt khó khăn 
tỉnh Bình Định đến năm 2030 
như: Nâng cao nguồn nhân lực 
về cả 3 mặt như học vấn, trình 
độ chuyên môn, thể lực; đào tạo 
nghề và giải quyết việc làm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã 
nhận xét, góp ý chỉnh sửa đề 
tài; nêu một số thực trạng cụ 
thể về đào tạo nghề, việc làm 
sau khi được đào tạo nghề... để 
nhóm thực hiện hoàn thiện đề 
tài hơn.                          ĐỖ THẢO

 Ngày 19.11, Sở Nội vụ 
phối hợp UBND TX An Nhơn 
tổ chức tập huấn công tác cải 
cách hành chính cho 150 đại 
biểu là cán bộ, viên chức các 
cơ quan, đơn vị thị xã; lãnh đạo 
UBND, viên chức các xã, phường 
và ĐVTN thực hiện Đề án 5299 
của UBND tỉnh. Các đại biểu 
được tập huấn kỹ năng thực 
hiện thủ tục hành chính và vai 
trò, nhiệm vụ của ĐVTN trong 
việc thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong 
giải quyết các yêu cầu, thủ tục 
hành chính cho tổ chức, DN và 
công dân. THANH MINH
 Hội LHPN TP Quy Nhơn 

tổ chức tập huấn công tác 
bảo vệ sức khỏe và an toàn 
lao động cho nhóm lao động 
phi chính thức, với sự tham gia 
của 200 học viên phụ nữ lao 
động phi chính thức trên địa 
bàn thành phố, ngày 19.11. Đợt 
tập huấn nhằm thực hiện thỏa 
thuận tài trợ nhỏ Chương trình 
quốc gia phát triển LHQ (UNDP) 
và Hội LHPN TP Quy Nhơn về 
việc thỏa thuận triển khai một 
số nội dung của dự án “Nhân 
rộng các mô hình quản lý chất 
thải tổng hợp thông qua việc 
trao quyền cho nhóm lao động 
phi chính thức và thúc đẩy nền 
kinh tế tuần hoàn”. ĐẶNG VIỆT

  Sáng 19.11, Trường 
Tiểu học Quang Trung (TP 
Quy Nhơn) tổ chức kỷ niệm  
40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam,  
20 năm thành lập trường và 
đón nhận bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT.

Trường Tiểu học Quang 
Trung được tách ra từ Trường 
Tiểu học Quang Trung 1 vào 
tháng 8.2002. Cơ sở vật chất 
ban đầu của trường còn thiếu 
thốn ở cả 2 điểm trường. Được 
sự quan tâm của các cấp, các 
ngành, đến nay, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dạy học của 
trường ngày càng được đầu 
tư đồng bộ và đạt chuẩn, đáp 
ứng tốt cho yêu cầu dạy và học. 
Hiện nhà trường có 54 cán bộ, 
giáo viên, nhân viên, 100% đạt 
trình độ chuẩn trở lên; có 35 lớp 
với 1.355 học sinh. 

Dịp này,  nhà trường 
đón nhận bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành 
tích xuất sắc trong năm học  
2021 - 2022; 3 cán bộ, nhà giáo 
của trường được nhận kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp giáo dục 
của Bộ GD&ĐT. 
  Cùng ngày, Khoa Kỹ 

thuật & Công nghệ (Trường 
ĐH Quy Nhơn) tổ chức Lễ kỷ 
niệm 20 năm thành lập khoa 
(2002 - 2022), 31 năm đào tạo 
ngành kỹ thuật công nghệ.

Năm 1991, Trường ĐH Quy 
Nhơn liên kết với Trường ĐH 
Bách khoa Đà Nẵng đào tạo hệ 
kỹ sư các ngành điện, điện tử, 
sau đó là ngành xây dựng dân 
dụng và công nghiệp; liên kết 
với Trường ĐH Bách khoa Hà 
Nội đào tạo các ngành kỹ thuật 
điện, điện tử - viễn thông, công 
nghệ hữu cơ - hóa dầu, điện tử - 
tin học, công nghệ môi trường.

Tháng 6.1996, Ban Công nghệ 
của trường được thành lập để 

quản lý các ngành đào tạo liên 
kết. Đến 2002, Bộ GD&ĐT ra 
quyết định thành lập Khoa Kỹ 
thuật & Công nghệ, thuộc Trường 
ĐH Quy Nhơn; năm 2013, khoa 
mở ngành đào tạo thạc sĩ kỹ thuật 
điện và năm 2016 đào tạo thạc sĩ 
ngành Kỹ thuật viễn thông.

20 năm phát triển, Khoa Kỹ 
thuật & Công nghệ đã đào tạo 
trên 8.500 kỹ sư chuyên ngành 
Kỹ thuật điện, Điện tử - Viễn 
thông, Xây dựng và các ngành 
kỹ thuật khác; 125 thạc sĩ 
chuyên ngành Kỹ thuật điện 
và Kỹ thuật viễn thông. Hiện 
khoa có 4 bộ môn: Kỹ thuật 
điện, Điện tử - Viễn thông, Xây 
dựng, Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa; với 51 cán bộ, 
giảng viên (1 phó giáo sư,  
16 tiến sĩ, 8 nghiên cứu sinh, 
24 thạc sĩ, 1 kỹ sư, 1 cử nhân).           

NGUYỄN NGUYỆT - 
NGỌC PHƯỚC - MAI HOÀNG

TX Hoài Nhơn bàn giao mặt bằng 
thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam

tích bàn giao 184,58 ha cho Ban 
Quản lý dự án (QLDA) 85 và 
Ban QLDA 2 để triển khai thi 
công dự án. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công 
Hoàng biểu dương TX Hoài 
Nhơn về kết quả trong công tác 
giải phóng mặt bằng (GPMB) 
dự án, đoạn qua địa bàn thị 
xã. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh, khối 
lượng công việc còn lại là rất 
lớn và phức tạp như: Tháo dỡ 
nhà cửa, vật kiến trúc, di dời 
mồ mả, xây dựng tái định cư, 
khu cải táng, hạ tầng kỹ thuật... 
Do đó, để đảm bảo bàn giao 
mặt bằng theo đúng tiến độ đề 
ra, yêu cầu các địa phương phải 
tập trung chỉ đạo quyết liệt với 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn, để 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
công tác GPMB dự án. Đồng 
thời, các sở, ngành, đơn vị có 
liên quan phải tập trung phối 
hợp, hỗ trợ triển khai, phấn 
đấu đến ngày 30.11.2022 phải 
hoàn thành 100% việc xác nhận 
nguồn gốc đất của dự án, bàn 
giao 100% mặt bằng đối với đất 
nông nghiệp và chậm nhất đầu 

tháng 12.2022 phải tổ chức thực 
hiện công tác di dời toàn bộ hạ 
tầng kỹ thuật. 

Xây dựng tiến độ thực hiện 
công tác GPMB theo mốc thời 
gian cụ thể cho đến thời điểm 
bàn giao mặt bằng theo quy 
định, để đảm bảo cho việc kiểm 
tra, đôn đốc, quản lý chặt chẽ 
tiến độ. Đẩy nhanh việc hoàn 
thiện hồ sơ, phê duyệt phương 
án bồi thường, GPMB và thực 
hiện ngay việc chi trả kinh phí 
bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 
các hộ dân bị ảnh hưởng của dự 
án. Tổ chức bàn giao mặt bằng 
cho chủ đầu tư ngay sau khi chi 
trả xong kinh phí bồi thường và 
các tổ chức, hộ dân chấp thuận 
bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng đề nghị Ban 
QLDA 2, Ban QLDA 85 kiến 
nghị Bộ GTVT và các bộ, ngành 
liên quan kịp thời giải quyết các 
kiến nghị của UBND tỉnh để 
làm cơ sở triển khai thực hiện 
đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. 
Kịp thời bố trí đầy đủ kinh phí 
cho các địa phương chi trả công 
tác bồi thường, hỗ trợ GPMB…

HẢI YẾN

UBND TX Hoài Nhơn và Ban QLDA 85, Ban QLDA 2 ký kết biên bản bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án.                                                         
   Ảnh: HẢI YẾN

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG VÀ KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN):

Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập 

Chủ động ứng phó với gió mạnh, 
vùng áp thấp và mưa lớn

Đánh giá thực trạng lao động, 
việc làm, đào tạo nghề 
vùng khó khăn



CHUYỆN TỬ TẾ
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  bandocbaobd@gmail.com

Bình Định

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Kể chuyện bằng tình yêu
Không hướng đến hình ảnh 

hào nhoáng, trang Facebook 
“Chuyện của Quy Nhơn” (thu 
hút hơn 65.000 lượt theo dõi) 
“nhặt nhạnh” những khoảnh 
khắc mà ở đó, người xem cảm 
nhận được sự bình yên của phố 
biển. Đó có khi là những bức 
ảnh chụp bãi biển Quy Nhơn 
một chiều hè náo nhiệt với bố 
mẹ chở con đi bơi, ông bà lớn 
tuổi tập dưỡng sinh, người trẻ 
thì đánh bóng chuyền, chơi cầu 
lông… Lại có khi, bài đăng đơn 
giản là những bức ảnh chụp 
công nhân môi trường cần 
mẫn dọn vệ sinh ở biển, cùng 
lời nhắn gửi cảm ơn thân tình 
dành cho những anh chị, cô 
chú miệt mài góp sức giữ cho 
môi trường chung được xanh, 
sạch, đẹp.

Anh Nguyễn Chí Lợi, người 
sáng lập trang (SN 1999, ở 
phường Trần Hưng Đạo, TP 
Quy Nhơn, hiện đang sống và 
làm việc tại TP Hồ Chí Minh), 
cho biết: “Chuyện của Quy 
Nhơn” ra đời gần 3 năm trước, 
xuất phát từ mong muốn tạo 
nên trang nhật ký cho thành 
phố quê hương. Bởi lẽ đó, 
từng bài đăng đều góp nhặt 
từ cảm xúc thật của tôi dành 
cho từng góc phố, con đường, 
cả những con người, món ăn 

Yêu quê nhà qua từng góc phố
Lập các trang, nhóm trên mạng xã 
hội và chia sẻ những khoảnh khắc đời 
thường ở TP Quy Nhơn, một số bạn trẻ 
đã thể hiện sự gắn bó với mảnh đất này. 
Đồng thời, khơi dậy cảm giác gần gũi, 
thân thuộc, tạo sợi dây gắn kết giữa 
những người con sống xa quê.

bình dị nơi đây”.
Cũng có lẽ bởi đang sống 

và học tập, làm việc nơi đất 
khách quê người nên Lợi hiểu 
rõ khao khát được cảm nhận 
nhịp sống của quê nhà. Do 
vậy, cậu bạn đem cảm xúc ấy 
viết thành những mẩu chuyện 
nhỏ và đăng lên Facebook. Dần 
dần, lượt thích và bình luận dưới 
từng bài viết tăng lên, kèm theo 
đó là những dòng chia sẻ đồng 
cảm của những người con xa quê. 

Cứ thế, “Chuyện của Quy 
Nhơn” lớn dần, nội dung cũng 
phong phú hơn bởi có sự góp 
sức của nhiều bạn trẻ có chung 
tình yêu quê hương, sẵn sàng 
rong ruổi mọi cung đường để 
chụp, chia sẻ nhiều bức ảnh đẹp 
với hy vọng “gửi chút không 
khí Quy Nhơn cho đồng hương 
ở mọi nơi cùng cảm nhận”.

Cũng bằng cách bắt trọn 
từng khoảnh khắc giản dị, 
đời thường, thế nhưng, trang 

Facebook “Quy Nhơn 
Living” (hơn 9.600 lượt 
theo dõi) lại hướng đến 
khơi dậy tình yêu của 
người trẻ với những vẻ 
đẹp tưởng chừng đã cũ. 
Đó là ký ức về trò chơi 
dân gian hay những 
chiếc xe kem lưu động, 
những biển hiệu, cửa 
hàng lâu đời…

Đứng sau ý tưởng ấy 
là một nhóm các bạn trẻ, 
tuổi đời ngoài 20 đến từ 
Công ty VTN Media, với 
niềm đam mê khám phá 
vẻ đẹp của từng ngóc 
ngách nơi mình sống 
và thể hiện nó một cách 
mới mẻ, trẻ trung. 

Trực tiếp thực hiện nhiều 
hình ảnh, video clip cho trang, 
anh Đào Xuân Tình (SN 1998, 
ở phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn), chia sẻ: ““Quy Nhơn 
Living” là nơi thể hiện góc nhìn 

của người trẻ về vẻ đẹp của một 
thành phố hiện đại nhưng vẫn 
đan xen nét hoài cổ, giản dị. Do 
đó, tại mỗi bài đăng, chúng tôi 
đều cố gắng truyền tải thông 
điệp tích cực về con người, 

Theo phản ảnh của người dân 
ở xóm 1 và xóm 3 (thôn Đại Thạnh, 
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ), cạnh 
khu dân cư nơi họ sinh sống có 
nhà máy sản xuất viên nén nhiên 
liệu sinh học rắn nằm tại Cụm 
công nghiệp Đại Thạnh (xã Mỹ 
Hiệp). Quá trình hoạt động, ống 
khói của nhà máy thường xuyên 
thải ra cột khói lớn có màu xám 
đen, cùng lớp bụi li ti bay lơ lửng 
trong không khí, sau đó theo 
gió tấp vào nhà của các hộ dân 
ở lân cận. Lớp bụi đen không 
những gây dơ bẩn nhà cửa, mà 
khi bám vào người còn gây cảm 
giác ngứa ngáy.

Ngoài ra, khi lò đốt của nhà 
máy vận hành thường bốc ra mùi 
khét rất khó chịu. Thực trạng này 
khiến môi trường không khí bị ô 
nhiễm, tác động xấu đến đời sống, 
sức khỏe của hàng chục gia đình 
ở gần nhà máy. Một người dân ở 
xóm 3, thôn Đại Thạnh, than thở: 
“Ngày này qua ngày khác, người 
dân phải hứng chịu khói, bụi và 
mùi khét, ảnh hưởng không tốt 
đến sức khỏe bà con, nhất là các 
cụ già và trẻ em”. 

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ 
tịch UBND xã Mỹ Hiệp, xác nhận 

Báo Bình Định số ra ngày 
13.11 có bài ““Bụi rậm” ngay 
trung tâm phường” phản ảnh: 
Giữa khu dân cư An Ngãi và 
đường Trường Chinh (đoạn từ 
cầu An Ngãi 2 đến cầu An Ngãi 
3, thuộc phường Nhơn Hưng, 
TX An Nhơn) có khu đất trống; 

Khổ với khói bụi từ nhà máy

Khói có màu xám đen thải ra từ ống 
khói nhà máy sản xuất viên nén nhiên 
liệu sinh học rắn.                          Ảnh: M.N

PHẢN HỒI

Đã cắt tỉa bụi rậm 
ở trung tâm 
phường Nhơn Hưng

Ảnh: C.L

Nhóm bạn 
trẻ của 
VTN Media 
đang chuẩn 
bị tư liệu 
cho trang 
“Quy Nhơn 
Living”.                                                                                     
Ảnh: D.N

Facebook “Quy Nhơn Living” có hơn 9.600 lượt 
theo dõi.

cảnh vật, sao cho người xem 
cảm nhận được một Quy Nhơn 
thân thương - dù thuở trước, 
hay khi đang chuyển mình như 
hiện tại”.

Kết nối
Ra đời với mục đích chia sẻ, 

lan tỏa sự gắn bó với thành phố 
biển nên để duy trì chất lượng 
cho từng bài viết, các bạn trẻ 
luôn nỗ lực làm mới, sáng tạo 
nội dung cũng như cách thức 
trình bày.

Để “Chuyện của Quy Nhơn” 
thêm phần phong phú, sống 
động, Lợi kết nối với các bạn 
trẻ nhiệt tình, có cùng niềm đam 
mê. Nhờ đó, “Chuyện của Quy 
Nhơn” có thêm các bài viết về 
đời sống, lan tỏa hành động 
đẹp. Ngoài ra, trang còn thường 
xuyên cập nhật những sự kiện, 
hoạt động đáng chú ý ở quê nhà.

Không chỉ kết nối những 
người đồng hành có chung tình 
yêu với mảnh đất quê hương, 
thông qua các trang này, các 
bạn trẻ còn tạo được sợi dây 
liên kết với những người con 
xa xứ và người từng có thời gian 
sống và làm việc tại Quy Nhơn, 
góp phần tạo nên ấn tượng đẹp 
trong lòng họ.

Thường xuyên tìm và theo 
dõi các trang về quê nhà, anh 
Huỳnh Thái Hiếu (SN 2000, 
đang sống và làm việc tại TP 
Đà Nẵng), cho biết: “Ngoài các 
trang tin tức, những trang mang 
màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi như 
“Chuyện của Quy Nhơn” hay 
“Quy Nhơn Living”... tạo cho 
người xa quê như tôi cảm giác 
được xoa dịu nỗi nhớ nhà và 
nhận ra rằng quê mình đẹp và 
thân thương đến vậy”.

