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Xây dựng, phát triển hệ thống an sinh 
xã hội hiện đại, đa tầng, bền vững

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh và các địa phương, đơn vị

u 4

Hội tụ hương sắc 
báo chí Việt

HỘI BÁO XUÂN QUÝ MÃO 2023:

l

Tết Quý Mão 2023, nhiều địa phương 
sẽ tổ chức hội đánh bài chòi dân gian.
Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT huyện Phù Mỹ cung cấp

Trao quà tết, 
chia sẻ yêu thương
Năm hết Tết đến, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tất 
bật tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm 
đến hội viên và người có hoàn cảnh khó khăn; trao 
tận tay họ những phần quà ý nghĩa, giúp dịp lễ cuối 
năm thêm đậm tình yêu thương và sự chia sẻ.

VĐV VÕ CỔ TRUYỀN 
NGUYỄN QUỐC SỸ:

Tôi mong 
sẽ có nhiều 
học trò 
giỏi hơn mình !
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CHUNG KẾT LƯỢT VỀ AFF CUP 2022, 
THÁI LAN - VIỆT NAM:

“Trận chiến” cuối 
của thầy Park !

trên đất Võ
Du xuân 
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Bình Định

(BĐ) - Nhân dịp đón tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023, 
ngày 14.1, các đoàn công tác 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
đã đến thăm, chúc Tết các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các 
địa phương, đơn vị.
 Đồng chí Hồ Quốc Dũng- 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh, đến thăm, chúc Tết các 
đồng chí nguyên lãnh đạo 
tỉnh: Đồng chí Vũ Hoàng Hà - 
nguyên Ủy viên Trung ương 
Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; 
Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy 
viên Trung ương Đảng, nguyên 
Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh 
Tùng - nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Dương, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn 
Duy Quý, nguyên Quyền Bí thư 
Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe 
các đồng chí nguyên lãnh đạo 
tỉnh; chúc các đồng chí cùng gia 
đình đón năm mới an khang, 
hạnh phúc, dồi dào sức khỏe. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng 
thông báo một số nét nổi bật về 
tình hình phát triển KT-XH của 
tỉnh trong thời gian qua. Đồng 
thời, bày tỏ mong muốn các đồng 
chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục 
đóng góp kinh nghiệm cho sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh; ủng hộ lãnh 

đạo tỉnh hiện nay để góp phần 
đưa Bình Định ngày càng phát 
triển, đạt được các mục tiêu đề 
ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh 
ủy Hồ Quốc Dũng đến thăm, 
chúc Tết gia đình và thắp hương 
viếng đồng chí Nguyễn Trung 
Tín - nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, nguyên Bí thư  
Tỉnh ủy.
 Đồng chí Hồ Quốc Dũng- 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh đi thăm, chúc Tết tại huyện 
Vân Canh. Cùng đi có đồng chí 
Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thăm, chúc Tết tại Huyện ủy 
Vân Canh, đồng chí Hồ Quốc 
Dũng ghi nhận, biểu dương, 
đánh giá cao những kết quả 
mà Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân huyện Vân Canh đã 
đạt được trong năm 2022. Nhân 
dịp chuẩn bị đón tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh 
ủy mong muốn Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân huyện Vân 
Canh tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được, gặt hái nhiều 
thành tích hơn nữa trong phát 
triển KT-XH, xây dựng Đảng, 
hệ thống chính trị thật sự trong 
sạch, vững mạnh. Đồng thời, đề 
nghị lãnh đạo huyện tập trung 
chăm lo Tết cho người dân đảm 

(BĐ) -  Ngày 14.1,  Bộ  
LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị 
trực tuyến toàn quốc triển khai 
nhiệm vụ lao động, người có 
công và xã hội năm 2023. Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính dự và phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Định, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 
Hải Giang và Giám đốc Sở  
LĐ-TB&XH Nguyễn Mỹ 
Quang chủ trì Hội nghị. 

N ă m  2 0 2 2 ,  n g à n h  
LĐ-TB&XH đã triển khai đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
đề ra. Nổi bật là hỗ trợ gần 
105 nghìn tỷ đồng cho 68,67 
triệu lượt người dân, người 
lao động và 1,4 triệu người sử 
dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19. Đồng 
thời, hoàn thành đạt và vượt 
cả 6/6 chỉ tiêu chủ yếu được 
Quốc hội, Chính phủ giao, góp 
phần thực hiện mục tiêu phục 
hồi và phát triển KT-XH, bảo 
đảm an sinh xã hội, nâng cao 
đời sống nhân dân. 

