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“Đại tiệc” đãi công 
chúng yêu mỹ thuật

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH  
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022:

Tăng kết nối, giới thiệu 
sản phẩm OCOP đến  
du khách

Đêm 24.12, đông đảo người dân đến nhà thờ Giáo xứ Chánh Tòa Quy Nhơn để cùng hòa chung vào niềm hân hoan với bà con giáo dân và mong muốn Giáng sinh ấm áp, cuộc sống của mọi người được an lành, 
hạnh phúc hơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ảnh: HỒNG PHÚC

TP Hồ Chí Minh - tỉnh Bình Định 
hướng tới phát triển du lịch văn hóau11

Báo chí phải đồng hành với lợi ích 
quốc gia, dân tộc

u 3

vui tươi, 
an lành

Trải qua một năm vẫn còn đó những khó khăn do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bất ổn chính 

trị, kinh tế thế giới, những ngày cuối năm này, 
hòa cùng niềm vui Giáng sinh của bà con giáo dân, 
nhiều người cũng cầu mong đón một mùa Noel và 

năm mới ấm áp, vui tươi, an lành.

Giáng sinh

Sáng mãi tinh thần  
“Lúc trẻ xung phong, 
tuổi già gương mẫu”

l

l

Thành công đến 
từ tinh thần  

ham học hỏi và 
lòng kiên trì

u8

Nông dân Nguyễn Ngọc Sang:
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Bình Định

Đảm bảo an toàn thực phẩm tết 
Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023

(BĐ) - Ngày 22.12, UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch triển 
khai công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm (ATTP) nhằm hạn 
chế tối đa các vụ ngộ độc thực 
phẩm dịp tết Nguyên đán Quý 
Mão và Lễ hội Xuân 2023.

Theo đó, tăng cường thanh 
tra, kiểm tra liên ngành từ 
tỉnh đến cấp huyện, xã; tập 
trung vào nhóm sản xuất 
tiêu thụ nhiều trong dịp Tết 
và lễ hội có yếu tố nguy cơ 
cao, các cơ sở, làng nghề chế 
biến thực phẩm. Huy động 
tối đa các kênh truyền thông 
phổ biến, tuyên truyền các 
quy định pháp luật về ATTP 
cũng như các kiến thức trong 
lựa chọn, bảo quản, chế biến 
và tiêu dùng thực phẩm đến  

người dân.
Đối tượng kiểm tra là các 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 
doanh, nhập khẩu thực phẩm, 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
kinh doanh thức ăn đường 
phố, tập trung vào những cơ 
sở sản xuất, kinh doanh các 
mặt hàng thực phẩm được sử 
dụng nhiều trong dịp Tết và 
các lễ hội, như: Thịt và các sản 
phẩm từ thịt, bia, rượu, nước 
giải khát, bánh, mứt, kẹo, phụ 
gia thực phẩm... 

Trong đó, các đoàn kiểm 
tra liên ngành cấp tỉnh kiểm 
tra những cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, nhập khẩu thực phẩm 
với số lượng lớn, các chợ đầu 
mối, siêu thị, trung tâm thương 
mại, cơ sở giết mổ, vận chuyển 

thực phẩm; đồng thời kiểm 
soát chặt chẽ hoạt động buôn 
lậu, hàng giả, hàng không bảo 
đảm chất lượng, hàng hết hạn 
sử dụng. Các đoàn kiểm tra 
liên ngành cấp huyện, xã thực 
hiện kiểm tra đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống trên địa 
bàn quản lý. Thời gian kiểm tra 
là từ ngày ban hành Kế hoạch 
cho đến hết ngày 12.3.2023.

Bên cạnh đó, các cơ sở điều 
trị phải chuẩn bị sẵn sàng 
phương án, lực lượng thường 
trực, phương tiện, thuốc, vật 
tư, hóa chất để cấp cứu, điều 
trị, giảm thiểu ảnh hưởng khi 
có ngộ độc thực phẩm xảy ra 
trên địa bàn tỉnh.       THẢO YÊN

Yêu cầu niêm yết giá vé xe 
dịp Tết năm 2023

(BĐ) - Sở GTVT có văn 
bản yêu cầu các đơn vị kinh 
doanh vận tải trên địa bàn 
tỉnh phải niêm yết giá cước 
trên xe theo quy định; không 
tùy tiện tăng giá cước, phụ 
thu giá cước trong dịp cao 
điểm vận tải Tết.

Sở GTVT đề nghị các đơn 
vị kinh doanh vận tải trên địa 
bàn niêm yết đầy đủ thông 
báo về luồng tuyến, chuyến 
lượt, giờ xe chạy, giá vé... để 
hành khách được biết. 

Cụ thể, giá vé Tết chiều từ 
TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, 
Cần Thơ, Tây Ninh, Bến Tre 
về TP Quy Nhơn, các huyện, 
thị xã thuộc tỉnh từ ngày 7 - 
9.1 (từ ngày 16 tháng Chạp 
đến hết ngày 18 tháng Chạp) 
phụ thu không quá 40% giá 
vé ngày thường; từ ngày 10.1 
đến hết ngày 21.1 (từ ngày 19 
tháng Chạp đến hết ngày 30 
tháng Chạp), phụ thu không 
quá 60% giá vé ngày thường. 

Chiều từ TP Quy Nhơn, 
các huyện,  thị  xã thuộc 

tỉnh đi TP Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Bình Phước,  
Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, 
Cần Thơ, Tây Ninh, Bến Tre 
từ ngày 22.1 đến hết ngày 
24.1.2023 phụ thu không quá 
30% giá vé ngày thường; từ 
ngày 25.1 đến ngày 6.2.2023 
phụ thu không quá 60% giá vé  
ngày thường. 

Giá vé các chiều từ tỉnh 
Bình Định đi các tỉnh Tây 
Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng 
Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên 
Huế và ngược lại vào các 
ngày cao điểm trước và sau tết 
Nguyên đán 2023 đều không 
phụ thu quá 40% giá vé ngày 
thường. Giá vé chiều từ tỉnh 
Bình Định đi các tỉnh Nghệ 
An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải 
Phòng, Quảng Ninh trong các 
ngày kể trên không phụ thu 
quá 50% giá vé ngày thường.  

Các tuyến nội tỉnh phụ 
thu không quá 30% giá vé 
ngày thường từ ngày 10.1 đến 
31.1.2023 (từ ngày 19 tháng Chạp 
đến hết ngày 10 tháng Giêng). 

HẢI YẾN

Tặng 1.459 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo 
TP Quy Nhơn và TX Hoài Nhơn 

Tặng thẻ BHYT cho người cận nghèo của TP Quy Nhơn.   Ảnh: N.T

(BĐ) - Chiều 24.12, tại TP 
Quy Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh 
nhân nghèo tỉnh phối hợp với 
UBND TP Quy Nhơn tổ chức 
trao 1.459 thẻ BHYT với tổng 
giá trị hưởng lợi hơn 1,3 tỷ 
đồng cho người dân thuộc hộ 
cận nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn của TP Quy Nhơn và  
TX Hoài Nhơn. 

Tổng số tiền mua thẻ là 
282 triệu đồng, do Hội Đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh và nhóm thiện 
nguyện Nghĩa tình quê hương 
(TP Hồ Chí Minh) tài trợ. 

Theo Hội Bảo trợ bệnh nhân 
nghèo tỉnh, chuẩn bị cho năm 
2023, Hội đã vận động nhà 
hảo tâm tài trợ hơn 767 triệu 
đồng để mua 6.359 thẻ BHYT 
với tổng giá trị hưởng lợi hơn 
5 tỷ đồng tặng hộ cận nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn trong 
toàn tỉnh, giúp họ có điều kiện 

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh 
triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BĐ) - Sáng 24.12, Đoàn 
Khối DN tỉnh đã tổ chức hội 
nghị tổng kết công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên năm 
2022; triển khai nhiệm vụ  
năm 2023.

Năm 2022, công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên Khối 
DN tỉnh đã có sự phát triển 
tích cực, các chương trình, 
hoạt động như: Tháng Thanh 
niên, kỷ niệm 91 năm Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Thanh niên tình nguyện 
hè… luôn được các cấp bộ 
Đoàn trong Khối hưởng ứng, 
thu hút đông đảo ĐVTN  
tham gia. 

Cụ thể, trong phong trào 
Thanh niên tình nguyện, các 
cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc 
Khối đã tổ chức tặng 1.580 
suất quà trị giá gần 750 triệu 

đồng; nhận đỡ đầu 8 em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn 
do dịch Covid-19; thực hiện 
công trình “Thắp sáng đường 
quê” với 1 km đường điện tại 
xã Bok Tới (huyện Hoài Ân), 
tổng kinh phí xây dựng hơn  
10 triệu đồng; tổ chức nhiều 
đợt ra quân vệ sinh môi 
trường và trồng 3.745 cây 
xanh tại nhiều địa phương…

Năm 2023, với chủ đề 
“Năm chuyển đổi số các hoạt 
động của Đoàn”, Đoàn Khối 
DN tỉnh sẽ phát huy vai trò 
của thanh niên trong công 
cuộc chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ số; tăng cường bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức cho 
cán bộ Đoàn; ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
quản lý đoàn viên… 

CHƯƠNG HIẾU

TIN VẮN
 UBND tỉnh đã có quyết 

định công nhận các huyện, 
thị xã, thành phố đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục, xóa mù 
chữ năm 2022. Cụ thể, công 
nhận 11/11 huyện, thị xã, 
thành phố đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 
tuổi. Công nhận 11/11 huyện, 
thị xã, thành phố đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học, 
mức độ 3. Công nhận 11/11 
huyện, thị xã, thành phố đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục THCS; 
trong đó, 10/11 huyện, thị xã, 
thành phố đạt chuẩn phổ cập 
mức độ 2; huyện Vĩnh Thạnh 
đạt chuẩn phổ cập mức độ 1. 
Công nhận 11/11 huyện, thị 
xã, thành phố đạt chuẩn xóa 
mù chữ, mức độ 2. 

MAI HOÀNG

 Đội Đoàn Thanh niên xã 
Mỹ Châu đạt giải nhất Hội thi 
Thanh niên khởi nghiệp góp 
phần xây dựng nông thôn mới 
năm 2022, do Huyện Đoàn Phù 
Mỹ tổ chức tối 23.12. Tham gia 

hội thi có 4 đội thuộc Đoàn 
Thanh niên các xã: Mỹ Đức, Mỹ 
Thắng, Mỹ Quang và Mỹ Châu, 
là 4 xã chuẩn bị về đích nông 
thôn mới và nông thôn mới 
nâng cao. VĂN TỐ

 Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện Tây Sơn tổ chức 
nghiệm thu, trao nhà Đại 
đoàn kết cho hộ nghèo Đinh 
Rôn ở làng Cam, thôn Đồng 
Sim, xã Tây Xuân, ngày 23.12. 
Ngôi nhà mới có diện tích  
42 m2, tổng kinh phí xây 
dựng 60 triệu đồng; trong đó 
Quỹ Vì người nghèo MTTQ 
Việt Nam tỉnh, huyện hỗ trợ 
50 triệu đồng, xã Tây Xuân hỗ 
trợ 5 triệu đồng. 

MỘC MIÊN

 Hưởng ứng Tết Nhân 
ái năm 2023, sáng 23.12, Hội 
CTĐ TP Quy Nhơn phối hợp 
với Hội ngành Cửa Bình Định 
và Hội CTĐ huyện Vân Canh 
tổ chức tặng 60 suất quà (mỗi 
suất 300 nghìn đồng) cho 

người dân làng Canh Thành, 
xã Canh Hòa, huyện Vân Canh; 
trao ủng hộ thêm gần 2 triệu 
đồng cho 2 trẻ em bị bệnh vảy 
nến nặng của làng. NGỌC NGA

 Ngày 24.12, Phòng Tư 
pháp huyện Tây Sơn phối hợp 
với UBND xã miền núi Vĩnh An 
tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
Luật Hôn nhân và gia đình cho 
đồng bào dân tộc thiểu số ở 
các làng Kon Mon, Kon Giọt 1 
và làng Xà Tang, xã Vĩnh An. 

TÍN TRỌNG

 UBND tỉnh vừa ký quyết 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực trật tự 
ATGT đường bộ đối với ông 
V.Đ.N. (SN 1976, ở khu phố 
Công Chánh, thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy Phước), với 
số tiền 35 triệu đồng, đồng 
thời tước GPLX xe 23 tháng vì 
điều khiển ô tô khi trong hơi 
thở có nồng độ cồn ở mức 
0,442 miligam/lít khí thở. 

N. QUÍ

chăm sóc sức khỏe, góp phần 
cùng địa phương bảo đảm an 
sinh xã hội trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo tỉnh đã 
tiếp nhận số tiền tài trợ mua 

thẻ BHYT và gửi Bằng tri ân 
Tấm lòng vàng đến Hội Đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ 
Chí Minh cùng nhóm thiện 
nguyện Nghĩa tình quê hương.                   

NGỌC TÚ

Hơn 1,8 tỷ đồng tài trợ học bổng 
phát triển giáo dục và kỹ năng

(BĐ) - Tổ chức Vòng tay 
Thái Bình (Pacific  Links 
Foundation) tiếp tục tài trợ 
cho tỉnh Bình Định dự án Học 
bổng phát triển giáo dục và kỹ 
năng, triển khai thực hiện cho 
học sinh, sinh viên 4 huyện, 
thị xã, thành phố: Quy Nhơn, 
Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ.

Theo quyết định của UBND 
tỉnh, dự án này triển khai 
thực hiện từ nay đến ngày 
31.8.2023, với hơn 1,8 tỷ đồng 
(vốn viện trợ không hoàn lại 
hơn 1,6 tỷ đồng, vốn đối ứng 
của tỉnh hơn 170 triệu đồng).

Dự án hỗ trợ học bổng cho 
các học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn nhằm giảm 

thiểu nguy cơ bỏ học và nâng 
cao chất lượng học tập. Tư vấn 
các kỹ năng sống cần thiết, 
hướng dẫn kỹ năng tự học 
tiếng Anh qua mạng và truyền 
thông nâng cao nhận thức về 
việc bảo vệ bản thân trước 
các nguy cơ mua bán người… 
Giúp học sinh tham gia dự án 
có cơ hội phát triển kỹ năng 
mềm, hiểu biết về kiến thức 
nghề nghiệp, kiến thức xã hội 
và áp dụng vào cuộc sống. Bên 
cạnh đó, tổ chức trại hè định 
hướng tương lai và hỗ trợ kinh 
phí cho một số học sinh xuất 
sắc, tiêu biểu tham dự trại hè 
và khóa học tiếng Anh.

MAI HOÀNG
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Bình Định

Ấm áp, vui tươi
Noel là một trong những 

ngày lễ trọng của đồng bào giáo 
dân. Trên nhiều tuyến đường, 
từng cửa hiệu đều trang trí cây 
thông Noel, ông già Noel cùng 
đèn màu rực rỡ. Tại các nhà 
thờ, không khí nhộn nhịp, vui 
tươi đã hiện diện cả tuần nay 
với những bài thánh ca vang 
lên hằng đêm, các tiểu cảnh 
tái hiện hang đá nơi Chúa Hài 
Đồng ra đời được thiết kế sinh 
động, đẹp mắt...

Ông Lê Hoài Ân, Chủ tịch 
Hội đồng Giáo xứ Gò Thị (xã 
Phước Sơn, huyện Tuy Phước), 
cho biết: Toàn giáo xứ có 
khoảng 1.000 giáo dân. Năm 
nay, dịch Covid-19 đã được 
khống chế, cộng với đời sống 
của bà con giáo dân ngày một 
nâng cao, nên việc đón Giáng 
sinh ở Giáo xứ rất vui tươi và 
nhộn nhịp. Giáo xứ đã làm một 
hang đá rất quy mô, cùng nhiều 
tiểu cảnh tạo cảnh quan lung 
linh để khách có thể thỏa thích 
tham quan.

Tương tự, mọi công tác 
chuẩn bị cho lễ Giáng sinh 
cũng đã được Giáo xứ Phù Cát 
(thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 
Cát) hoàn tất trước một tuần. 
Ông Hồ Ngọc Cát, chức việc 
Giáo xứ Phù Cát, chia sẻ: Hai 
năm qua, do dịch Covid-19 
nên các chương trình của lễ 
Giáng sinh được rút gọn. Năm 
nay, ngoài chuẩn bị chu đáo 
cho khâu khánh tiết, trang 
trí, vào đêm 24.12, Giáo xứ tổ 
chức chương trình văn nghệ; 
giáo dân đến nhà thờ đọc 
kinh, cầu nguyện và tham dự 
thánh lễ. Đặc biệt, những ngày 
gần đây, lượng người dân đến 
tham quan nhà thờ rất đông, 
khiến không khí Giáng sinh 
rất rộn ràng. 

Từ lâu, Giáng sinh không 
chỉ là ngày lễ của giáo dân, mà 
đã trở thành dịp để mọi người 
hòa chung niềm vui, mong cầu 
an lành, hạnh phúc. Cũng vì 
vậy mà những ngày qua, rất 
nhiều người dân đã đến các 

“
Giáng sinh vui tươi, an lành

Trải qua một năm vẫn còn đó những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bất ổn chính trị, kinh tế 
thế giới, những ngày cuối năm này, hòa cùng niềm vui Giáng sinh của bà con giáo dân, nhiều người cũng cầu mong 
đón một mùa Noel và năm mới ấm áp, vui tươi, an lành.

Đồng bào giáo dân 
trong tỉnh thời gian qua luôn 
chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và các quy định 
của địa phương; tích cực thi 
đua lao động, sản xuất vươn 
lên trong cuộc sống và tham 
gia đóng góp tích cực vào các 
phong trào thi đua yêu nước 
của địa phương, nhất là phong 
trào Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa, Chung 
sức xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh NGUYỄN THỊ PHONG VŨ

nhà thờ để cùng hòa chung 
vào niềm hân hoan với bà con 
giáo dân. Đó là biểu hiện thực 
tế sinh động về một đời sống 
sinh hoạt tín ngưỡng chan hòa, 
cởi mở trong cộng đồng. 

Tranh thủ sau giờ làm, 
hai vợ chồng chị Nguyễn Thị 
Thanh An (ở phường Lê Lợi, TP 
Quy Nhơn) dẫn hai con nhỏ đi 
dạo nhà thờ Giáo xứ Chánh Tòa 
Quy Nhơn. Chị An vui vẻ cho 
biết: “Cả nhà chọn đi buổi chiều 
vì lúc này nhà thờ ít người, trời 
cũng đỡ lạnh hơn, vi vu đi dạo 
và chụp ảnh thoải mái. Đây 
cũng là dịp để chúng tôi cho 
hai con biết được không khí của 
một ngày lễ lớn của người Công 
giáo trong năm, cũng như được 
nhận biết, tiếp xúc với cuộc 
sống xung quanh”.

Không phải là giáo dân 
nhưng nhiều gia đình rất 
thích thú với lễ Giáng sinh. Bà 
Nguyễn Thị Nhung (ở phường 
Nhơn Hòa, TX An Nhơn) chia 
sẻ: “Năm nào dịp này tôi cũng 
đến nhà thờ để cùng chung 
niềm vui với bà con giáo dân 

và mong muốn một mùa Giáng 
sinh ấm áp, cuộc sống của nhà 
nhà, người người an lành, hạnh 
phúc hơn”.

Từ ngày 23.12, không khí 
náo nức đón Giáng sinh đã tràn 
ngập khắp các giáo xứ, nhà thờ 
trên địa bàn TP Quy Nhơn. 
Đặc biệt, từ chiều 24.12, trên 
các tuyến đường dẫn đến nhà 
thờ Giáo xứ Chánh Tòa Quy 
Nhơn đều ken dày người và 
xe. Trong khuôn viên nhà thờ 
cũng có rất đông người dân 
tham quan, vui chơi. 

Ông Vũ Đình Thắng, 
Trưởng Ban Trật tự Giáo xứ 
Chánh Tòa Quy Nhơn, cho 
biết: Đại lễ Giáng sinh năm nay 
đến trong không khí rất vui 
tươi, nên Giáo xứ tổ chức rất 
nhiều hoạt động cho cả đồng 
bào trong và ngoài Công giáo. 
Ban Trật tự của Giáo xứ cũng 
tích cực phối hợp với các lực 
lượng chức năng của thành 
phố và địa phương đảm bảo 
ANTT trong và ngoài nhà thờ, 
để người dân đi tham quan 
được vui vẻ, an toàn. 

Sống tốt đời, đẹp đạo
Với phương châm sống tốt 

đời, đẹp đạo, cùng với các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh, thời 
gian qua đồng bào giáo dân đã 
tích cực hưởng ứng các phong 
trào thi đua yêu nước, góp 
phần vào sự phát triển KT-XH 
ở địa phương.