DIỆU NGỌC

phản ảnh của người dân về việc 
nhà máy sản xuất viên nén nhiên 
liệu sinh học rắn của Công ty CP 
Năng lượng Bình Định hoạt động 
thải khói, bụi và phát sinh mùi 
khét là có cơ sở. “Về góc độ địa 
phương, chúng tôi mong các 
phòng, ban của huyện Phù Mỹ 
và ngành chức năng liên quan 
của tỉnh tăng cường kiểm tra, yêu 
cầu nhà máy có biện pháp khắc 
phục triệt để. Qua đó, đảm bảo 
vệ sinh môi trường, không ảnh 
hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe 

người dân”, ông Liêm nói.
Theo ông Phan Xuân Vũ, 

Trưởng Phòng TN&MT huyện 
Phù Mỹ, nhà máy sản xuất viên 
nén nhiên liệu sinh học rắn sử 
dụng củi cây điều trong quá trình 
đốt lò nên phát sinh mùi khét. 
Ngoài ra, những lúc trời mưa, một 
lượng củi bị ẩm ướt nên trong lúc 
đốt có phát sinh khói. Dù nhà máy 
đã nâng thêm độ cao ống khói 
nhưng thực tế vẫn ảnh hưởng 
tới khu dân cư lân cận. 

Phòng TN&MT huyện Phù 
Mỹ đã phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan kiểm tra, yêu cầu 
nhà máy có biện pháp khắc phục, 
nhưng hiện chưa khắc phục triệt 
để. Tới đây, Phòng tham mưu 
UBND huyện Phù Mỹ tiếp tục yêu 
cầu nhà máy triển khai đồng bộ 
các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 
theo nội dung cam kết tại kế hoạch 
bảo vệ môi trường đã được cấp 
thẩm quyền xác nhận. Tăng cường 
và duy trì thường xuyên các giải 
pháp xử lý bụi, khí thải từ các lò 
sấy; che chắn các khu vực phát 
sinh bụi nhằm hạn chế đến mức 
thấp nhất việc ảnh hưởng đến 
đời sống, sức khỏe các hộ dân ở 
gần nhà máy.           MINH NHÂN

chính quyền địa phương xây 
dựng 4 bồn hoa chạy dọc theo 
đường Trường Chinh để trồng 
cây xanh, lắp đặt trụ đèn chiếu 
sáng, tạo cảnh quan cho khu 
vực trung tâm phường Nhơn 
Hưng. Tuy nhiên, do không 
được thường xuyên cắt tỉa, dọn 
dẹp nên cỏ và cây dại mọc um 
tùm trong 4 bồn hoa.

Sau khi báo phát hành, đơn 
vị liên quan đã thực hiện cắt 
tỉa, dọn dẹp cỏ và cây dại bên 
trong 4 bồn hoa. Các bồn hoa 
đã gọn gàng, cây xanh trồng 
bên trong hết bị cây dại che 
phủ; tạo cảnh quan thoáng 
đãng, sạch đẹp cho khu vực 
trung tâm phường (ảnh chụp 
ngày 17.11).

C.LUẬN
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Yêu thích không khí mùa 
thu cùng những hàng cây lá 
vàng, lá đỏ đẹp mơ màng, 
nhiều du khách đã chọn tour 
sang Hàn Quốc, Nhật Bản vào 
dịp cuối năm. Đây cũng là điểm 
đến của nhiều du khách Việt 
sau quãng thời gian gián đoạn 
do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, 
các tour hướng đến đối tượng 
khách yêu thích trải nghiệm ẩm 
thực, mua sắm cũng được tái 
khởi động. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 
Giám đốc Công ty TNHH Lữ 
hành quốc tế Golden Life, 
cho biết: Sau khi các quốc gia 
nới lỏng quy định nhập cảnh, 
khách đăng ký tour sang các 
nước châu Á tăng dần theo 
từng tháng. Tuy nhiên, phần 
lớn trong số đó là khách lẻ (cá 
nhân và các nhóm gia đình), số 
khách đoàn đặt tour tham quan 
nước ngoài khá ít. Nguyên nhân 
có lẽ vì nhiều DN đã gặp khó 
khăn bởi dịch Covid-19, đang 
trong giai đoạn củng cố hoạt 
động sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, Công ty Du 
lịch Vietravel chi nhánh Quy 
Nhơn cũng đang tích cực hướng 
đến nhóm đối tượng khách du 
lịch ra nước ngoài. Dẫu vậy, 
lượng khách cũng chưa được 
nhiều, so với thời điểm năm 
2019 chỉ chiếm khoảng 20% 
(số lượng khách Việt Nam đi 
nước ngoài năm 2019 thông 
qua Công ty Du lịch Vietravel 
chi nhánh Quy Nhơn khoảng 
2.400 lượt). 

Bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám 
đốc Công ty Du lịch Vietravel 
chi nhánh Quy Nhơn, cho hay: 
“Phải đến tháng 8 năm nay, các 
nước mới mở cửa hẳn, bỏ bớt 
các thủ tục nhập cảnh. Do đó, 
các tour đi nước ngoài chủ yếu 

Cay thơm chả 
ớt xiêm xanh 

Ở huyện Phù Mỹ, mấy năm 
trở lại đây, món chả ớt xiêm 
xanh (chả ớt xiêm xanh da heo/
tai heo, chả bò…) xuất hiện và 
được đông đảo người dân địa 
phương lẫn du khách các tỉnh 
thành khác ưa thích. 

Suối Thầu - nơi có những 
cánh đồng tam giác mạch nổi 
tiếng, được ví như thảo nguyên 
châu Âu (ảnh), thuộc huyện Xín 
Mần, cách TP Hà Giang, tỉnh 
Hà Giang khoảng 150 km về 
phía Tây. Nơi đây có cảnh sắc 
thiên nhiên chan hòa và không 
khí trong lành. 

Để ngắm những cánh đồng 
hoa lúc chúng đẹp nhất và có 
nhiều nhất những bức ảnh như 
ý, bạn nên canh thời gian tiếp cận. 
Mùa này vào sáng sớm, khi mặt 
trời chiếu ánh sáng vàng nhạt vào 
vạt núi, ruộng hoa vẫn còn tối, 
nhưng lúc này đã có “dòng sông 
mây” phía thung lũng. Khoảnh 
khắc tiếp theo là mặt trời ra khỏi 
vạt núi phía Đông, những tia 
nắng đầu tiên chiếu lên những 
mảnh ruộng phía trên. Thời điểm 

l Cơ quan Xúc tiến du lịch 
Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) 
khởi động chiến dịch quảng bá 
du lịch Nhật Bản với quy mô lớn. 
Theo đó, chiến dịch có tên “Nhi 
Thắng Family” với đại sứ chiến 
dịch là cặp vợ chồng ca sĩ Ông 
Cao Thắng - Đông Nhi. Trong 
chiến dịch này, các đại sứ du lịch 
được lựa chọn sẽ thực hiện quay 
video quảng bá du lịch Nhật 
Bản. JNTO cũng xây dựng trang 
web quảng bá du lịch Nhật Bản 
với tên gọi “50 trải nghiệm nên 
thử ở Nhật Bản”; JNTO cũng mời 
nhiều bloger nổi tiếng thực hiện 
video chia sẻ kinh nghiệm du 
lịch Nhật Bản... (Theo HNM)
l Hãng hàng không 

Vietjet đã sẵn sàng cho mùa 
lễ hội cuối năm. Theo đó tất 
cả khách hàng sẽ nhận ngay 

voucher với giá trị lên tới 500 
nghìn đồng áp dụng trên toàn 
mạng bay, thời gian bay linh 
hoạt. Chương trình áp dụng 
từ nay đến ngày 31.1.2023, 
voucher điện tử được áp dụng 
trên tất cả đường bay phủ khắp 
Việt Nam và quốc tế, không 
giới hạn thời gian bay. Vietravel 
Airlines mở bán vé thương mại 
cho chặng bay giữa Hà Nội, TP 
Hồ Chí Minh và Bangkok (Thái 
Lan) trên toàn bộ hệ thống bán 
của hãng với nhiều chương 
trình ưu đãi hấp dẫn và mức giá 
vé chỉ từ 66.000 đồng/chiều. 
Thái Lan là đường bay quốc 
tế thường lệ đầu tiên được 
Vietravel Airlines đưa vào khai 
thác trong chiến lược mở rộng 
mạng bay quốc tế thời gian tới. 

(Theo NLĐ)

TIN VẮNNhững cánh đồng tam giác mạch ở Suối Thầu

tiếp theo là tầm 8 giờ, khi những 
mảnh ruộng bên dưới lộ diện. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể chụp 
ảnh hoàng hôn khi mặt trời chạm 
vào núi phía Tây, chiếu ánh sáng 
cuối ngày kỳ ảo vào mọi vật. Đây 
cũng là khoảnh khắc chờ đợi yêu 
thích của dân nhiếp ảnh. 

Suối Thầu vẫn còn khá 
nguyên sơ, chưa có nhiều 
dịch vụ cũng như các tiện ích 
như nhiều điểm du lịch khác. 
Nhưng nhờ thế bạn có thể tận 
hưởng trọn vẹn thiên nhiên nơi 
đây bằng những buổi cắm trại 
qua đêm.                     (Theo VnE)

Ấm dần thị trường du lịch 
ra nước ngoài

Khi một số quốc gia mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, các hãng lữ hành nhanh chóng mở lại tour đưa khách 
tham quan nước ngoài. Bị “kềm chân” trong suốt 2 năm qua, nhiều người đã chọn tour đến các quốc gia, vùng 
lãnh thổ thuộc khu vực châu Á… để du lịch, tạo không khí ấm dần cho phân khúc này.

khởi hành từ tháng 8 đến nay. 
Trong đó, đối tượng khách lẻ 
chủ yếu đăng ký đi Thái Lan, 
Singapore, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Australia, UAE, Indonesia, 
Đài Loan, châu Âu…; khách 
đoàn, công ty hay lựa chọn 
tour đi Thái Lan, Hàn Quốc, 
UAE… Lượng khách đăng 
ký các tour nước ngoài đang 
có chiều hướng tăng dần vào 
những tháng cuối năm”. 

Theo thông tin từ các hãng 
lữ hành quốc tế hoạt động trên 
địa bàn tỉnh, việc Bình Định 
chưa có chuyến bay thẳng đến 
các nước là hạn chế lớn, khiến 
các DN khó khai thác thị trường 

khách trong tỉnh du lịch ra 
nước ngoài. Tuy nhiên, với việc 
thị trường còn nhỏ hẹp, nhiều 
người dân Bình Định chưa có 
thói quen du lịch nước ngoài, 
rất khó để các hãng hàng không 
tính toán đến việc mở tuyến 
mới để khai thác. Bên cạnh đó, 
có những du khách tự tìm hiểu 
thông tin về các hãng lữ hành 
thông qua mạng internet và đặt 
tour trực tiếp (thường xuất phát 
tại các thành phố lớn). Nhưng 
theo khuyến cáo của các chuyên 
gia hoạt động trong lĩnh vực 
du lịch, việc đăng ký tour theo 
hình thức đó tiềm ẩn những rủi 
ro, khi chất lượng dịch vụ của 

các hãng du lịch có thể thay đổi 
so với quảng cáo. Hơn nữa, việc 
đặt tour trực tiếp sẽ khiến giá 
tour cao hơn so với đặt thông 
qua đại lý.

Để thu hút khách du lịch 
đến tham quan, trải nghiệm, 
mua sắm, nhiều DN du lịch 
đã tung ra các tour hấp dẫn, 
trong đó có những tour có mức 
giá thấp hơn cả tour nội địa. 
Đặc biệt, trong dịp tết Dương 
lịch và tết Nguyên đán, nhiều 
chương trình khuyến mãi 
với giá tour hợp lý được đưa 
ra sẽ góp phần làm “ấm lại” 
thị trường còn nhiều tiềm 
năng này.                         LÊ NA

Đoàn khách tham quan du lịch Hàn Quốc do Vietravel Quy Nhơn tổ chức.                                                                                                Ảnh: DNCC

Chả da heo ớt xiêm xanh của cơ sở 
Bích Nguyện.

Về cách chế biến, chả ớt 
xiêm xanh cũng được chế biến 
tương tự chả lụa thông thường. 
Điểm khác biệt là sau khi sơ chế 
xong thịt nguyên liệu (thịt nạc, 
tai heo, da heo) thì cho thêm 
vào đó một lượng ớt xiêm xanh 
nguyên trái nhiều hơn bình 
thường, trộn đều và gói, hấp. 
Lượng ớt trộn vào tùy vào loại 
chả - cay ít, cay vừa, cay nhiều. 

Chị Thái Thị Tuyết Nhi, chủ 
cơ sở nem chả Bích Nguyện ở 
thị trấn Bình Dương, cho biết: 
“Chỉ tính riêng chả ớt các loại, 
trung bình mỗi tháng cơ sở tôi 
cung cấp ra thị trường khoảng 
150 kg. Thị trường tiêu thụ 
mạnh và thường xuyên nhất 
là TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Đắk Lắk… Chả thành phẩm 
được bảo quản như các loại chả 
thông thường”.

Chả ớt khi xắt ra, trông khá 
lạ mắt. Từng miếng chả được 
điểm xuyết những lát ớt xanh, 
khi thưởng thức có vị ngọt của 
thịt nạc tươi kết hợp với vị dai 
giòn của da/tai heo và vị cay 
thơm nồng từ ớt xiêm xanh, tạo 
nên hương vị đậm đà khó quên 
của loại chả mới này. 

Hiện nay, tại các cơ sở chế biến 
nem chả ở huyện Phù Mỹ, chả da/
tai heo ớt xiêm xanh có giá phổ 
biến 150 nghìn đồng/kg, c h ả 
b ò  ớ t  x i ê m  x a n h  c ó  g i á  
240 nghìn đồng/kg. 

GIA BẢO
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Bình Định

Nghề đặc biệt
Trong tiết thực hành rèn kỹ 

năng vận động, cô Phương Ái 
Vân (SN 1977, giáo viên lớp 1A) 
hướng dẫn cô trò nhỏ cố gắng 
hoàn thành bài tập xâu chuỗi 
dây. Được cô giáo động viên, 
cô bé xinh xắn mím môi, kiên 
nhẫn xâu từng vòng một.

Ít ai biết, để dạy trẻ khuyết 
tật một cách thuần thục như 
thế, cô Vân đã dành hơn 20 
năm cho công việc đặc biệt 
này. Nhìn cô học trò nhỏ cười 
khúc khích, tay huơ huơ sợi 
dây đã được xâu chuỗi xong 
để “khoe” với mình, cô Vân 
kể, chính những nụ cười ấy 
là động lực giúp cô vượt qua 
những khó khăn trong quá 
trình giảng dạy.

Cô tâm sự: “Trẻ khuyết tật 
có tư duy và hành động khác 
biệt. Do đó, tôi phải chú ý 
đến đặc điểm của từng trẻ để 
chọn cách gần gũi, dạy dỗ cho 
phù hợp. Chẳng hạn, trẻ hiếu 
động thì cần cứng rắn; trẻ nhút 
nhát, sợ người lạ thì cần nói 
nhẹ nhàng. Đó là chưa kể, tâm 
sinh lý của học sinh từng độ 
tuổi cũng khác nhau, đòi hỏi 
giáo viên sẵn sàng tâm lý để 
điều chỉnh, giúp đỡ trẻ”.

Chọn nghề dạy trẻ khuyết 
tật, các cô cũng nhận nhiều 
trách nhiệm cùng lúc. Thậm 
chí, vừa dạy chữ đấy, các cô 
lại quay sang chăm lo cả khâu 
vệ sinh cho học sinh khi các 

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn là ngôi nhà thứ hai dành cho trẻ khuyết 
tật. Đội ngũ giáo viên của trường, nhất là các cô giáo đã nhẫn nại, vượt qua nhiều 
thử thách, khó khăn, dành tất cả tình yêu thương để truyền đạt những kỹ năng, 
kiến thức đến từng học sinh.

Nhen lên hy vọng 
ở ngôi trường Hy vọng

em chưa tự kiểm soát được. 
Cô Nguyễn Thị Dang (SN 1990, 
giáo viên lớp 2) đã không còn 
bỡ ngỡ khi giải quyết những 
việc như vậy. Hơn 9 năm gắn 
bó với các em, cô kể, vì hiểu 
trẻ chưa thuần thục kỹ năng tự 
phục vụ nên thay vì nổi nóng, 
giáo viên như cô đều sẽ chọn 
cách dọn dẹp ngay và tập cho 
trẻ tự chủ trong việc đi vệ sinh.

“Ngày mới đi dạy, tôi luống 
cuống chân tay khi gặp các tình 
huống trên. Có khi trẻ nhân lúc 
cô đang dọn dẹp, lại cùng các 
bạn chạy nhảy, mất tập trung. 
Ban đầu, tôi áp lực vì chưa 
quen việc. Giờ thì hoàn toàn tự 
tin có thể chăm lo tốt cho các 
em”, cô Dang cười.