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp 
của lao động trong độ tuổi 
khu vực thành thị là 2,79%, 
tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
khoảng 67%, tỷ lệ hộ nghèo 
theo chuẩn nghèo đa chiều 

giảm khoảng 1,2%. Đưa trên 
142 nghìn người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng, đạt 158% kế hoạch. 
Tỷ lệ lực lượng lao động trong 
độ tuổi lao động tham gia 
BHXH đạt khoảng 38%, tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp đạt  
khoảng 31,1%...

Tại Bình Định, công tác lao 
động, người có công và xã hội 
đạt được nhiều kết quả tích 
cực. Số lao động được giải 
quyết việc làm đạt 101,8% kế 
hoạch. Tỷ lệ tham gia BHXH 
so với lực lượng lao động 
trong độ tuổi là 17,5%, vượt 
0,45% kế hoạch. Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo nghề đạt trên 60%, 
đạt 100,09% kế hoạch. Tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 
còn 9,04%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính yêu cầu 
ngành LĐ-TB&XH phải tiếp tục 
thể chế hóa, cụ thể hóa, triển 
khai hiệu quả đường lối Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng; các 
kế hoạch, chiến lược phát triển 
KT-XH, các nghị quyết, kết luận 
chỉ đạo của Trung ương; chủ 
động tham mưu cho Đảng, Nhà 
nước trong lĩnh vực lao động, 
người có công và xã hội. 

Bộ LĐ-TB&XH phải hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách tạo 
hành lang pháp lý, môi trường 
thông thoáng để người dân, 
DN tiếp cận tốt nhất với các 
chính sách về lao động, việc 
làm và bảo đảm an sinh xã hội. 
Thực hiện đầy đủ, đúng đối 
tượng, kịp thời, hiệu quả, công 
khai, minh bạch các chính sách 
đối với người có công với cách 
mạng. Phát triển thị trường lao 
động linh hoạt, hiện đại, hiệu 
quả, bền vững và hội nhập; 
gắn kết cung - cầu lao động, 
nhất là giữa cơ sở đào tạo 
nghề với các DN. Tập trung 
triển khai tốt Chương trình 
hỗ trợ phát triển thị trường 
lao động giai đoạn 2021 - 
2030, Chương trình phục hồi 
và phát triển thị trường lao 
động. Xây dựng và thực hiện 
có hiệu quả chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực. 

Thủ tướng đề nghị xây 
dựng và phát triển hệ thống an 
sinh xã hội hiện đại, đa tầng, 
bao trùm, bền vững; triển khai 
có hiệu quả các chương trình 
mục tiêu quốc gia về giảm 
nghèo và phát triển KT-XH 
vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi…  

NGUYỄN MUỘI

Xây dựng, phát triển 
hệ thống an sinh xã hội hiện đại, 
đa tầng, bền vững

Lãnh đạo tỉnh   thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh 
và các địa phương, đơn vị

Thừa ủy nhiệm của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Ngọc An chúc Tết, tặng quà cho Đảng ủy, 
UBND xã Đak Mang.                       Ảnh: TIẾN SỸ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, chúc Tết Đại đội hỗn hợp Đ30.                 Ảnh: THU DỊU

bảo vui tươi, lành mạnh, tiết 
kiệm, tuyệt đối an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc 
Dũng và Đoàn công tác của tỉnh 
cũng đã đến thăm, tặng quà, 
chúc Tết nhân dân xã Canh Liên - 
xã vùng cao, khó khăn nhất của 
huyện Vân Canh. Toàn xã có hơn 
830 hộ, chủ yếu là người Bana. 