Trong năm 2022, đồng bào 
Công giáo tỉnh Bình Định đã 
tích cực tham gia các phong 
trào thi đua, cuộc vận động do 
Trung ương Ủy ban Đoàn kết 
Công giáo Việt Nam và Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam 
phát động, như: Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh; Ngày Vì người 
nghèo; Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam; Bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu; Toàn dân tham gia 
phòng, chống dịch Covid-19... 
Riêng lĩnh vực xây dựng đời 
sống văn hóa, đã có hơn 85% 
khu dân cư có đông đồng bào 
giáo dân sinh sống được công 
nhận là Khu dân cư văn hóa, 
hơn 90% gia đình giáo dân đạt 

danh hiệu Gia đình văn hóa. 
Trên lĩnh vực phát triển 

kinh tế, đời sống của đồng bào 
giáo dân ngày càng phát triển, 
bộ mặt của các xứ đạo ngày 
càng khởi sắc. Cộng đoàn các 
nữ tu tổ chức các hoạt động góp 
phần giải quyết việc làm cho 
người nghèo, giảm nghèo bền 
vững; tham gia xã hội hóa công 
tác giáo dục. Đặc biệt là tích cực 
làm công tác nhân đạo từ thiện 
với nhiều kết quả nổi bật như: 
Đóng góp 950 triệu đồng vào 
quỹ khuyến học và hỗ trợ học 
phí cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn; xây dựng 2 căn 
nhà tình thương; thăm, tặng  
10 tấn gạo, hàng nghìn suất quà 
trị giá 550 triệu đồng cho các 
trường hợp khó khăn... 

Trong mùa Giáng sinh năm 
nay, hầu hết các giáo xứ đều tổ 
chức các hoạt động thăm, tặng 
quà các trường hợp khó khăn, 
không phân biệt lương - giáo.

Ông Nguyễn Cho, Phó Chủ 
tịch Thường trực Ủy ban Đoàn 
kết Công giáo Việt Nam tỉnh, 
bày tỏ: Đón mùa Giáng sinh 
2022, đồng bào Công giáo trong 
tỉnh với tinh thần kính Chúa, 
yêu nước và phương châm sống 
tốt đời, đẹp đạo sẽ tiếp tục đoàn 
kết, giúp đỡ nhau xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an 
lành, góp phần vào công cuộc 
đổi mới, củng cố khối đại đoàn 
kết toàn dân.              HỒNG PHÚC

Nhiều gia đình đến nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Quy Nhơn để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc trong mùa Giáng sinh.   Ảnh: H.PHÚC

(BĐ) - Sáng 24.12, Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư 
ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
phối hợp với BVĐK Thu Phúc tổ 
chức chương trình Tình nguyện 
mùa Đông năm 2022 - Xuân tình 
nguyện năm 2023 tại xã Hoài Sơn 
(TX Hoài Nhơn).

Tại chương trình, Ban tổ chức 

đã trao tặng 100 suất quà (nhu 
yếu phẩm) cho 100 hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, gia đình 
chính sách và học sinh. Ngoài ra, 
Đoàn y, bác sĩ BVĐK Thu Phúc 
còn tổ chức khám bệnh và cấp 
thuốc miễn phí cho 200 người 
dân tại địa phương. Tổng giá trị 
hỗ trợ gần 35 triệu đồng.

Đây là hoạt động chào mừng 
thành công Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XII, thể hiện vai trò 
xung kích tình nguyện của thanh 
niên, gửi gắm tình cảm, sự chia 
sẻ của tuổi trẻ trong tỉnh đối với 
người dân, thanh thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn..             

DUY ĐĂNG

Chương trình Xuân tình nguyện năm 2023

(BĐ) - Ngày 24.12, tại Bệnh 
viện Bình Định (TP Quy Nhơn), 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo 
tỉnh phối hợp với Bệnh viện 
Trung ương Huế tổ chức khám 
sàng lọc miễn phí bệnh tim 
mạch cho 380 trẻ em và người 

lớn thuộc các huyện: Tuy Phước, 
Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân 
Canh, Phù Cát, TX An Nhơn và 
TP Quy Nhơn.

Kết quả, phát hiện 38 trường 
hợp cần phẫu thuật sớm, trong 
đó có 19 trẻ em và 19 người lớn.

Theo kế hoạch, ngày 25.12, 
chương trình tiếp tục diễn ra tại 
BVĐK khu vực Bồng Sơn, khám 
cho người dân có nguyện vọng 
của các huyện: An Lão, Hoài Ân, 
Phù Mỹ và TX Hoài Nhơn.      

NGỌC NGA

Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

(BĐ) - Ngày 24.12, tại thôn 
Hội Vân, xã Cát Sơn, huyện Phù 
Cát, Đoàn cơ sở Công ty Điện 
lực Bình Định (PC Bình Định) 
phối hợp cùng Đoàn Thanh niên 
xã Cát Sơn thực hiện công trình 
“Thắp sáng đường quê”, với tổng 
chiều dài 1 km đường dây, 21 bộ 
bóng đèn chiếu sáng, tổng kinh 
phí thực hiện công trình 20 triệu 
đồng do PC Bình Định hỗ trợ.

Cùng ngày, Đoàn cơ sở 
PC Bình Định cũng tiến hành 
sửa chữa, lắp đặt miễn phí 
hệ thống điện sinh hoạt gia 
đình cho 10 hộ nghèo, gia 
đình chính sách khó khăn tại 

thôn Hội Vân. 
Theo kế hoạch, các hoạt động 

tri ân khách hàng được tổ chức 
thực hiện tập trung trong tháng 
12.2022 và tháng 1.2023, với 
nhiều nội dung thiết thực hướng 
đến khách hàng sử dụng điện 
như: Tặng thẻ Bảo hiểm an toàn 
điện; tuyên truyền tiết kiệm điện; 
hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt hệ thống 
điện sinh hoạt; vệ sinh trạm biến 
áp cho khách hàng DN; thắp 
sáng đường quê; thăm hỏi, hỗ 
trợ người già neo đơn, các hộ gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn thiệt 
hại do thiên tai… với tổng số tiền 
hơn 700 triệu đồng.         HẢI YẾN 

Điện lực Bình Định chi hơn 700 triệu 
đồng tri ân khách hàng 
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Bình Định

Tăng kết nối, giới thiệu 
sản phẩm OCOP đến du khách

Như đã thông tin, Sở Du lịch vừa phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức hội nghị Quảng 
bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch. Báo Bình Định trích giới thiệu một số ý kiến tham luận 
của đại biểu liên quan vấn đề này.

Thiếu các kênh liên kết, quảng bá, nhiều sản phẩm OCOP của Bình Định chưa đến được với du khách.                          Ảnh: LÊ NA

ÔNG TRẦN VĂN THANH, 
GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH: 
Tạo điều kiện để du khách 
tham quan, tìm hiểu, 
trải nghiệm và mua sắm

Việc quảng bá, kết nối sản 
phẩm OCOP gắn với phát triển 
du lịch là hướng đi cần thiết và 
quan trọng, vừa góp phần đa 
dạng hóa các loại hình du lịch, 
vừa phát triển kinh tế, quảng 
bá sản phẩm địa phương và 
mang lại nhiều trải nghiệm 
hấp dẫn cho du khách. 

Để làm được điều đó, theo 
tôi trước hết cần tập trung 
thực hiện các giải pháp sau: 
Xây dựng các chương trình 
tour, tuyến du lịch đến các 
làng nghề, cộng đồng dân cư, 
hộ sản xuất kinh doanh, các 
cửa hàng bán sản phẩm OCOP 
để du khách tham quan, tìm 
hiểu, trải nghiệm và mua sắm. 
Phối hợp xây dựng hệ thống 
phân phối phù hợp, từng bước 
thiết lập hệ thống giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP của Bình 
Định và gắn với các sản phẩm 
quà tặng, quà biếu, sản phẩm 
đặc sản địa phương trưng bày, 
bán tại các cơ sở kinh doanh 
du lịch (khách sạn, nhà hàng, 
khu, điểm du lịch, cơ sở mua 
sắm đạt chuẩn phục vụ khách 
du lịch…) nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả trong 
thúc đẩy kết nối cung - cầu  
sản phẩm.

Bên cạnh đó, tăng cường 
hoạt động quảng bá các sản 
phẩm OCOP gắn liền với 

phát triển du lịch, hội chợ, 
triển lãm sản phẩm OCOP; tổ 
chức các điểm giới thiệu và 
bán sản phẩm tại các khu du 
lịch, khu dân cư, tại các siêu 
thị, chợ truyền thống, trung 
tâm hành chính. Gắn kết DN 
làm du lịch và các chủ thể sản 
xuất sản phẩm OCOP trong 
tuyên truyền, quảng bá du lịch 
cộng đồng gắn với chương 
trình OCOP của địa phương, 
góp phần xây dựng sản phẩm 
du lịch cộng đồng đa dạng,  
độc đáo.

ÔNG NGUYỄN HOÀNG VŨ, 
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 
DU LỊCH BÌNH ĐỊNH: 
Tạo dấu ấn riêng biệt
trong các câu chuyện

Bên cạnh việc kinh doanh lữ 
hành, các đơn vị cần kết nối và 
tạo cơ hội để có thể kết hợp phát 
triển cùng các DN kinh doanh 
sản phẩm OCOP. Cần phối hợp 
thực hiện công tác tuyên truyền 
về ý nghĩa của sản phẩm OCOP 
gắn với du lịch cộng đồng, cũng 
như bố trí các quầy giới thiệu 

sản phẩm OCOP tại những 
điểm đến trung tâm như nhà 
ga, sân bay, khu thương mại…, 
để có thể dễ dàng tiếp cận với 
du khách hơn. 

Hiệp hội sẽ kêu gọi các 
thành viên là những người 
tiên phong sử dụng và quảng 
bá sản phẩm OCOP, thông qua 
các chương trình quà tặng hay 
có thể lan truyền sử dụng rộng 
rãi các sản phẩm hơn trong gia 
đình hoặc qua các mối quan hệ 
cộng đồng. Ngoài ra, các sản 
phẩm OCOP của địa phương 

cần phải sáng tạo và không 
ngừng nâng cao về chất lượng, 
cho ra những sản phẩm đặc 
sắc nhất, tạo dấu ấn riêng biệt 
trong các câu chuyện liên quan 
đến sản phẩm, được như thế sẽ 
dễ tiếp cận khách hàng, dễ tiêu 
thụ sản phẩm hơn.

ÔNG PHAN TUẤN HOÀNG, 
TRƯỞNG PHÒNG VH-TT 
TP QUY NHƠN: 
Sẽ tổ chức nhiều hoạt 
động văn hóa, ẩm thực, 
quảng bá du lịch, giới 
thiệu sản phẩm OCOP

Trong thời gian tới, để giới 
thiệu và kết nối các sản phẩm 
OCOP gắn với phát triển du 
lịch hiệu quả, thành phố sẽ tổ 
chức nhiều hoạt động văn hóa, 
ẩm thực, quảng bá du lịch, 
giới thiệu sản phẩm OCOP địa 
phương nhân dịp lễ, tết tại các 
điểm du lịch. Phối hợp với Sở 
Công Thương và các sở, ngành 
liên quan trong việc lựa chọn, 
phát triển các điểm giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP tại các khu, 
điểm du lịch trên địa bàn thành 
phố. Chỉ đạo, triển khai kết nối 
các chương trình, tour, tuyến du 
lịch để đưa du khách đến tham 
quan, mua sắm tại khu quảng 
bá, giới thiệu và liên kết tiêu thụ 
các sản phẩm OCOP gắn với du 
lịch, các cửa hàng OCOP, nhà 
hàng, khách sạn trên địa bàn 
thành phố và trải nghiệm tại 
các cơ sở sản xuất các sản phẩm 
OCOP. Hỗ trợ kết nối các điểm 
trưng bày bán sản phẩm OCOP 
tại các tỉnh, thành trong cả nước, 
đưa những sản phẩm đặc trưng 
của Quy Nhơn tới người dân và 
du khách.                             LÊ NA

Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện 
văn hóa du lịch Ninh Thuận 2022

Tối 22.12, tại Công viên Ninh 
Chữ, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh 
Thuận, UBND huyện Ninh Hải 
tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ lướt 
ván diều quốc tế và các sự kiện 
văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh 
Thuận năm 2022.

Tuần lễ lướt ván diều quốc 
tế và các sự kiện văn hóa du lịch 
Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022 
là chuỗi các hoạt động hưởng 
ứng của huyện Ninh Hải nhằm 
khích lệ và thúc đẩy ngành du 
lịch có thêm động lực vượt 
qua khó khăn, phát triển, đón 
thêm khách du lịch quốc tế. Hoạt 
động này nhằm góp phần xây 
dựng hình ảnh Ninh Hải là 
điểm đến an toàn, thân thiện, 
hấp dẫn du khách trong nước 
và quốc tế.  

Với điều kiện thiên nhiên lý 
tưởng, huyện Ninh Hải được 
tỉnh Ninh Thuận chọn là địa 
điểm đăng cai nhiều cuộc thi 
lướt ván diều trong và ngoài 

Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu 
trở thành điểm du lịch 
đẳng cấp quốc tế

12,6 triệu du khách đã đến 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 
năm 2022, tăng gần 263% so 
với cùng kỳ, trong đó khách 
quốc tế là 158 nghìn lượt. 
Theo thống kê, du khách nước 
ngoài chủ yếu là người châu 
Á, gồm: Nhật, Hàn Quốc, một 
số nước ASEAN, tiếp đến là 
Nga, Belarus, Kazakhstan, Mỹ, 
Canada, Trung Đông...

Tổng thu du lịch của địa 
phương năm nay đạt 13.029 
tỷ đồng, tăng 128% so với 
cùng kỳ. 

Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu triển khai nhiều giải 
pháp nhằm phục hồi du lịch 
sau Covid-19, nhờ đó duy trì 
tốc độ tăng trưởng khá. Bên 
cạnh đó, tỉnh làm việc với đại 
diện của các hãng lữ hành 
quốc tế từ thị trường Ấn Độ, 

Singapore khảo sát du lịch tàu 
biển tại các cảng trên địa bàn 
TX Phú Mỹ và TP Vũng Tàu. 

Tỉnh xác định mục tiêu 
sẽ trở thành trung tâm du 
lịch chất lượng cao, đẳng 
cấp quốc tế, trung tâm giải 
trí và nghỉ dưỡng xứng tầm 
quốc tế. Hiện nay, địa phương 
đang hình thành các khu du 
lịch chất lượng cao, tầm vóc 
quốc tế. Tỉnh cũng đã và 
đang tập trung xây dựng 
môi trường du lịch an toàn, 
chất lượng, tập trung đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất, hạ 
tầng giao thông và xây dựng 
các công trình dịch vụ đẳng 
cấp, thương hiệu nổi tiếng 
cả trong và ngoài nước nhằm 
phục vụ cho việc đón khách 
du lịch đến với địa phương....

(Theo VnE)

nước như: Cuộc thi lướt ván 
diều quốc tế Kiteboard Tour 
Asia 2016, Festival Lướt ván diều 
Ninh Chữ 2019. Sự kiện lướt ván 
diều quốc tế năm 2022 diễn ra 
với sự tham gia của 70 VĐV đến 
từ 15 quốc gia trên thế giới.

Trong chương trình lễ hội đặc 
sắc sẽ diễn ra các sự kiện như: 
Ngày hội sắc màu, Đêm nhạc hội 
EDM, trình diễn thời trang người 
mẫu nhí, Lễ hội mai vàng Vĩnh 
Hy, gian hàng trưng bày giới thiệu 
sản phẩm OCOP...        (Theo VOV)

Tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các  
sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022.
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Bình Định

Nói không với hủ tục
Tảo hôn là một trong những 

hủ tục ảnh hưởng lớn nhất đến 
các nữ sinh; tác động tiêu cực 
đến sức khỏe, khiến tương lai 
bấp bênh. Khi đang học lớp 9, 
Đinh Thị Nga (SN 2002, dân 
tộc Bana, ở xã Bok Tới, huyện 
Hoài Ân; hiện là sinh viên lớp 
CĐ K14 Công nghệ - Thông tin, 
khoa Điện tử - tin học, Trường 
CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Quy 
Nhơn) chứng kiến nhiều bạn 
nữ cùng trang lứa dần kết hôn, 
sinh con; cha mẹ Nga cũng mai 
mối, muốn Nga cưới chồng.

“Ở quê tôi, người lớn 
thường có quan niệm cho con 
tiền sắm vàng, làm của hồi 
môn cưới chồng tốt hơn nhiều 
so với việc cho con ăn học. 
Ngoài ra, cha mẹ đặt đâu, con 
phải ngồi đấy, nhất là con gái. 
Với họ, con gái không cần học 
nhiều, chỉ cần lập gia đình, lo 
cho chồng con thôi”, Nga kể.

Tương tự, chứng kiến nhiều 
bạn bè mình gác lại sách vở, 
lấy chồng khi tuổi mới 16 - 17, 
sau đó lại tâm sự về khó khăn 
khi lấy chồng quá sớm, Vũ Thị 
Tâm (SN 2005, dân tộc Bana, ở 
xã Canh Hòa, huyện Vân Canh; 
học sinh lớp 12A4 Trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú THPT 

Thay đổi nếp nghĩ, thay đổi cuộc đời
Với lối tư duy mới, hiện đại, 
văn minh hơn, nhiều nữ 
sinh người dân tộc thiểu số 
có những thay đổi tích cực 
trong cuộc sống. Các bạn 
nói không với hủ tục lạc 
hậu, quyết tâm học tập, rèn 
luyện bản thân, hướng đến 
cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tâm (trái) và Loan (phải) cùng đọc sách, trao đổi 
kiến thức sau giờ học.                                                      Ảnh: D.L Nga cùng bằng khen “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021 do Tỉnh đoàn trao tặng.                                                            Ảnh: NVCC

Bình Định) trăn trở nhiều về 
hủ tục tảo hôn. “Lấy chồng khi 
tâm lý chưa sẵn sàng, các bạn 
phải gánh vác việc nội trợ, làm 
lụng để trang trải cho gia đình 
nên chịu nhiều cú sốc và áp 
lực. Nhìn vào đó, em nhận ra, 
hủ tục này cần được xóa bỏ 
và tự dặn bản thân thay vì lập 
gia đình khi chưa đủ tuổi, em 
cần học tập, rèn giũa bản thân 
để hướng đến cuộc sống hạnh 
phúc hơn”, Tâm chia sẻ.

Không chỉ tảo hôn, bất bình 
đẳng giữa nam và nữ cũng 
ảnh hưởng đến cuộc sống của 
các nữ sinh dân tộc thiểu số 
(DTTS). Tận mắt chứng kiến 
người thân chịu thiệt thòi vì 
điều này, em Đinh Thị Mỹ 
Loan (SN 2005, dân tộc Bana,  

ở thị trấn An Lão, huyện An 
Lão; học sinh lớp 12A1 Trường 
Phổ thông Dân tộc nội trú 
THPT Bình Định) tâm sự: 
“Ngay từ nhỏ, em đã biết nỗi 
lòng của những phụ nữ trong 
gia đình khi phải làm nhiều 
việc vất vả hơn, hoặc có 
người dù không muốn nhưng 
vẫn phải cưới chồng sớm… 
Điều này khiến em buồn và 
mong sao nữ giới, nhất là 
những phụ nữ người DTTS 
được đối xử bình đẳng hơn”.

Sống tốt hơn với 
nếp nghĩ mới

Khao khát một cuộc sống 
mới tốt đẹp hơn, những nữ 
sinh DTTS từng bước vượt 
qua nếp nghĩ cũ. Thay vì “buộc 

mình” với quan niệm lạc hậu, 
các em quyết tâm vươn lên, gạt 
bỏ định kiến, dốc sức học tập, 
theo đuổi đam mê.

Quyết định sống xa gia 
đình, làm quen với môi trường 
mới để rèn luyện bản thân và 
tiếp cận với nếp sống hiện 
đại, Vũ Thị Tâm ngày càng tự 
tin, dám nói lên suy nghĩ của 
mình. Cô nàng còn là gương 
mặt quen thuộc trong các 
chương trình ngoại khóa, đạt 
nhiều giải thưởng trong các 
cuộc thi TDTT do trường tổ 
chức và được cử tham gia Hội 
khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. 

Tâm bày tỏ, nhờ việc tiếp 
xúc với bạn bè, thầy cô, có 
nhiều kiến thức bổ ích, Tâm 
càng thêm tin rằng, nữ giới 

cũng có quyền được thể hiện 
mình và cần được khuyến 
khích nếu mong muốn được 
trau dồi, chuẩn bị kỹ lưỡng 
cho tương lai, thay vì nhắm 
mắt đưa chân theo những lề 
lối đã cũ. Nhờ vậy, cô nữ sinh 
nhỏ nhắn như được tiếp thêm 
động lực phấn đấu, chinh 
phục ước mơ được khoác trên 
mình bộ quân phục ngành CA.

Tâm chia sẻ: “Ngoài giờ học 
trên lớp, em thường tự học đến 
khoảng 23 giờ hằng ngày để 
nắm chắc bài vở. Bên cạnh đó, 
em tìm thêm tài liệu, hướng 
dẫn trên mạng để củng cố kiến 
thức. Em nghĩ, càng cố gắng 
bao nhiêu, cuộc sống sau này 
của em sẽ càng tốt đẹp hơn 
bấy nhiêu”.