Khó khăn là vậy nhưng 
chưa khi nào, các cô bỏ mặc 
trẻ. Bên cạnh những giáo án 
chi tiết, tiết học sống động, 

nhiều tiếng cười, các cô còn 
quan tâm học sinh từ những 
chi tiết nhỏ nhặt trong đời 
sống. Với cô Vân, đó là việc bỏ 
qua đôi cao gót xinh đẹp, kết 
thân với đôi giày quai hậu để 
tiện đi lại, trông và chăm trẻ. 
Còn cô Dang, mỗi khi chuông 
báo tan học vang lên, cô đều 
nắm tay học trò, chu đáo dẫn 
đến chỗ phụ huynh.

Trao yêu thương - 
nhận thương yêu

Nghề giáo đã vất vả, dạy 
học sinh khiếm khuyết lại càng 
vất vả hơn. Bởi vậy, tình yêu, sự 
kính trọng mà các cô nhận về 
dường như thêm phần ý nghĩa.

Một mình xoay sở với lớp 
học khiếm thị đầu tiên của 
trường, cô Đỗ Thị Xuân Thảng 
(SN 1986) ân cần từng chút với 
4 học trò nhỏ. Cô kể, 3 trong số 

4 em là trẻ khiếm thị, em còn 
lại mắt yếu nhưng lại không 
thể nói chuyện, giao tiếp hoàn 
toàn qua cử chỉ. Thế nhưng, các 
em đều yêu thương cô và không 
ngại thể hiện tình cảm.

“Khiếm khuyết về cơ thể 
không làm các em mất đi sự 
ngây thơ, trong sáng. Có hôm, 
một em học trò bỗng ôm chầm 
lấy tôi và nói “thương cô” thì 
bạn nhỏ khác cũng lao đến và 
nói lời yêu thương, có bạn thì 
hát tặng cô mà không cần dịp 
gì cả. Những lúc ấy, tôi càng tự 
hào về nghề mình chọn, việc 
mình làm; thêm quyết tâm 
dìu dắt các em”, cô Thảng xúc 
động nói.

Không chỉ học sinh mà phụ 
huynh cũng biết ơn sự vất 
vả, tận tâm mà giáo viên của 
trường dành cho con mình. Ghé 
thăm lớp cô Dang sau khi tiết 

học kết thúc, chị Nguyễn Thị 
Mỹ Kiều (ở phường Trần Hưng 
Đạo, TP Quy Nhơn) tâm sự, cha 
mẹ nào cũng lo lắng cho con, 
nhất là những phụ huynh có 
con bị khiếm khuyết, thiệt thòi. 
Với mong muốn con được học 
những kỹ năng, kiến thức cần 
thiết, chị đã quyết định gửi gắm 
con đến ngôi trường mang tên 
Hy vọng.

“Thấy con có những tiến bộ 
nhất định, tôi thầm cảm ơn cô 
Dang đã tận tình giảng dạy. Cô 
hiểu tâm lý trẻ, lại kiên nhẫn, 
nhẹ nhàng, theo sát học trò và 
thường trò chuyện, cùng gia 
đình quan tâm, giúp đỡ con. 
Nhờ giáo viên tâm huyết như 
vậy, những trẻ khuyết tật như 
con trai tôi mới được giúp đỡ, 
dễ hòa nhập với cộng đồng 
hơn”, chị Kiều cho biết.

DƯƠNG LINH

Kara Skrubis (21 tuổi, ở tiểu 
bang New York, Mỹ) trải qua thời 
gian điều trị ung thư xương với 
nhiều đau đớn nhưng dù cắt bỏ 
1 chân, cô vẫn tiếp tục niềm đam 
mê với nghệ thuật múa.

Vào một buổi sáng tháng 
10.2019, cô thức dậy với đầu 
gối trái đau nhức. Khi đó, Kara 
Skrubis đang 18 tuổi, là sinh viên 
năm nhất, chuyên ngành khiêu 
vũ tại ĐH Buffalo. Ban đầu, Kara 
Skrubis lo đã có chấn thương nào 
đó xảy ra nhưng sau khi nhập 
viện, bác sĩ không tìm ra nguyên 
nhân cụ thể. Và mặc những cơn 
đau, Kara Skrubis tiếp tục tập 
luyện và hoàn thành học kỳ. 

Đến giáng sinh năm đó, cơn 
đau ngày càng nặng hơn, Kara 
Skrubis quyết định đến gặp bác 
sĩ chỉnh hình và phát hiện một 
khối u mềm trên đầu gối. Tháng 
1.2020, Kara Skrubis được chẩn 
đoán mắc ung thư xương và bắt 
đầu hoá trị, phải cắt bỏ 1 chân 
để loại bỏ khối u. Tháng 4.2020, 
ca phẫu thuật diễn ra và Kara 
Skrubis, dù đau đớn nhưng cô 

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ 
sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng 
sẽ làm tăng mức trợ cấp cho lao 
động nữ khi sinh con. Cụ thể, 
theo điều 41 của Luật BHXH, 
lao động nữ sau thời gian nghỉ 
thai sản, trong 30 ngày đầu làm 
việc mà sức khỏe chưa phục 
hồi thì được nghỉ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe từ 5 - 10 
ngày. Trong đó, số ngày nghỉ 
tối đa 10 ngày đối với lao động 
nữ sinh đôi, 7 ngày đối với lao 

động nữ sinh mổ và tối đa 5 
ngày đối với trường hợp sinh 
thường. Khoảng thời gian này, 
lao động nữ sẽ được hưởng mức 
trợ cấp mỗi ngày bằng 30% mức 
lương cơ sở.

Cũng từ ngày 1.7.2023, mức 
trợ cấp 1 lần sau khi sinh con 
sẽ tăng. Theo điều 38 Luật 
BHXH năm 2014, khi sinh con, 
lao động nữ sẽ được trợ cấp 1 
lần cho mỗi con bằng 2 lần 
mức lương cơ sở tại tháng 

lao động nữ sinh con. Cụ thể, 
với mức lương cơ sở 1,8 triệu 
đồng/tháng, mức trợ cấp 1 lần 
khi sinh con hoặc nuôi con của 
người lao động sẽ là 3,6 triệu 
đồng cho mỗi con. Trường hợp 
sinh con nhưng chỉ có cha tham 
gia BHXH thì cha được nhận 
khoản tiền này. Đây là mức tăng 
cao nhất của khoản trợ cấp 1 
lần mà người lao động nhận 
được khi sinh con.

(Theo phunuvietnam.vn)

Đợt tốt nghiệp tháng 11.2022 
của Trường ĐH Bách khoa (ĐH 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh), có 
6 nữ sinh viên đứng đầu mỗi 
ngành với nhiều thành tích xuất 
sắc đã được vinh danh.

Sáng 18.11, Trường ĐH Bách 
khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ 
chức lễ tốt nghiệp và trao bằng 
cho gần 2.400 tân tiến sĩ, thạc sĩ, 
kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân. 
Trong đó, có 27 tiến sĩ, 228 thạc sĩ 

và trên 2.500 tân kỹ sư, kiến trúc 
sư, cử nhân tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, Trường đã vinh 
danh và khen thưởng sinh viên 
có thành tích học tập và bảo vệ 
luận văn tốt nghiệp loại giỏi, 
đứng đầu danh sách tốt nghiệp 
các khoa, ngành.

Đáng chú ý, đợt tốt nghiệp này 
có đến 6 nữ sinh viên đoạt HCV 
(tốt nghiệp loại giỏi trở lên, điểm tốt 
nghiệp cao và đứng đầu ngành).

Đó là các “bóng hồng”: Ngô 
Hoàng Bảo Trân (khoa Kỹ thuật 
hóa học), Nguyễn Thúy An 
(khoa Khoa học và kỹ thuật 
máy tính), Khấu Thị Ly (khoa 
Kỹ thuật địa chất và dầu khí), 
Thái Thanh Trúc (khoa Công 
nghệ vật liệu), Lê Ngọc Kim 
Ngân (khoa Môi trường tài 
nguyên) và Nguyễn Thanh An 
(khoa Khoa học ứng dụng).   

(Theo tuoitre.vn)

Sáu nữ sinh viên đoạt huy chương vàng 
tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa

Lao động nữ sẽ được hưởng trợ cấp cao hơn khi sinh conNữ vũ công tiếp tục múa 
khi chỉ còn một chân

vẫn lạc quan, mạnh mẽ.
“Hóa trị đã gây tổn hại lớn 

cho cơ thể của tôi và tất nhiên, 
việc mất 1 chân sẽ thay đổi rất 
nhiều trong cuộc sống. Nhưng 
tôi muốn khối u biến mất hoàn 
toàn”, Kara Skrubis nói. 

Bởi lẽ đó, Kara Skrubis không 
đầu hàng. Cô quyết định múa ba 
lê trở lại sau “trận chiến tàn khốc” 
với căn bệnh ung thư xương và 
tiếp tục hành trình viết tiếp ước 
mơ được dạy múa cho thế hệ trẻ. 
Câu chuyện của cô đang được 
lan tỏa bởi mang đến sự tích cực, 
nguồn cảnh hứng sống vô tận.

(Theo phunuonline.com.vn)

Kara Skrubis tiếp tục múa sau khi được 
lắp chân giả.

Cô Vân 
cùng học 
trò trong 
tiết thực 
hành rèn 
kỹ năng 
vận động. 
Ảnh: D.L

Cô Dang 
ân cần dạy học 
sinh làm toán. 
Ảnh: D.L

Cô Thảng và 
những học 

trò nhỏ ở lớp 
khiếm thị 

đầu tiên của 
trường. 
Ảnh: D.L
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Nỗ lực sáng tạo, 
truyền cảm hứng học nghề 

Góp phần vào công tác giáo 
dục nghề nghiệp, mỗi nhà 
giáo là tấm gương về sáng 
tạo, đổi mới, giữ vững ngọn 
lửa nhiệt tình, say mê nghề 
nghiệp và “truyền lửa” cho 
học sinh, sinh viên. 

Các giảng viên và HSSV bộ môn Thú y (Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ) truyền động dạy nghề - học 
nghề cho nhau.             Ảnh: N.M

Sáng tạo, đổi mới
Thời gian qua, các nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh 
tích cực tham gia nhiều hội thi các 
cấp để trau dồi kinh nghiệm, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo 
nghề nghiệp. Tại Hội thi thiết bị 
đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 
VII năm 2022, đoàn Bình Định đã 
đạt 8 giải khuyến khích. Điểm nổi 
bật ở các thiết bị tự làm là sự tích 
hợp giữa nhiều mô đun, ngành/
nghề trọng điểm, ứng dụng nhiều 
công nghệ kỹ thuật cao. 

Đại diện nhóm tác giả mô 
hình Điều khiển, giám sát ứng 
dụng IoT trong công nghiệp, 
giảng viên Mai Văn Quang (khoa 
Điện, Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn) cho biết: Công 
nghệ sử dụng trong thiết bị có 
tính ứng dụng cao, đưa ra giải 
pháp mang tính thực tế cho điều 
khiển và giám sát trong công 
nghiệp. Việc ứng dụng mô hình 
vào hoạt động đào tạo sẽ khơi 
nguồn sáng tạo, khởi nghiệp cho 
học sinh, sinh viên (HSSV) về 
xây dựng mô hình giám sát nhà 
kính mini trên sân thượng các 
chung cư, hộ gia đình để đáp ứng 
nhu cầu về thực phẩm sạch tại 
nhà; hoặc có thể mở rộng hơn, 
ứng dụng cho việc giám sát, 
điều khiển các thông số trong 
các không gian khác…

Trong khi đó, với bộ thiết bị 
đào tạo công nghệ thông tin đa 
năng, các giảng viên Trần Văn 
Thắng, Nguyễn Hữu Chung 
(Trường CĐ Cơ điện - Xây 
dựng và Nông lâm Trung Bộ) 
hướng đến mục tiêu giúp SV 
công nghệ thông tin hình dung 
khái quát lĩnh vực mạng máy 
tính, hệ thống giám sát để tăng 
tính vận dụng vào thực tế khi ra 
trường. Đem thiết bị dự thi đi cọ 
xát với các mô hình thuộc lĩnh 
vực tương tự của các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp khác trong cả 
nước, các giảng viên đã đúc kết 
được nhiều kinh nghiệm, học hỏi 
được nhiều điều hay để tiếp tục 
nghiên cứu, nâng cấp mô hình 
và ứng dụng vào các mô hình, 

thiết bị mới. 
Hầu hết các nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp đều trăn trở 
về việc đổi mới trong phương 
pháp dạy và học. Nhà giáo Trần 
Hiếu Nghĩa, Trưởng Khoa Điện 
tử - Tin học (Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ Quy Nhơn, đại diện 
duy nhất của Bình Định được Bộ  
LĐ-TB&XH tôn vinh nhân ngày 
Kỹ năng lao động Việt Nam (4.10) 
năm 2022) tâm sự: “Để thích ứng 
với điều kiện và hoàn cảnh mới, 
nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 
phải kịp thời đổi mới phương 
pháp đào tạo. Người thầy sẽ xuất 
hiện với vai trò định hướng cho 
HSSV, lập kế hoạch thảo luận cho 
từng bài, nêu rõ yêu cầu cần đạt 
với bài tập đó, nhất là các yêu 

cầu ứng dụng và liên hệ thực 
tiễn; nêu rõ cách đánh giá việc 
học của người học; động viên 
kịp thời các điển hình tiên tiến 
trong lớp, giúp đỡ các em chưa 
kịp hòa nhập với phương pháp 
mới và có tính rụt rè”.

  
Truyền động lực học nghề

Thú y hiện là một trong những 
bộ môn có kết quả tuyển sinh khá 
mỗi năm của Trường CĐ Cơ điện - 
Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ. 
Giảng viên Huỳnh Thị Thành, Tổ 
trưởng bộ môn Thú y (Trường CĐ 
Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm 
Trung Bộ) chia sẻ: “Bộ môn của 
mình mới nghe qua nhiều người 
trẻ không thích, không mê. Khi 
tiếp cận tuyển sinh, chúng tôi giúp 

các em hình dung về công việc. 
Phần lớn học trò ở vùng nông 
thôn, vùng sâu vùng xa, rất nhiều 
em ở các tỉnh Tây Nguyên, khi 
được thầy cô mô tả về công việc, 
tính ứng dụng của nghề, lại rất 
thích thú vì có thể nhìn thấy được 
cơ hội việc làm, tự tạo việc làm 
ngay sau khi ra trường. Chúng 
tôi đã chứng kiến niềm vui của 
các em khi sau mỗi đợt thực tập 
tại các trang trại chăn nuôi, vừa 
được nhận lương, vừa được giữ 
lại làm việc sau khi tốt nghiệp. 
Niềm vui ấy của trò cũng truyền 
động lực cho người thầy”. 

Để là người giỏi nghề, có thể 
“truyền lửa” cho HSSV, một bộ 
phận lớn giáo viên giáo dục nghề 
nghiệp tham gia vào các hoạt 
động sản xuất, ứng dụng chuyên 
môn vào thực tế cuộc sống để rèn 
nghề, rèn tư duy. Các nhà giáo 
ở nhiều nhóm nghề như: Khoa 
học kỹ thuật, dịch vụ - du lịch, 
nông lâm, văn hóa nghệ thuật… 
đã tích cực cộng tác với các DN, 
đơn vị để nâng cao kỹ năng nghề, 
kết nối, tạo điều kiện cho HSSV 
có cơ hội thực hành. 

Giảng viên Lê Tiến Hán (khoa 
Điện, Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn, giải nhì Hội 
giảng nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp toàn quốc năm 2021) 
chia sẻ: “Để trở thành một người 
truyền cảm hứng, người thầy 
phải nỗ lực, tích lũy kinh nghiệm 
và mang hết kinh nghiệm truyền 
dạy, để các em vững bước trên 
con đường lập nghiệp. Thông 
điệp quan trọng nhất mà người 
thầy giáo dục nghề nghiệp mong 
các thế hệ HSSV mang theo là 
mỗi người cần trở thành một 
chuyên gia trong lĩnh vực mình 
theo đuổi”.          NGUYỄN MUỘI 

Tiếp sức học sinh 
khó khăn đến trường

(BĐ) - Từ đầu tháng 11.2022 
đến nay, CLB Tình nguyện viên 
CTĐ Bạch Mai Trang (trực thuộc 
Hội CTĐ tỉnh) đã trao 46 suất 
học bổng (500 nghìn đồng/suất) 
và nhận đỡ đầu đến hết bậc 
THPT 20 học sinh nghèo vượt 
khó học giỏi với mức hỗ trợ 200 
nghìn đồng/em/tháng. 

Tại TP Quy Nhơn, Hội Bảo 
trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng 
các nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí 
Minh trao 10 suất quà (1 triệu 
đồng/suất) cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn đang học tại 
Trường Tiểu học Lê Lợi. 