Trò chuyện với người dân, 
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng 
phấn khởi khi được biết bà con 
luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, đoàn kết, chăm lo 
phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống, xây dựng thôn, làng sạch, 
đẹp, ANTT ổn định. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh 
đạo địa phương tiếp tục quan 
tâm chăm lo hơn nữa đến việc 
triển khai các chương trình, dự 
án, đề án về hỗ trợ xóa đói, giảm 
nghèo bền vững cho người dân, 
nhất là Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển KT-XH vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030; 
nhân rộng các mô hình hay, cách 
làm mới trong phát triển kinh tế 
để người dân học tập. Đồng chí 
cũng động viên bà con tích cực 

lao động, sản xuất để ổn định 
cuộc sống, góp phần vào sự phát 
triển chung của huyện, tỉnh.
 Thừa ủy nhiệm của đồng 

chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh Lê Ngọc An đã đến thăm, 
chúc Tết Đảng ủy, UBND xã 
An Toàn (huyện An Lão) và 
Đảng ủy, UBND xã Đak Mang 
(huyện Hoài Ân); tặng 203 suất 

quà cho 188 hộ gia đình thuộc 
diện nghèo, cận nghèo của xã 
An Toàn cùng 5 suất quà cho 
hộ gia đình chính sách trên địa 
bàn huyện An Lão; tặng 215 suất 
quà cho các hộ nghèo, cận nghèo 
ở xã Đak Mang cùng 5 suất quà 
cho hộ gia đình chính sách trên 
địa bàn huyện Hoài Ân. 

Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh Lê Ngọc An chuyển lời 
chúc mừng năm mới của đồng 

(BĐ) - Sáng 14.1, tại huyện 
Hoài Ân, Hội CTĐ tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Bộ CHQS tỉnh 
và UBND huyện Hoài Ân tổ 
chức Lễ phát động phong trào 
Người tốt, việc thiện - Chung 
sức xây dựng cộng đồng nhân 
ái giai đoạn 2022 - 2027 và Tết 
Nhân ái - Xuân Quý Mão 2023. 

Tham dự buổi lễ có Phó 
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh 
Thúy Vân, cùng đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, hội, 
đoàn thể của tỉnh. 

Phong trào Người tốt, việc 
thiện - Chung tay xây dựng 
cộng đồng nhân ái được Hội 
CTĐ Việt Nam chính thức phát 
động trong toàn hệ thống Hội 

tại Đại hội toàn quốc lần thứ 
XI nhiệm kỳ 2022 - 2027. Mục 
đích của phong trào là góp 
phần hình thành lối sống, lối 
ứng xử nhân văn, nhân ái của 
người Việt Nam; không ngừng 
nhân lên những tấm gương 
người tốt, việc thiện ở mỗi 
tổ chức, cơ quan, trường học, 
DN, cộng đồng dân cư… 

Còn phong trào Tết Nhân 
ái - Xuân Quý Mão 2023 được 
kế thừa từ phong trào Tết vì 
người nghèo và nạn nhân 
chất độc da cam, có thông 
điệp “Gắn kết cộng đồng - 
Lan tỏa hành động nhân ái”. 
Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh 
đã xây dựng kế hoạch với chỉ 

tiêu vận động trên 40.000 suất 
quà tết. Đến nay, các cấp hội 
trong tỉnh đã cơ bản đạt chỉ 
tiêu tặng suất quà tết cho các 
trường hợp khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh 
phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy 
Vân đề nghị các cấp ủy Đảng, 
chính quyền tăng cường công 
tác chỉ đạo, lãnh đạo đến công 
tác của Hội CTĐ các cấp; các 
sở, ban, ngành, MTTQ và các 
tổ chức chính trị - xã hội có 
kế hoạch phối hợp cùng với 
Hội CTĐ để triển khai thực 
hiện có hiệu quả hai phong 
trào trên.

Chương trình Tết Nhân 
ái diễn ra tại huyện Hoài Ân 
sáng 14.1 là một chuỗi hoạt 
động mới, đa dạng, thiết thực, 
bao gồm: Phiên chợ 0 đồng 
gồm nhiều mặt hàng nhu yếu 
phẩm và khám bệnh, tư vấn 
sức khỏe, cấp thuốc miễn phí 
cho 200 hộ cận nghèo, hộ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
gian hàng giảm giá, giới thiệu 
sản phẩm; cắt tóc miễn phí 
cho tất cả người dân. Chương 
trình còn có những hoạt động 
văn hóa như hội thi gói và 
nấu bánh chưng, trò chơi dân 
gian, phục vụ miễn phí bữa 
cơm nhân ái cho bệnh nhân 
đang điều trị tại TTYT huyện 
Hoài Ân.            NGỌC TÚ 