Tương tự, lựa chọn theo 
đuổi con đường học vấn dù 
người thân và bạn bè không 
thực sự ủng hộ, Nga gặp nhiều 
trở ngại. Thế nhưng, cô bạn 
nỗ lực để gạt bỏ định kiến. 
Năm học 2020 - 2021, Nga đạt 
danh hiệu “Sinh viên giỏi” cấp 
trường, “Sinh viên 5 tốt” cấp 
tỉnh và được Tỉnh đoàn tặng 
bằng khen vì thành tích xuất 
sắc trong thực hiện phong trào 
thanh niên… Không những 
thế, Nga còn thường xuyên 
hiến máu, tham gia hoạt động 
tình nguyện ở các địa phương 
vùng sâu, vùng xa.

“Em từng đối mặt với nhiều 
định kiến vì là người DTTS. 
Vì muốn chứng minh với gia 
đình rằng em hoàn toàn có thể 
sống tốt hơn, hạnh phúc hơn 
với lựa chọn của mình nên em 
luôn cố gắng từng ngày. Với 
em, không gì hạnh phúc hơn 
việc được tự mình quyết định 
cuộc sống”, Nga trải lòng.

DƯƠNG LINH

Lá Xanh Handmade Workshop  
(ở Hà Nội) do chị Vũ Ánh (SN 1986) 
thành lập, chuyên tái chế quần áo cũ 
thành những sản phẩm hữu ích trong 
gia đình, mang lại giá trị về kinh tế 
gắn với bảo vệ môi trường sống.

Không gian Lá Xanh là những 
góc may vá với các thiết bị như máy 
may, que đan, móc len và các loại 
vải... Lá Xanh tổ chức những buổi 
làm thủ công như may vá, học đan, 
móc len và thêu; thu hút nhiều em 
nhỏ và phụ huynh cùng đến khâu 
tay bóng dạ lông cừu, tết vòng tay, 
may ba lô vải rút dây… Đây cũng là 
nơi kết hợp tổ chức những buổi trao 
đổi, thực hành với những người làm 
thủ công khác như làm sổ, thú bông, 
ghép áp vải.

Sau khoảng 3 tháng hoạt động, 
chị Ánh đã triển khai lớp “Gieo hạt 
trạm tái chế” - dự án kết hợp niềm 
yêu thích may vá với tái chế quần 
áo cũ nhằm giải quyết nguồn rác 
thải từ thời trang. Đến đây, học viên 
tự mang nguyên vật liệu và được 
hướng dẫn miễn phí cách sử dụng 
máy may, kỹ thuật may cơ bản, quy 
trình làm một sản phẩm…; từ đó 
tự thiết kế những mẫu sản phẩm 
đơn giản theo ý muốn. Với các sản 
phẩm được hướng dẫn trong khóa 

Ra mắt mô hình “Phân 
loại rác tại hộ gia đình” 
tại xã Bình Tường

“Gieo hạt” tái chế để lan tỏa lối sống xanh

học, người tham gia có thể bắt đầu 
tự điều hành một “trạm tái chế” của 
riêng mình, vừa thỏa mãn đam mê 
may vá, vừa có thể tạo nguồn thu 
nhập mới từ “rác thải” quần áo cũ.

Tuy vậy, tái chế cũng có những 
khó khăn nhất định như việc định 
giá đầu ra cho sản phẩm, vì thời 
gian làm ra một sản phẩm tái chế 
khá lâu, chi phí sản xuất cao thì khó 
cạnh tranh trên thị trường, trong 
khi các sản phẩm may mới mẫu mã 
đa dạng và giá rẻ hơn. Nhu cầu sử 

dụng đồ tái chế còn 
rất thấp, nguồn nhân 
l ự c  k h ô n g  n h i ề u 
bởi  không phải  ai 
học cũng muốn làm  
tái chế. 

Kiên trì  đi theo 
con đường đã chọn, 
Lá Xanh vẫn tiếp tục 
dự án “Gieo hạt trạm 
tái chế” và làm cầu 
nối giữa các trạm để 
cùng nhau lan tỏa 
thông điệp giảm rác 
thải thời trang ngay 
tại chỗ - ngay trong 
chính từng gia đình.

“Sau khóa học, Lá 
Xanh sẽ hỗ trợ giới 

thiệu sản phẩm và kết nối các điểm 
trạm tái chế của học viên tại các khu 
vực. Hy vọng chúng ta sẽ có một 
cộng đồng yêu may vá, yêu tái chế 
và lan tỏa lối sống xanh”, chị Ánh 
cho biết.

Ngoài tổ chức workshop may 
vá, Lá Xanh đang hướng tới những 
sản phẩm xanh, thân thiện với môi 
trường như tái chế quần áo cũ thành 
túi đi chợ, tạp dề, lót ly… nhằm 
truyền cảm hứng sống xanh trong 
cộng đồng.   (Theo phunuvietnam.vn)

Học viên của Lá Xanh có cả người lớn và trẻ em.

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức ra mắt 
mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”, 
truyền thông nâng cao nhận thức cho 
hội viên phụ nữ và thành viên mô hình 
ở xã Bình Tường (huyện Tây Sơn).

Tham gia mô hình có 50 cán bộ, hội 
viên phụ nữ của 3 thôn trên địa bàn 
xã Bình Tường. Các thành viên tham 
gia mô hình sẽ tuyên truyền, vận động 
người thân, cộng đồng dân cư thực hiện 
thu gom rác thải đúng loại, đúng thời 
gian và đúng nơi quy định, gắn với việc 
thực hiện tốt các quy định về xây dựng 
nếp sống văn minh đô thị. 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã 
tặng 150 sọt, thùng rác cho 50 thành 
viên của mô hình (ảnh); đồng thời 
hướng dẫn cách phân loại rác hữu cơ, 
vô cơ, rác thải tái chế; cách xử lý, ủ phân 
hữu cơ, tái chế rác thải.       VĂN PHONG

Ảnh: V.P
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Sáng mãi tinh thần  
“Lúc trẻ xung phong, tuổi già gương mẫu”

Hôm nay (25.12), Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nhiệm kỳ qua, 
các thế hệ cựu TNXP Bình Định đã phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình 
đồng đội; tích cực hưởng ứng, tham gia hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Mái nhà chung của  
cựu TNXP

Thể theo nguyện vọng của 
các cựu TNXP, năm 2007, hội 
cựu TNXP các cấp trong tỉnh 
được thành lập, hoạt động với 
mục tiêu tập hợp lực lượng 
TNXP các thời kỳ vào sinh hoạt 
dưới “mái nhà chung” là Hội 
Cựu TNXP. Với mục tiêu “ở 
đâu có TNXP, ở đó có tổ chức 
hội, có phong trào thi đua và 
có nghĩa tình đồng đội”, đến 
nay toàn tỉnh đã có trên 4.790 
hội viên cựu TNXP các thời kỳ, 
sinh hoạt ở 11 hội cấp huyện và 
115 hội cấp xã.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội 
Cựu TNXP tỉnh luôn bám sát 
nhiệm vụ chính trị của các cấp 
ủy Đảng và chính quyền địa 
phương để xây dựng tổ chức 
Hội phát triển. Đồng thời, cán 
bộ, hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh 
luôn nỗ lực trong phong trào thi 
đua “Cựu TNXP nguyện nêu 
gương sáng, học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” do Trung 
ương Hội Cựu TNXP Việt Nam 
phát động; tích cực hưởng ứng 
các phong trào thi đua yêu 
nước của tỉnh. Hội cũng bám 
sát chức năng, nhiệm vụ được 
giao, phấn đấu đạt và vượt các 
chỉ tiêu công tác đề ra.

Ông Võ Văn Chiến, Chủ 
tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, khẳng 
định: Tuy cuộc sống còn khó 
khăn, vất vả, tuổi cao, sức 
khỏe kém do thương tật, ốm 
đau, nhưng dù ở cương vị công 
tác và hoàn cảnh nào, các cựu 

Hội Cựu TNXP tỉnh bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.                                    Ảnh: Hội Cựu TNXP tỉnh

TNXP đều phát huy tinh thần 
“lúc trẻ xung phong, tuổi già 
gương mẫu”, trở thành những 
hạt nhân tích cực trong thực 
hiện các phong trào thi đua tại 
địa phương và xây dựng gia 
đình hạnh phúc, gương mẫu.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 
qua, có 3 công trình được đầu 
tư xây dựng đã đáp ứng mong 
mỏi, kỳ vọng của các thế hệ 
cựu TNXP trong tỉnh. Đó là 
công trình Đài tưởng niệm liệt 
sĩ TNXP tỉnh Bình Định; Bia 
tưởng niệm ghi công 13 liệt 
sĩ TNXP Đoàn TNXP Quyết 
Thắng phục vụ chiến dịch Mậu 
Thân, hy sinh ngày 11.2.1968 tại 

núi Hòn Đền (thuộc khu phố 
Hội Phú, phường Hoài Hảo, TX 
Hoài Nhơn); tập sách Truyền 
thống lực lượng TNXP tỉnh 
Bình Định (1945 - 2020). Đây là 
những công trình văn hóa, lịch 
sử nhằm tri ân công lao của lực 
lượng TNXP, cũng là ấn tích 
lịch sử nhằm giáo dục truyền 
thống cách mạng cho các thế 
hệ mai sau.

Đoàn kết, vì nghĩa tình 
đồng đội

Tinh thần chủ đạo, xuyên 
suốt trong hoạt động của các 
cấp Hội cũng như các thế hệ 
cựu TNXP trong tỉnh là làm tốt 

vai trò nhân chứng lịch sử, vì 
nghĩa tình đồng đội. Trên cơ sở 
đó, các cấp hội cựu TNXP trên 
địa bàn tỉnh đã chủ động, kết 
nối với các cấp, các ngành, địa 
phương và cơ quan, DN, các 
nhà hảo tâm để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ này.

Theo ông Huỳnh Kim Long, 
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
tỉnh, quá trình thực hiện vai 
trò nhân chứng lịch sử, các 
cấp hội luôn nêu cao tinh thần 
“thận trọng, chính xác, kịp 
thời”. Trong 5 năm qua, Hội 
Cựu TNXP tỉnh đã thẩm định, 
xác nhận, đề nghị chính quyền 
và ngành chức năng các cấp 

Với những thành tích đã 
đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 
2022, Hội Cựu TNXP tỉnh Bình 
Định đã được Chủ tịch nước 
tặng Huân chương Lao động 
hạng ba; Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen cho 1 
cá nhân; Trung ương Hội Cựu 
TNXP Việt Nam tặng 3 cờ thi 
đua xuất sắc và bằng khen 
cho 17 tập thể, 48 cá nhân.

ra quyết định cho thụ hưởng 
chính sách đối với cựu TNXP 
cho 283 người; đề nghị Trung 
ương Đoàn tặng Kỷ niệm 
chương TNXP cho 664 người. 
Dù gặp nhiều khó khăn do tuổi 
cao, sức yếu nhưng các thế hệ 
cựu TNXP trong tỉnh đều nhiệt 
huyết, nhiệt tâm tham gia công 
tác tìm kiếm, quy tập hài cốt 
liệt sĩ. 

Bên cạnh đó, các cấp hội cựu 
TNXP trên địa bàn tỉnh cũng 
luôn đoàn kết, nắm chắc hoàn 
cảnh của từng hội viên để hỗ 
trợ phù hợp khi khó khăn, ốm 
đau, hoạn nạn. Trong 5 năm 
qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã 
tích cực phối hợp với các cơ 
quan, nhà hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt 
động vì nghĩa tình đồng đội 
ý nghĩa, như xây dựng 24 nhà 
nghĩa tình đồng đội trị giá 950 
triệu đồng; tặng 127 sổ tiết kiệm 
trị giá 445 triệu đồng; tặng 20 
con bò giống; thăm, tặng 1.375 
suất quà vào dịp lễ, Tết... Sự 
đoàn kết, chung tay của các thế 
hệ cựu TNXP trong tỉnh đã làm 
nhiều hội viên có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh xúc 
động, ấm lòng.       HỒNG PHÚC

(BĐ) - Ngày 21.12, UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/
KH-UBND về thực hiện chính 
sách BHXH, BHYT, bảo hiểm 
thất nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2025.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu 
thực hiện có hiệu quả các chế 
độ, chính sách BHXH, BHYT; 
tăng nhanh tỷ lệ người tham 
gia BHXH, BHYT, nhất là 
BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình; phấn đấu thực 
hiện mục tiêu BHXH cho mọi 
người lao động và BHYT toàn 
dân. Phấn đấu đến năm 2025 
có 20,5% lao động tham gia 
BHXH, 96,15% dân số tham 
gia BHYT. 

Bên cạnh đó là quản lý, sử 
dụng an toàn và bảo đảm cân 
đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT. 
Xây dựng hệ thống BHXH, 

BHYT h iện  đạ i ,  chuyên 
nghiệp, hiệu quả cao, đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế.

Kế hoạch đề ra các giải 
pháp chủ yếu: Tăng cường chỉ 
đạo thực hiện nghiêm chính 
sách, pháp luật, các chương 
trình, mục tiêu, kế hoạch về 
BHXH, BHYT; tăng cường 
phối hợp thực hiện công tác 
BHXH, BHYT giữa cơ quan 
BHXH, các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; đổi 
mới công tác tuyên truyền; 
tăng cường công tác phát 
triển người tham gia BHXH, 
BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra...

M.LÂM

Hưởng ứng phong trào 
thi đua Cả nước chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ 
lại phía sau, MTTQ các cấp trên 
địa bàn TP Quy Nhơn đã phối 
hợp với các đoàn thể chính trị 
- xã hội tích cực triển khai công 
tác rà soát, hỗ trợ các hộ nghèo, 
hộ chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn về sinh kế. Nhiều mô 
hình giảm nghèo bền vững đã 
được nhân rộng trong thời gian 
qua, như: Giúp hộ nghèo thoát 
nghèo bền vững, Một địa chỉ - 
Một hộ nghèo, Heo đất nghĩa 
tình, Tặng số tiết kiệm, Góp 
vốn quay vòng, Đồng hành 
cùng trẻ em đến trường…

Trong năm 2022, Quỹ Vì 
người nghèo thành phố đã vận 
động được hơn 1,5 tỷ đồng, đạt 
137% kế hoạch. Qua đó, đã hỗ 
trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn 
kết cho hộ nghèo, cận nghèo, 
hộ gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn (tổng kinh phí 
470 triệu đồng), hỗ trợ sửa 
chữa 5 nhà (tổng trị giá 51 triệu 

đồng); hỗ trợ vốn tạo sinh kế 
cho 23 trường hợp (tổng trị giá 
154 triệu đồng); hỗ trợ học sinh 
nghèo vượt khó với tổng số tiền 
157 triệu đồng và các hỗ trợ 
khác trị giá gần 522 triệu đồng. 

“Những hoạt động này đã 
góp phần tích cực vào công tác 
hỗ trợ xóa nghèo của thành phố. 
Đến cuối năm 2022, TP Quy 
Nhơn còn 86 hộ nghèo, giảm 
28 hộ so với năm 2021. Thành 
phố hiện có 8/21 phường, xã 
không còn hộ nghèo”, ông Trần 
Văn Đúng - Trưởng Ban Dân 
vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam TP Quy Nhơn, 
thông tin. 

Hộ ông Nguyễn Trường 
Thiện (51 tuổi, ở khu phố 7, 
phường Ngô Mây) đã thoát 
nghèo nhờ vào nguồn vốn hỗ 
trợ của Quỹ Vì người nghèo TP 
Quy Nhơn. Là nạn nhân chất 
độc da cam, đơn thân nuôi hai 
con bị chậm phát triển trí tuệ, 
nhiều năm liền gia đình ông 
Thiện luôn trong cảnh nghèo 

khó. Số tiền 20 triệu đồng được 
hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo 
thành phố được gia đình dùng 
làm vốn mở tiệm tạp hóa, sắm 
máy bơm xe đạp, mua tủ đông 
bán kem, đá… từng bước ổn 
định thu nhập, có cuộc sống đỡ 
vất vả hơn.

Trong thời gian tới, MTTQ 
các cấp trong thành phố tiếp 
tục phối hợp, phát động thực 
hiện các phong trào thi đua 
yêu nước, các cuộc vận động 
góp phần thực hiện tốt công 
tác giảm nghèo. Trong đó, sẽ 
phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền và các tổ chức thành 
viên huy động nguồn lực hỗ 
trợ hộ nghèo; lồng ghép các 
chương trình, kế hoạch, chính 
sách khuyến khích hỗ trợ phát 
triển sản xuất, kinh doanh với 
hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo vươn 
lên thoát nghèo; kịp thời tuyên 
truyền, biểu dương ý thức vươn 
lên, quyết tâm thoát nghèo của 
hộ nghèo… 

N. MUỘI

Phấn đấu đến năm 2025  
có 20,5% lao động tham gia BHXH, 
96,15% dân số tham gia BHYT

Tích cực chung tay vì người nghèo
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Bình Định

TIN VẮN

Ngoài trạm cân tải trọng cố 
định được đặt tại Trạm CSGT 
Tuy Phước, dọc tuyến  QL 1 còn 
có thêm các tổ tuần lưu để kịp 
thời phát hiện, kiểm tra các ô tô 
tải có dấu hiệu vi phạm về tải 
trọng hoặc cơi nới thành thùng. 
Trong số các xe tải đường dài 
bị dừng kiểm tra ngẫu nhiên, 
không ít phương tiện vi phạm 
về tải trọng. Tài xế, chủ xe đều 
biết vi phạm nhưng vì nhiều lý 
do vẫn bất chấp. “Tôi biết chở 
hàng quá tải là vi phạm, nhưng 
khách thuê chở nguyên chuyến 
nên đành chấp nhận. Trước khi 
bị CSGT Bình Định xử phạt về lỗi 
vi phạm tải trọng, tôi cũng đã bị 
lập biên bản về lỗi tương tự tại 
Bình Thuận”, một tài xế đường 
dài chở hàng trái cây cho biết.

Không chỉ thế, tại những 
tuyến đường nội thành, nhất là 
trong các tuyến đường nội bộ 
thuộc các khu, cụm công nghiệp 
trên địa bàn TP Quy Nhơn, 
lực lượng CSGT cũng đã tăng 
cường tuần lưu, kịp thời phát 
hiện các sai phạm về tải trọng. 
Mới đây, tại tuyến đường trung 
tâm Cụm công nghiệp Nhơn 
Bình (TP Quy Nhơn), tổ công tác 
của Đội CSGT-TT (CA TP Quy 
Nhơn) phát hiện ô tô tải đang lưu 
thông, chuẩn bị chuyển hướng 
vào một DN có dấu hiệu quá 
tải, nên tiến hành dừng xe. Qua 
cân, phát hiện phương tiện này 
đã quá tải trọng cho phép 50%. 
Chủ phương tiện và tài xế bị xử 
phạt hành chính tổng cộng 36 
triệu đồng, tài xế bị tước GPLX 
2 tháng, DN vận tải bị tước phù 
hiệu 2 tháng. 

Chỉ sau hơn 1 tháng của đợt 
cao điểm đảm bảo trật tự ATGT 
dịp Tết năm nay, CSGT toàn tỉnh 
đã xử lý gần 250 trường hợp 

Tăng cường xử lý xe quá khổ, 
quá tải dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa cao, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ có dấu hiệu tái diễn 
trên nhiều tuyến đường trong tỉnh. Trước tình hình này, lực lượng CSGT toàn tỉnh đang tăng cường các biện pháp để 
kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Ô tô tải được đưa đến trạm cân tại Trạm CSGT Tuy Phước để kiểm tra tải trọng.                                                                                       Ảnh: K.A

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

xe quá tải, quá khổ và cơi nới 
thành thùng. Theo đánh giá của 
lực lượng CSGT, sự quyết liệt 
trong công tác kiểm tra, xử lý 
xe quá tải, quá khổ đã góp phần 
tạo chuyển biến tích cực trong 
ý thức chấp hành của các lái xe. 
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm tải 
trọng, cơi nới đang có dấu hiệu 
tăng trở lại với xe tải chạy tuyến 
đường ngắn lẫn đường dài. 

Do đó, lực lượng CSGT toàn 
tỉnh đang tập trung xử lý trên các 
tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến 
đường thường xuyên có xe chở 
quá tải hoạt động, các tuyến vận 
tải hàng hóa từ các cảng biển, 
cảng thủy nội địa, nhà ga... và 
khu vực khai thác khoáng sản, 
mỏ đá, mỏ cát, các trạm trộn  
bê tông, nhà máy sản xuất  
xi măng, gạch, thép… 

Ngoài ra, các lỗi về chở hàng 
rơi vãi trên đường, hay chạy quá 
tốc độ cũng được lực lượng chức 

năng giám sát, theo dõi, xử lý 
kịp thời. Khoảng 12 giờ 10 phút 
ngày 23.12, tổ tuần tra kiểm soát 
của Phòng CSGT (CA tỉnh) phát 
hiện từ km 35+600 - km 35+720 
trên QL 19 (đoạn qua thôn 1, xã 
Bình Nghi, huyện Tây Sơn) có 
nhiều đá cấp phối dăm rơi vãi, 
gây ảnh hưởng lưu thông, tiềm 
ẩn nguy cơ gây TNGT. Vì vậy, 
tổ công tác cùng người dân quét 
dọn và điều tiết giao thông để 
đảm bảo trật tự ATGT tại khu 
vực này. Đồng thời, sử dụng 
các biện pháp nghiệp vụ, truy 
tìm phương tiện và người điều 
khiển phương tiện làm rơi vãi 
đá. Đến 16 giờ 30 phút, tổ công 
tác xác định được ông N.V.T. (xã 
Bình Tường, huyện Tây Sơn) là 
chủ xe cũng là người điều khiển  
ô tô tải làm rơi vãi đá trên đường; 
tiến hành làm việc và xử lý hành 

chính về hành vi chở hàng rời 
có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi 
vãi, với số tiền phạt 3 triệu đồng 
và yêu cầu khắc phục sự cố đã 
gây ra. 