Còn Hội CTĐ huyện Vân 
Canh cùng nhà hảo tâm ở TP 
Quy Nhơn đã về Trường Tiểu 
học Canh Liên trao 300 suất 
quà cho học sinh của trường; 
mỗi suất gồm 1 chiếc áo ấm và 
một bộ áo mưa trị giá 200 nghìn 
đồng; ngoài ra, còn trao 5 suất 
học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 
5 học sinh vượt khó học giỏi. 

K.H

Những căn nhà ấm áp nghĩa tình
Ngày 17.11, Công ty Điện 

lực Bình Định (PC Bình Định) 
tổ chức trao 2 căn nhà tình nghĩa 
cho 2 hộ chính sách thuộc diện 
cận nghèo ở phường Hoài Thanh 
(TX Hoài Nhơn). 

Ông Sử Văn Nam, Chủ tịch 
Công đoàn PC Bình Định, cho 
biết, năm nay, Công ty hỗ trợ kinh 
phí xây dựng số nhà tình nghĩa 
nhiều hơn những năm trước.  
1 căn trong số này phát sinh so 
với kế hoạch ban đầu. Ngoài 5 
căn nhà từ nguồn quỹ phúc lợi 
của Tổng Công ty Điện lực miền 
Trung, sau khi tìm hiểu hoàn 
cảnh người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị 
Hường, chị em nữ công của PC 
Bình Định quyết định đập 100 
con heo đất nuôi gần 1 năm. Tại 
lễ bàn giao, bà Hường bảo mình 
thật hạnh phúc bởi căn nhà khang 
trang được xây dựng với biết bao 
tình nghĩa. 

“Không thể định được chính 
xác giá trị căn nhà đâu. Số tiền 50 
triệu đồng PC Bình Định tài trợ 
là động lực để tôi quyết tâm xây 
lại căn nhà. Rồi bà con, họ hàng, 

Căn nhà khang trang của bà Hường là căn phát sinh so với kế hoạch, được 
chị em nữ công PC Bình Định đập heo đất hỗ trợ kinh phí xây dựng.    Ảnh: N.T

chòm xóm, người biết xây thì 
giúp phần xây, người làm nghề 
mộc thì sửa giúp mấy cánh cửa 
gỗ cũ để tận dụng…”, bà Hường 
xúc động chia sẻ. 

Đến nhà thương binh Trần 
Ngọc Châu (SN 1937, ở khu phố 
An Lộc 2), cái tình cái nghĩa mọi 
người dành cho ông càng thấm 
đẫm. Ai cũng thương người cựu 
binh cao tuổi, hoàn cảnh không 

thong thả mấy nhưng luôn lạc 
quan và rất hóm hỉnh. Nhiều lần 
chính quyền địa phương ưu tiên 
ông khoản hỗ trợ xây nhà nhưng 
nhà cũ xây lâu năm, diện tích lại 
rộng, ông từ chối vì e không có đủ 
tiền đối ứng. Lần này, thấy ông 
xuôi xuôi, mọi người thúc mạnh, 
hứa sẽ góp sức hỗ trợ. Ông Châu 
nói: “Ngay cả ông bí thư chi bộ 
khu phố đi làm về cũng tranh thủ 

ghé qua, cởi áo leo lên nóc nhà, 
phụ đám thanh niên dỡ ngói cũ 
xuống. Chị em phụ nữ thì phát 
quang, dọn dẹp bụi rậm sạch sẽ”. 

Cũng trong ngày 17.11, Đoàn 
công tác của Hội CTĐ tỉnh đã 
về xã Hoài Hải và phường Tam 
Quan Nam (TX Hoài Nhơn) để 
khởi công xây 3 căn nhà CTĐ cho 
hộ ngư dân nghèo, có nhà ở kém 
an toàn (2 căn ở xã Hoài Hải, 1 
căn ở phường Tam Quan Nam; 
mỗi căn được hỗ trợ 50 triệu 
đồng). Ông Lê Phong, Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh 
cho biết, hoạt động hỗ trợ xây 
nhà CTĐ nằm trong khuôn khổ 
chương trình “An toàn cho ngư 
dân nghèo, khó khăn” năm 2022.

“Ngoài TX Hoài Nhơn, xem 
xét điều kiện thực tế, Hội CTĐ 
tỉnh đã phân bổ số nhà còn lại 
về các huyện Phù Mỹ, Phù Cát 
và Tuy Phước. Mong rằng, ngoài 
khoản kinh phí được hỗ trợ và 
đối ứng của gia đình, các hoàn 
cảnh khó khăn có thêm sự hỗ 
trợ của cộng đồng xã hội”, ông 
Phong bày tỏ.        NGỌC NGA
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Chung tay giảm gánh nặng 
từ tai nạn giao thông

“Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại” - thông điệp của Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn 
giao thông (20.11) năm nay là dịp để nhắc nhở mọi người về những tổn thất do tai nạn giao thông gây ra. Từ đó, 
tự hình thành cho mình thói quen phải tham gia giao thông an toàn, vì mình và vì mọi người.

Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất con trai vì TNGT với bà Phan Thị Tâm (ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện 
Tây Sơn).               Ảnh: K.A

Đã gần nửa năm trôi qua, 
nhưng chị Võ Thị Huyền My 
(phường Nhơn Bình, TP Quy 
Nhơn) vẫn chưa lấy lại thăng 
bằng, bởi người chồng - trụ 
cột của gia đình là anh P.P.Q 
đã vĩnh viễn ra đi vì TNGT. Kể 
từ đó, sau một ngày phụ hồ 
nặng nhọc, chị My còn tranh 
thủ nhận hàng gia công vào 
buổi tối để có thêm tiền trang 
trải cuộc sống. 

“2 cháu lớn tự lo được rồi, 
giờ tôi gắng làm lo cho 2 đứa 
nhỏ ăn học đàng hoàng. Cũng 
hoang mang, cũng tủi thân 
lắm chứ, nhưng vì các con nên 
mình phải gắng từng ngày, 
người ta gắng một thì mình 
gắng ba để con thơ không phải 
thiệt thòi, thua thiệt”, chị xúc 
động nói.

Chị Phạm Thị Duy (xã An 
Toàn, huyện An Lão) may mắn 
giữ lại được mạng sống, song 
gần nửa tháng nay, chị phải 
điều trị tại bệnh viện, cả gia 
đình thay phiên nhau chăm 
sóc. Ngày 5.11, khi chị đi xe 
máy đến xã An Hòa (huyện An 
Lão), xảy ra va chạm với 1 xe 
tải khiến chị bị chấn thương 
sọ não. Chị từng là người khỏe 
mạnh, nuôi sống gia đình, 
nhưng nay gia đình chị như 
khánh kiệt bởi phải lo chạy 
chữa thuốc thang cho chị. 

Một trường hợp khác, anh 
Đinh Văn Lai (xã Canh Vinh, 

huyện Vân Canh) tuy vẫn 
nhận thức được xung quanh, 
nhưng mọi sinh hoạt của anh 
đều phải cậy nhờ vào người 
thân. Trong một lần đi làm 
vườn về, anh bị TNGT. “Tôi 
bị liệt, vợ bỏ đi, cuộc sống gia 
đình chật vật. 2 con cũng phải 
nghỉ học sớm để mưu sinh. 
Cũng may xóm làng và hội 
phụ nữ thường xuyên quan 
tâm nên cũng phần nào thấy 
ấm lòng”, anh Lai chia sẻ.

Có tận mắt chứng kiến 
từng hoàn cảnh, từng mảnh 

đời phải hứng chịu những nỗi 
đau dai dẳng từ TNGT mới 
thấy rằng đó thực sự là một 
gánh nặng cho gia đình, xã 
hội. Những ngày này, chúng 
tôi có dịp cùng các nhà hảo 
tâm đến thăm những gia đình 
nạn nhân của TNGT để động 
viên, chia sẻ, giúp họ vơi bớt 
phần nào nỗi đau và gánh 
nặng kinh tế do TNGT gây ra. 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 
Giám đốc Công ty Bảo Việt 
Bình Định - một trong những 
DN đồng hành cùng Ban 

ATGT tỉnh trong chuỗi hoạt 
động tưởng niệm các nạn 
nhân TNGT năm nay, cho biết: 
“Chúng tôi quan niệm, đi đôi 
với việc phát triển kinh doanh 
bền vững, hoạt động an sinh 
xã hội cũng phải được chú 
trọng. Việc quan tâm, hỗ trợ 
kịp thời giúp nạn nhân TNGT 
vượt qua khó khăn trước mắt, 
ổn định cuộc sống cũng là 
trách nhiệm của mình đối với 

Ngày Thế giới tưởng niệm 
các nạn nhân tử vong vì TNGT 
năm nay tại Bình Định được 
phát động và tổ chức trên 
phạm vi toàn tỉnh. Ông Trần 
Thanh Dũng, Giám đốc Sở 
GTVT, Phó Trưởng Ban thường 
trực Ban ATGT tỉnh, cho biết: 
“Chúng tôi tổ chức thăm hỏi, 
động viên, trao quà và có 
hình thức giúp đỡ phù hợp 
các gia đình nạn nhân TNGT, 
đặc biệt là các gia đình nạn 
nhân tử vong có hoàn cảnh 
khó khăn. Đây cũng là dịp 
để tuyên truyền, nâng cao ý 
thức tự giác chấp hành pháp 
luật về giao thông cho mọi 
người, mọi nhà hãy tạo cho 
mình thói quen tham gia giao 
thông an toàn”. 

cộng đồng”.
Có thể nói, TNGT ảnh 

hưởng trực tiếp đến tính 
mạng, sức khỏe, đời sống hằng 
ngày của mỗi người, gây gánh 
nặng cho xã hội. Mỗi người 
phải hình thành thói quen 
tham gia giao thông an toàn, 
không phóng nhanh vượt ẩu, 
không điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông khi đã 
uống rượu, bia…     KIỀU ANH

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

Phòng ngừa tội phạm mùa Word Cup 
Word Cup 2022 diễn ra vào 

cuối năm - thời điểm tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ phát sinh các 
loại tội phạm, đặc biệt là tội 
phạm cờ bạc, cho vạy nặng lãi, 
trộm cắp…

Do đó, lãnh đạo CA TP Quy 
Nhơn yêu cầu các đội nghiệp 
vụ, chủ công là Đội Cảnh sát 
hình sự gắn đợt ra quân tấn 
công trấn áp các loại tội phạm 
đảm bảo ANTT cho nhân dân 
vui xuân đón tết Nguyên đán 
(phát động vào ngày 15.11) 
với việc phòng ngừa, đấu 
tranh các loại tội phạm trong 
mùa Word Cup 2022. 

Ngay ngày đầu ra quân, 
CA TP Quy Nhơn đã tổ chức 
tuyên truyền về phòng, chống 
tội phạm và tệ nạn xã hội 
trước, trong và sau World Cup 
2022 cho 90 hộ kinh doanh cà 
phê, nước giải khát trên địa 
bàn. Ngoài ra, CA các phường 
đã triệt xóa 4 ổ cờ bạc tại các 
quán cà phê.

Ngoài việc tuyên truyền, 
CA thành phố tổ chức cho các 
hộ kinh doanh quán cà phê ký 
cam kết không tổ chức, tham 
gia, không chứa chấp bài bạc, 
không cá độ bóng đá dưới mọi 

hình thức; không rủ rê, lôi 
kéo và không cầm cố tài sản 
cho người tham gia đánh bạc. 
Không để nhân viên, người 
quản lý sử dụng nơi kinh 
doanh để tổ chức đánh bạc; 
không che giấu tội phạm. Kinh 
doanh đảm bảo ANTT, không 
gây ô nhiễm tiếng ồn xung 
quanh, đảm bảo trật tự đô thị, 
trật tự vỉa hè; quản lý tốt tài 
sản của cơ sở và khách hàng.

Bên cạnh đó, để chủ động 
phòng, chống có hiệu quả các 
loại tệ nạn xã hội, CA TP Quy 
Nhơn tăng cường công tác 
nắm tình hình, quản lý chặt 
địa bàn, mục tiêu, đối tượng, 
các tụ điểm tổ chức đánh bạc 
phức tạp, các đường dây cá độ 
bóng đá...

Theo thượng tá Trần Đức 
Siêu, Phó trưởng CA TP Quy 
Nhơn, Đội Cảnh sát hình sự 
và CA các phường sẽ phối hợp 
tổ chức tuần tra thường xuyên 
tại các địa bàn trọng điểm trên 
địa bàn thành phố suốt thời 
gian diễn ra World Cup 2022 
để kịp thời phát hiện các hành 
vi vi phạm pháp luật, sớm 
ngăn chặn và xử lý.

T.LONG

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 
(BĐ) - Ngày 16.11, UBND 

tỉnh ban hành văn bản về việc 
tăng cường công tác quản lý 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và pháo trước, trong và 
sau tết Nguyên đán Quý Mão  
năm 2023. 

Theo đó, Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, 
chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến, vận 
động cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và quần 
chúng nhân dân chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp 
luật về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 
pháo. Chủ động công tác tuyên 
truyền tới từng thôn, làng, tổ 
dân phố, khu dân cư và tổ chức 
các cuộc vận động quần chúng 
nhân dân tham gia tự giác giao 
nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ, pháo và đấu 
tranh, tố giác, phát giác tội 
phạm và các hành vi vi phạm 
pháp luật. 

CA tỉnh triển khai đồng bộ, 
hiệu quả các biện pháp công 
tác, kịp thời phát hiện phòng 
ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử 
lý nghiêm các vi phạm pháp 
luật nói chung và hành vi vi 
phạm pháp luật về vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 
nổ gây ra. 

Đồng thời, phối hợp với Bộ 
CHQS tỉnh và các đơn vị liên 
quan tổ chức thu gom, tiếp 
nhận, phân loại chuyển giao xử 
lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ do các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân giao nộp theo đúng 
quy định. Phối hợp Viện KSND, 
TAND cùng cấp trong điều tra, 
tổ chức xét xử nghiêm minh các 
vụ án sản xuất, mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ và sử dụng trái 
phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và pháo để giáo dục, răn 
đe, phòng ngừa tội phạm.                          

M.LÂM

Mua bán ma túy trái phép, lãnh 20 năm tù
Ngày 18.11, TAND tỉnh 

mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 
vụ án mua bán trái phép chất  
ma túy, tuyên phạt bị cáo 
Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1999, 
ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước) bản án 20 năm tù.

Trước đó, khoảng 17 giờ 
ngày 15.6, tại hẻm 62 Phạm Ngũ 
Lão (thuộc khu phố 8, phường 
Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn), 

Nguyễn Thanh Tịnh bị Cảnh 
sát ma túy CA TP Quy Nhơn 
bắt quả tang khi đang cất giấu 
trong người 3 viên thuốc lắc và 
1 gói ma túy đá để đi bán cho 
người nghiện. Khám xét khẩn 
cấp nơi ở của Tịnh, cơ quan 
CA còn thu giữ thêm gần 200 
viên thuốc lắc và 7 gói ma túy 
đá khác với tổng trọng lượng 
gần 120 g, cùng một số tang vật 

khác có liên quan đến hành vi 
mua, bán trái phép chất ma túy.

Tịnh khai nhận, thông qua 
mạng xã hội đã mua số ma 
túy trên từ các tỉnh, thành phố 
khác mang về Quy Nhơn để 
sử dụng, đồng thời chia nhỏ 
bán lại cho người nghiện ở một 
số quán karaoke trên địa bàn 
thành phố.

MINH NGỌC
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám 
đốc Sở VH&TT, đã dành 
cho Báo Bình Định cuộc trò 
chuyện cởi mở về kế hoạch 
nâng tầm những giá trị di 
sản văn hóa (DSVH), lễ hội 
dân gian trên địa bàn tỉnh, 
tạo điều kiện thúc đẩy cả hai 
lĩnh vực văn hóa và du lịch 
cùng phát triển.

Tôn vinh tín ngưỡng 
dân gian

Bình Định hiện có 4 DSVH 
được công nhận là DSVH phi 
vật thể cấp quốc gia, gồm: Lễ 
hội Chùa Bà - Cảng thị Nước 
Mặn, võ cổ truyền Bình Định, 
n g h ệ  t huậ t  b à i  c h ò i  B ì n h 
Định, hát bội Bình Định. Điều 
đó tiếp tục khẳng định, các lễ 
hội dân gian, bộ môn nghệ 
thuật truyền thống mang giá 
trị nhân văn cao cả, tiêu biểu 
trong đời sống cộng đồng dân 
cư ở Bình Định luôn được tỉnh 
quan tâm gìn giữ, phát huy. 

l  Thưa ông, ông nghĩ gì 
khi lần đầu tiên một lễ hội 
tín ngưỡng dân gian của Bình 
Định được công nhận là DSVH 
phi vật thể cấp quốc gia?