(BĐ) - Ngày 14.1, các cơ 
quan, đơn vị tiếp tục tổ chức 
các hoạt động tặng quà tết cho 
công nhân, học sinh, người dân 
có hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.
  Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban 
Thường vụ Đoàn Khối DN tỉnh, 
Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình 
Định tổ chức chương trình Tết 
sẻ chia cùng thanh niên công 
nhân và trao tặng 100 suất quà 
(mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) 
cho 100 thanh niên công nhân 
đang làm việc tại nhiều công ty, 
DN tại Khu công nghiệp Phú 
Tài (TP Quy Nhơn) với tổng trị 
giá các suất quà là 30 triệu đồng. 

Thị đoàn Hoài Nhơn phối 
hợp với Đồn Biên phòng Tam 
Quan Nam (BĐBP tỉnh), Đoàn 
Công ty May Tam Quan và Chi 
đoàn Công ty CP đầu tư An Phát 
tổ chức chương trình Xuân biên 
giới - Tết hải đảo năm 2023, trao 
tặng 200 cây bánh tét và hơn 20 
suất quà tết cho học sinh, trẻ 
em được Đồn Biên phòng Tam 
Quan Nam và các chi đoàn thôn, 
khu phố thuộc các xã, phường 
khu vực biển nhận đỡ đầu, 
chăm sóc, nuôi dưỡng; tặng 6 
suất quà tết cho thanh niên ngư 
dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Đoàn Thanh niên thị trấn 
Ngô Mây (huyện Phù Cát) phối 
hợp với Công ty TNHH Thiết 
kế và Xây dựng Nguyễn Hoàng 

Nhân lên tấm gương người tốt, việc thiện 
và chăm lo Tết cho hộ khó khăn

Người dân đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí tại lễ phát động.
Ảnh: N.T 

chí Phạm Anh Tuấn đến Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 2 
huyện An Lão và Hoài Ân. 

Dịp này, Đoàn công tác cũng 
đến thăm hỏi, động viên và tặng 
quà cho Ban quản lý rừng đặc 
dụng An Toàn, đứng chân trên 
địa bàn xã An Toàn.
 Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh 
cùng lãnh đạo một số sở, ngành, 
đơn vị LLVT của tỉnh và lãnh 

trao tặng 10 suất quà tết (mỗi 
suất trị giá 200 nghìn đồng) 
cho các hộ gia đình chính sách, 
người nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn. 

Huyện đoàn, Hội đồng Đội 

huyện Hoài Ân phối hợp với 
Quận đoàn Hải Châu (TP Đà 
Nẵng) tổ chức chương trình Tết 
sẻ chia và trao tặng 10 suất quà 
(mỗi suất 300 nghìn đồng) cho 
các em học sinh có hoàn cảnh 

Quà tết đến với công nhân,   học sinh, người dân khó khăn
khó khăn, học giỏi và rèn luyện 
tốt tại Trường Tiểu học Ân Mỹ 
(huyện Hoài Ân). 

Huyện đoàn An Lão phối 
hợp cùng Đoàn Thanh niên CA 
huyện tổ chức chương trình 
Xuân yêu thương năm 2023, trao 
tặng 85 suất quà cho các hộ dân 
thôn 3, xã An Hưng.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh tổ chức chương trình Tết 
nghĩa tình - Xuân Quý Mão năm 
2023 tại huyện Phù Cát, trao 
tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 
1,2 triệu đồng) cho các hộ dân có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 
các xã: Cát Tân, Cát Hưng, Cát 
Hải, Cát Khánh, Cát Thành, Cát 
Tài và Cát Hanh. 
 LĐLĐ huyện Phù Mỹ tổ 

chức chương trình Tết sum vầy - 
Xuân gắn kết Quý Mão năm 
2023, trao tặng 472 suất quà tết 
cho công nhân, viên chức, lao 
động có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, người lao động bị mất việc 
làm, mỗi suất trị giá 500 nghìn 
đồng; trao 8 suất quà tết cho 
người lao động bị bệnh hiểm 
nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng.
 Ngân hàng TMCP Kiên 