Trung tá Nguyễn Trung 
Hiếu, Phó trưởng Trạm CSGT 
Tuy Phước (Phòng CSGT, CA 
tỉnh), cho biết: “Khi đã phát hiện 
vi phạm thì chúng tôi xử lý theo 
đúng hành vi, không có vùng 
cấm và cũng không bao che. Đối 
với hành vi vi phạm về tải trọng, 
ngoài xử lý đối với lái xe, chúng 
tôi cũng đồng thời tiến hành xử 
lý trách nhiệm đối với chủ xe, 
chủ DN trong việc giao phương 
tiện cho lái xe chở hàng quá tải; 
mức phạt đối với chủ DN tăng 
gấp đôi so với tài xế để tạo cho 
mọi người ý thức tự giác tuân 
thủ quy định của pháp luật”.

KIỀU ANH

Là DN kinh doanh các dịch vụ cảng 
biển, thường xuyên tiếp nhận khối lượng 
lớn phương tiện, hàng hóa ra vào và lưu 
kho, lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy 
Nhơn rất quan tâm công tác đảm bảo 
an toàn về PCCC, thoát hiểm, thoát nạn. 

Cụ thể, Công ty đầu tư 2 xe chữa 
cháy chuyên dụng, 1 xe chữa cháy lưu 
động. Các trang thiết bị PCCC, bồn nước, 
họng nước được lắp đặt tại nhiều khu vực 
trong cảng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi 
có các tình huống cháy, nổ xảy ra. Công ty 
cũng thành lập 5 tổ/63 tổ viên thuộc Đội 
PCCC cơ sở, trong đó có 37 tổ viên thuộc 
lực lượng trực chiến 24/24 sẵn sàng ứng 
phó với các tình huống cháy, nổ.

Ông Trần Vũ Thanh Quang, Phó 
Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Quy 
Nhơn, cho biết: “Chúng tôi xác định 
công tác PCCC có ý nghĩa quan trọng 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Do đó, ngoài chủ động cho mình, chúng 
tôi cũng luôn sẵn sàng tiếp ứng chữa 

Công ty CP Cảng Quy Nhơn - điển hình trong công tác PCCC

Thành viên Đội PCCC của Công ty CP Cảng Quy Nhơn tham gia dập lửa tại 
một đám cháy.                                                                                       Ảnh: CA tỉnh cung cấp 

Tạm giữ hình sự 
đối tượng ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về 
ma túy (CA tỉnh) cho biết đã 
tạm giữ hình sự Lê Huy Hoàng 
(SN 1993, ở phường Nhơn Phú, 
TP Quy Nhơn) có hành vi tàng 
trữ trái phép chất ma túy. 

Trước đó, ngày 22.12, trên 
đường tuần tra, khi đến trước 
ngôi nhà ở đường Phạm Tông 
Mại (TP Quy Nhơn), lực lượng 
CA phát hiện Lê Huy Hoàng 
có dấu hiệu nghi vấn nên đã 
tiến hành kiểm tra. Qua kiểm 
tra, khám xét, tổ công tác phát 
hiện Hoàng đang tàng trữ 37,1 
g ma túy. Tổ công tác tiếp tục 
vào bên trong nhà số 14 đường 
Phạm Tông Mại do Lê Ngọc 
Hòa (SN 1992, ở phường Lê 
Hồng Phong, TP Quy Nhơn) 
thuê trọ, phát hiện trong phòng 
ngủ có Hòa cùng 4 đối tượng 
đang sử dụng trái phép chất  
ma túy. Tổ công tác thu giữ 0,1g 
ma túy, 5 bình khí cười và 45 
bóng cười.                                T.LONG

 CA huyện Tây Sơn đang 
tập trung điều tra nguyên 
nhân vụ cháy xe máy xảy ra 
tại xã Bình Nghi. Ngày 21.12, 
3 người là Trần Thị Hương (SN 
1990), Trần Văn Minh (SN 1959), 
Huỳnh Thị Hồng (SN 1979, cùng 
ở xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) 
điều khiển 3 xe máy đi làm rẫy, 
dựng xe gần nhau tại xã Bình 
Nghi. Sau đó, 3 người đi bộ vào 
rẫy cách đó 300 m. Đến 16 giờ 
cùng ngày, họ phát hiện 3 xe 
máy bốc cháy, bị thiêu rụi  
hoàn toàn.
 CA TX Hoài Nhơn đã tạm 

giữ hình sự đối tượng Lê Văn 
Hiệp (SN 1989, ở xã Hoài Sơn, 
TX Hoài Nhơn) để làm rõ hành 
vi đánh bạc. Ngày 20.12, CA  
TX Hoài Nhơn phát hiện, bắt 
quả tang Hiệp và 2 đối tượng 
khác đang đánh bài ăn tiền tại 
nhà ông Lê Văn Hổ (SN 1965, ở 
xã Hoài Sơn). Qua kiểm tra điện 
thoại của Hiệp, lực lượng CA 
phát hiện từ ngày 17 - 19.12, đối 
tượng này cá độ bóng đá với 3 
đối tượng khác, với số tiền 65 
triệu đồng. N.GIANG

cháy ở nơi khác khi có lệnh điều động 
từ cơ quan chức năng”. 

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 4.12, 
khi nhận được thông báo điều động của 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh) 
về việc điều người và phương tiện tham 

gia hỗ trợ chữa cháy 
kho của Công ty CP 
Dịch vụ hậu cần cảng 
biển Quy Nhơn (số 1 
Lê Đức Thọ, phường 
Hải Cảng), ngay lập 
tức Công ty đã bố trí 10 
người cùng 2 xe chữa 
cháy, 2 xe nâng đến 
ngay hiện trường sau 5 
phút được điều động. 

Ông Trịnh Văn 
Tiếng, Đội trưởng Đội 
bảo vệ kiêm Đội trưởng 
Đội PCCC của Công ty 
CP Cảng Quy Nhơn, 
cho biết: “Khi đến hiện 

trường, Đội nhận lệnh của chỉ huy chữa 
cháy, bố trí 2 xe chữa cháy để tiếp nước 
phục vụ tốt công tác chữa cháy; còn 2 xe 
nâng tham gia phá cửa kho, khai thông 
các lối ra vào để lực lượng chữa cháy 
chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy, hỗ trợ 

đưa hàng hóa đến nơi khác”.
Trước đó, Công ty cũng đã huy động 

người và phương tiện tham gia cùng lực 
lượng chữa cháy chuyên nghiệp khoanh 
vùng, khống chế đám cháy lớn và không 
cho cháy lan một số DN ở Khu công 
nghiệp Phú Tài, Cụm công nghiệp Nhơn 
Bình, tại TX An Nhơn... 

Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA tỉnh), 
đánh giá: “Sự vào cuộc khẩn trương, 
nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các DN 
nói chung, trong đó có Công ty CP Cảng 
Quy Nhơn đã và đang hỗ trợ rất nhiều 
cho chúng tôi trong việc chữa cháy, ngăn 
cháy, góp phần quan trọng trong việc cứu 
người, cứu tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt 
hại do cháy, nổ gây ra. Chúng tôi đã đề 
xuất Giám đốc CA tỉnh khen thưởng đối 
với Công ty CP Cảng Quy Nhơn vì đã 
có thành tích xuất sắc trong việc tham 
gia hỗ trợ chữa cháy tại kho hàng xảy ra  
đêm 4.12”.                                                 Q.THÀNH
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Nông dân Nguyễn Ngọc Sang:
Thành công đến từ tinh thần ham học hỏi 

và lòng kiên trì 
Nông dân Nguyễn Ngọc Sang 
được nhiều người biết đến từ 
thành công của mô hình chăn 
nuôi, trồng trọt mới mẻ, độc 
đáo. Không chỉ vậy, ông còn 
tích cực giúp đỡ những nông 
dân khác cùng vượt khó, vươn 
lên khá giả.

Ông Nguyễn Ngọc Sang (bìa phải) tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 tại TP Hà Nội. 
Ảnh: petrotimes.vn

“Sống chết” với lựa chọn 
của mình

Ông Nguyễn Ngọc Sang có 
trang trại rộng 3 ha, kết hợp 
hiệu quả các mô hình chăn nuôi 
(heo, bò, gà, vịt), trồng trọt (cây 
điều); từ năm 2018 đến nay đạt 
lợi nhuận hơn 3 tỷ đồng/năm.  

l Hơn 20 năm gắn bó với 
chăn nuôi, trồng trọt, để có được 
thành công “trong mơ” như hiện 
nay, theo ông đâu là những yếu 
tố quyết định?

- Trước hết là sự cầu tiến, 
ham học hỏi, chọn hướng đi mới 
cho riêng mình. 

Cách đây khoảng 8 năm, tôi 
được tham quan, tìm hiểu mô 
hình chăn nuôi heo khép kín 
theo hướng an toàn sinh học, 
trùng với ý tưởng mình ấp ủ. Thế 
là vợ chồng tôi gom hết tiền tích 
góp, vay mượn thêm để đầu tư 
trang trại nuôi heo theo hướng 
này. Đến nay, chăn nuôi heo vẫn 
là nguồn thu nhập chủ yếu của 
gia đình tôi. 

Vợ chồng tôi còn quyết định 
nuôi 500 con vịt xiêm lai Pháp, 
khi trong tỉnh chưa có mấy 
người nuôi. Nuôi vịt để bán 
trứng cho các lò ấp trứng, bán 
con giống cho người có nhu cầu 
chăn nuôi. Nguồn thu từ bầy vịt 
cũng được gần 300 triệu/năm. 
Hay như sau nhiều năm trồng 
điều, tôi đã chuyển sang trồng 
dừa xiêm, mít Thái, bưởi, ổi.... 
để “thử sức” thêm trong lĩnh vực 
trồng trọt.   

l Nói lý thuyết bao giờ cũng 
dễ, còn làm sao để thành công 
trong thực tế mới khó…

- Với tôi, có những ngày tháng 
không thể nào quên. Khi đầu tư 
trang trại nuôi heo, giá heo thịt 
lúc đó cũng bình thường, theo 
tôi tính toán, nếu giá heo có giảm 
đến khoảng 20% thì vẫn có lời. 
Ngờ đâu, khi mình bắt đầu có số 
lượng lớn heo thịt xuất bán năm 
2017, giá heo hơi cả nước “rơi tự 
do”, có lúc giảm gần 50%, khiến 
tất cả người chăn nuôi heo lao 
đao. Ở xã tôi, có những hộ chăn 
nuôi thả cho heo đi, bỏ chuồng 
trống, chán nản không dám nuôi 
nữa vì lỗ nặng...

Thời điểm đó, hai vợ chồng 
tôi lo đến bạc đầu. Vợ tôi có 
những đêm mới chợp mắt lại 

giật mình ngồi dậy thảng thốt: 
“Tiền đâu ngày mai mua cám 
cho heo ăn?!”. Rồi có những đêm 
mưa tầm tã, vợ tôi vẫn lặn lội đi 
khắp nơi để mượn tiền... Tôi rất 
trân trọng, tri ân sự chia sẻ của 
anh em họ hàng, những người 
thấy được quyết tâm bám trụ 
đến cùng của vợ chồng tôi mà 
cho vay mượn, đưa cả sổ đỏ nhà 
đất để thế chấp vay vốn ngân 
hàng... Cố gắng hết sức giữ khẩu 
phần ăn cho heo theo đúng công 
thức, liều lượng, nên heo vẫn đẻ 
đều; vợ chồng tôi mượn thêm 
các chuồng trống của anh em để 
nuôi heo con. 

Khi giá heo “nhỏm dậy” dần, 
rồi tăng cao hơn các năm sau đó, 
vợ chồng tôi có sẵn được lượng 
lớn heo có chất lượng tốt để bán, 
nhanh chóng trả nợ. Khi chốt sổ 
trả hết nợ vào năm 2018, tổng 
cộng đến 3,9 tỷ đồng, vợ chồng 
tôi mừng rơi nước mắt khi vượt 
qua “hố sâu” nợ nần tứ phía.  

 
Ghi nhớ sự đồng hành, 
giúp đỡ của Hội Nông dân 
l Là hội viên Chi hội Nông 

dân thôn Tùng Chánh, xã Cát 
Hiệp, trên con đường trở thành tỷ 
phú của mình, hai chữ “hội viên” 
có ý nghĩa như thế nào với ông?

- Là hội viên nông dân, tôi 

Ông Nguyễn Ngọc Sang sinh năm 1971, ở thôn Tùng Chánh, xã 
Cát Hiệp (huyện Phù Cát). Ông nhiều lần đạt danh hiệu Nông dân 
sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; năm 2019 được nhận bằng khen 
của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 
9.11.2022, Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Ba cho người nông dân xuất sắc tiêu biểu này.  

Ông Nguyễn 
Ngọc Sang 

tại trang 
trại heo 

của mình.                          
Ảnh: NVCC

có thêm điều kiện được học hỏi, 
định hướng về chăn nuôi, trồng 
trọt; được động viên tinh thần, 
hỗ trợ kịp thời lúc khó khăn và 
khuyến khích hướng đi mới để 
vượt khó làm giàu.   

Tôi bắt đầu trồng trọt và 
chăn nuôi ở trang trại diện tích 
3 ha tại địa phương cách đây 
hơn 20 năm. Được tập huấn về 
KHKT, nhưng gia đình tôi lúc 
đó còn nhiều khó khăn, khao 
khát nguồn vốn, may mắn được 
Hội Nông dân xã Cát Hiệp kịp 
thời hướng dẫn cách thức để 
vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng 
NN&PTNT huyện. Từ nguồn 
vốn vay, vợ chồng tôi mua thêm 
gà để nuôi và đầu tư cho diện 
tích 3 ha đất trồng điều. Tôi luôn 
khắc ghi trong lòng sự hỗ trợ rất 
thiết thực này.

Khi cây điều còn nhỏ, vợ 
chồng tôi lấy ngắn nuôi dài như 
trồng mỳ xen với đậu phộng 

và nuôi bò. Áp dụng đúng quy 
trình kỹ thuật mà Hội Nông dân 
huyện, tỉnh đã tập huấn, cùng sự 
giúp đỡ của cán bộ Khuyến nông 
huyện, xã, hiệu quả sản xuất của 
gia đình tôi luôn vượt trội so các 
hộ nông dân khác trong vùng. 
Thành công ban đầu này tạo nền 
tảng quan trọng để vợ chồng tôi 
gắn bó với chăn nuôi, trồng trọt 
cho đến hôm nay. 

l Như vậy, bên cạnh được hỗ 
trợ kịp thời về nguồn vốn, việc 
được tập huấn về KHKT thật sự 
có ý nghĩa đối với ông?

- Đúng vậy. Vì hoàn cảnh 
khó khăn, nên tôi chỉ học đến 
hết lớp 9. Khi được tạo điều 
kiện, tôi luôn tích cực tham gia 
các lớp tập huấn, học tập những 
kinh nghiệm, áp dụng các tiến 
bộ KHKT mới. Ngoài ra, tôi còn 
học hỏi thêm trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, các mô 
hình hiệu quả trong và ngoài 
huyện để về áp dụng cho gia 
đình. Những năm qua, tôi đã có 
nhiều biện pháp, giải pháp mang 
lại năng suất cao trong sản xuất. 
Cũng nhờ có sự quan tâm của 
các cấp hội, địa phương, tôi vinh 
dự được trao danh hiệu Nông 
dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 
tại TP Hà Nội.

● Nhiều trang trại nuôi heo 
khác thường dùng lao động gia 
đình hoặc thuê lao động phổ 
thông. Trong khi đó, trang trại 
của ông lại có các lao động được 
đào tạo bài bản…  

- Trang trại của tôi hiện có 
5 lao động là người ở xa đến, 
đều tốt nghiệp từ trung cấp 
đến đại học chuyên ngành 
chăn nuôi, cùng chăm sóc hơn 
100 heo nái sinh sản, 700 heo 
thịt… Tôi sẵn sàng trả lương 
cho lao động có chuyên môn 
cao với mức gần gấp đôi lao 
động bình thường, bởi việc 
này chỉ có lợi hơn về kinh tế, 
đồng thời mình cũng có thể 
học hỏi thêm kiến thức từ họ. 
Người có chuyên môn tính 
toán khẩu phần ăn, thuốc, 
theo dõi bệnh, đỡ đẻ cho heo 
cũng khoa học, tiết kiệm, hiệu 
quả hơn nhiều so với lao động 
bình thường. 

Những năm qua,  tô i 
thường tạo điều kiện thuận lợi 
cho sinh viên chuyên ngành 
chăn nuôi của các trường ở 
Bình Định, Huế, Quảng Nam 
đến thực tập, học hỏi kinh 
nghiệm thực tế. Qua đó, cũng 
mong muốn các cháu sau này 
hỗ trợ cho người chăn nuôi 
chúng tôi đạt hiệu quả cao 
hơn trong sản xuất. 

Giúp người khác là lẽ 
thường tình 
l Được biết, ngoài việc sản 

xuất kinh doanh giỏi, ông còn 
tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh 
khó khăn ở địa phương, ủng hộ 
cho cộng đồng?

- Tôi thường xuyên chia sẻ 
những kinh nghiệm, kỹ thuật 
mà mình đã có được cho bà con 
xung quanh; giúp những hộ 
nghèo, khó khăn nỗ lực vươn 
lên; cho mượn vốn đối với 
những trường hợp cần thiết. 
Mỗi năm, gia đình tôi giúp từ 
10 - 12 hộ thoát nghèo. Ngoài 
ra, gia đình tôi còn tạo việc làm 
cho 15 lao động thường xuyên, 
với thu nhập bình quân 6,5 triệu 
đồng/người/tháng.

Hưởng ứng phong trào xây 
dựng nông thôn mới, gia đình 
tôi đóng góp hơn 20 triệu đồng 
để xây dựng các tuyến đường 
bê tông xi măng liên xóm ở thôn 
Tùng Chánh. Hằng năm, còn 
ủng hộ hàng chục triệu đồng 
cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ 
Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ thanh 
niên lên đường nhập ngũ, hỗ trợ 
phong trào văn hóa văn nghệ, 
thể thao ở thôn. Năm 2021, gia 
đình tôi đã hỗ trợ hơn 30 triệu 
đồng cho địa phương trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19...

Gia đình tôi trải qua gian khó 
mới có được ngày hôm nay nên 
đóng góp, giúp đỡ người khác là 
sự đồng cảm, là lẽ thường tình.  

● Xin cảm ơn ông. Chúc ông 
tiếp tục gặt hái thành công trong 
sản xuất kinh doanh. 

HOÀI THU (Thực hiện) 



l Sách Tết Quý Mão 2023 
là cuốn sách thứ năm trong dự 
án Sách Tết của Đông A, khởi 
đầu với Sách Tết Kỷ Hợi 2019. 
Nhà văn Hồ Anh Thái tiếp tục 

là người 
tuyển 
chọn các 
tác phẩm 
văn thơ 
nhạc 
họa chủ 
đề mùa 
xuân và 
ngày tết 
trong giai 
phẩm 

này. Cuốn sách được chia làm 6 
phần: Khúc dạo đầu, Văn, Thơ, 
Nhạc, Hoạ, Vĩ thanh, đưa người 
đọc trải qua nhiều cung bậc 
cảm xúc khác nhau. Sách góp 
mặt nhiều cây bút tên tuổi như: 
Ma Văn Kháng, Phan Thị Vàng 
Anh, Phan Cung Việt, Nguyễn 
Trí, Hữu Việt, Hàn Thanh Duy, 
Nguyễn Thúy Quỳnh, Hồ Anh 
Tuấn, Đặng Tiến…      ĐÔNG A
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

Triển lãm do Hội VHNT 
Bình Định tổ chức đã khai mạc 
vào sáng 20.12 và sẽ diễn ra đến 
hết ngày 30.12, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, 
TP Quy Nhơn). 

Phong phú chất liệu
Triển lãm trưng bày 74 tác 

phẩm của 36 tác giả trong, ngoài 
tỉnh, với nhiều loại hình nghệ 
thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc, 
nghệ thuật sắp đặt và các hình 
thức nghệ thuật đương đại khác). 
Triển lãm quy tụ đầy đủ những 
gương mặt hoạt động mỹ thuật sôi 
nổi trong tỉnh những năm qua và 
họa sĩ gốc Bình Định sinh sống, 
làm việc ở các tỉnh, thành trong 
cả nước. Có thể kể đến các họa 
sĩ: Đặng Mậu Tựu, Phạm Trinh 
(Thừa Thiên Huế), Hồ Minh Quân 
(TP Hồ Chí Minh), Phan Thị Lan 
Hương (Bình Thuận)... 