- Lễ hội Chùa Bà - Cảng 
thị  Nước Mặn có chủ thể 
là  cộng đồng người  dân 
thôn  An Hòa ,  xã  Phước 
Quang.  Trải  qua bao dâu 
bể, lễ hội được bảo tồn và 
thực hành nghiêm cẩn, giữ 
được những giá trị văn hóa 
truyền thống, mối quan hệ 
giao thoa, đan xen và tiếp 
biến giữa văn hóa Chăm - 
Việt - Hoa. Điều này nhấn 
mạnh rằng, văn hóa có vai 
trò hết sức quan trọng, là 
nền tảng tinh thần, động lực 
phát triển của xã hội. 

l Lễ hội Chùa Bà - Cảng 
thị Nước Mặn được ghi danh 
là DSVH phi vật thể cấp 
quốc gia sẽ đem lại nhiều 
lợi ích cho cộng đồng dân cư  
địa phương…

- Tôi tin rằng việc ghi 
danh Lễ hội Chùa Bà - Cảng 
thị Nước Mặn là DSVH phi 
vật thể cấp quốc gia sẽ giúp 
cộng đồng dân cư sở tại nhận 

Di sản văn hóa là tài sản 
quý giá của cộng đồng

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn, xã Phước Quang (huyện Tuy Phước) vừa được Bộ VH-TT&DL 
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sự kiện này không chỉ là tin vui mà từ đây 
còn cho thấy trách nhiệm lớn lao trong bảo tồn và phát huy vốn liếng quý báu này. 

thức đầy đủ hơn về giá trị di 
sản, tích cực tham gia bảo 
vệ di sản hơn, khi đã quan 
tâm họ sẽ tự tìm hiểu, trải 
nghiệm, các thành viên trong 
cộng đồng dân cư sẽ gắn kết 
hơn. Từ đó, tập hợp sức mạnh 
cộng đồng cùng bảo vệ tính đa 
dạng của di sản; thúc đẩy sự 
quan tâm, trao đổi trong nhận 
diện, bảo vệ, phát huy giá trị 
các di sản tương đồng. Đây 
chính là sợi dây cố kết cộng 
đồng, giúp cùng nhau vượt 
qua khó khăn thiên tai, chiến 
thắng địch họa, xây dựng quê 
hương phát triển. Mặt khác, 
cộng đồng dân cư sẽ là chủ thể 
của di sản khi nắm giữ, thực 
hành, truyền dạy, khai thác các 
giá trị văn hóa, gắn chặt với 
quá trình phát triển KT-XH ở  
địa phương.

l Để phát huy, bồi đắp các 
giá trị văn hóa, đời sống tinh 
thần của nhân dân, ngành 
Văn hóa sẽ có kế hoạch gì 
để tiếp tục nâng tầm di sản,  
thưa ông?

- Trước mắt, ngành Văn 
hóa sẽ tham mưu UBND 
tỉnh đầu tư, mở rộng tuyến 
đường chính dẫn về di tích 
Chùa Bà, tạo điều kiện để 
khai thác, phát triển du lịch; 
tổ chức lễ vinh danh, trao 
nhận Bằng DSVH phi vật thể 
cấp quốc gia lễ hội Chùa Bà - 
Cảng thị Nước Mặn vào ngày 
29 tháng Giêng năm Quý 
Mão (nhằm ngày 19.2.2023). 
Sở VH&TT sẽ phối hợp với 

UBND huyện Tuy Phước 
hướng dẫn địa phương tổ 
chức các phương án quản lý, 
tổ chức lễ hội theo đúng nghi 
lễ truyền thống. 

Về lâu dài, Sở cùng Cục 
DSVH, UBND huyện Tuy 
Phước xúc tiến lập quy hoạch 
mở rộng khuôn viên Chùa Bà 
hiện tại xứng tầm với một 
DSVH phi vật thể cấp quốc 
gia. Đồng thời, xác định đây 
là điểm du lịch văn hóa quan 
trọng của t ỉnh,  huyện để 
tăng cường xúc tiến quảng 
bá giá trị di sản; mở rộng, 
nâng cao chất lượng các hoạt 
động lễ hội, để vừa bảo tồn, 
phát huy giá trị di sản, vừa 
thu hút khách du lịch.

Nâng tầm, phát huy 
giá trị di sản

Mỗi năm, tỉnh Bình Định 
diễn ra gần 100 lễ hội với nhiều 
quy mô khác nhau; trong đó có 
nhiều lễ hội văn hóa, lịch sử, 
dân gian tiêu biểu, độc đáo, 
như: Kỷ niệm chiến thắng Ngọc 
Hồi - Đống Đa, lễ hội nghề rèn 
Phương Danh, lễ hội cầu ngư 
tại các làng chài ven biển… 
Các lễ hội này thường được tổ 
chức từ giữa tháng Giêng trở 
đi, rất đông vui…

l Tỉnh Bình Định là vùng 
đất có trầm tích văn hóa 
phong phú, đa dạng, dù vậy  
muốn khai thác, phát huy 
những giá trị này - trong 

đó có lễ hội - để phục vụ du 
lịch, có lẽ ta phải làm sao để 
du khách nhận ra những nét 
riêng có, độc đáo của mình…

- Đúng vậy! Ví dụ, nói 
đến Bình Định là người ta sẽ 
nghĩ ngay đến võ cổ truyền, 
là hình dung về miền đất võ, 
là nhớ đến câu ca “Ai về Bình 
Định mà coi/ Con gái Bình 
Định bỏ roi đi quyền”; là cái 
nôi của nghệ thuật hát tuồng, 
bài chòi… 

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị 
Nước Mặn độc đáo, hấp dẫn; 
không gian diễn ra lễ hội còn 
là nơi phôi thai chữ Quốc 
ngữ - chỉ về Bình Định mới 
có thể trải nghiệm điều này. 
Nhưng du khách không thể 
về đây ngắm cảnh rồi hết, nếu 
chỉ có thể thì họ sẽ không về, 
hoặc về nhưng sẽ không trở 
lại, không làm lan tỏa thông 
tin để thêm nhiều người khác 
muốn về Bình Định. Những 
giá trị này không tự nhiên mà 
trở thành sản phẩm du lịch, 
phải làm sao để thu hút du 
khách về, để họ trải nghiệm, 
cần sự đồng lòng chung sức 
của nhiều ngành và đặc biệt là 
phải làm sao để người dân tìm 
thấy lợi ích của mình trong đó. 

l Vậy chúng ta sẽ làm gì 
để tạo dựng thương hiệu cho lễ 
hội? Để lễ hội trở thành điểm 
đến quen thuộc thu hút được 
nhiều du khách, ngành Văn 
hóa triển khai thực hiện như 
thế nào, thưa ông?

- DSVH là tài sản quý giá 
của cộng đồng cần được bảo 
tồn, phát huy. Xác định mục 
tiêu đó, Sở VH&TT đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch thực hiện chiến lược 
phát triển văn hóa đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh. Trong 
đó, tập trung đẩy mạnh tuyên 
truyền về phát triển văn hóa; 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động lễ hội; bảo vệ và 
phát huy giá trị của di sản lễ 
hội, tạo đột phá trong phát 
triển nguồn nhân lực ở các 
hoạt động văn hóa. 

Ngành Văn hóa sẽ tiếp tục 
phối hợp với các cơ quan, địa 
phương liên quan nghiên cứu, 
xây dựng các sản phẩm du 
lịch đặc trưng về lễ hội phục 
vụ phát triển du lịch. Nâng 
cao các ưu điểm đã có, nghiên 
cứu, làm rõ các đặc trưng để 
giới thiệu, quảng bá rộng rãi. 
Từ đó, tập trung phát triển 
các sản phẩm văn hóa, lịch 
sử, cách mạng có những nét 
đặc sắc riêng liên quan đến 
di sản bài chòi, hát bội, võ cổ 
truyền Bình Định, trống trận 
Tây Sơn, lễ hội cầu ngư, bả 
trạo, các lễ hội dân gian, món 
ăn độc đáo... 

l Xin cảm ơn ông!
TRỌNG LỢI (Thực hiện)

Giám đốc Sở VH&TT 
TẠ XUÂN CHÁNH. Ảnh: NVCC

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được Bộ VH-TT&DL công nhận là DSVH phi vật thể cấp quốc gia.                              Ảnh: VĂN NGỌC

Quang cảnh lễ nghinh thần, rước sắc; lễ rước biểu trưng Ngư - Tiều - Canh - Mục 
trong lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn.                                                         Ảnh: VĂN NGỌC
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XEM - NGHE - ĐỌC

Năm Tân Mão (1471), sau khi mở đất 
đến núi Thạch Bi, bên cạnh việc đặt thừa 
tuyên Quảng Nam, vua Lê Thánh Tông 
cũng cho đặt thêm phủ Hoài Nhơn. Phủ 
Hoài Nhơn lúc này lệ vào thừa tuyên 
Quảng Nam và quản lĩnh 3 huyện: Bồng 
Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Về việc này, 
mộc bản sách Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục, quyển 22, mặt khắc 6, 
7 có ghi rất rõ.

Tên gọi phủ Hoài Nhơn ổn định được 
131 năm, đến năm Nhâm Dần (1602), 
chúa Nguyễn Hoàng sau thời gian vào 
Nam trấn nhậm đã cho đổi làm phủ 
Quy Nhơn. Danh xưng Quy Nhơn bắt 
đầu xuất hiện từ đây. 

Về sự kiện này, mộc bản sách Khâm 
định Việt sử thông giám cương mục, quyển 
22, mặt khắc 8, ghi như sau: “Đổi phủ 
Tư Ngãi làm phủ Quảng Ngãi, phủ Hoài 
Nhơn làm phủ Quy Nhơn”. Mộc bản 
sách Đại Nam nhất thống chí cũng ghi 
chép: “Năm Nhâm Dần (1602), Thái tổ 
Gia Dụ hoàng đế, đổi phủ Hoài Nhơn 
làm phủ Quy Nhơn, đặt các chức tuần 
phủ, khám lý, vẫn lệ vào dinh Quảng 
Nam”. Như vậy, danh xưng Quy Nhơn 
xuất hiện lần đầu tiên vào năm Nhâm 
Dần (1602). Như vậy tính đến nay, danh 
xưng này đã có 420 năm lịch sử và như 
đã thấy, có thể nói chúa Nguyễn Hoàng 
là người khai sinh cho Quy Nhơn. 

Trải cùng thăng trầm của lịch sử, 
tên gọi Quy Nhơn cũng có nhiều lần 
đổi thay. Năm Tân Mão (1651), chúa 
Nguyễn Phúc Tần đã cho đổi phủ Quy 
Nhơn làm phủ Quy Ninh; danh xưng 
này tồn tại tới 92 năm, đến năm Nhâm 
Tuất (1742), chúa Nguyễn Phúc Khoát 
cho lấy lại tên cũ - phủ Quy Nhơn. Tuy 
nhiên, đến năm Tân Mão (1831), vua 
Minh Mạng cho đổi tên phủ Quy Nhơn 
làm phủ Hoài Nhơn và năm Nhâm Thìn 
(1832), vua khi chia địa hạt các tỉnh, vua 
đổi tên gọi là tỉnh Bình Định.

Ngày 20.10.1898, vua Thành Thái 
ra chỉ dụ thành lập thị xã Quy Nhơn. 
Bấy giờ, TX Quy Nhơn được xem là đô 
thị tỉnh lỵ có hoạt động thương mại 
với nước ngoài khá sầm uất. Đến ngày 
30.4.1930, Toàn quyền Đông Dương 

420 năm 
danh xưng Quy Nhơn 

Tỉnh Bình Định hiện có 11 đơn vị hành chính gồm, 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện, là tỉnh có 
truyền thống văn hóa lâu đời, đang thay đổi mạnh mẽ để trở thành một cực phát triển ở Nam Trung 
bộ với TP Quy Nhơn là tỉnh lỵ. Vậy danh xưng Quy Nhơn được ra đời vào năm nào và do ai đặt? 

Bắt đầu làm phim 
“Nhất đại tông sư - 
phần 2”

Sau thành công của phim webdrama 
Nhất đại tông sư (ra mắt công chúng giữa 
tháng 4.2021), Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ truyền thông Bảo Phúc Media đã 
lên kế hoạch làm tiếp phim Nhất đại tông sư - 
phần 2, lần này là phim điện ảnh chiếu rạp. 

Anh Phan Văn Phúc, Giám đốc Bảo 
Phúc Media, cho biết: “Phim Nhất đại tông 
sư do những người con Bình Định hiện 
đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí 
Minh thực hiện. Hiện chúng tôi đang xây 
dựng kịch bản, tuyển diễn viên, chuẩn bị 
đạo cụ, phục trang… dự kiến đầu tháng 
3.2023 sẽ khởi quay”.

Dựa trên một câu chuyện có thật, phim 
kể về cuộc đời của đại võ sư Ngọc Đinh - 
người giữ lửa cho tinh hoa võ thuật cổ 
truyền Bình Định. Vì tinh thần thượng võ 
và lòng tự tôn dân tộc, ông đã 2 lần hạ 
gục những đối thủ thách đấu là những 
võ sĩ đến từ nước ngoài. Là một võ sư nổi 
tiếng nhưng ông sống giản dị, gần gũi với 
nông dân và luôn đứng ra bảo vệ những 
người yếu thế hơn mình. 

“Phần 2 của phim Nhất đại tông sư sẽ 
được tiếp tục khai thác câu chuyện của đại 
võ sư Ngọc Đinh mà trong phần 1 chưa thể 
hiện hết. Bối cảnh phim được quay chủ 
yếu tại quê nhà Bình Định với ước muốn 
qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất 
và người Bình Định, tôn vinh di sản võ cổ 
truyền Bình Định nói riêng và nền võ học 
Việt Nam nói chung”, anh Phúc chia sẻ.

l Chiếc điện thoại của ngài Harrigan (tựa gốc: 
Mr. Harrigan’s Phone) là một bộ phim chuyển thể 

từ tiểu thuyết cùng tên của 
Stephen King, kể về một tình 
bạn kỳ lạ của một tỷ phú. 
Craig là một cậu bé thường 
xuyên bị bạn bè bắt nạt ở 
trường, làm những công việc lặt 
vặt quanh ngài Harrigan, một 
tỷ phú lớn tuổi, sống ẩn dật. Từ 
chỗ chia sẻ với nhau một số mối 
quan tâm về sách, công nghệ, 
dần dần họ trở thành bạn bè. 
Ngài Harrigan đột ngột qua 

đời, tại lễ tang, Craig đặt một chiếc điện thoại vào 
túi áo khoác để chôn cùng người bạn vong niên. 
Tình cờ Craig gọi vào điện thoại đã chôn theo ông 
Harrigan và sửng sốt khi vẫn có thể trò chuyện 
cùng ông… 

l Nhớ ơn thầy cô của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc 
Thiện không mới, từng được nhiều ca sĩ thể hiện 
thành công. Nhưng khác với cách hòa âm êm đềm, 

dịu dàng và cách trình 
bày ca khúc thật sâu lắng, 
bản hòa âm với ít nhiều 
âm hưởng phong cách 
EDM, nhanh, rộn ràng, 
phần trình diễn tươi vui 
của ca sĩ Hồ Quang Hiếu 
mang lại nét mới mẻ cho 
Nhớ ơn thầy cô (từ album 
Chia tay tuổi học trò). 

Hãy dành thời gian để thử nghe Hồ Quang Hiếu 
hát nhé…. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm/ bóng 
dáng cô thầy vấn vương không rời/ Một thời tuổi thơ 
trôi theo cánh phượng/ lời thầy cô vọng mãi/ Con 
nhớ cô thầy dìu dắt con nên người/ nâng con bay khắp 
phương trời…

l Chu Văn An, truyện 
tranh (tranh Lê Minh Hải, lời 
Hiếu Minh). Chu Văn An (1292 - 
1370)  là một vị quan cuối đời 
Trần, cũng là một nhà giáo lỗi 
lạc, một thầy thuốc hết lòng 
vì nhân dân. Khi đỗ Thái học 
sinh, Chu Văn An trở về quê 
nhà mở trường dạy học và 
có nhiều học trò đỗ đạt. Sau, 
ông được vua Trần Minh Tông 
mời ra làm Tư nghiệp Quốc 
Tử Giám, dạy cho Thái tử Trần 

Vượng. Đến đời vua Dụ Tông, thấy quyền thần làm 
nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém 
7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán 
nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải 
Dương), lấy hiệu là Tiều Ẩn (người hái củi ở ẩn) dạy 
học, viết sách cho tới khi mất…                      ĐÔNG A

đã ra nghị định nâng cấp TX Quy 
Nhơn lên thành phố cấp 3. 2 năm sau, 
tức ngày 2.7.1932, Toàn quyền Đông 

Dương tiếp tục ra nghị định về việc bỏ 
các làng: Cẩm Thượng, Chánh Thành, 
Hưng Thạnh và phân chia Quy Nhơn 
thành 5 khu phố.

Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 
2.1976, hai tỉnh Bình Định và Quảng 
Ngãi hợp nhất thành tỉnh Nghĩa Bình, 
TX Quy Nhơn được chọn làm tỉnh lỵ 
của tỉnh Nghĩa Bình. Ngày 18.6.1986, 
Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định 
mở rộng và nâng cấp Quy Nhơn từ 
thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh. 
Ngày 4.7.1998, TP Quy Nhơn được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận là đô thị 
loại II, sau đó được công nhận là đô 
thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định vào 
ngày 25.1.2010.