Long (KienlongBank) - Chi 
nhánh Bình Định tổ chức 
chương trình San sẻ yêu thương - 
Thêm hương ngày Tết, tặng 60 
suất quà (500 nghìn đồng/suất) 
cho người dân có hoàn cảnh 
khó khăn tại phường Đống 
Đa và phường Lý Thường 
Kiệt (TP Quy Nhơn). Trước 

đó, KienlongBank - Chi nhánh 
Bình Định đã trao 40 suất quà 
cho người dân có hoàn cảnh khó 
khăn của huyện Phù Cát.
 Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

Cảng Quy Nhơn phối hợp cùng 
Hội LHPN 3 phường: Trần Phú, 
Lý Thường Kiệt, Ghềnh Ráng 
(TP Quy Nhơn) tổ chức chương 
trình Xuân biên phòng ấm lòng 
dân bản, nấu và tặng 100 chiếc 
bánh chưng, bánh tét (tổng trị 
giá khoảng 10 triệu đồng) cho 
người dân có hoàn cảnh khó 
khăn và trẻ em ở khu vực biên 
giới biển được đỡ đầu theo 
chương trình Nâng bước em 
đến trường.

CH.HIẾU - T.GIANG - 
T.CHI - T. KHUY - D.LINH

Tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc 
tại các DN thuộc Khu công nghiệp Phú Tài.    Ảnh: C.H

đạo TP Quy Nhơn đã đến thăm, 
chúc Tết Hải đoàn Biên phòng 
48, UBND xã Nhơn Châu, Đồn 
Biên phòng Nhơn Châu (Bộ chỉ 
huy BĐBP tỉnh), Đại đội hỗn 
hợp Đ30 (Bộ CHQS tỉnh), Tổ 
công tác Hải đăng Nhơn Châu.

Đến thăm và chúc Tết Hải 
đoàn Biên phòng 48, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh trò chuyện 
thân tình, thăm hỏi tình hình 
chuẩn bị vui xuân, đón Tết của 
cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đồng chí 
ghi nhận và đánh giá cao các 
hoạt động, đóng góp của Hải 
đoàn Biên phòng 48 trên địa bàn. 

Thăm và chúc Tết tại UBND 
xã Nhơn Châu, đồng chí Nguyễn 
Tuấn Thanh biểu dương những 
kết quả mà Đảng ủy, chính 
quyền, nhân dân địa phương 
đã đạt được năm 2022. Đời sống 
của người dân xã đảo được nâng 
cao, Nhơn Châu đang được đầu 
tư để phát triển du lịch và chuyển 
đổi ngành nghề phù hợp, từng 
bước giúp người dân ổn định 
cuộc sống, bám đảo, giữ gìn môi 
trường đảo xanh, sạch, đẹp. Đồng 
chí yêu cầu lãnh đạo xã Nhơn 
Châu chuẩn bị đầy đủ phương 
án, kế hoạch, đảm bảo cho người 
dân trên đảo đón Tết sum vầy.

Đến thăm và chúc Tết Đồn 
Biên phòng Nhơn Châu, Đại đội 
hỗn hợp Đ30, Tổ công tác Trạm 
Hải đăng Nhơn Châu, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh 
Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ vui 
mừng khi được biết trong nhiều 
năm qua, các đơn vị đóng trên 
xã đảo Nhơn Châu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ và đạt nhiều thành 
tích nổi bật trong việc bảo vệ an 
ninh biển, đảo; hỗ trợ nhiều mặt 
cho nhân dân địa phương phát 
triển KT-XH. Đồng chí đề nghị 
các đơn vị tổ chức tốt việc vui 
xuân, đón Tết nhưng phải luôn 
nâng cao tinh thần cảnh giác, 
có kế hoạch trực sẵn sàng chiến 
đấu, phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền và nhân dân địa phương 
bảo vệ vững chắc chủ quyền an 
ninh quốc gia vùng biển, đảo 
của tỉnh.

MAI LÂM - NGUYỄN HÂN - 
TIẾN SỸ - THU DỊU

Bí thư Tỉnh ủy 
Hồ Quốc Dũng 
(thứ ba từ trái 

sang) tặng quà 
tết cho lãnh 

đạo xã 
Canh Liên. 