Ông Trần Quang Khanh, Phó 
Chủ tịch Hội VHNT Bình Định, 
cho biết: “Từ 100 tác phẩm gửi 
đến, qua hội đồng xét duyệt của 
tỉnh đã cho phép triển lãm chọn 
74 tác phẩm của 36 tác giả. Đây là 
các tác phẩm tinh tuyển từ miệt 
mài sáng tạo của họa sĩ trên nhiều 
chất liệu: Sơn dầu, acrylic, lụa, 
tổng hợp, bút sắc, màu nước, sơn 
mài, màu bột, khắc gỗ, vỏ ốc ruốc 
biển, gỗ sắt đất…; có sự đằm sâu 
trong cách nghĩ và màu sắc từ 
các họa sĩ đã thành danh; sự chín 
muồi và định hình phong cách 
với các nghệ sĩ tạo hình là hội 

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ 2 - NĂM 2022:

“Đại tiệc” đãi công chúng yêu mỹ thuật
Triển lãm Mỹ thuật Bình 
Định lần thứ 2 - năm 2022 
có số lượng tác phẩm được 
chọn trưng bày nhiều, chất 
lượng tốt, cùng sự chuẩn bị 
chu đáo, đặc biệt không gian 
trưng bày được thiết kế đẹp, 
sang trọng. 

Công chúng thưởng lãm mỹ thuật.                                                                                                                                                           Ảnh: TRỌNG LỢI

Giải thưởng “Tiềm năng 
Mỹ thuật Bình Định” hết sức có 
ý nghĩa. Đây là cách chuyển 
giao thế hệ nhẹ nhõm, truyền 
lại cho họ sứ mệnh mới, san vai 
họ những câu chuyện khác, 
cách nhìn, cách nghĩ khác. Điều 
đó rất tốt, tạo nên sự đa dạng 
cho nền mỹ thuật đương đại 
Việt Nam. Thông qua những 
tác phẩm trưng bày tại triển 
lãm, tôi cảm nhận được cách 
nhìn mới mẻ của các họa sĩ qua 
từng tác phẩm, nhất là qua đôi 
mắt, óc sáng tạo của họa sĩ trẻ. 
Tác phẩm họ có phần gì đó hơi 
lúng túng, ngọng nghịu một 
chút gì về ngôn ngữ tạo hình, 
nhưng đó là cái ấp úng rất đáng 
yêu. Ngôn ngữ thị giác đó đang 
làm thay đổi cái mỹ cảm, thẩm 
mỹ của công chúng và xã hội. 
Tôi hy vọng, thời gian tới, họa 
sĩ Bình Định sẽ đóng góp cho 
sự đa dạng của nền nghệ thuật 
đương đại Việt Nam”. 

Họa sĩ LƯƠNG XUÂN ĐOÀN, 
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam 

“

viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, lẫn 
sự táo bạo, hiện đại, tung tẩy với 
những ý tưởng mới lạ pha trộn 
sự mãnh liệt, quyết đoán của các 
họa sĩ trẻ. Tất cả đã làm nên một 
“đại tiệc” với nhiều “món ngon, 
vật lạ” khoản đãi công chúng yêu 
mỹ thuật”. 

Sau một vòng quan sát, thưởng 
lãm các tác phẩm hội họa tại triển 
lãm, chị Nguyễn Thanh Bình (ở 
TP Quy Nhơn) nhận xét không 
gian trưng bày rất thoáng, trang 
trọng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng 
mộ khả năng sáng tạo của họa sĩ 
để cho ra đời những tác phẩm 
mỹ thuật độc đáo, gắn với từng 
chủ đề, câu chuyện diễn ra trong 
cuộc sống xã hội đương đại. “Tôi 
ấn tượng với các bức tranh về chủ 
đề trầm tích của họa sĩ trẻ Nguyễn 
Hữu Viên. Các tác phẩm được tác 
giả phối màu rất khéo, tạo cảm 
giác gần gũi, thân quen; đặc biệt 
nội dung ẩn chứa bên trong tác 
phẩm như muốn đề cập đến một 
ký ức, quá khứ giàu thời gian, đó 
có thể là một giai đoạn lịch sử huy 

hoàng của tỉnh Bình Định…”, chị 
Bình này tỏ  cảm nhận về nội dung 
bức tranh Trầm tích 3.

Nơi “tỏa sáng” của họa sĩ trẻ
Triển lãm lần này là cơ hội 

để tìm kiếm gương mặt trẻ có 
đam mê, năng lực sáng tạo, nuôi 
dưỡng đam mê mỹ thuật. Do vậy, 
không khó hiểu khi Hội VHNT 
Bình Định khuyến khích các họa 
sĩ, điêu khắc gia, nghệ sĩ tạo hình 
và mọi công dân từ 18 tuổi trở lên 
đang sống, làm việc tại Bình Định 
và cả người Bình Định đang sống, 
làm việc tại các tỉnh, thành trong 
cả nước tham gia. 

Họa sĩ Hồ Minh Quân - Ủy 
viên Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật 
Việt Nam, Trưởng ban giám khảo 
giải thưởng “Tiềm năng Mỹ thuật 
Bình Định”, cho biết: “Trong số 74 
tác phẩm được chọn trưng bày, thì 
có 45 tác phẩm của 25 họa sĩ chưa 
phải là hội viên Hội Mỹ thuật Việt 
Nam, chủ yếu là họa sĩ trẻ tuổi. 
Ban giám khảo đã chấm, chọn 11 
tác phẩm có cách nhìn mới, phong 

cách thể hiện tốt để trao giải. Điều 
đó cho thấy, tiềm năng sáng tạo 
của mỹ thuật Bình Định là khá 
lớn, đặc biệt là họa sĩ trẻ”. 

Theo nhà điêu khắc Lê Trọng 
Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ 
thuật (Hội VHNT Bình Định), sau 
triển lãm, chi hội cơ bản tìm được 
những nhân tố mới. Có thể kể đến 
các họa sĩ trẻ, như: Nguyễn Trần 
Quyên, Nguyễn Xuân Quang, 
Huỳnh Hiền, Đỗ Thị Thanh Diệu, 
Nguyễn Hữu Viên… Tuy nhiên, 
tác phẩm đạt giải cao ở triển lãm 
lại thuộc về các họa sĩ gốc Bình 
Định đang sinh sống, làm việc ở 
các tỉnh, thành khác. Do vậy, họa 
sĩ ở địa phương thời gian tới cần 
phải nỗ lực nhiều hơn.

Triển lãm đã tạo điều kiện để 
họa sĩ có dịp đưa các tác phẩm 
tiêu biểu của mình tương tác với 
công chúng, và để công chúng 
thưởng lãm, tiếp cận với mỹ 
thuật đương đại. Tuy vậy, thẳng 
thắn nhìn nhận, triển lãm lần 
này vẫn còn những điều chưa 
như mong đợi. 

Họa sĩ Hồ Minh Quân chỉ rõ: 
“Tác phẩm có chất liệu sơn mài, 
đồ họa xuất hiện rất ít. Bình Định 
là vùng đất có phong cảnh thiên 
nhiên rất đẹp, giàu văn hóa lịch 
sử, nhưng không nhiều tác phẩm 
đề cập đến lĩnh vực này. Ý tưởng 
sáng tạo mới mẻ, hiện đại trong 
cách nghĩ, cách nhìn về những giá 
trị của cuộc sống đương đại được 
thể hiện trong tác phẩm còn khiêm 
tốn”. Đó là chưa kể, số lượng 
người đến tham quan, thưởng lãm 
còn ít, điều đó cho thấy công tác 
quảng bá, giới thiệu sự kiện đến 
công chúng chưa được quan tâm 
đúng mức…                TRỌNG LỢI

l Sự kiên nhẫn cháy bỏng 
(tựa gốc Burning Patience). 

Beatriz và 
Mario yêu 
nhau qua 
những lá 
thư, nhưng 
sự lãng 
mạn bằng 
thư từ ấy 
dần khiến 
Mario 
không thể 
thăng hoa 
những ý 
tưởng của 

mình trên trang giấy, ngay cả 
khi những ý tưởng đó dễ dàng 
đem đến cho anh nguồn cảm 
hứng trong sáng tạo nghệ thuật. 
Khi có cơ hội được cậy nhờ một 
người có khả năng diễn đạt tình 
cảm của mình tốt hơn, Mario 
bèn “mượn cảm xúc của người 
khác để nói thay lòng mình” với 
Beatriz. Anh không thể hình 
dung rằng vì thế mà anh phải giá 
đắt khi không tự mình nói lời yêu. 

l Christmas Instrumental 
Music. Người ta thường gọi 

những ngày cận kề Giáng sinh 
đến tết Dương lịch là “mùa Giáng 
sinh”, cùng với những sắc màu 
tươi vui, trong khung thời gian 
ấy âm nhạc thường vang vọng 
khắp phố xá, mọi nẻo đường 
ta qua. Christmas Instrumental 
Music mang lại cho người 
nghe những âm thanh dìu 
dặt, êm đềm có, những giai 
điệu vui nhộn, rộn ràng có, 
mà cả những bài ca lảnh lót 
ở giữa tầng trời cũng có. Đây 
là một album được lựa chọn 
công phu. 

Link: https://tinyurl.
com/48hk6382

Vào lúc 14 giờ chiều nay (25.12), 
kênh HTV9 (Đài Truyền hình TP 
Hồ Chí Minh) sẽ phát sóng chương 
trình giao lưu nghệ thuật Trái tim 
người chiến sĩ. Đây là chương trình 
đầu tiên trong dự án nghệ thuật 
Vinh quang người chiến sĩ.

Chương trình giao lưu nghệ 
thuật Trái tim người chiến sĩ nằm 
trong dự án nghệ thuật chủ đề Vinh 
quang người chiến sĩ do Sở VH-TT 
TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ 
Tư lệnh thành phố tổ chức, Trung 
tâm ca nhạc nhẹ và Ban ca nhạc 
Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, 
cùng các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh 
thành phố phối hợp thực hiện. 

Thông qua các tác phẩm nghệ 
thuật truyền thống cách mạng, dự 
án nghệ thuật Vinh quang người 
chiến sĩ muốn gửi gắm và lan tỏa 
nhiều hơn những hình ảnh thân 
thương của anh “Bộ đội cụ Hồ” 
trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc hôm nay. Mỗi số phát 
sóng, chương trình sẽ được ghi 

hình tại một đơn vị quân đội khác 
nhau, để khán giả có thể tìm hiểu 
về cuộc sống, học tập, huấn luyện 
của LLVT trong đời sống hiện tại.

Chương trình Trái tim người 
chiến sĩ số đầu tiên được thực hiện 
ghi hình tại trụ sở Bộ Tư lệnh TP 
Hồ Chí Minh, trình diễn các ca 
khúc: Hát mãi khúc quân hành, Lá cờ, 
Màu hoa đỏ, Người sống mãi trong 
lòng miền Nam, Trái tim người chiến 
sĩ, Bay qua biển Đông, Vì nhân dân 
quên mình… với sự góp mặt biểu 
diễn của ca sĩ Đông Nhi, Thanh 
Sử, Tạ Quang Thắng, Hòa Minzy, 
Thành Tâm, Phan Ngọc Luân, Minh 
Sang, Chính Hưng, Đăng Quân, 
Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, nhóm 
MTV, Trung đoàn Gia Định, đội 
quân nhạc Bộ Tư Lệnh TP Hồ Chí 
Minh, ban nhạc SPO, nhóm múa 
Mặt Trời… Tham gia trong chương 
trình có những khách mời đặc biệt: 
NSƯT Thanh Thúy, nhạc sĩ Trần 
Xuân Tiến, thượng úy Lê Hảo... 

(Theo SGGP)

Dự án nghệ thuật 
“Vinh quang người chiến sĩ” 
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Bình Định

LĐBĐ Brazil gây sốc 
với Jose Mourinho

Cùng giành được 3 điểm trọn vẹn ở 
trận ra quân, nhưng cách giành chiến 
thắng của đội tuyển Việt Nam và 
Malaysia lại rất khác nhau. Trong khi 
Tiến Linh cùng các đồng đội có trận 
đấu tưng bừng, dễ dàng vượt qua đội 
tuyển Lào với tỷ số 6 - 0 thì “Những 
chú hổ” suýt chia điểm với chủ nhà 
Myanmar. Đội hình của tuyển Malaysia 
hiện có nhiều thay đổi so với trước đây, 
với sự xuất hiện của một số cầu thủ 
nhập tịch. Lối chơi của họ trong trận 
ra quân nhận nhiều chỉ trích, khi “cỗ 
máy” vận hành không trơn tru và chưa 
cho thấy bóng dáng của một ứng cử viên 
vô địch.

Trên thực tế, Myanmar chưa bao giờ 
là đối thủ dễ chịu, ngay ở những thời 
điểm họ chưa được liệt vào danh sách có 
khả năng tranh chấp ngôi vương ở khu 
vực Đông Nam Á. Đá trận đầu tiên trên 
sân đội bóng có lối chơi nổi tiếng máu 
lửa thực sự không hề dễ dàng, nên việc 
các CĐV nhà “trách móc” thầy trò HLV 
Kim Pan-gon có lẽ hơi sớm. Nhiều đội 
bóng lớn trên thế giới cũng phải nhận 
cú sốc ở trận ra quân, điển hình là tuyển 
Argentina tại World Cup 2022 với trận 
thua Saudi Arabia.

Màn trình diễn của đội tuyển 
Malaysia còn được các chuyên gia cho 
là họ đang giấu bài và đó cũng là thông 
tin không thể phớt lờ. Bởi trong những 
năm gần đây, bên cạnh đội tuyển Thái 
Lan, “Những chú hổ” chính là đối thủ 
gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt 
Nam nhất. Lần này, những nhân tố mới, 
nhất là các cầu thủ nhập tịch của họ vẫn 
chưa thể hiện rõ nét kỹ năng chơi bóng, 
nhưng với phương châm “cẩn thận vẫn 
hơn”, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội 
không được chủ quan. 

Ngay trong trận ra quân, đội tuyển 
Malaysia đã nhận tổn thất đầu tiên về 
lực lượng, khi chấn thương bắp chân 

AFF CUP 2022, VIỆT NAM - MALAYSIA:

Không được chủ quan!
Nắm giữ nhiều lợi thế hơn so với đối thủ, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có chiến thắng thứ 2 liên 

tiếp ở cuộc tiếp đón Malaysia vào tối 27.12 trên sân Mỹ Đình. Nhưng không vì thế mà HLV Park Hang Seo 
cùng các học trò có thể chủ quan…

khiến trung vệ Ahmad Khuzaimi Piee 
không thể thi đấu tiếp tại AFF Cup 2022. 
Đây là trung vệ được đánh giá chơi hay 
nhất đội tuyển Malaysia thời điểm hiện 
tại, bên cạnh Sharul Nazeem và Dominic 
Tan. Chắc chắn điều này ảnh hưởng đáng 
kể đến khả năng phòng ngự của họ, là cơ 
hội để các chân sút Việt Nam khai thác. 
Tuy nhiên, đứng trong khung thành của 
Malaysia là thủ môn Syihan Hazmi khá 
xuất sắc. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của 
mình ở trận ra quân, trong đó có pha cản 
phá thành công quả phạt đền ở phút thi 
đấu chính thức cuối cùng.

Sau khởi đầu suôn sẻ trên sân đội 
tuyển Lào, các cầu thủ Việt Nam còn 
thuận lợi hơn đối thủ ở lượt trận thứ 2 về 
thời gian nghỉ. Bởi các cầu thủ Malaysia 
vừa phải tiếp đội bóng xứ Triệu Voi 
ngay trong đêm Giáng sinh, sau đó họ 
còn di chuyển đến Hà Nội nên có ít thời 
gian hồi phục hơn. Về lực lượng, ban 

huấn luyện đội tuyển Việt Nam thông 
báo chấn thương của Quang Hải không 
nghiêm trọng, và anh có thể ra sân ở trận 
đấu kế tiếp.

Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình 
diễn mãn nhãn, nhiều cầu thủ khác nhau 
ghi bàn vào lưới tuyển Lào, giúp họ hưng 
phấn hơn trong những trận đấu kế tiếp. 
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu không 
tỏ ra thận trọng, khi vấp phải lối chơi khó 
chịu của Malaysia, các học trò của HLV 
Park Hang Seo dễ xuất hiện các vấn đề 
về tâm lý và không giữ được sự liền lạc 
trong lối chơi. Tự tin là điều cần thiết, 
nhưng tự tin thái quá sẽ dẫn đến chủ 
quan và hậu quả sẽ rất tệ. Hy vọng các 
cầu thủ Việt Nam giữ được trạng thái 
cân bằng, nghiên cứu kỹ về đối thủ để 
có phương án tấn công hiệu quả, qua đó 
giành được trận thắng thứ 2, mở rộng 
cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2022.

HOÀNG QUÂN

Các cầu thủ Việt Nam rất hưng phấn và tự tin sau chiến thắng đậm ở trận ra quân.       Ảnh: baoquocte.vn

10. Aurelien Tchouameni (Pháp, 
tăng thêm 10 triệu euro). Tiền vệ này 
đã giúp HLV Deschamps giải bài toán 
ở tuyến giữa trong bối cảnh cả Pogba 
và Kante đều không thể tham dự World 
Cup 2022. Sau giải đấu, giá trị của 
Tchouameni đã tăng 10 triệu, cán mốc 
90 triệu euro.

9. Bukayo Saka (Anh, +10 triệu 
euro). Ở World Cup 2022, Saka thi đấu 
khá nổi bật trên hàng công của đội tuyển 
Anh với 3 bàn thắng. Transfermarkt đã 
định giá tài năng trẻ của Arsenal ở mốc 
100 triệu euro, tăng 10 triệu euro so với 
thời điểm trước World Cup 2022.

8. Jude Bellingham (Anh, +10 triệu 
euro). Mặc dù mới 19 tuổi nhưng 
Bellingham thi đấu rất chững chạc ở 
World Cup 2022 trong màu áo đội tuyển 
Anh. Tiền vệ này được Transfermarkt 
định giá lên tới 110 triệu euro, tăng 10 
triệu euro so với thời điểm trước World 
Cup 2022.

7. Azzedine Ounahi (Morocco, 
+11,5 triệu euro). Trước giải đấu ở Qatar, 
tiền vệ 22 tuổi này chỉ được định giá 3,5 
triệu euro. Nhưng hiện tại, giá trị của anh 

Các HLV Jose Mourinho, Pep Guardiola, Carlo 
Ancelotti (từ trái sang) đang nhận được sự tín nhiệm 
cao ở nhiều cấp độ từ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Theo La Repubblica, trong nỗ lực tìm 
kiếm thuyền trưởng mới, Liên đoàn bóng 
đá Brazil (CBF) đã đưa Jose Mourinho 
vào tầm ngắm. Chủ tịch CBF - ông 
Ednaldo Rodrigues sẽ đích thân điều 
hành các cuộc đàm phán với Mourinho.

Ngoài CBF, “Người đặc biệt” cũng 
nằm trong tầm ngắm của Liên đoàn bóng 
đá Bồ Đào Nha (FPF). FPF đang thuyết 
phục Mourinho nắm quyền thay vị HLV 
vừa bị họ sa thải Fernando Santos. 

Ngoài Mourinho, 2 chiến lược gia 
nước ngoài nữa cũng lọt tầm ngắm của 
CBF là Pep Guardiola và Carlo Ancelotti. 
Tuy nhiên, Pep Guardiola từ chối CBF 
để tiếp tục gắn bó với Man City. Carlo 
Ancelotti cũng từ chối CBF vì tôn trọng hợp 
đồng với Real Madrid. (Theo bongdaplus)

Nỗi khổ 
của bóng đá Pháp

Dù tuyển Pháp thi đấu nổi bật ở World 
Cup 2022 nhưng chừng đó là chưa đủ để 
đập tan những rắc rối mà nền bóng đá đa 
sắc tộc này luôn gặp phải. 

Nội tình đội Pháp chịu ảnh hưởng rất 
nhiều từ sự vắng mặt của Benzema, một 
người Pháp gốc Algeria. Theo thông tin từ 
báo chí, Benzema gặp chấn thương không 
quá nặng, và có thể ra sân từ giai đoạn 
cuối vòng bảng. Nhưng HLV Deschamps 
là người đã yêu cầu Benzema rời đội 
tuyển, và ông được hậu thuẫn bởi đội 
ngũ y tế của tuyển Pháp và một số ngôi 
sao trong đội như Lloris và Griezmann.

Sự bất đồng giữa Benzema và 
Deschamps là chuyện ai cũng biết. 
Benzema từng thẳng thừng chỉ trích HLV 
Deschamps vì đã “chính trị hóa” bóng đá 
khi không triệu tập anh tham dự Euro 
2016. Trong khi đó, HLV Deschamps luôn 
lảng tránh những câu hỏi xoay quanh 
Benzema. Benzema có lẽ đã đúng.