Có thể nói, trong suốt 420 năm qua, 
kể từ năm Nhâm Dần (1602), đến nay, 
danh xưng Quy Nhơn vẫn luôn được sử 
dụng ổn định và hiện hữu trên bản đồ 
Tổ quốc. Người dân Quy Nhơn, mỗi lần 
nhắc đến danh xưng nơi mình sinh sống 
đều dâng trào niềm tự hào về những 
giá trị văn hóa, lịch sử, về phẩm chất, 
cốt cách của con người trên vùng đất 
xứ Nẫu.            CAO THỊ QUANG

Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, quyển 22, mặt khắc 6, 7 ghi phủ Hoài 
Nhơn quản lĩnh 3 huyện dưới đời vua Lê Thánh Tông.                  Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Hồ sơ 1447, tờ 42, 43, phông Tòa Khâm sứ Trung 
kỳ ghi về việc phân chia Quy Nhơn thành 5 khu 
phố, năm 1930.

Phần lớn các cảnh quay phim Nhất đại tông sư 
được thực hiện tại Bình Định. 

Ảnh: Ê-kíp làm phim cung cấp.

Cùng với dự án phim Nhất đại tông sư - 
phần 2, Bảo Phúc Media cũng chuẩn bị các 
điều kiện để khởi động dự án phim điện 
ảnh chiếu rạp 7 tập Tây Sơn thất hổ tướng. 
Bộ phim kể về 7 vị tướng lĩnh của nhà Tây 
Sơn ở thời kỳ đầu, gồm: Võ Văn Dũng, 
Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu, Nguyễn 
Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu, 
Nguyễn Văn Lộc, thời lượng mỗi phim từ 
90 - 120 phút. Phần đầu của bộ phim kể 
về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tư đồ 
Võ Văn Dũng - vị dũng tướng đứng đầu 
trong Tây Sơn thất hổ tướng của vương 
triều Tây Sơn, dự kiến sẽ khởi quay vào 
quý II/2023.                           ĐOAN NGỌC
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Lễ khai mạc sẽ được bắt đầu lúc  
22 giờ, với những màn trình diễn rực rỡ 
sắc màu và sử dụng tối đa công nghệ 
ánh sáng để tạo nên một bữa tiệc âm 
thanh - hình ảnh thịnh soạn, ngoạn 
mục và hoành tráng. Cũng trên SVĐ có 
sức chứa 60.000 chỗ ngồi này, các màn 
trình diễn âm nhạc đặc sắc do nhiều 
ca sĩ hàng đầu thế giới thể hiện như: 
J.Balvin (Colombia), Robbie Williams 
(Anh, cựu thành viên ban nhạc Take 
That), Jason Derulo (Mỹ), nhóm nhạc 
Clean Bandit (Anh), Sean Paul (rapper 
kiêm ca sĩ Jamaica), Nora Fatehi (Ấn 
Độ), Black Eyed Peas (Mỹ), Jungkook 
của ban nhạc BTS (Hàn Quốc) và Nicki 
Minaj (Trinidad & Tobago), Maluma 
(Colombia) cùng Myriam Fares  
(Li Băng). 

Bài hát chính thức World Cup 2022 
có tên Hayya, Hayya, Better together sẽ 
được các ca sĩ Trinidad Cardona (Mỹ), 
Davido (Nigeria) và Aisha (Qatar) trình 
diễn, chính thức mở màn cho ngày hội 
bóng đá thế giới cùng màn trình diễn 
pháo hoa rực sáng trên sân Al Bayt. 
Ngay sau đó là trận khai mạc giữa đội 
Qatar và Ecuador, đây là 2 đội bóng 
được đánh giá cân tài cân sức. Dù tiêu 
tốn khá nhiều tiền của để xây dựng, 
hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ giải 
bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng chất 
lượng đội tuyển Qatar không thể vì 
thế mà được nâng lên, đủ sức giúp họ 
giành thứ hạng cao ở giải đấu ngay 
trên sân nhà. 

Kể từ những lần đầu tiên được tổ 
chức đến nay, Brazil gần như là đội 
tuyển mặc định nằm trong danh sách 
các ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. 
World Cup 2022 cũng không phải là 
ngoại lệ, khi HLV Tite sở hữu hàng 
loạt cầu thủ xuất sắc trên hàng công, 
hiện là trụ cột của nhiều CLB lớn ở 
châu Âu như: Gabriel Jesus, Gabriel 
Martinelli, Pedro, Rodrygo, Vinicius 
Junior, Antony, Raphinha, Neymar, 
Richarlison. Vì vậy, ngay cả ngôi sao 
đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho 
Liverpool ở Premier League mùa này 

Háo hức với World Cup 2022
Tối 20.11, trái bóng Al Rihla do Adidas sản xuất sẽ chính thức lăn trên sân Al Bayt (TP Al Khor, Qatar) trong 

trận khai mạc World Cup 2022 giữa chủ nhà Qatar và đội Ecuador. Giải đấu lần đầu tiên tổ chức ở khu vực 
Trung Đông hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều chân sút xuất sắc, lối chơi của tuyển Brazil không còn phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo 
Neymar (giữa).                                                                                                                                                                               Ảnh: AFP

là Roberto Firmino cũng không thể 
cạnh tranh một suất đến Qatar. Trong 
khung thành, đội bóng áo vàng - xanh 
có sự góp mặt của 2 thủ môn hàng đầu 
thế giới là Alisson (CLB Liverpool) 
và Ederson (CLB Manchester City). 
Tuy nhiên, ở hàng phòng ngự, với 
sự xuất hiện của 2 cầu thủ lớn tuổi 
Thiago Silva và Dani Alves, đây có 
thể coi là “tử huyệt” của các “Vũ công 
samba”. Để khắc phục điểm yếu đó, 
có thể HLV Tite sẽ thiên về lối chơi 
tấn công để bù đắp sự chông chênh 
của hàng thủ.

Sức mạnh của tuyển Brazil được 
đánh giá cao, nhưng chắc chắn họ sẽ 
gặp nhiều thử thách khi đối đầu với 
những đại diện đến từ châu Âu đang 
tạo được “thương hiệu” đáng nể như: 
Bỉ, Đức, Pháp… Sự vắng mặt đáng 
tiếc của đội tuyển Italia để lại nhiều 
tiếc nuối với người hâm mộ, bởi họ 
vừa vô địch Euro 2020 với dàn cầu 
thủ chất lượng cùng lối chơi rực lửa. 
Nhưng trong bối cảnh đó, đội tuyển Bỉ 
với những chân sút từng làm khuynh 

đảo châu Âu như Lukaku, Kevin de 
Bruyne… được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, 
giành được danh hiệu tương xứng sau 
nhiều lần chưa thành công ở các giải 
đấu lớn.

World Cup 2022 được coi là lần 
cuối cùng 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế 
giới trong nhiều năm qua là Ronaldo 
và Lionel Messi góp mặt. Rất khó để 
trông chờ họ sẽ gánh vác trọng trách, 
đóng vai trò then chốt cho toàn đội 
như ở những giải đấu trước. Nhưng 
với những gì đã sở hữu, cả chân sút 
đang khoác áo CB M.U và cầu thủ 
đang chơi cho PSG đều có khả năng 
tạo nên những đột biến khi được tung 
vào sân. Trong khi đó, chấn thương 
của Kante hay Paul Pogba đã làm 
tuyến giữa đội tuyển Pháp suy yếu 
nhiều. Không có sự phục vụ của “máy 
quét” Kante cùng những pha bóng 
ngẫu hứng của Pogba, đội bóng đất 
nước hình lục lăng sẽ gặp nhiều khó 
khăn cả trong triển khai tấn công lẫn 
đánh chặn từ xa.

HOÀNG QUÂN

Như thường lệ, các đội tuyển quốc 
gia ở 2 khu vực bóng đá phát triển nhất 
thế giới - châu Âu và Nam Mỹ, vẫn thể 
hiện được sức mạnh vượt trội so với các 
đội bóng ở các châu lục khác. 

Lionel Messi và đồng đội đã gửi lời 
tuyên chiến đanh thép đến Ả Rập Xê Út, 
Mexico và Ba Lan bằng màn hủy diệt 
UAE với tỷ số 5 - 0. Ngoại trừ Brazil và 
Uruguay (những đội không thi đấu), 
Ecuador có lẽ là đội duy nhất của khu 
vực Nam Mỹ có màn tổng duyệt không 
thành công khi không thể ghi bàn vào 
lưới Iraq, đội tuyển đã bị loại và không 
thể giành vé dự vòng chung kết khu 
vực châu Á.

Ở khu vực châu Âu, Tây Ban Nha đã 
đánh bại đội tuyển đến từ khu vực châu 
Á, Jordan với tỷ số 3 - 1. Dễ dàng hơn, 
Bồ Đào Nha lấn lướt và đánh bại Nigeria 
4 bàn không gỡ. Đội tuyển Croatia cũng 
đã có chiến thắng sát nút trước Ả Rập 
Xê Út, một đại diện khác đến từ châu Á 
nằm ở bảng C với tỷ số 1 - 0.    

Ngược lại, Nhật Bản và Ả Rập Xê 
Út phải chịu thất bại trước Canada và 
Croatia, trong khi Hàn Quốc và Iran 
chỉ giành chiến thắng sát nút trước 
các đối thủ được đánh giá trung bình 
khá của bóng đá thế giới là Iceland và 
Nicaragua. Niềm hy vọng lớn nhất ở khu 
vực Bắc và Trung Mỹ, đội tuyển Mexico 
cũng không thể giành chiến thắng 
trước đối thủ đã không vượt qua được 
vòng loại khu vực châu Âu, đội tuyển  
Thụy Điển.    

Không phải là đội bóng châu Phi duy 
nhất giành được kết quả thuận lợi ở lượt 
trận giao hữu này, nhưng chiến thắng 
2 - 0 trước Thụy Sĩ của Ghana có phần 
hoành tráng hơn nhiều so với những gì 
Maroc đã làm được trước Gruzia. Thụy Sĩ 
không phải là đội bóng hàng đầu của khu 
vực châu Âu nhưng với Granit Xhaka, 
Dennis Zakaria… trong đội hình, đội 
bóng này không phải là một đối thủ dễ 
bị đánh bại. Với kết quả này Ghana hứa 
hẹn sẽ là một trong những chú ngựa ô 
của giải đấu năm nay.                 

                                     (Theo tinthethao)

Thấy gì từ loạt trận 
tổng duyệt trước 
thềm World Cup?

 Cựu tay đua chuyên nghiệp của 
đội TP Hồ Chí Minh Trương Nguyễn 
Thanh Nhân đã chứng tỏ sức mạnh khi 
giành chiếc Áo vàng chung cuộc lứa 
tuổi 16 - 40 giải xe đạp Truyền hình Bình 
Dương - Cúp Number 1 vừa kết thúc 
trưa 19.11. Cuộc đua phong trào do Đài 
Truyền hình Bình Dương phối hợp cùng 
nhà tài trợ Number 1 tổ chức đã thi đấu 
chặng cuối vào sáng cùng ngày từ thành 
phố mới Bình Dương đi huyện Bắc Tân 
Uyên và quay về lại thành phố mới Bình 
Dương, cự ly 79 km. (Theo SGGP)
 Giải powerlifting Việt Nam diễn 

ra tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) trong 
2 ngày 19 và 20.11, đón 120 VĐV của 23 
đơn vị trong cả nước góp mặt gồm Hà 
Nội (chủ nhà), Hải Phòng, Nam Định, Hòa 
Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh 
Phúc, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Bình Phước, Sóc 
Trăng..., ban tổ chức đã phân ra các nội 
dung hạng cân dành cho nam, nữ. Các 
đô cử nam tranh tài ở nhóm hạng cân  
59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg và trên 
93 kg; trong khi đô cử nữ có các hạng  
47 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg và trên 63 kg. 

(Theo SGGP)

TIN VẮN

(BĐ) - Chiều 19.11, trên các sân bóng 
đá diễn ra lượt trận cuối V-League 2022. 
Trên sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn 
đã giành chiến thắng 2 - 1 trước CLB 
Becamex Bình Dương. Nhưng chừng đó 
là chưa đủ để giúp thầy trò HLV Phùng 
Thanh Phương trụ lại sân chơi cao nhất 
của bóng đá Việt Nam, bởi ở trận đấu 
trên sân Hà Tĩnh, CLB Hồng Lĩnh Hà 
Tĩnh cũng vượt qua CLB Đông Á Thanh 
Hóa với tỷ số tương tự. Hơn đối phương 
2 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành 
Công giành tấm vé trụ hạng cuối cùng.

Trên sân Quy Nhơn, trong trận đấu 
mang ý nghĩa tri ân khán giả, các cầu 
thủ Topenland Bình Định đã không mấy 
khó khăn để đánh bại CLB TP Hồ Chí 
Minh với tỷ số 2 - 1. Dự khán trận đấu 
này có Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, 
Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn 
Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Tự Công Hoàng. Ngay sau khi 
kết thúc trận đấu, Ban tổ chức giải đã 
trao giải ba cùng HCĐ và phần thưởng 
trị giá 750 triệu đồng cho thầy trò HLV 

KẾT THÚC V-LEAGUE 2022:

CLB Sài Gòn rớt hạng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (người mặc áo sáng) trao HCĐ và vòng nguyệt quế cho ban huấn luyện cùng 
các cầu thủ Topenland Bình Định.                                                                                                                    Ảnh: HOÀNG QUÂN

Đức Thắng. Liên đoàn Bóng đá Bình 
Định cũng trao phần thưởng 30 triệu 
đồng cho CLB Topenland Bình Định.

Kết quả một số trận đấu khác: Sông 

Lam Nghệ An - Nam Định: 2 - 1; Hoàng 
Anh Gia Lai - Hà Nội: 1 - 1; Viettel - SHB 
Đà Nẵng: 3 - 0.                

  HOÀNG QUÂN
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Bình Định

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN BÌNH ĐỊNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2022:

Thắm đượm nghĩa tình tuổi trẻ đất Võ

Được tổ chức hằng năm, 
Hội trại truyền thống sinh viên 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
(HTSV) là hoạt động của CLB 
Sinh viên Bình Định, thuộc Hội 
đồng hương Bình Định tại TP 
Hồ Chí Minh (CLB Sinh viên). 
HTSV nhằm gắn kết tình đồng 
hương, mang đến cho các bạn 
sinh viên Bình Định đang học 
tập tại TP Hồ Chí Minh những 
trải nghiệm bổ ích trong các 
hoạt động xã hội, bồi đắp tình 
yêu quê hương Bình Định.

Bạn Đỗ Lan Anh, sinh viên 
năm 3, Trường CĐ Công Thương 
TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ 
chức HTSV lần thứ XII, cho biết: 
Tiếp nối thành công của những 
mùa hội trại trước, HTSV năm 
nay diễn ra với nhiều hoạt 
động, như: Dâng hương Đền 
thờ các Vua Hùng, đêm văn 
nghệ, đốt lửa trại và giao lưu 
với các cô, chú, anh, chị trong 
Hội đồng hương Bình Định… 
giúp các bạn sinh viên có cơ hội 
gặp gỡ nhau, chia sẻ những kỹ 
năng, kinh nghiệm sống và làm 
việc để cùng hướng đến xây 
dựng quê nhà Bình Định phát  
triển hơn.

Để chuẩn bị cho sự kiện 
này, CLB Sinh viên thường 
xuyên cập nhật trên fanpage 
về thông tin chương trình để 
các bạn sinh viên tham gia 

Với chủ đề  “Vượt sóng - vượt hải giang, đón cơ hội”, Hội trại truyền thống sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh - tổ chức từ ngày 5 - 6.11 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng (phường Long Bình, quận 9, TP Hồ Chí Minh) - đã 
tạo sân chơi bổ ích, gắn kết các thế hệ sinh viên Bình Định đang học tập tại TP Hồ Chí Minh, làm thắm đượm thêm 
nghĩa tình tuổi trẻ đất Võ.

HTSV lần thứ XII - năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.              Ảnh: CLBSV

HTSV lần thứ XII - năm 2022 
chuẩn bị kế hoạch, lên ý tưởng 
cho các trò chơi, hoạt động 
trải nghiệm, văn nghệ... nhằm 
mang đến cho các bạn sinh viên 
những giây phút thư giãn bổ 
ích, tiếp thêm tinh thần trong 
học tập, tạo dấu ấn đậm nét của 
thời sinh viên. 

Bạn Huỳnh Đoàn Anh Thi, 
sinh viên năm 3, Trường ĐH 
Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh, 

chia sẻ: Tham gia Hội trại em 
mới cảm nhận được tình cảm 
nồng nhiệt, gắn bó, đoàn kết 
của tuổi trẻ đất Võ quê mình. 
Với em, tình cảm đó thật đặc 
biệt, nó kết nối chúng em, 
những người con Bình Định xa 
quê với rất nhiều cảm xúc đong 
đầy. Chắc chắn em sẽ tiếp tục có 
mặt ở Hội trại năm sau”. 