Ảnh: N. HÂN
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Bình Định

Sau 3 năm tạm dừng tổ chức 
vì dịch Covid-19, Xuân Quý Mão 
2023, tỉnh Bắc Kạn sẽ khôi phục 
tổ chức Lễ hội Lồng tồng (Lễ hội 
Xuống đồng) Ba Bể, một trong 
những Lễ hội Lồng tồng lớn ở khu 
vực các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Theo đó, Lễ hội Lồng tồng 
Ba Bể năm 2023 sẽ được tổ chức 
trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 
tháng Giêng (tức ngày 30, 31.1 và 
ngày 1.2) tại thôn Bó Lù, xã Nam 
Mẫu, huyện Ba Bể. Phần lễ gồm 
các hoạt động: Cầu an trên đền 
An Mạ giữa hồ Ba Bể, rước cỗ 
cầu mùa. Phần hội gồm các hoạt 
động: Chương trình nghệ thuật, 
quảng bá du lịch địa phương, 
giao lưu thể thao.

Ban tổ chức Lễ hội cho biết, 
ngoài các nội dung quen thuộc, 
du khách sẽ được tham gia nhiều 
hoạt động thể thao hấp dẫn như: 

Tung còn, bóng chuyền, đua 
thuyền Kayak trên hồ Ba Bể, kéo 
co, đẩy gậy, bịt mắt bắt dê. Các 
trò chơi dân gian được tổ chức 
dịp này gồm: Tung vòng cổ chai, 
tung vòng cổ vịt, bịt mắt đánh 
trống, nhảy bao bố, đi cà kheo, 
bịt mắt thổi còi, chọi gà, múa sạp, 
giã bánh dầy…

Chủ tịch UBND huyện Ba Bể 
Lưu Quốc Trung cho biết, điểm 
mới của Lễ hội Lồng tồng năm 
nay là lần đầu tiên có hoạt động 
trải nghiệm dù lượn bay trên hồ 
Ba Bể sau khi đã thử nghiệm 
thành công về độ cao hướng 
gió, thuộc diện tốt nhất phía Bắc 
cho hoạt động dù lượn. Đây là 
hoạt động có tính trải nghiệm 
cao, được kỳ vọng có thể thu hút 
được du khách trong nước và 
quốc tế đến với lễ hội. 

(Theo HNM)

Huyện An Lão đã lên kế 
hoạch tổ chức nhiều hoạt động 
phong phú, trong đó có chương 
trình mang đậm nét văn hóa 
khu vực miền núi “Đêm âm 
vang cồng chiêng” và “Hương 
vị rượu cần” tại nhà sinh hoạt 
văn hóa thôn ở các thôn đồng 
bào dân tộc thiểu số, từ mùng 1 
đến mùng 6 tết Quý Mão 2023 
(22 - 27.1). Xứ Dừa Hoài Nhơn 
sẽ tổ chức bài chòi cổ tại Quảng 
trường thị xã (từ ngày 23 - 
26.1, nhằm mùng 2 - mùng 5 
tết Quý Mão). Tổ chức 2 đêm 
hát tuồng tại đền thờ Đào Duy 
Từ (ngày 4 và 5.2, nhằm 14 - 15 
tháng Giêng năm Quý Mão).

Tết Nguyên đán năm nay, 
huyện Phù Mỹ vẫn duy trì tổ 
chức lễ hội đua thuyền truyền 
thống trên đầm Trà Ổ vào mùng 
5 tháng Giêng (26.1). Giám đốc 
Trung tâm VH-TT&TT huyện 
Lê Quang Vinh cho biết, điểm 
mới ở tết Quý Mão 2023 là lần 
đầu tiên huyện tổ chức Hội 
đánh bài chòi cổ (từ 19 giờ 30 
phút đến 22 giờ các ngày 16, 17, 
18 và 23.1, nhằm ngày 25, 26, 