Vấn đề sắc tộc của Pháp luôn là vấn 
đề nổi cộm. Trong trận chung kết, HLV 
Deschamps bị đẩy vào tình cảnh phải thay 
gần như toàn bộ dàn cầu thủ da trắng 
gồm: Giroud, Rabiot, Griezmann, Theo 
Hernandez và đưa vào những cầu thủ da 
màu to khỏe như Kolo Muani, Camavinga, 
Thuram, Fofana... nhằm cứu vãn tình thế. 
Pháp đã đưa cục diện trận đấu về chấm 
luân lưu nhờ đó nhưng họ không đủ may 
mắn để vô địch. Thế nhưng vì Pháp thất 
bại, vấn đề phân biệt chủng tộc lại một lần 
nữa xuất hiện. Kingsley Coman, người đá 
hỏng quả luân lưu thứ hai của tuyển Pháp 
trở thành nạn nhân. Câu nói nổi tiếng của 
Ozil bốn năm trước được khơi dậy: “Khi 
thắng, họ xem tôi là người Đức. Còn khi 
thua, tôi trở lại thành kẻ nhập cư”.

Nhìn từ góc độ đào tạo, nuôi dưỡng, 
Pháp xứng đáng nhận được nhiều lời ngợi 
khen hơn là chê bai. Có đến 59 cầu thủ dự 
World Cup 2022 được sinh ra và hầu hết 
cũng trưởng thành tại Pháp. Nhưng chỉ 
40% trong số đó khoác áo tuyển Pháp, 
còn lại, họ chơi cho Senegal, Tunisia, 
Cameroon, Ghana, Morocco... Sự tiến bộ 
của các đội châu Phi ở World Cup 2022 
một phần dựa vào hệ thống đào tạo bài 
bản mà các cầu thủ kiều bào của họ được 
thừa hưởng từ người Pháp.     (Theo TTO)

10 cầu thủ tăng giá mạnh nhất sau World Cup 2022

được đẩy lên mốc 15 triệu euro.
6. Sofyan Amrabat (Morocco, +15 

triệu euro).  Không quá lời khi nói rằng đây 
là 1 trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc 
nhất World Cup 2022.  Sau giải đấu ở Qatar, 
giá trị của Amrabat đã được đẩy lên mốc 
25 triệu euro, tăng 15 triệu euro.

5. Cody Gakpo (Hà Lan, +15 triệu 
euro). Trước World Cup 2022, Gakpo được 
định giá 45 triệu euro. Sau giải đấu, giá 
trị của chân sút này đã được đẩy lên mốc 
60 triệu euro. Ở World Cup 2022, Gakpo 
đã gây ấn tượng với 3 bàn thắng cho đội 
tuyển Hà Lan.

4. Josko Gvardiol (Croatia, +15 triệu 
euro). Gvardiol hiện là trung vệ được 
Transfermarkt định giá cao nhất thế 
giới với mức 75 triệu euro, tăng 15 triệu 
euro. Anh hiện đang xếp thứ 5 trong top 
những ngôi sao được định giá cao nhất.

3. Julian Alvarez (Argentina, +18 
triệu euro). Với 4 bàn thắng, Alvarez là 
1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất 
của Argentina ở World Cup 2022. Vì vậy, 
không bất ngờ khi sau giải đấu, giá trị 
của tiền đạo Man City đã tăng 18 triệu 
euro, cán mốc 50 triệu euro.

2. Enzo Fernandez (Argentina, +20 
triệu euro). Không chỉ cùng Argentina 
giành chức vô địch, Enzo Fernandez còn 
giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Sau 
giải đấu, giá trị của tiền vệ 21 tuổi này đã 
cán mốc 55 triệu euro, tăng 20 triệu euro 
so với trước khi diễn ra World Cup 2022.

1. Kylian Mbappe (Pháp, +20 triệu 
euro). Trước World Cup 2022, Mbappe 
là ngôi sao được định giá cao nhất thế 
giới với mức 160 triệu euro. Với danh 
hiệu Vua phá lưới, tiền đạo người 
Pháp tiếp tục tăng mạnh về giá trị, cán 
mốc 180 triệu euro.   (Theo tinthethao)

Cầu thủ Enzo Fernandez (Argentina).
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Bình Định

(BĐ) - Sau gần một tháng 
thông báo tuyển tình nguyện 
viên tham gia chiến dịch Xuân 
quê hương 2023, CLB Sinh viên 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
(thuộc Hội đồng hương Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh) đã 
tuyển được 31 tình nguyện viên. 
Cùng với đó, CLB sinh viên Bình 
Định tại TP Hồ Chí Minh cũng 
thông báo bán tất và bao lì xì 
để gây quỹ thực hiện hoạt động 
thiện nguyện ý nghĩa này.

Theo đó, chiến dịch Xuân 
quê hương 2023 do CLB Sinh 
viên Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh tổ chức từ ngày 15 - 
17.1.2023 (nhằm ngày 24 - 26 
tháng Chạp năm Nhâm Dần) 
tại làng Kon Giọt 1, xã Vĩnh 
An (huyện Tây Sơn). Nhiều 
hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ 
chức, như: Giúp đồng bào dân 
tộc thiểu số ở địa phương dọn 
vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan 
sạch đẹp để đón tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023, tặng quà tết cho 
bà con… 

Những hoạt động thiện 
nguyện được CLB Sinh viên 
Bình Định tại TP Hồ Chí Minh 
tổ chức tại quê nhà Bình Định 
trong những năm qua đã góp 
phần thắt chặt tình đoàn kết của 
các thế hệ sinh viên Bình Định 
đang học tập, làm việc tại TP 
Hồ Chí Minh, mang lại nhiều ý 
nghĩa thiết thực.  

   N.NHUẬN

l Qua chuyến công tác lần 
này, ngành VH&TT TP Hồ Chí 
Minh sẽ có kế hoạch hợp tác như 
thế nào, thưa bà?

- Chuyến công tác đến Bình 
Định lần này là một trong những 
hoạt động trọng tâm đã được 
chúng tôi lên kế hoạch từ năm 
2021. Đây được xem là một hoạt 
động về nguồn của nghệ thuật 
hát bội (tuồng) TP Hồ Chí Minh 
đến với cái nôi của nghệ thuật 
tuồng là Bình Định, nhằm giúp 
các nhà quản lý, nghệ sĩ của 
chúng tôi cảm nhận được giá 
trị văn hóa, lịch sử rất riêng của 
Bình Định, nhất là nghệ thuật 
tuồng, để chúng ta cùng nhau 
bảo tồn, phát triển hơn nữa giá 
trị nghệ thuật truyền thống.

Đến với quê hương Bình 
Định, thông qua các hoạt động 
giao lưu, nghiên cứu, biểu diễn 
tìm hướng bảo tồn và phát huy 
giá trị nghệ thuật truyền thống, 
chúng tôi sẽ trao đổi với lãnh 
đạo Sở VH&TT tỉnh Bình Định 
để xây dựng kế hoạch hợp tác 
dài hơi trong thời gian tới, đặc 
biệt đi sâu vào kế hoạch hợp 
tác bảo tồn nghệ thuật truyền 
thống, cũng như các giá trị di sản 
văn hóa khác; đưa nghệ thuật 
truyền thống đến gần hơn với 
công chúng, cũng như phát huy 
giá trị di sản văn hóa của hai địa 
phương hướng tới phát triển du 
lịch văn hóa.

TP Hồ Chí Minh - tỉnh Bình Định 
hướng tới phát triển du lịch văn hóa

Trong chuyến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa giữa hai Sở VH&TT 
TP Hồ Chí Minh và Bình Định, diễn ra tại TP Quy Nhơn mới đây, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT 
TP Hồ Chí Minh, đã trả lời phỏng vấn Báo Bình Định về sự kết nối, hợp tác lâu dài giữa ngành văn hóa hai địa phương 
để cùng chung tay bảo tồn di sản văn hóa, hướng tới phát triển du lịch văn hóa. 

l Bà cảm nhận như thế nào 
về việc khai thác giá trị di sản 
văn hóa ở Bình Định?

- Chúng tôi được trải nghiệm, 
tham quan nhiều địa điểm, di 
tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu của 
Bình Định, như: Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, Bảo tàng 
Quang Trung, Đền thờ Danh 
nhân văn hóa Đào Tấn…, qua đó 
chúng tôi học hỏi được rất nhiều 

kinh nghiệm của tỉnh Bình Định 
trong sự kết hợp hài hòa giữa di 
sản văn hóa phi vật thể và di sản 
văn hóa vật thể phục vụ du lịch. 

Chúng tôi cảm nhận rằng 
tỉnh Bình Định quan tâm đầu 
tư cho ngành văn hóa một cách 
nghiêm túc, trân trọng các giá 
trị di sản văn hóa và khai thác 
du lịch từ các di sản văn hóa rất 
hiệu quả. 

l  Theo bà, để hợp tác 
hướng tới phát triển du lịch 
văn hóa, hai địa phương nên 
làm những gì?

- Để khai thác các giá trị di 
sản văn hóa gắn kết phát triển 
du lịch xứng tầm như chúng ta 
mong muốn khi đầu tư cho văn 
hóa thì tôi nghĩ Bình Định cũng 
như TP Hồ Chí Minh còn nhiều 
việc phải làm.

Không chỉ Bình Định, mà TP 
Hồ Chí Minh chúng tôi cũng gặp 
rất nhiều khó khăn về nguồn 
nhân lực trong quản lý di tích, 
đội ngũ thuyết minh viên, việc 
tổ chức dịch vụ tại các điểm đến 
di tích lịch sử, văn hóa để thu hút 
du khách… Những yếu tố này, 
chúng ta phải tính toán đưa ra kế 
hoạch, giải pháp lâu dài để phát 
huy tiềm năng, giá trị di sản văn 
hóa phục vụ du lịch. 

Chúng ta phải xem du lịch 
văn hóa là một sản phẩm đặc 
biệt để khai thác trong nền kinh 
tế thị trường, chẳng hạn muốn 
kết nối với các DN trong việc 
liên kết phát triển tour du lịch 
văn hóa mang lại hiệu quả lâu 
dài thì phải đảm bảo lợi ích giữa 
đôi bên, tính hấp dẫn của các sản 
phẩm du lịch chất lượng cao để 
đáp ứng nhu cầu du khách.

Thời gian qua, chúng tôi 
cũng đã có những cách làm xã 
hội hóa trong phát triển du lịch 
văn hóa trên lĩnh vực biểu diễn 
nghệ thuật truyền thống, đó là 
tăng tính tự chủ cho các đơn 
vị công lập. Như vậy, các đơn 
vị công lập sẽ tự đổi mới, nâng 
cao chất lượng sản phẩm phục 
vụ theo nhu cầu của du khách, 
chứ không chỉ đưa những cái 
chúng ta có sẵn để phục vụ du 
khách. Đây cũng là kinh nghiệm 
mà chúng tôi muốn chia sẻ với 
ngành văn hóa tỉnh Bình Định 
trong những kế hoạch hợp tác 
trong tương lai…

l Xin cảm ơn bà!
ĐOÀN NGỌC NHUẬN 

(Thực hiện)

(BĐ) - Sáng 24.12, 
Hội Đồng hương Tuy 
Phước phối hợp UBND 
2 xã Phước Thắng và 
Phước Sơn (huyện Tuy 
Phước) tổ chức Lễ 
khánh thành các công 
trình thiện nguyện, 
gồm: Hệ thống điện 
chiếu sáng tuyến cầu 
Lạc Điền đến đội 4, 
thôn Lạc Điền, xã Phước 
Thắng; cầu xóm 12, thôn 
Lộc Thượng, xã Phước Sơn.

Dự lễ có ông Nguyễn Ngọc 
Xuân, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND Tuy Phước; ông Đỗ 
Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng 
hương Bình Định tại TP Hồ Chí 
Minh; ông Đinh Thành Ngân, 
Chủ tịch Hội đồng hương Tuy 
Phước; cùng lãnh đạo chính 
quyền và đông đảo cán bộ, 
nhân dân hai xã hưởng lợi.

Công trình hệ thống điện 
chiếu sáng tuyến cầu Lạc Điền 
đến đội 4 dài 1.054 m, lắp đặt 
42 bộ bóng led (trong đó có 19 
bộ bóng led năng lượng mặt 
trời), tổng vốn đầu tư hơn 730 
triệu đồng; trong đó Hội đồng 
hương Tuy Phước hỗ trợ xã 

Nhằm giúp người dân có 
hoàn cảnh khó khăn đang sinh 
sống, làm việc, học tập trên khắp 
mọi miền Tổ quốc có điều kiện 
về quê đón tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh phối hợp 
cùng Công ty TNHH Nước giải 
khát Suntory PepsiCo Việt Nam 
tổ chức chương trình “Mang 
Tết về nhà - 2023”; trong đó, 
Hội đồng hương Bình Định tại 
TP Hồ Chí Minh (Hội ĐHBĐ) 
được Ban tổ chức chương trình 
hỗ trợ 15 chuyến xe để đưa bà 
con Bình Định ở TP Hồ Chí 

Minh về nhà đón tết. 
Theo Hội ĐHBĐ, sau hơn 

1 tháng thông báo, hướng dẫn 
bà con Bình Định ở TP Hồ Chí 
Minh có hoàn cảnh khó khăn 
đăng ký danh sách, Hội ĐHBĐ 
đã xét 549 trường hợp được về 
quê trên những chuyến xe miễn 
phí của chương trình “Mang Tết 
về nhà -  2023”.

Anh Nguyễn Ý Nhạc, Trưởng 
Ban Truyền thông Hội ĐHBĐ, 
cho biết: Hội đã chuyển danh 
sách bà con được hỗ trợ về quê 
theo chương trình “Mang Tết 
về nhà - 2023” để theo dõi, hỗ 

trợ bà con tập trung tại địa điểm 
Nhà thiếu nhi Quận 10 (số 139, 
đường Bắc Hải, phường 14, quận 
10, TP Hồ Chí Minh) vào sáng 
15.1.2023 (nhằm ngày 24 tháng 
Chạp năm Nhâm Dần) để khởi 
hành về quê nhà đón tết. Bà con 
về quê được hỗ trợ 100% chi phí 
vé chiều đi, ăn uống dọc đường; 
đồng thời, Ban tổ chức còn tặng 
mỗi người một phần quà tết trị 
giá 500 nghìn đồng, hỗ trợ vé 
chiều vào TP Hồ Chí Minh sau 
tết trị giá 500 nghìn đồng cho 
người 16 tuổi trở lên. 

BẢO MINH

NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh (bìa trái) trong chuyến công tác tại Bình Định 
mới đây.                                                                Ảnh: NGỌC NHUẬN

Khánh thành 2 công trình 
thiện nguyện ở huyện Tuy Phước

Phước Thắng 300 triệu đồng. 
Công trình cầu xóm 12 được 

xây dựng mới bằng bê tông cốt 
thép tại vị trí cây cầu cũ sau khi 
tháo dỡ, bắt ngang mương TS6, 
có chiều dài gần 16 m, rộng 3,4 m. 
Tổng chi phí xây dựng cầu hơn 
771,5 triệu đồng, trong đó Hội 
đồng hương Tuy Phước hỗ trợ xã 
Phước Sơn 500 triệu đồng.

Dịp này, Hội đồng hương 
Tuy Phước cũng trao tặng 70 
suất học bổng (trị giá 650 
nghìn đồng/suất) và 10 phần 
quà (trị giá 500 nghìn đồng/
phần) cho học sinh, người 
nghèo ở hai xã Phước Thắng, 
Phước Sơn.                 

ĐOAN NGỌC

Khánh thành công trình cầu xóm 12, thôn Lộc 
Thượng, xã Phước Sơn.                          Ảnh: ĐOAN NGỌC

Chương trình “Mang Tết về nhà - 2023” 
dành cho người Bình Định

Sẽ tổ chức chiến dịch Xuân quê hương 2023
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Bình ĐịnhTRONG NƯỚC

Các cơ quan báo chí nhận bằng khen tại hội nghị.

Ngày 24.12, tại TP HCM, Ban Tuyên 
giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với 
Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ 
chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng 
kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ năm 2023, với sự tham dự của hơn 
700 đại biểu. Dự và chỉ đạo hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương.

Theo báo cáo tại hội nghị của Ban 
Tuyên giáo Trung ương, công tác báo chí 
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 
thông tin trên báo chí thể hiện rõ nét hơn 
vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt 
hiệu quả trong tuyên truyền về những 
vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, 
góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí cũng 
đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng 
của đại dịch, cạnh tranh của các mạng 
xã hội… Nhiều cơ quan báo chí không 
chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên 
môn, chưa theo kịp ứng dụng khoa học 
công nghệ, ít chọn lọc nội dung dẫn đến 
thông tin thiếu tính định hướng, phản 
cảm, không chính xác.

Đặc biệt, chuyển đổi số báo chí là 
một xu hướng tất yếu, nhu cầu tự thân, 
không thể đảo ngược. Báo chí sẽ bị tụt 
hậu, đào thải nếu không có những quyết 
tâm thay đổi mạnh mẽ về phương thức 
làm báo hiện đại…

Nhiều tham luận tại hội nghị cũng 
chỉ ra những khó khăn trong hoạt động 
báo chí hiện nay, sự cạnh tranh gay gắt 
của mạng xã hội cũng như tình trạng 
báo hóa tạp chí, biểu hiện tự chuyển 
hóa; nhiều thông tin hướng đến giật gân, 
câu khách, không đảm bảo tính chính 

Báo chí phải đồng hành với 
lợi ích quốc gia, dân tộc

trị, tính nhân văn…
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn 

Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo 
chí tiếp tục quán triệt tốt mong muốn 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Đề án  
100 năm báo chí cách mạng quốc gia. 
Làm tốt quy hoạch báo chí, xuất bản, 
đúng thực tiễn. Báo chí cần phát huy 
dân chủ, gắn với kỷ luật, kỷ cương; đồng 
hành cùng lợi ích của quốc gia, dân tộc, 
báo chí hướng tới nhân văn, chân thiện 
mỹ, tôn vinh sáng tạo của nhân dân trong 
thời kỳ mới. Báo chí cần đổi mới, đa tầng 
hơn, khơi dậy khát vọng; nâng cao tính 
phản biện xã hội, phản biện chân chính. 

Các cơ quan báo chí cần đầu tư các 
nguồn lực, trong đó nguồn lực con người 
là quyết định; phải chú trọng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, vừa 

có bản lĩnh, vừa có đạo đức, tinh thông 
về kiến thức chuyên môn, đáp ứng kỹ 
năng trong thời đại báo chí mới. Rà soát 
lại chương trình đào tạo báo chí của tất 
cả các trường đại học đào tạo báo chí. 
Đầu tư cho ứng dụng công nghệ 4.0.

“Có thực hiện chân chính phản biện 
xã hội, phản biện đúng, trúng thực tiễn 
thì chúng ta mới đưa đường lối đi vào 
thực tiễn, chúng ta mới khắc phục điểm 
nghẽn, làm Đảng gần dân hơn, để ý Đảng 
và lòng dân khắng khít nhau hơn. Trong 
phản biện chúng ta cũng phải phê phán 
các quan điểm sai trái, lợi dụng chức 
năng phản biện để làm sai đạo đức nghề 
báo, lợi dụng vai trò báo chí để vi phạm 
pháp luật, suy thoái về tư tưởng chính trị 
đạo đức”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa 
nhấn mạnh.                                (Theo VOV)

Tăng thêm gần 
6.000 ghế mỗi ngày 
đến sân bay 
Tân Sơn Nhất dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa công 
bố điều chỉnh tham số điều phối đường 
cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm 
hoạt động bay để tăng thêm 32 chuyến 
bay, tương đương với khoảng 6.000 ghế 
cung ứng/ngày tại Cảng hàng không 
quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Cục Hàng không sẽ điều 
phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch 
vụ bảo đảm hoạt động bay tại Tân Sơn 
Nhất với tần suất 44 chuyến/giờ cho 
các khung giờ từ 6 - 23 giờ 55 phút và  
36 chuyến/giờ từ 0 - 5 giờ 55 phút.

Quyết định này áp dụng trong 
khoảng thời gian từ ngày 6.1 đến 
5.2.2023 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm 
Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng 
năm Quý Mão).

Ngoài ra, Cục Hàng không sẽ ưu tiên 
phân bổ thêm các chuyến bay phục vụ 
người dân về quê ăn tết Nguyên đán 
từ Tân Sơn Nhất về Hải Phòng, Vinh, 
Thanh Hóa, Đồng Hới.   (Theo Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính vừa ký Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 
23.12.2022 về việc tăng cường các biện 
pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, 
tiết kiệm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tập 
trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ 
yếu sau: Chuẩn bị nguồn cung các mặt 
hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu 
tiêu dùng tăng cao; tăng cường kiểm 
tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại; phát triển sản xuất 
nông nghiệp, cung ứng đủ các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm; tăng cường các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc 
biệt đối với dịch Covid-19; quan tâm 
hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu 
nhập, mất, thiếu việc làm; không để xảy 
ra tình trạng người dân chậm về quê 
ăn Tết do không có phương tiện vận 
chuyển; triển khai cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết 
Nguyên đán; phục vụ tốt nhu cầu thanh 
toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống 
ATM; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 
du lịch, lễ hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn 
mạng lưới, thông tin liên lạc thông suốt; 
không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên 
và lãnh đạo các cấp…                 (Theo VGP)

Ảnh minh họa, nguồn: VOV.VN

Bộ GTVT vừa quyết định ban hành 
kế hoạch đồng loạt khởi công 12 dự 
thành phần cao tốc Bắc - Nam giai  
đoạn 2 vào sáng 1.1.2023 trên địa bàn 
9 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, 
Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau.