Cùng chung niềm xúc 
động khi lần đầu được tham 

gia HTSV, bạn Lưu Minh Phát, 
sinh viên năm 2 Trường ĐH 
Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí 
Minh, bộc bạch: “Với em, có rất 
nhiều kỷ niệm khi lần đầu tham 
gia chương trình này, đó là tình 
cảm ấm áp của mọi người, ấn 
tượng hơn là sự nhiệt tình của 
các anh, chị trong Ban tổ chức 
chăm lo từng bữa ăn, quan tâm 
sức khỏe cho từng trại sinh rất 
chu đáo. Em mong rằng hoạt 

động đầy ý nghĩa này sẽ ngày 
càng phát triển, tạo sức lan tỏa 
mạnh mẽ để chúng em càng 
thấy tự hào hơn vì mình là 
một người con của Bình Định  
thân yêu”. 

Sự trở lại của chương trình 
HTSV lần thứ XII - năm 2022 
sau một năm phải tạm dừng 
vì ảnh hưởng dịch bệnh đã tạo 
tiếng vang, thu hút đông đảo 
sinh viên Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh tham gia. Hội trại 
năm nay được Hội đồng hương 
Bình Định quan tâm hỗ trợ hơn 
250 triệu đồng giúp CLB Sinh 
viên tổ chức.  

Bạn Bùi Thị Minh Nguyệt, 
Chủ nhiệm CLB Sinh viên, 
tâm tình: “Nhờ sự ủng hộ, 
đồng hành của các cô, chú, 
anh, chị bên Hội đồng hương 
Bình Định, các DN, cũng như 
sự tham gia nhiệt tình của các 
bạn sinh viên Bình Định và các 
tỉnh khác đã giúp CLB Sinh viên 
tổ chức nên một sân chơi bổ ích, 
lan tỏa hình ảnh đẹp đến với 
nhiều bạn bè sinh viên ở TP 
Hồ Chí Minh. HTSV lần này 
khép lại cũng là lúc kết thúc 
nhiệm kỳ Ban chủ nhiệm CLB 
Sinh viên khóa XI - năm 2022 và 
bầu Ban chủ nhiệm CLB nhiệm 
kỳ XII - năm 2023 để tiếp tục 
thực hiện các hoạt động Xuân 
quê hương (dự kiến tổ chức 
vào tết Nguyên đán Quý Mão 
2023), Giải bóng đá sinh viên, 
chương trình Mùa hè xanh, hoạt 
động thiện nguyện tổ chức tại 
quê nhà Bình Định trong thời  
gian tới”.   ĐOÀN NGỌC NHUẬN

(BĐ) - Nhân sự kiện Hội trại 
truyền thống sinh viên Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh lần 
thứ XII - năm 2022 diễn ra từ 
ngày 5 - 6.11, Quỹ học bổng 
Quang Trung (thuộc Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh) phối hợp với CLB Sinh 
viên Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh tổ chức hỗ trợ, trao học 
bổng năm học 2021 - 2022 cho 
305 sinh viên Bình Định đang 
học tại các trường đại học, cao 
đẳng, học viện tại TP Hồ Chí 
Minh, với tổng chi phí thực hiện 
là 756,5 triệu đồng.

Cụ thể, có 252 sinh viên đạt 
loại giỏi, xuất sắc được nhận 
học bổng (2,5 triệu đồng/sinh 
viên); 9 sinh viên tốt nghiệp 
xuất sắc và đạt giải trong các 
kỳ thi cấp quốc gia được khen 
thưởng (4 triệu đồng/sinh 
viên); 5 sinh viên tham gia tích 
cực vào các hoạt động của CLB 
Sinh viên được khen thưởng 
(2,5 triệu đồng/sinh viên); 39 
sinh viên học lực khá thuộc 
diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó 
khăn được trợ cấp (2 triệu 
đồng/sinh viên). 

ĐOAN NGỌC

Trao hơn 756 triệu đồng học bổng 
cho sinh viên Bình Định

Trao học bổng của Quỹ học bổng Quang Trung cho sinh viên Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh.                                                                                                                                         Ảnh: CLBSV

(BĐ) - Thông tin từ Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh cho biết, Trung tâm hỗ 
trợ Thanh niên công nhân TP 
Hồ Chí Minh phối hợp cùng 
LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức 
chương trình “Chuyến xe mùa 
xuân năm 2023” đưa thanh niên 
công nhân các tỉnh: Bình Định, 
Phú Yên, Kon Tum, Quảng 
Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, 
Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh 
Hóa về quê nhà đón tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023. Xe khởi 
hành vào sáng 17.1.2023 (26 
tháng Chạp), tại Nhà Văn hóa 
Thanh niên, số 4A, đường Phạm 
Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, 

quận 1 (TP Hồ Chí Minh).
Ban tổ chức chương trình 

“Chuyến xe mùa xuân năm 
2023” đã ra thông báo để thanh 
niên công nhân quê ở các tỉnh 
nói trên đăng ký chuyến xe 
miễn phí về quê đón tết từ ngày 
17.11 đến hết ngày 25.12.2022, 
qua kênh đăng ký trực tuyến 
tại đường link: https://tinyurl.
com/chuyenxemuaxuan, hoặc 
đăng ký trực tiếp tại Văn phòng 
Trung tâm hỗ trợ Thanh niên 
công nhân TP Hồ Chí Minh tại 
các địa chỉ, gồm: Khu lưu trú 
công nhân Sadeco, đường Bùi 
Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7 (liên hệ chị  

Thi - số điện thoại 0347817774 
hoặc anh Tuyển - số điện thoại 
0335057569); đường số 13, Khu 
chế xuất Linh Trung 1, phường 
Linh Trung, TP Thủ Đức (liên 
hệ với chị Thương - số điện 
thoại 0366059614); Khu dân cư 
Tân Tạo mở rộng, ấp 2, đường 
số 4, xã Tân Kiên, huyện Bình 
Chánh (liên hệ anh Hiếu - số 
điện thoại 0902026360).

Sau thời gian thông báo 
đăng ký, Trung tâm hỗ trợ 
Thanh niên công nhân TP Hồ 
Chí Minh sẽ lên danh sách, rà 
soát và cấp vé cho thanh niên 
công nhân để về quê từ ngày 
4 - 15.1.2023.              BẢO MINH

Tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân năm 2023”

(BĐ) - Nhân kỷ niệm 40 
năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), 
Hội đồng hương An Nhơn tại 
TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 
chương trình “Gặp gỡ các thế 
hệ thầy và trò An Nhơn” với sự 
tham dự của các thầy cô giáo đã 
và đang công tác tại các trường 
ở An Nhơn hiện sinh sống tại 
TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp mặt, Hội đồng 
hương An Nhơn cùng các thế hệ 

thầy và trò An Nhơn đang sinh 
sống tại TP Hồ Chí Minh cùng 
nhau ôn lại truyền thống tôn sư 
trọng đạo của dân tộc và tri ân 
các nhà giáo đã giảng dạy, bồi 
dưỡng nhiều thế hệ học sinh 
An Nhơn trưởng thành, ổn định 
cuộc sống tại TP Hồ Chí Minh, 
tích cực tham gia các hoạt động 
của Hội đồng hương An Nhơn, 
Hội đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh, chung tay 
hướng về quê nhà An Nhơn - 

Bình Định, đóng góp xây dựng 
quê hương phát triển như ngày 
hôm nay. 

Dịp này, các thành viên 
của Hội đồng hương An Nhơn 
đóng góp kinh phí hơn 50 triệu 
đồng để tặng quà tri ân các thầy 
giáo, cô giáo đã góp phần dìu 
dắt các thế hệ học trò An Nhơn 
vững bước trên con đường lập 
thân, lập nghiệp tại TP Hồ 
Chí Minh.

                              BẢO MINH

Gặp mặt các giáo viên An Nhơn ở TP Hồ Chí Minh



12 CHỦ NHẬT, 20.11.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình ĐịnhTRONG NƯỚC

Trong giai đoạn phát triển mới của 
đất nước, Thủ tướng Chính phủ tin 
tưởng đội ngũ nhà giáo sẽ khắc phục 
mọi khó khăn, thách thức, trở thành 
người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu 
cho người học...

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam là dịp chúng ta tri ân hơn 1,6 triệu 
nhà giáo trên cả nước và biết bao thế hệ 
thầy giáo, cô giáo luôn cống hiến thầm 
lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục thế 
hệ tương lai. Đây là phát biểu của Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam diễn ra sáng 19.11 tại Hà Nội. Sự 
kiện do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước và Chính phủ, sau hơn 40 năm 
xây dựng và phát triển, hiện nay cả 
nước hiện có hơn 1,6 triệu nhà giáo 
đang làm việc trong cả hai khối công 
lập và ngoài công lập, từ mầm non tới 
đại học, phổ thông đến hệ thống dạy 
nghề. Có hơn 900 nghìn nhà giáo nghỉ 
hưu vẫn có nhiều đóng góp ở các góc 
độ khác nhau cho giáo dục. Có gần 115 
nghìn giáo sinh đang học tập trong các 
trường đại học và cao đẳng sư phạm 
trong cả nước, là nguồn dự bị bổ sung 
quan trọng cho đội ngũ nhà giáo trong 
tương lai. Đội ngũ đông đảo các nhà 
giáo đang tích cực tham gia vào các 
tổ chức chính trị xã hội, từ Quốc hội, 
HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam, các 
hội và liên hiệp hội, các tổ chức xã hội, 
họ là lực lượng có chuyên môn, hiểu 
biết và có trách nhiệm trong các hoạt 
động của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từng nói: “Học trò tốt hay xấu là do thầy 

Thủ tướng: Mỗi thầy cô giáo phải 
thực sự là hình mẫu cho người học 

giáo, cô giáo tốt hay xấu”. Mỗi thầy, cô 
giáo phải xem nhiệm vụ giáo dục là cao 
cả, đặt toàn bộ tâm huyết, lương tâm và 
trách nhiệm vào công việc với phương 
châm xuyên suốt là lấy học sinh làm 
trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy 
cô giáo làm động lực; là người truyền 
cảm hứng, lòng yêu nước; chấp nhận sự 
khác biệt, tôn trọng sự đa dạng, phát huy 
cao nhất sở trường, năng khiếu của mỗi 
học sinh, tất cả vì học sinh thân yêu.

Thủ tướng mong các thầy cô luôn đề 
cao ý thức rèn đức - luyện tài, yêu nghề - 
yêu người; không ngừng học tập, tu 
dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, 
nâng cao trình độ chuyên môn; năng 
động, có cách tiếp cận mới trong dạy và 

học; tích cực ứng dụng khoa học công 
nghệ, mang lại luồng gió mới với sức 
thuyết phục cao trong mỗi bài giảng, qua 
đó góp phần bồi dưỡng thế hệ tương lai 
của đất nước vừa hồng vừa chuyên.

Trong giai đoạn phát triển mới của 
đất nước, Thủ tướng Chính phủ tin 
tưởng với nỗ lực lớn hơn, quyết tâm 
cao hơn, nhiệt huyết nhiều hơn, tinh 
thần đoàn kết và trách nhiệm hơn, đội 
ngũ các nhà giáo sẽ khắc phục mọi khó 
khăn, thách thức, phấn đấu trở thành 
người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu 
cho người học, để nghề dạy học luôn 
được tôn vinh, là nghề cao quý nhất 
trong những nghề cao quý, vì tương lai 
của đất nước.                           (Theo VOV)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng đội ngũ nhà giáo sẽ khắc phục mọi khó khăn, thách thức, trở thành 
người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học.

Năm 2023, mục tiêu 
GDP bình quân  
đầu người đạt  
khoảng 4.400 USD

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 
Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
vừa ký ban hành Nghị quyết số 68/2022/
QH15 về kế hoạch phát triển KT-XH 
năm 2023.

Theo nghị quyết, tốc độ tăng tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 
6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 
khoảng 4.400 USD; tỷ trọng công nghiệp 
chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 
25,4 - 25,8%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu 
dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. Tốc 
độ tăng năng suất lao động xã hội bình 
quân khoảng 5 - 6%...

Về nhiệm vụ, tiếp tục ưu tiên giữ 
vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, 
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh 
tế. Tập trung phòng, chống, kiểm soát  
dịch bệnh. 

Thực hiện chính sách tài khóa mở 
rộng, trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm 
hiệu quả, tăng cường kỷ luật tài chính, 
chống thất thu; triệt để tiết kiệm, chống 
lãng phí; rà soát để sớm đưa các nguồn 
lực chưa khai thác hiệu quả vào phục 
vụ phát triển KT-XH…  (Theo Lao Động)

nhân dân cả nước, đến các địa phương, 
cơ quan, đơn vị, DN, tổ chức tôn giáo, 
đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp 
tích cực, đồng cam cộng khổ, chung tay, 

Ngày 19.11, tại Nhà Tang lễ TP HCM, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trang 
trọng tổ chức họp mặt tưởng niệm 
đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy 
sinh trong đại dịch Covid-19.

Xúc động bày tỏ lòng thành kính, 
chia buồn sâu sắc với các gia đình có 
người hy sinh, tử vong trong đại dịch 
Covid-19, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhắc 
lại khoảng thời gian khốc liệt của thành 
phố khi đại dịch Covid-19 đã cướp đi 
sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán 
bộ, chiến sĩ; hàng chục nghìn gia đình 
vĩnh viễn mất đi người thân yêu, hàng 
nghìn đứa trẻ bỗng trở nên mồ côi cha, 
mẹ hoặc cả cha và mẹ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 
thành phố gửi lời tri ân sâu sắc đến 

Tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì dịch Covid-19
đồng hành cùng thành phố vượt qua 
dịch bệnh. Tri ân cán bộ, nhân viên y tế, 
chiến sĩ LLVT, cán bộ của hệ thống chính 
trị các cấp đã khắc phục mọi khó khăn, 
bất chấp nguy hiểm, xông pha vào tâm 
dịch, chiến đấu kiên cường, làm việc 
quên mình để chăm lo, bảo vệ sức khỏe 
của nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết 
tâm chính trị, thành phố sẽ tiếp tục tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn 
chế tối đa các trường hợp tử vong do 
dịch bệnh; quan tâm thực hiện đầy đủ 
các chế độ, chính sách đối với các gia 
đình có thân nhân đã tử vong, đảm bảo 
an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía 
sau vì khó khăn. 

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dâng 
hương tưởng niệm đồng bào qua đời vì dịch 
Covid-19.                                                        Ảnh: Tiền Phong

Ngày 19.11 tại công viên Văn Miếu, 
UBND TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) 
phối hợp tổ chức khánh thành Dự án 
Đường sách TP Cao Lãnh, nhân kỷ niệm 
40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và sự 
kiện TP Cao Lãnh được ghi danh vào 
mạng lưới học tập toàn cầu của UNESCO.

Dự án được UBND TP Cao Lãnh thực 
hiện với 19 gian hàng, phân bố dọc hai 
bên trục chính đường nội bộ công viên, 
bao gồm: 6 gian hàng sách, 2 gian hàng 
thư quán, 8 gian hàng văn hóa phẩm, 
lưu niệm, 1 khu triển lãm, trưng bày, 1 
gian hàng cà phê sách, 1 văn phòng ban 

điều hành cùng với khu vực sân khấu.
Đây là đường sách đầu tiên của Đồng 

bằng sông Cửu Long và là đường sách 
thứ 5 trong cả nước.

Chia sẻ về dự án, ông Võ Phan 
Thành Minh, Chủ tịch UBND TP Cao 
Lãnh cho biết, với nhiều hoạt động 
phong phú, thành phố mong muốn 
đường sách thực sự trở thành điểm đến 
thân thiện, là lựa chọn hàng đầu của 
du khách trong cả nước khi đến tham 
quan tại Đồng bằng sông Cửu Long để 
qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du 
lịch của địa phương, đồng thời là nơi 

Khánh thành đường sách đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long

nuôi dưỡng tình yêu sách và văn hóa 
đọc trong nhân dân.             (Theo SGGP)

Người dân và du khách tham quan Đường sách  
TP Cao Lãnh. 

Tại cuộc họp tình hình KT-XH  
TP HCM năm 2022 và kế hoạch phát 
triển KT-XH năm 2023, Giám đốc Sở 
Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, 
sau nhiều nỗ lực với sự hỗ trợ của trung 
ương, đến nay thành phố đã giảm bớt 
khó khăn về cung ứng xăng dầu. Thời 
điểm “căng” nhất TP HCM có 137 cửa 
hàng thiếu xăng, còn tính đến chiều 
18.11 chỉ còn 18 cửa hàng thiếu. Mặt 
khác, tình hình sản xuất công nghiệp 
vẫn là điểm sáng của thành phố thời 
gian qua.