Bà Nguyễn Thị Trực (59 tuổi, 
thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, 
huyện Phù Mỹ), chỉ mới bắt đầu 
công việc làm bún sợi khô được 
2,5 năm, nhưng sản phẩm bún 
bà Trực đã tạo được niềm tin từ 
khách hàng trong và ngoài địa 
phương nhờ sợi bún dài, mềm,  
đảm bảo chất lượng và vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Khi tôi đến thăm cơ sở sản 
xuất của bà Trực, từ ngoài ngõ 
vào trong nhà, bún được treo, 
phơi gọn gàng khắp lối từ mái 
hiên đến cả trần nhà, nhìn rất 
thích mắt. Bà Trực chia sẻ: Tôi 
đã đầu tư gần 100 triệu đồng 
để sắm sửa một số máy móc 
như: Máy làm bún, máy sấy… 
nhờ đó có thể giảm bớt công lao 
động, rút ngắn thời gian làm 
bún nhưng lại nâng cao độ đồng 
đều, ổn định của sản phẩm, dễ 

kiểm tra chế độ an toàn vệ sinh 
cho sản phẩm. Chỉ trong một 
buổi sáng cơ sở của tôi có thể 
làm ra 100 kg bún sợi các loại: 
Bún khô, bánh phở, hủ tiếu. 

Cùng với chất lượng cao, 
nhờ bí quyết riêng, sợi bún 
của cơ sở bà Trực rất đẹp và 

đều, ngày càng có thêm nhiều 
người mua làm quà. Bà Trực 
cho biết, tới đây sẽ cải tiến 
thêm về mẫu mã, bao bì để 
sản phẩm của mình bắt mắt 
hơn, giúp khách hàng có thể 
dễ dàng làm quà tặng.  

              GIA BẢO

l “Cung đường mùa 
xuân” hay còn gọi “cung đường 
mai vàng” vì được kết hợp với 
90.000 nhánh mai vàng rực rỡ 
(ảnh) đã được tỉnh Kiên Giang 
khai trương ở khu đô thị Tây 
Bắc, TP Rạch Giá vào sáng 14.1. 

27 tháng Chạp năm Nhâm Dần 
và mùng 2 Tết Quý Mão), tại 
khuôn viên cạnh bia Chứng tích 
Cầu Bình Trị (thị trấn Phù Mỹ).

Sau khi tổ chức thành công 
Lễ hội Mai vàng An Nhơn, thị 
xã tiếp tục lên kế hoạch tổ chức 
nhiều hoạt động phong phú 
như: Hội đánh bài chòi dân 
gian tại công viên trung tâm thị xã 
(ngày 22 và 23.1, nhằm mùng 1 và 
mùng 2 tháng Giêng năm Quý 
Mão); tổ chức hát tuồng tại công 
viên trung tâm thị xã (ngày 24.1, 
mùng 3 tháng Giêng); giải cờ 
tướng truyền thống tại cổng 
thành (ngày 26.1, mùng 5 tháng 
Giêng); xổ cổ nhơn (27.1, mùng 6 
tháng Giêng)… Các phường, xã 
trên địa bàn TX An Nhơn cũng 
sẽ tổ chức nhiều hoạt động, 
trong đó đáng chú ý phường 
Nhơn Hưng sẽ tổ chức hội đánh 
cờ người tại SVĐ phường trong 
2 ngày (24 - 25.1).

Huyện Tây Sơn sẽ tổ chức 
Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến 
thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 
(1789 - 2023) từ ngày 25 - 27.1 
(mùng 4 - 6 tháng Giêng) tại Bảo 

tàng Quang Trung và các di tích 
trên địa bàn huyện. Cùng với đó 
là các đêm võ đài truyền thống 
tại SVĐ huyện, với sự góp mặt 
của các võ sĩ đến từ những võ 
đường danh tiếng trong tỉnh và 
một số tỉnh, thành thuộc khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh lễ hội chợ Gò 
truyền thống tổ chức vào sáng 
mùng 1 Tết, hoạt động khác của 
huyện Tuy Phước trong những 
ngày đâu xuân mới là lễ hội đua 
thuyền trên sông Gò Bồi (xã 
Phước Hòa). Theo truyền thống, 
lễ hội diễn ra chiều mùng 2 Tết, 
với 4 nội dung thi đấu. Hội võ 
thuật huyện Tuy Phước cũng 
tổ chức 2 đêm công diễn võ đài 
(vào cổng miễn phí).