Các gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự 
án thành phần được khởi công bao gồm 
gói thầu 11-XL đoạn Bãi Vọt - Hàm 
Nghi (dài 35,2 km); gói thầu 11-XL 
đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (30 km); 
gói thầu XL02 đoạn Vũng Áng - Bùng 

(23,54 km); gói thầu XL01 đoạn Bùng - 
Vạn Ninh (30,29 km); gói thầu XL2 đoạn 
Vạn Ninh - Cam Lộ (32,54 km); gói thầu 
XL1 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn  
(30 km); gói thầu 11-XL đoạn Hoài 
Nhơn - Quy Nhơn (23,5 km); gói thầu 
12-XL đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh  
(22,1 km); gói thầu XL02 đoạn Chí 
Thạnh - Vân Phong (24,05 km); gói 
thầu XL02 đoạn Vân Phong - Nha Trang 
(30,85 km); dự án đoạn Cần Thơ - Hậu 
Giang (1 gói thầu, 37,65 km) và gói thầu 
XL02 đoạn Hậu Giang - Cà Mau (22,4 km).

Đến nay, các địa phương có dự án 
cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đi qua đã 
bàn giao mặt bằng tuyến chính đạt 65%; 
tuyến nối cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu 
Giang và Hậu Giang - Cà Mau đạt 35%.

Với 13 gói thầu còn lại, Bộ GTVT chỉ 
đạo các ban quản lý dự án tập trung 
chỉ đạo quyết liệt hoàn thành công tác 
lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết 
kế kỹ thuật, dự toán; phấn đấu khởi 
công toàn bộ các gói thầu trước ngày 
15.1.2023.

(Theo Vietnam+)

Theo Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt 
Nam trên thị trường tiếp tục tăng trong 
những ngày gần đây. Ngày 24.12, giá 
chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm của 
Việt Nam ở mức 453 USD/tấn (tăng  
10 USD/tấn so với đầu tháng 12); gạo 
25% tấm có giá bán ở mức 438 USD/tấn 
(tăng 5 USD/tấn).

Hiệp hội lương thực Việt Nam đánh 
giá, do thị trường thế giới biến động, 
ảnh hưởng của chính trị, kéo theo nhu 
cầu lương thực tăng cao. Do đó, gạo 
Việt xuất đi các nước sẽ neo ở mức cao, 
thậm chí còn cao hơn các năm. Điều 

Gạo Việt bán trong siêu thị.

Tăng cường các biện 
pháp bảo đảm đón tết 
Nguyên đán vui tươi, 
lành mạnh, an toàn

Khởi công 12 dự án cao tốc Bắc - Nam đúng ngày 
tết Dương lịch 2023

Giá gạo Việt tăng mạnh, dự báo lập kỷ lục 
xuất khẩu 4 tỷ USD

này cũng cho thấy, gạo Việt Nam đã 
xây dựng được vị thế vững chắc trên 

thị trường gạo quốc tế.
Bộ NN&PTNT dự tính, trong  

tháng 12, Việt Nam sẽ xuất khẩu 
khoảng hơn 600 nghìn tấn gạo. Với đà 
này, năm 2022, xuất khẩu gạo đạt hơn 
7 triệu tấn, trị giá kỷ lục gần 4 tỷ USD.

Dự báo, xuất khẩu gạo trong những 
tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng 
do thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia 
châu Á, nơi chiếm 90% sản lượng gạo 
toàn cầu; tình trạng biến đổi khí hậu, 
hạn hán gay gắt ở Mỹ, châu Âu và Trung 
Quốc - nước có nhu cầu tiêu thụ gạo lớn 
nhất thế giới, đang đặt nguồn cung gạo 
vào tình trạng thiếu hụt. (Theo Tiền Phong)
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TIN VẮN 

Đài RT (Nga) dẫn các nguồn thạo tin 
cho biết mặc dù tổng lượng nhập khẩu 
khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của 
Trung Quốc giảm 5,4%, nhưng lượng 
mua mặt hàng năng lượng này từ Nga 
trong tháng 11 đã tăng gấp đôi so với 
cùng kỳ năm ngoái, đạt 852 nghìn tấn 
với giá trị 815,6 triệu USD.

Trong khi đó, doanh thu LNG của 
Nga trong 11 tháng đầu năm nay cũng 
tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 
5,82 triệu tấn. Trong đó, doanh số bán 
LNG cho Trung Quốc tăng 150% trong 
cùng kỳ, đạt 6,1 tỷ USD.

Nga đã trở thành nhà cung cấp khí 
đốt tự nhiên lớn thứ hai của Trung 
Quốc, sau Turkmenistan, với lượng 
giao hàng tăng 177%, đạt 3,5 tỷ USD 
trong 11 tháng đầu năm. Tuy nhiên, 
Trung Quốc không nêu cụ thể lượng 
khí đốt mà nước này đã mua từ Nga 
trong khoảng thời gian đó.

Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu 
cho Trung Quốc, tăng 17% trong tháng 
11 so với năm trước lên 7,81 triệu tấn, 
lượng cao nhất kể từ tháng 8, vượt qua 
Saudi Arbia trở thành nhà cung cấp dầu 
hàng đầu của nước này. Theo báo cáo, 
xuất khẩu dầu thô của Nga sang Trung 
Quốc trong 11 tháng đầu năm tăng 10,2%, 
đạt 79,78 triệu tấn. Về giá trị, nguồn cung 
dầu của Nga cho Trung Quốc trong giai 

Trung Quốc nhập khẩu 
năng lượng từ Nga ở mức kỷ lục

đoạn trên đạt 54,49 tỷ USD - tăng 50% so 
với năm ngoái.

Bên cạnh đó, lượng than nhập khẩu 
từ Nga, bao gồm cả than nâu, tăng 41% 
lên 7,2 triệu tấn. Nguồn cung than luyện 
cốc cho ngành thép cũng tăng gấp đôi 
so với năm ngoái, lên tới 2,1 triệu tấn, 
nhưng thấp hơn mức kỷ lục hồi tháng 9.

Dữ liệu cho thấy tổng lượng nhập 

khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả các 
sản phẩm dầu mỏ, đạt 8 tỷ USD trong 
tháng 11, từ mức 7,8 tỷ USD trong 
tháng 10. Kể từ đầu năm, tổng giá trị 
nhập khẩu đã đạt 68 tỷ USD kể từ đầu 
năm, tăng đáng kể so với mức 41 tỷ 
USD vào năm ngoái. Hồi tháng 8, Trung 
Quốc đã nhập khẩu nhiên liệu Nga đạt 
mức kỷ lục 8,4 tỷ USD.       (Theo TTXVN)

Tàu chở dầu thô nhập khẩu tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tháng 5.2022. Ảnh: Reuters

Theo quyết định của Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia ngày 23.12.2022, 
sau khi được thành lập, 5 xã thuộc 
huyện Koh Thom, tỉnh Kandal (giáp 
biên giới Việt Nam) gồm: Chheu 
Khmao, Prek Chrey, Prek Sdey, Chrey 
Takeo và Sampov Poun sẽ được quy 
hoạch xây dựng thành các quận thuộc 
TP Sampov Poun.

Tỉnh Kandal là 1 trong 25 tỉnh 
thành của Campuchia, trải dài theo 
sông Mekong, tiếp giáp với thủ đô 
Phnom Penh, tỉnh Kampong Cham, 
tỉnh Kampong Chhnang, tỉnh Prey 
Veng, tỉnh Kampong Speu, tỉnh Takeo 
và tỉnh An Giang (Việt Nam).

Những năm qua, nền kinh tế của 
tỉnh Kandal có mức tăng trưởng ổn 
định, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích 
cực; đời sống nhân dân từng bước 
được nâng cao, an sinh xã hội được 
chú trọng, kết cấu hạ tầng KT-XH được 
đầu tư nâng cấp. Việc thành lập thành 
phố Sampov Poun sẽ là động lực để 
phát triển KT-XH cho thành phố nói 
riêng và tỉnh Kandal nói chung, qua 
đó cũng sẽ thúc đẩy qua hệ hợp tác 
giữa Việt Nam và Campuchia. 

               (Theo VOV.VN)

Campuchia thành lập 
thành phố mới giáp 
biên giới Việt Nam

Cầu Long Bình - Chrey Thom thuộc địa phận 
TP Sampov Poun, tỉnh Kandal.            Ảnh: VOV

Bão tuyết, giá rét bao trùm Bắc Mỹ trong Giáng sinh
Bão tuyết ngay dịp Giáng sinh ở 

Mỹ, Canada làm ảnh hưởng hàng triệu 
người, gây mất điện, gián đoạn giao 
thông giữa lúc hàng chục nghìn người 
đi nghỉ lễ. Tổng thống Joe Biden kêu 
gọi người Mỹ tránh ra đường khi thời 
tiết khắc nghiệt.

Hàng triệu người dân Mỹ bị ảnh 
hưởng bởi một cơn bão mùa đông phủ 
giá rét, bão tuyết và lũ lụt khắp cả nước. 
Cái lạnh sẽ kéo dài vào cuối tuần lễ 
Giáng sinh, khiến đây là lễ Giáng sinh 
lạnh nhất trong khoảng 40 năm qua ở 

một số nơi. 
Khoảng 1,5 triệu người mất điện 

trên toàn quốc. Các hãng hàng không 
đã hủy hơn 5.000 chuyến bay ở Mỹ 
trong ngày 23.12 khi cơn bão mùa đông 
lớn cản trở hoạt động của các sân bay 
trên khắp nước này, ảnh hưởng hàng 
chục nghìn du khách đi nghỉ lễ. Ngoài 
ra, hơn 8.000 chuyến bay bị hoãn.

Tại Canada, tuyết rơi dày và tầm 
nhìn thấp đã khiến sân bay ở Vancouver 
phải tạm dừng tất cả các chuyến bay.

(Theo TTO)
Xe cộ di chuyển chậm trên đường cao tốc bị đóng 
băng ở Ontario, Canada.                                      Ảnh: AFP

Ấn Độ phê duyệt vắc xin nhỏ mũi phòng Covid-19

Hãng thông tấn Tass của Nga ngày 
24.12 dẫn nguồn tin từ các dịch vụ 
khẩn cấp cho biết, số người chết trong 
vụ hỏa hoạn xảy ra vào hôm 23.12, tại 
một viện dưỡng lão ở tỉnh Kemerovo, 
vùng Tây Siberia của Nga, đã tăng lên 
20 người. 

Cháy cơ sở dưỡng lão 
ở Nga, 20 người chết

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ hỏa 
hoạn tại một viện dưỡng lão bất hợp pháp 
nằm ở Kemerovo.                    Ảnh: TASS

Ngày 23.12, các quan chức Ấn Độ 
cho biết chính phủ nước này đã phê 
duyệt việc sử dụng vắc xin nhỏ mũi 
ngừa Covid-19 có tên gọi iNCOVACC.

Theo tổ hợp truyền thông Prasar 
Bharati News Services and Digital 
Platform, vắc xin iNCOVACC, do 
Công ty Bharat Biotech International 
sản xuất, được cấp phép dùng cho 
những người trên 18 tuổi như một loại 

vắc xin tăng cường phòng bệnh. Hiện 
vắc xin sử dụng đường mũi (dạng 
nhỏ, dạng xịt) chỉ được sử dụng tại 
các bệnh viện tư. 

Trước đó, tháng 11 vừa qua, Cơ 
quan Kiểm soát  Dược  phẩm của 
Ấn Độ đã phê duyệt  sử dụng vắc 
x in  iNCOVACC trong trường hợp 
khẩn cấp.

(Theo Vietnam+)
Vắc xin iNCOVACC nhỏ mũi ngừa Covid-19. 

Ảnh: The Times of India/TTXVN

l Ngày 23.12, Thủ tướng Thái 
Lan Prayut Chan-O-Cha thông báo 
ông sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng 
tuyển cử tiếp theo tại nước này dự 
kiến diễn ra trước tháng 5.2023.
l Ngày 23.12, Nhà Trắng cho biết 

Tổng thống Joe Biden đã ký Đạo luật 
ủy quyền quốc phòng (NDAA) năm 
2023 với tổng kinh phí 858 tỷ USD 
dành cho các ưu tiên và chương trình 
quốc phòng.
l Theo Sputniknews, truyền 

thông Pháp ngày 23.12 đưa tin 
Bộ trưởng Quốc phòng nước này 

Sebastien Lecornu sẽ thăm Ukraine 
ngày 28.12 để gặp người đồng cấp 
nước chủ nhà Oleksii Reznikov.
l  N ộ i  c á c  N h ậ t  Bản hôm 

23.12 đã thông qua dự thảo 
ngân sách  tài khóa 2023 ở mức 
cao kỷ lục với tổng tr ị  giá lên tới 
hơn 114.400 tỷ yên (tương đương 
khoảng 863 tỷ USD).
l Trong thông báo ngày 23.12, 

Quân đội quốc gia Somalia (SNA) đã 
tiêu diệt 67 phần tử thuộc nhóm Hồi 
giáo cực đoan Al-Shabaab trong một 
chiến dịch thực hiện xuyên đêm tại 

khu vực Middle Shabelle, miền Nam 
nước này.
l Nhóm khủng bố quốc tế Al-

Qaeda ngày 23.12 đã công bố một 
đoạn băng dài 35 phút, không đề 
ngày tháng về vụ tấn công của Mỹ 
nhằm tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm là 
Ayman al-Zawahiri.
l Truyền thông Israel ngày 23.12 

cho hay cảnh sát nước này đã bắn hạ 
một đối tượng tiến hành vụ tấn công 
bằng đâm xe nhằm vào lực lượng an 
ninh Israel ở thị trấn Kfar Qassem.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

Đám cháy bùng phát trong khu 
nhà hai tầng bằng gỗ ở TP Kemerovo, 
tỉnh Kuzbass, thuộc vùng Tây Siberia 
của Nga. Khoảng 28 xe chữa cháy và 
80 lính cứu hỏa đã được điều động để 
đối phó hỏa hoạn, nhưng đám cháy bùng 
lên càng lúc càng mạnh, khiến toàn bộ 
tầng hai của khu nhà bị thiêu rụi.

Theo cảnh sát Kemerovo, cơ sở bị 
cháy là một nhà dưỡng lão tư nhân 
dành cho người già vô gia cư, do một 
mục sư địa phương điều hành, song 
chưa có giấy phép.

(Theo VnExpress.net)
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NHÀ - ĐẤT
Cần bán nhà:  Số 47/32 đường 1 tháng 5, TP Quy Nhơn.  Diện tích:  

35 m2, diện tích sử dụng gần 90 m2, nhà 1 mê có 1 phòng làm việc, 
1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 WC, 
để lại nội thất, sổ đỏ chính chủ. Giá bán: 1 tỷ 900 triệu đồng. 

Liên hệ: 0941 289 717 - 0983 455 927

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

TX An Nhơn - Bình Định (gọi tắt là Agribank chi nhánh An Nhơn) thực hiện 
bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH Đoàn Thị 
Kim như sau:

Người có tài sản bán đấu giá: AGRIBANK CHI NHÁNH AN NHƠN
1. Thông tin tài sản bán đấu giá:
- Quyền sử dụng đất: 
+ Địa chỉ: KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
+ Diện tích đất: 1.126,1 m2; Số thửa: 1515; Tờ bản đồ số: 11.
+ Loại đất: Đất ở tại đô thị: 131 m2, đất trồng cây lâu năm: 995,1 m2 .
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Đến tháng 8.2063.
+ Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất 

có thu tiền sử dụng đất: 131 m2; Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 
đất: 995,1 m2.

- Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà ở riêng lẻ (2 tầng) cấp 3: Diện tích xây dựng: 78,6 m2, diện tích 

sàn: 164,1 m2.
+ Nhà ở riêng lẻ (1 tầng) cấp 4: Diện tích xây dựng: 50,2 m2, diện tích 

sàn: 50,2 m2.
* Thực trạng tài sản bảo đảm: Theo hiện trạng thực tế của tài sản tại thời 

điểm tổ chức đấu giá.
* Tình trạng pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 510725, số vào sổ GCN CS 
02883, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 21.8.2018.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá: 
Bằng số: 8.300.000.000 đồng. Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm triệu đồng.
3. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 

ngày thông báo đến 16 giờ ngày 27.12.2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá 
tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian xem hồ sơ, tài liệu và thực trạng tài sản: Từ ngày thông 
báo đến trước khi mở cuộc đấu giá (10 giờ ngày 30.12.2022): Xem hồ sơ, tài 
liệu tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, 
TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Xem tài sản tại thửa đất số 1515, tờ bản đồ 
số 11, KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ ngày 30.12.2022, 
tại Trụ sở Agriank chi nhánh An Nhơn, số 418 đường Trần Phú, phường 
Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:  Đơn vị tổ chức 
bán đấu giá: 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Địa chỉ: Số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: 0256.3822216, 0256.3812837
Agribank chi nhánh An Nhơn

Địa chỉ: Số 418 Trần Phú, phường Bình Định, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0256.383539, 0256.3735959; số fax: 0256.3835955

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 25.12.2022

  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BTV TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 ***
THƯ NGỎ

Vận động ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” 
Xuân Quý Mão - năm 2023

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...
Lời đầu tiên, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định kính gửi lời chào, 

lời chúc sức khỏe và lời tri ân đến quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà 
hảo tâm... đã đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong thời gian qua để góp 
phần chia sẻ những khó khăn đến người nghèo, người dễ bị tổn thương trong 
cộng đồng.

Hiện nay, tỉnh Bình Định có gần 50.000 hộ nghèo, cận nghèo và hàng chục 
ngàn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em 
mồ côi, khuyết tật... cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Hưởng ứng Phong 
trào “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, là nét 
đẹp trong tinh thần “Tương thân, tương ái” trong mỗi người dân Việt Nam và 
cũng là hoạt động tiếp nối truyền thống của Phong trào “Tết vì người nghèo và 
nạn nhân da cam” mà các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước triển khai thực hiện 
hơn 20 năm qua.

Xuân Quý Mão năm 2023 đang đến rất gần, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ 
tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá 
nhân hảo tâm... hãy tham gia đóng góp, hỗ trợ cho Phong trào “Tết Nhân ái”, để 
có nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương vơi bớt khó khăn, bữa 
cơm ngày Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui vẻ. Nghĩa cử nhân ái đó sẽ làm 
cho chúng ta hạnh phúc hơn, hạnh phúc đó sẽ truyền từ người nhận sang người 
cho và lan tỏa trong cộng đồng. 

Mọi sự đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm có thể gửi trực tiếp 
cho người hưởng lợi thông qua sự giới thiệu và tổ chức của Hội Chữ thập đỏ hoặc 
gửi trực tiếp sự hỗ trợ đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; việc trao tặng quà Hội 
Chữ thập đỏ sẽ phối hợp với đơn vị, nhà hảo tâm trao tận tay đối tượng công bố 
trên phương tiện thông tin đại chúng.

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, số 374 Trần Hưng Đạo, 
TP Quy Nhơn, điện thoại 0256.3821664, di động 0913.421.526, Email: rcbinhdinh@
gmail.com hoặc chuyển khoản: Số tài khoản thiện nguyện: 2077; Tên tài khoản: 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định; Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - 
Chi nhánh Bình Định.

Trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự quan tâm, chung tay của quý 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đối với Phong trào “Tết Nhân ái” 
của tỉnh Bình Định.

 Trân trọng.                                
                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                          CHỦ TỊCH

                                                            HÀ VĂN CÁT

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ BÌNH ĐỊNH
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ 
VÀ HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ PHÁP QUY LẦN V

Trong những năm gầy đây các ứng dụng năng lượng nguyên tử phát triển nhanh 
cả về số lượng cơ sở bức xạ, loại hình và các hoạt động dịch vụ, đóng góp quan trọng 
trong nhiều lĩnh vực KT-XH. Các kỹ thuật hạt nhân tiên tiến, thiết bị bức xạ công nghệ 
cao đã được ứng dụng trong y tế, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp cũng như 
các hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa. Vì vậy, công tác quản lý nhà 
nước về an toàn bức xạ và hạt nhân bao gồm các hoạt động cấp phép, thanh tra, 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần đuợc tăng cường, cùng với sự phối hợp 
và phân cấp hợp lý trong công tác quản lý giữa Trung ương và địa phương, nhằm 
bảo đảm sự phát triển bền vững, hiệu quả và an toàn của các ứng dụng năng lượng 
nguyên tử trong phạm vi cả nước.

Trước nguy cơ và rủi ro có thể của các sự cố phóng xạ hạt nhân xuyên biên giới, 
công tác phát triển nguồn lực bao gồm mạng quan trắc phóng xạ môi trường quốc 
gia, cơ sở dữ liệu phông phóng xạ môi trường, năng lực đánh giá, tính toán phát tán 
phóng xạ, năng lực ứng phó sự cố là rất quan trọng, cần được ưu tiên trong giai đoạn 
2020 - 2025.