Về các giải pháp thực hiện trong thời 
gian tới, ông Vũ cho rằng cần tập trung 
hỗ trợ mạnh hơn nữa đối với chính sách 
vĩ mô, trong đó có việc tiếp cận dòng 
vốn sản xuất.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Văn 
Thinh cho biết qua nắm bắt tình hình 
lao động, đối với 285 DN có số lao động 
trên 200 người thì có 159 DN tuyển dụng 
hơn 8.200 người, tập trung ở các nhóm 
ngành dệt may, cơ khí và chế biến lương 
thực, thực phẩm. Dự kiến những tháng 
sắp tới thị trường lao động trên địa bàn 
thành phố sẽ tuyển thêm từ 30.000 - 
40.000 người.

Trước tình hình có nhiều DN cắt 
giảm lao động, Sở đã phối hợp với 
LĐLĐ, BHXH thành phố cùng với các 
địa phương để làm việc với các chủ DN 
và đề nghị có phương án bố trí lại lao 
động, thực hiện các chính sách đảm bảo 
quyền lợi cho người lao động. Ngoài ra, 
Sở cũng phối hợp với các đơn vị đảm 
bảo kết nối, giới thiệu việc làm cho 
người lao động.         (Theo tienphong.vn)

“Cơn khát” xăng dầu 
tại TP HCM đã hạ nhiệt
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Sáng 19.11, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc 
hội Việt Nam đã đến Sân bay quốc 
tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh, 
bắt đầu thăm chính thức Vương quốc 
Campuchia và dự Đại hội đồng Liên 
Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 
(AIPA-43) theo lời mời của Chủ tịch 
Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ 
tịch Hội đồng Liên Nghị viện các quốc 
gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng 
Samrin, từ ngày 19 - 22.11.2022.

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo 
đã tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, 
trong không khí của “Năm hữu nghị 
Việt Nam - Campuchia, Campuchia - 
Việt Nam 2022” kỷ niệm 55 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 
hai bên nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến 
thăm chính thức đầu tiên tới Vương 
quốc Campuchia của Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch 
Quốc hội Việt Nam; tin tưởng chuyến 
thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy 
quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp 
tác toàn diện giữa hai nước cũng như 
cơ quan lập pháp hai nước phát triển 
lên một tầm cao mới, vì sự phồn vinh 
của mỗi nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự 
phát triển của quan hệ Việt Nam - 
Campuchia trong thời gian qua. Hai 
bên khẳng định quyết tâm củng cố và 
phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đưa 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
thăm chính thức Campuchia, dự AIPA-43

hợp tác song phương ngày càng đi vào 
chiều sâu, thực chất và hiệu quả; coi đó 
là yêu cầu khách quan tất yếu đối với 
cả hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh 
việc trao đổi đoàn ở tất cả các cấp; tạo 
điều kiện thuận lợi và tìm những biện 
pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác trong 
các lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm 
năng như thương mại - đầu tư, ngân 
hàng, nông nghiệp, trồng cây công 
nghiệp, giáo dục và đào tạo, thông tin 
truyền thông, giao thông vận tải, văn 
hóa và giao lưu nhân dân…, khuyến 
khích các hoạt động thương mại, dịch 
vụ và hợp tác giữa các địa phương, 

nhất là các địa phương ở khu vực biên 
giới hai nước.

Ngay sau khi kết thúc hội đàm, hai 
Chủ tịch Quốc hội đã ký kết Bản ghi 
nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam 
và Quốc hội Campuchia và chứng kiến 
ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thư ký 
Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc 
hội Campuchia.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương 
Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao 
Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa 
tại Đài độc lập, đặt vòng hoa tại Tượng 
đài Cố quốc vương Norodom Sihanouk 
và đặt vòng hoa tại Tượng đài hữu nghị 
Campuchia - Việt Nam. (Theo VOV.VN)

Chủ tịch Quốc hội hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và 
Quốc hội Campuchia.                           Ảnh: VOV

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh 
tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần 
thứ 29 đã khép lại trưa 19.11 với Tuyên 
bố chung của các nhà lãnh đạo kinh tế 
APEC nhấn mạnh quyết tâm đẩy mạnh 
hợp tác phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, 
kết nối toàn diện.

Bế mạc Hội nghị 
Cấp cao APEC 
lần thứ 29

Australia phát triển vắc xin ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường 

ĐH Sydney và Viện Centenary của 
Australia đã phát triển một loại vắc xin 
dạng nhỏ mũi có thể giúp cơ thể tăng 
cường khả năng bảo vệ trước vi rút gây 
bệnh Covid-19 và giảm thiểu sự lây 
truyền của vi rút.

Báo cáo kết quả thử nghiệm tiền 
lâm sàng đối với loại vắc xin mới này 
đã được công bố trên tạp chí Nature 
Communications. Nghiên cứu trên chuột 

cho thấy, vắc xin cấu trúc dưới phân tử 
khi kết hợp với protein gai đột biến của 
vi rút SARS-CoV-2 và thành phần tá 
dược Pam2Cys có thể tạo ra các kháng 
thể trung hòa đáng kể chống lại vi rút, 
với sự gia tăng phản ứng của tế bào T 
trong phổi và hệ hô hấp. 

(Theo VTV.VN)

Australia phát triển vắc xin ngừa Covid-19 
dạng nhỏ mũi.             Ảnh: The Drug Target Review

Số người chết trong vụ nổ khí gas 
xảy ra ngày 19.11, tại một tòa nhà chung 
cư trên đảo Sakhalin, thuộc vùng Viễn 
Đông của Nga, đã tăng lên 9 người.

Vụ nổ mạnh nói trên xảy ra trong 
một tòa nhà chung cư 5 tầng ở khu 
Tymovskoye vào khoảng 5 giờ 30 phút 
(giờ Moskva) ngày 19.11. Theo thông 
tin ban đầu, một bình gas đã phát nổ tại 
một trong những căn hộ ở đây, khiến 

các tầng từ 1 đến 5 bị sập. 
Trước đó, ngày 18.11, tại TP 

Sulaymaniyah, thuộc vùng Kurdistan 
của Iraq, bình gas dùng để sưởi ấm bị 
rò rỉ, gây ra vụ nổ khiến tòa nhà 3 tầng 
đổ sập, 15 người chết và hơn 10 người 
bị thương.   (Theo Vietnam+, TTO)

l Sáng 19.11, các điểm bỏ phiếu 
trên toàn Malaysia đã mở cửa đón 
người dân tham gia bỏ phiếu nhằm 
chọn ra các nghị sĩ khóa mới. Ước tính 
khoảng 21 triệu cử tri sẽ đi bầu cử 
trong bối cảnh có những lo ngại rằng 
thời tiết xấu có thể làm gián đoạn hoạt 
động bỏ phiếu tại một số khu vực.
l Lực lượng Tên lửa chiến lược 

của Nga đã phóng thử thành công tên 
lửa đạn đạo liên lục đia (ICBM) phóng 
từ silo RS-28 Sarmat, Chỉ huy Lực lượng 
Tên lửa chiến lược Nga - Thượng tướng 
Sergey Karakayev cho hay ngày 18.11.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát 
biểu tại cuộc họp báo.                          Ảnh: TTXVN

TIN VẮN 

“Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc 
tập trận chung trên không hôm 19.11, 
với oanh tạc cơ chiến lược B-1B của 
Không quân Mỹ được tái triển khai 
trên bán đảo Triều Tiên”, Hội đồng 
Tham mưu trưởng Liên quân Hàn 
Quốc ( JSC) cho biết trong tuyên bố 
ngày 19.11.

Một số máy bay tiên tiến nhất 
trong lực lượng không quân Mỹ và 
Hàn Quốc, bao gồm tiêm kích tàng 

hình F-35, cũng tham gia tập trận.
Oanh tạc cơ chiến lược B-1B không 

còn mang vũ khí hạt nhân, nhưng được 
Không quân Mỹ mô tả là “xương sống 
lực lượng máy bay ném bom tầm xa 
của Mỹ”, có thể tấn công mọi nơi trên 
thế giới.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau 
khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo 
xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17. 

(Theo VnExpress.net)

Mỹ tái triển khai oanh tạc cơ chiến lược tới Hàn Quốc

Oanh tạc cơ B-1B Mỹ triển khai đến đảo Guam trên 
Thái Bình Dương hồi tháng 6.2022.                 Ảnh: USAF

Nổ bình gas làm sập nhà ở Nga và Iraq, 
24 người thiệt mạng

Hiện trường vụ nổ khí gas ở Nga, sáng 19.11. 
Ảnh: themoscowtimes

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau 
khi hội nghị kết thúc, Thủ tướng Thái 
Lan Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh Hội 
nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 
29 đã kết thúc thành công. Thủ tướng 
Prayut Chan-o-cha nói đây là một thành 
công chung của tất cả các nền kinh tế 
cùng tất cả những người có liên quan tới 
hội nghị này, tất cả những người đã liên 
tục làm việc miệt mài suốt tuần qua trong 
bối cảnh tình hình thế giới bất ổn, từ đó 
giúp thúc đẩy sự tăng trưởng và tương 
lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong Tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 
14 - 19.11, Thái Lan đã chào đón các nhà 
lãnh đạo APEC và phu nhân, phu quân, 
cùng hơn 5.000 khách mời cùng đội ngũ 
báo chí, truyền thông nước ngoài.

(Theo TTXVN)

ICBM RS-28 Sarmat.                    Ảnh: Tass

l Bộ Quốc phòng Nga hôm 18.11 
tố binh lính Ukraine thực hiện một 
chuỗi các “tội ác chiến tranh”, trong đó 
có hành vi sát hại các tù binh người Nga.
l Ngày 18.11, hãng hàng không 

LATAM Airlines thông báo một trong 
những máy bay chở khách của hãng 
đã gặp sự cố va chạm trên đường băng 
tại Sân bay quốc tế Jorge Chavez ở thủ 
đô Lima của Peru, khiến 2 người thiệt 
mạng và 1 người bị thương.

(Theo VOV.VN, TTXVN)







16 CHỦ NHẬT, 20.11.2022
toasoanbaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

n Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI  n  Phó Tổng biên tập: NGUYỄN THỊ BÍCH SƯƠNG - NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA  n Tòa soạn: NGUYỄN PHÚC - MỸ NHUNG 
n Tòa soạn: 84 Phạm Hùng - TP Quy Nhơn - Email: toasoanbaobinhdinh@gmail.com n  Báo điện tử: www.baobinhdinh.vn - Email: baobinhdinh1@gmail.com 
n Phòng Hành chính - Trị sự: 0256.3812559 n Quảng cáo: 0256. 3822279 n Phát hành: 0256.3823740 n Chế bản tại Tòa soạn Báo Bình Định
n In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định  n  Giấy phép hoạt động báo chí in số 1767/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26.9.2012.           Giá: 3.000 đồng

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

Đẹp

KHÁM PHÁ

NASA lần đầu ghi lại được cảnh một ngôi sao bắt đầu hình thành

Kiểu áo chỉ dài cỡ ngang hông này sẽ giúp “ăn gian” chiều 
dài đôi chân, từ đó, tổng thể vóc dáng của chị em thêm cao 
ráo. Không chỉ cải thiện chiều cao tốt, áo dáng lửng còn trẻ 
trung và hiện đại, xứng đáng để chị em bổ sung vào tủ đồ 
cho mùa đông năm nay. Dưới đây là những set áo khoác 
dáng lửng sành điệu, chị em hãy tham khảo để biết cách 
chinh phục item xu hướng này nhé!

(Theo giadinh.net)

Diện áo khoác lửng 

Kính viễn vọng không gian James 
Webb ( JWST) của NASA đã ghi lại 
được khoảnh khắc đầu tiên của một 
ngôi sao rất trẻ trong vũ trụ. Đây là 
lần đầu tiên con người quan sát được 
quá trình này.

Các nhà khoa học tại NASA đặt 
tên tiền sao này là L1527. “Tiền sao” 
(Protostar) được dùng để chỉ một ngôi 
sao rất trẻ vẫn còn ở giai đoạn tập hợp 
khối lượng từ đám mây phân tử sinh ra 
nó. Giai đoạn tiền sao là giai đoạn sớm 
nhất trong quá trình tiến hóa thành ngôi 
sao (Star).

Hình ảnh trông giống như một vụ 
nổ trong không gian cho thấy những 
đám mây bụi bao quanh ngôi sao chỉ 
mới 100 nghìn năm tuổi. Đó là một ngôi 
sao rất trẻ, bởi hầu hết các ngôi sao mà 
con người từng khám phá có từ 1 tỷ đến  

Bức ảnh ấn tượng của tiền sao L1527 mà kính viễn 
vọng không gian James Webb (JWST) của NASA ghi lại.

10 tỷ năm tuổi.
Đặc điểm đáng kinh ngạc nhất là 

những đám mây màu lam và cam được 
tạo ra khi vật chất bắn ra khỏi tiền sao 
và va chạm với vật chất xung quanh nó. 
Các khu vực màu xanh lam là nơi bụi 
mỏng nhất. Lớp bụi càng dày thì càng 
ít ánh sáng xanh thoát ra ngoài, tạo ra 
các điểm màu cam.

Vì tiền sao còn quá trẻ nên NASA coi 
nó là lớp 0, là giai đoạn sớm nhất của 
quá trình hình thành sao. L1527 chưa 
có một đặc điểm thiết yếu của các ngôi 
sao là tạo ra năng lượng của chính nó 
thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân. 
Hình dạng của nó cũng không ổn định 
mà chỉ có dạng như một khối khí nhỏ 
có độ nóng cao.

“Tiền sao này vẫn còn một chặng 
đường dài trước khi trở thành một ngôi 
sao. Sau khi tiếp tục thu thập khối lượng, 
lõi của nó dần dần nén lại và tiến gần 

hơn đến phản ứng tổng hợp hạt nhân 
ổn định”, theo NASA.

Bức ảnh ghi được cho thấy L1527 
đang làm điều đó. Đám mây phân tử 
xung quanh được tạo thành từ bụi và 
khí dày đặc trông như thể “đang bắn ra” 
nhưng thực tế là “được hút” về trung 
tâm tiền sao.

Khi nó tăng thêm khối lượng và nén 
hơn nữa, nhiệt độ lõi của nó sẽ tăng 
lên, cuối cùng đạt đến ngưỡng để phản 
ứng tổng hợp hạt nhân bắt đầu và bắt 
đầu hành trình lịch sử tới một ngôi sao  
chính thức.

Các nhà khoa học ở NASA cho biết 
bước tiến này sẽ cung cấp “một cửa sổ” 
mới để quan sát về Mặt trời và Hệ Mặt 
trời trông như thế nào trong giai đoạn 
sơ khai.

(Theo TTO)

Sa Pa được mệnh danh 
là xứ sở thần tiên vào 
mùa đông của Việt Nam

Hình ảnh Sa Pa tuyệt đẹp trong những ngày tuyết rơi.

Trong bài viết giới thiệu những điểm đến 
ngắm tuyết rơi đẹp nhất châu Á, tạp chí du 
lịch  nổi tiếng The Travel phải thừa nhận 
rằng Nepal là điểm đến hàng đầu của châu 
Á khi nói đến các cuộc phiêu lưu vào mùa 
đông vì đây là quê hương của đỉnh Everest.

Tuy vậy, với những ai muốn khám phá 
mùa đông bên ngoài các sườn núi của 
Nepal thì có thể thỏa sức trải nghiệm vì 
châu Á còn có các điểm đến được phủ 
đầy tuyết đáng kinh ngạc khác. Trong đó, 
có Sa Pa của Việt Nam.

Không phải ai cũng biết sẽ có tuyết ở 
Việt Nam vào mùa đông. Hình ảnh tuyết phủ 
trắng thị trấn Sa Pa chắc chắn sẽ gây ngạc 
nhiên với nhiều người. Khi tìm kiếm ảnh trực 
tuyến về điểm đến này, người ta thường 
thấy những ngọn núi và thung lũng được 
bao phủ bởi cây xanh. Vì thế, một số người 
sẽ ngạc nhiên khi thấy tuyết rơi ở Sa Pa.

“Vào mùa đông, thị trấn chuyển từ 
màu xanh sang màu trắng, thu hút những 
ai muốn có cảm giác thư thái lên đỉnh 
Fansipan hoặc núi Hàm Rồng” - tạp chí 
du lịch nổi tiếng miêu tả và gọi nơi đây là 
“xứ sở thần tiên đáng kinh ngạc vào mùa 
đông của Việt Nam”.

Ngoài Sa Pa, một điểm du lịch khác để 
ngắm tuyết cũng gây ngạc nhiên không 
kém Sa Pa là đỉnh Puncak Jaya ở tỉnh 
Papua, Indonesia. Tuyết rơi ở Đông Nam 
Á đương nhiên là không thể ấn tượng 
như ở khu vực dãy Himalaya nhưng nó 
thực sự rất đặc biệt. Và bởi không dễ để 
săn tuyết tại hai đất nước được cho là có 
khí hậu nhiệt đới, nên việc thưởng tuyết 
rất đáng để trải nghiệm.          (Theo TNO)