Công tác quản lý Nhà nước trong 2 năm qua đã ghi nhận những tiến bộ về hệ 
thống văn bản quản lý các ứng dụng bức xạ như: Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 
9.12.2020, Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25.2.2022 hướng dẫn Nghị định 
142/2020/NĐ-CP, Thông tư ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật trong y tế, Thông tư 
định mức Kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và một số văn bản 
phục vụ dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân.

Công tác thẩm định kỹ thuật, cấp phép thực hiện theo quy định của Nghị định 
142/2020/NĐ-CP, trong đó đã triển khai 31 Dịch vụ công cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia và 2 thủ tục xuất/nhập khẩu chất phóng xạ trên hệ thống ASEAN. 

Công tác Thanh tra, phối hợp với các sở KH&CN và Thanh tra Bộ KH&CN được triển 
khai thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu tăng cường công tác quản lý Nhà nước 
và nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân.

Việc tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, bao gồm cả hợp tác quốc tế, đã 
góp phần triển khai hiệu quả các ứng dụng Năng lượng nguyên tử và Ứng phó sự 
cố hạt nhân.

Thách thức lớn nhất của công tác quản lý Nhà nước vẫn là nguy cơ thất lạc, mất 
mát nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân; vấn đề bảo đảm An toàn an ninh hạt nhân 
trong quản lý thu mua, nhập khẩu phế liệu có nguy cơ nhiễm xạ; văn hóa an toàn, 
kiểm soát chiếu xạ tại các cơ sở bức xạ …

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa 
rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C.  
II-Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa 

rào nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 270C; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài 

nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển 
động. Sóng cao 3 - 4 m.                       (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)



THỨ BA, NGÀY 27.12.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-16h30: Các TBA Hùng 
Vương 1, 2, Đào Tấn 1, Gỗ 2/9, Kho lạnh Nhơn Phú 1, 2, Nhà thờ Quy Đức, Huyền 
Trân 6, Cầu Đôi, Đập dâng Phú Hòa, ND An Lộc Phát 2, Chợ Dinh, CK Đông 
Phương, UBND Nhơn Phú, KDC Đông UBND Nhơn Phú 1, 2, Tiến Thịnh, Minh 
Tuấn, Thành Lợi, Võ Thị Sáu, Tân Việt, TĐC Võ Thị Sáu 1, 2, 3, Trương Vĩnh Ký, Khu 
DC Điện Biên Phủ, Minh Ân, Kim Cúc, Chi cục thuế TP Quy Nhơn, Vấn Trinh, Điên 
Biên Phủ 1, 2, 3, 4, TTYT  dự phòng, TT Phòng chống sốt rét, Chả cá Thanh Vân, 
An Lộc Phát, Chung cư Ecolife T1, T2, KDC Đèo Son 2, 3, 4, NĐ Nam Phương, 
Đô thị Phú Hòa, Kho đạn Đèo Son, Cục thuế Bình Định, Huyền Trân 1, 2, 3,  
4, 9, Bưu cục Tháp Đôi, Đống Đa 1, Phùng Khoắc Khoan, Hà Thanh 1, 2, Hồ Xuân 
Hương, Lê Đại Hành 2, Công đoàn 1/5, Sở Y tế, Bơm PS 7. 7h-16h30: Các TBA 
Huyền Trân 5, 7, 8, Tháp Đôi 2, Đức Thánh Trần, Chợ Cây Me, Ỷ Lan 2, Bàu Sen 1, 
Bàu Sen 2, Phan Quốc Tâm, Hỏa Xa 2. 8h-9h15: TBA Hoàng Minh. 10h-11h30: 
TBA Đức Thành. 14h-15h30: TBA An Lộc Phát. 15h30-17h30: TBA T380-1.  
H. Tuy Phước: 7h30-11h30: TBA SPI. 13h30-17h30: TBA UBND Phước Long.  
TX An Nhơn: 7h-15h30: Phía Nam KCN Nhơn Hòa; Các TBA Bơm Quan Quang, 
Đất Giá, Nhơn Hậu 3. 7h-11h30: TBA Thạnh Danh. H. Phù Cát: 7h-12h: Các TBA 
TĐC Nhơn Thành, Chánh Liêm, Gỗ Phù Cát 1, Gỗ Phù Cát 2, Xử lý chất thải nguy 
hại Hậu Sanh, Mỏ đá Cát Nhơn, Nhà máy Xỉ Titan Cát Nhơn. 8h15-10h15: TBA 
Titan Bimal. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h45: TBA Cấp nước Mỹ Bình. 9h-11h: TBA 
Thuận An 2. H. Tây Sơn 7h30-15h: Các TBA Thi công đập dâng Phú Phong, Thi 
công đập dâng Phú Phong 2. 8h-17h: TBA Phú Hưng - Hà Nội và Lộ Bơm TBA 
Bơm Thuận Nghĩa. 13h30-15h30: Lộ 1 TBA Thuận Nghĩa.

THỨ TƯ, NGÀY 28.12.2022: TP Quy Nhơn: 5h30-15h30: TBA Nguyễn Thái 
Học 5. 7h-14h30: Các TBA Diên Hồng 2, 3, NH Ngoại Thương, NH Phát triển, 
NH Công Thương, Kho bạc tỉnh, NH Nông Nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt, TT Hội 
Nghị, Sở TTTT, Tôn Đức Thắng, Khu Biệt thự, Phạm Hùng 2, Nguyễn Công Trứ, 
KS Thanh Bình, Mai Xuân Thưởng 1, 3, HT Quang Trung, Đài PTTH Bình Định, 
KS Đông Phương, Nhà hàng Trầu Cau, Nguyễn Thái Học 5, Hỏa Xa 1, Trạm bơm 
PS 6, Nguyễn Tất Thành, Bộ đội Biên phòng, Nhà làm việc BCH Biên phòng, 
Hoàng Hoa Thám 1, 3, Phạm Hồng Thái. H. Tuy Phước: 7h-11h: TBA Tuy  
Phước 5. 7h-12h30: TBA Phước Sơn 1. 13h15-16h45: TBA Phụng Sơn 3. TX An 

Nhơn: 7h30-11h20: Khu vực Phương Danh - phường Đập Đá. 7h-17h: Khu vực 
Thọ Lộc - xã Nhơn Thọ, xã Nhơn Lộc. 7h-15h20: TBA An Thái 4, Lộ 3 TBA Thắng 
Công. H. Phù Cát: 6h30-15h30: Các TBA Chánh Hoá, Chánh Thiện 2, Tital Cát 
Thành 1, Tital Cát Thành 2. 9h-12h45: Khu vực Phương Thái - thị trấn Cát Tiến. 
TX Hoài Nhơn: 7h-8h30: Công ty CP Chế Biến Lâm sản Hoài Nhơn. H. An Lão: 
7h-9h: TBA Đá Kim Khánh. H. Vĩnh Thạnh: 8h-13h: Các TBA K6, O5 và Kon Trú.

THỨ NĂM, NGÀY 29.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-11h45: TBA Phục hồi 
chức năng. 7h15-15h15: Các TBA Hội Giáo 2, Hội Tân 1. 7h30-12h: Tôn Hoa 
Sen (XT 479/NHO). 15h30-17h30: TBA Cơ khí Quang Trung. H. Tuy Phước: 8h-
9h15: TBA Giếng 6. 10h-11h30: TBA Giếng 8. 14h-15h30: TBA Xây dựng 47. TX 
An Nhơn: 5h30-7h20: Khu vực Tân Dương, Phò An - xã Nhơn An. 6h-17h: Các 
TBA Ngô Gia Tự 1, 5, Dân cư 2, TTTM Hoàng Vũ 1, 2, 3, Nguyễn Đình Chiểu, Tây 
Quảng Nghiệp, Nguyễn Văn Linh 1, 2, TBA Ngô Gia Tự 3. 15h50-17h20: Khu vực 
Tân Dương, Phò An - xã Nhơn An. H. Phù Cát: 7h-11h: Thôn Phú Kim - xã Cát 
Trinh, Khu Công nghiệp Gò Mít - thị trấn Ngô Mây. 6h30-16h30: Thôn Hội Vân, 
thôn Hiệp Đạo - xã Cát Hiệp. H. An Lão: 8h-9h5: TBA Trà Cong. 9h30-10h35: 
TBA Long Khánh. 10h50-11h55: TBA Vạn Xuân. 13h50-15h5: TBA Xuân Phong.

THỨ SÁU, NGÀY 30.12.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-15h15: TBA Hội  
Thành 2. H. Tuy Phước: 7h30-11h: TBA Ga Diêu Trì. 7h-13h30: Các TBA khu 
vực xã Phước Thắng, xã Phước Hòa, xã Phước Sơn. TX An Nhơn: 7h-11h30: Xã 
Nhơn Hậu. 7h-17h: Xã Nhơn Mỹ. 7h-11h30: Khu vực Nam Tượng - xã Nhơn Tân. 
7h-14h: Phường Nhơn Hòa. 7h-11h50: Khu vực Trung Ái - phường Nhơn Hòa. 
H. Hoài Ân: 7h-12h: Các TBA Trại heo Bảo Châu, TBA Điện Mặt Trời Tự Động 
Hóa Đà Nẵng. 7h30-9h45: Xã Ân Nghĩa, Bok Tới. 7h30-16h: Khu vực Trại giam 
Kim Sơn. 7h30-12h: Thôn Nhơn Sơn, Nhơn Tịnh, Nhơn An, Nghĩa Nhơn - xã Ân 
Nghĩa và xã Bok Tới. H. Tây Sơn: 7h30-10h: TBA Lê Lợi. H. Vĩnh  Thạnh: 7h-
9h30: Các TBA An Nội, Làng M2 - xã Vĩnh Thạnh, Hồ Hòn Lập - xã Vĩnh Thịnh.

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

Trung tâm CSKH:  19001909

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

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 52/2022 từ ngày 27.12.2022 đến ngày 2.1.2023

15CHỦ NHẬT, 25.12.2022 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

Mùa lạnh, vào những ngày nhiệt độ hạ thấp, 
bạn nên ăn nhiều hơn những loại thực phẩm dưới 
đây để giúp giữ ấm cơ thể từ bên trong.

Khi nhiệt độ giảm trong thời tiết lạnh có thể 
khiến bạn nhanh đói do tiêu hao năng lượng nhiều 
hơn, hãy cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng 
thực phẩm có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể và 
khiến bạn cảm thấy ấm áp.

Thực phẩm bạn ăn ảnh hưởng đến cơ thể của 
bạn. Nói chung, thức ăn mất nhiều thời gian hơn để 
tiêu hóa có thể giúp tăng nhiệt độ cơ thể và khiến 
bạn cảm thấy ấm hơn.

Thuật ngữ y học cho quá trình này là sinh nhiệt, 
là quá trình cơ thể bạn tạo ra nhiệt do chuyển 
hóa thức ăn. Một số nhóm thực phẩm có hiệu 
ứng nhiệt cao hơn những nhóm khác như các loại 
thức ăn có nhiều chất béo lành mạnh, protein và 
carbohydrate. Những loại thực phẩm này phức tạp 
hơn và mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. 

Dưới đây là một số thực phẩm bổ dưỡng có thể 
giúp giữ ấm cho bạn trong thời tiết lạnh giá.

1. Protein từ thịt giúp ấm hơn khi trời lạnh
Ngoài việc có hiệu ứng nhiệt cao nhất trong 3 

chất dinh dưỡng đa lượng chính, protein còn có 
mức độ no cao. Thực phẩm giàu protein giúp giữ 
lượng đường trong máu ổn định giữa các bữa ăn và 
giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Các loại thịt nạc như thịt gà, gà tây, thịt lợn, thịt 
bò, thịt cừu nạc và thịt xay 90% nạc hoặc thịt thăn 
nạc đều là những nguồn cung cấp protein tuyệt vời 
giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn trong mùa lạnh.

2. Canh nóng hoặc súp cà chua
Mùa lạnh, ăn một bát canh nóng hoặc canh cà 

chua rất có lợi cho cơ thể trong những ngày nhiệt 
độ thời tiết xuống thấp. Cà chua giàu vitamin C 

Thực phẩm bổ dưỡng giúp bạn ấm áp trong thời tiết lạnh

và lycopene có thể tăng cường hệ miễn dịch từ bên 
trong và giúp cơ thể tránh được những bệnh thường 
gặp vào mùa lạnh như cảm cúm, viêm mũi, sổ mũi,...

3. Cháo yến mạch
Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt cung 

cấp chất xơ và protein thực vật. Bắt đầu ngày mới với 
bữa sáng nóng hổi gồm yến mạch và các loại ngũ cốc 
khác. Trời lạnh ăn cháo yến mạch có tác dụng làm ấm 
và giữ ấm cơ thể rất tốt.

Chất xơ có thể cải thiện lượng cholesterol của bạn 
và khiến bạn cảm thấy no. Ngoài việc giúp bạn no và 
ấm, yến mạch còn chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho bữa sáng lành mạnh.

4. Rau lá xanh
Bạn có biết rằng các loại rau lá xanh như cải xoăn, 

lá bạc hà, rau bina,... còn giúp cơ thể bạn ấm lên đáng 
kể. Không chỉ ăn vào mùa lạnh mới ngon mà ăn mùa 
nào trong năm cũng tốt. 

Ngoài tác dụng giúp xua tan cái lạnh, những loại 
rau lá xanh này còn có khả năng tăng cường hệ miễn 
dịch cho bạn.

5. Hạt tiêu đen
Hạt tiêu đen có đặc tính chống viêm và có thể 

hỗ trợ điều trị một số bệnh phổ biến trong mùa 
lạnh như viêm đường hô hấp, cảm lạnh, ho và 
thậm chí là viêm khớp. Trong bữa ăn ngày lạnh, chỉ 
cần thêm một chút hạt tiêu vào món ăn sẽ giúp cơ 
thể bạn chống chọi với cái lạnh bên ngoài và ngăn 
ngừa bệnh tật.

6. Táo
Nhiều người chia sẻ với nhau rằng, mỗi ngày ăn 

một quả táo thì cả mùa lạnh sẽ không cần dùng 
đến thuốc. Nói như vậy để thấy công dụng hữu ích 
của loại quả này đối với sức khỏe của chúng ta. 

Hàm lượng vitamin C và kali cao trong táo giúp 
tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và chất 
xơ giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe 
mạnh. Táo giàu chất chống oxy hóa, nhiều vitamin 
và khoáng chất nên giúp cải thiện tỷ lệ trao đổi chất 
và tăng cường hệ thống miễn dịch trong mùa lạnh.

7. Socola đen
Một cốc socola nóng hổi, thơm lừng sẽ giúp 

làm ấm cơ thể ngay lập tức, bạn cũng có thể ăn 
một miếng socola đen nguyên chất hằng ngày để 
tăng cường trao đổi chất và hệ miễn dịch trong 
mùa lạnh. 

Ngoài ra, chất theobromine trong socola đen 
còn giúp cơ thể đẩy lùi các triệu chứng cảm lạnh.

8. Khoai lang
Khoai lang và các loại rau củ khác cần nhiều 

năng lượng hơn để di chuyển trong quá trình tiêu 
hóa, làm tăng nhiệt độ cơ thể của bạn. Chứa nhiều 
vitamin A, vitamin C và kali, khoai lang có thể bổ 
sung chất xơ và các chất dinh dưỡng khác cho bữa 
ăn mùa lạnh thêm ấm áp.

(Theo suckhoedoisong.vn)

Táo rất tốt cho cơ thể vào mùa đông.
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

CHUYỆN LẠ

Một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ trên 
hòn đảo xa xôi không người ở nghe có 
vẻ giống như một câu chuyện cổ tích. 
Nhưng nó thực sự tồn tại trên hòn đảo 
Ellidaey, ít người lui tới ở Iceland.

Nơi này được mệnh danh là ngôi nhà 
cô đơn nhất thế giới. Xung quanh ngôi 
nhà kỳ lạ này có rất nhiều giả thuyết. 
Năm 2020, một tin đồn lan truyền trên 
mạng xã hội cho thấy khu đất bỏ hoang 
thuộc về một tỷ phú, người đã cho xây 
dựng căn nhà ở nơi không người ở, giữa 
mênh mông biển nước, phòng trường 
hợp thế giới xảy ra ngày tận thế hoặc 
chiến tranh.

Giả thuyết phổ biến nhất là ngôi nhà 
và hòn đảo liên quan đến ca sĩ, nhạc sĩ 
người Iceland Björk. Cư dân mạng cho 
biết anh được chính phủ tặng cho hòn 
đảo nhỏ này.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng 
ngôi nhà này thực chất là nhà nghỉ do 
các thành viên câu lạc bộ người đi câu 
cá xây nên vào những năm 1950. Hiệp 
hội săn bắn Ellidaey đã xây dựng ngôi 
nhà như một chỗ nghỉ cho mọi người 
trong các chuyến đi câu cá đại dương. 
Bên trong căn nhà cô độc hoàn toàn 
không có điện nước sinh hoạt. Nó có 
một phòng tắm hơi, có hệ thống tích trữ 
nước mưa và hệ thống hàng rào bảo vệ 
xung quanh.         (Theo vietnamnet)

Điều kỳ lạ 
xung quanh 
ngôi nhà cô đơn 
nhất thế giới

Theo dõi toàn bộ mức độ thay đổi gene 
của con người, một nghiên cứu mới hiện 
đã xác định được 155 gene mới. Trong đó, 
một số gene chỉ có ở loài người.

Mặc dù mới lạ, nhưng những gene 
mới được phát hiện cũng rất nhỏ, được 
gọi là “microgenes” phát sinh từ các đoạn 
ADN cực nhỏ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa 
là chúng không có ảnh hưởng lớn. Các 
nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể có 
ý nghĩa đối với sự xuất hiện của một số 
bệnh và khuyết tật tăng trưởng, theo trang 
tin khoa học IFLScience.

Ông Nikolaos Vakirlis, nhà khoa học 
tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học y sinh 
“Alexander Fleming” ở vùng Vari (Hy 
Lạp), cho biết dự án nghiên cứu về quá 
trình tiến hóa gene mới và tìm hiểu cách 
thức hình thành những gene này đã bị 

Phát hiện 155 gene mới cho thấy con người vẫn đang tiến hóa

đóng băng trong vài năm. Đến năm 2017, 
khi một nghiên cứu khác được công bố có 
một số dữ liệu rất thú vị, cho phép dự án 
trở lại với công việc.

Được trang bị dữ liệu bổ sung, nhóm 

nghiên cứu đã có thể xác định 155 gene 
mới, phát sinh từ các đoạn ADN. Hai 
trong số đó khá mới và là duy nhất đối 
với con người, cho thấy chúng ta vẫn đang 
tiến hóa.

Điều tiếp theo sẽ là xác định xem các 
vi gene như vậy có nhiều ý nghĩa sinh 
học hay không.

Ông Vakirlis lưu ý: “Sẽ rất thú vị trong 
các nghiên cứu trong tương lai để hiểu 
những gene siêu nhỏ này có thể làm gì và 
liệu chúng có liên quan trực tiếp đến bất 
kỳ loại bệnh nào hay không”.

Khi nuôi cấy tế bào, các nhà nghiên 
cứu đã xác định được 44 trong số 155 
gene dường như có liên quan đến khiếm 
khuyết tăng trưởng.

Ba gene khác có dấu hiệu ADN của 
các bệnh bao gồm loạn dưỡng cơ, viêm 
võng mạc sắc tố và hội chứng Alazami 

(một khiếm khuyết phát triển di truyền 
được đặc trưng bởi tầm vóc thấp, vòng 
đầu nhỏ).

Việc thiết lập ý nghĩa sinh học đầy đủ 
của các gene này sẽ rất phức tạp, vì thử 
nghiệm thực nghiệm về sự phát triển của 
con người là một vấn đề đạo đức.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hy 
vọng sẽ tìm ra cách để kiểm tra những gì 
họ đã tìm thấy và khám phá thêm trong 
tương lai.

“Những gene này rất dễ bị bỏ qua 
vì chúng rất khó nghiên cứu, nhưng tôi 
nghĩ rằng chúng ta sẽ ngày càng nhận 
ra rằng chúng cần được xem xét và cân 
nhắc”, ông Aoife McLysaght - nhà khoa 
học thuộc nhóm nghiên cứu tại Trường 
Trinity College Dublin (Ireland) - kêu gọi.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp 
chí Cell Reports.                           (Theo TTO)

Một nghiên cứu mới đã xác định 155 gene mới chứng 
tỏ con người vẫn tiến hóa. Ảnh: BUSINESS STANDARD

Ngôi nhà cô đơn nhất thế giới.

Dù không sinh ra ở một đất nước nhiều 
tuyết rơi nhưng cứ mỗi cuối tháng 12 
chắc hẳn bạn gái nào cũng thích xúng 
xính lên đồ Giáng sinh để đi chơi phải 
không nào! Mùa Noel này các cô gái dự 
định đi chơi ở đâu, với ai, đã chuẩn bị 
đồ đẹp để check-in chưa? Nếu nàng vẫn 
chưa có ý tưởng gì cho việc mix đồ Giáng 
sinh thì đừng bỏ qua những gợi ý nhé! 

(Theo emmoi.vn)

Phối đồ Giáng sinh 
 đẹp và ấn tượng