Tại TP Quy Nhơn, chương 
trình nghệ thuật chào mừng 93 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) 
và mừng xuân Quý Mão diễn 

ra tối 30 tháng Chạp tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành có 
nhiều tiết mục đặc sắc, mang 
đậm nét văn hóa Bình Định. 
Cùng với đó, chương trình còn 
có sự góp mặt của nhiều ca sĩ 
nổi tiếng, tạo nét trẻ trung, sôi 
động đón chào năm mới. Đây 
cũng là nơi tổ chức chương 
trình Đêm võ đài Bình Định 
(28 - 29.1, nhằm mùng 7 và 
mùng 8 tháng Giêng).

Trong khi đó, các DN thuộc 
Hiệp hội Du lịch Bình Định đã 
thông báo về các tour gói gọn 
trong ngày dịp tết Quý Mão 
2023 với những chủ đề riêng 
như: Đặc sắc văn hóa Champa 
Bình Định; Hành trình chữ quốc 
ngữ; Hành trình di sản; Hành 
trình văn hóa tâm linh; Khám 
phá khoa học - city tour; Tây 
Sơn tam kiệt; Thiên đường biển 
đảo Quy Nhơn.

LÊ NA

Nhằm tạo không khí vui 
tươi trong dịp tết Nguyên 
đán Quý Mão 2023, các địa 
phương trong tỉnh tổ chức 
nhiều hoạt động văn hóa, 
thể thao, trò chơi dân gian. 
Bên cạnh đó, các công ty lữ 
hành cũng mở các tour đa 
dạng, đưa du khách khám 
phá văn hóa Bình Định.

Du xuân 
trên đất Võ

Tranh tài đua thuyền 
trên đầm Trà Ổ. 

Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT 
huyện Phù Mỹ

Chương trình Đêm võ đài Bình Định với nét đặc trưng riêng luôn thu hút đông 
đảo người dân và du khách đến xem.                                           Ảnh: LÊ NA

Bún khô bà Trực được ưa chuộng

Bà Nguyễn 
Thị Trực 
kiểm tra sản 
phẩm bún 
sợi vừa làm 
xong. 
Ảnh: GIA BẢO

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2023 có gì khác?

Tại đây, các đơn vị, DN cũng 
giới thiệu khoảng hơn 100 món 
ăn, thức uống đặc trưng vùng 
miền và món quốc tế như Thái, 
Hàn, Nhật… Đây là những món 
ăn, thức uống được biến tấu 
dưới bàn tay tài hoa của các đầu 
bếp, nhưng vẫn giữ được nét 
đặc trưng của dân tộc Việt Nam 
và sự giao thoa hài hoà hương 
vị quốc tế. (Theo TPO)

Điểm xuyết trên đường mai 
là các tiểu cảnh quê xưa như: 
Cảnh Tết sum vầy với tò he, tiệm 
bánh, sạp báo xuân... để du 
khách trong và ngoài tỉnh đến 
chụp ảnh lưu niệm trong những 
ngày Tết đến xuân về. Nhiều 
người dân và du khách đã đến 
tham quan, chụp ảnh lưu niệm 
cùng người thân tại đây. 

(Theo TTO)
l Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ 

Chí Minh phối hợp với Mạng 
lưới Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo Việt Nam (VISTARTUP) tổ 
chức Ngày hội F&B Việt Nam 
và Diễn đàn Ẩm thực Việt Nam 
2023. Ngày hội có 50 đơn vị 
tham gia gian hàng trưng bày, 
triển lãm, giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm ẩm thực, thực phẩm 
chế biến sâu; sản phẩm đồ 
uống; nguyên phụ liệu dùng 
trong công nghiệp chế biến 
thực phẩm; máy móc thiết bị 
sản xuất, đóng gói, bảo quản,… 
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Bình Định

Trao quà tết, chia sẻ yêu thương
Năm hết Tết đến, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tất bật tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm đến hội 

viên và người có hoàn cảnh khó khăn; trao tận tay họ những phần quà ý nghĩa, giúp dịp lễ cuối năm thêm đậm 
tình yêu thương và sự chia sẻ.

Ấm lòng với quà tết
Trong lúc người người, nhà nhà 

đều háo hức, rộn ràng đón Xuân, 
vẫn còn đó những hoàn cảnh kém 
may mắn, nặng nỗi lo toan. 

Cố gắng che đi vẻ mặt mệt mỏi 
vì căn bệnh ung thư vú, chị Võ 
Thị Thu Thủy (SN 1970, ở thôn 
Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, TX An 
Nhơn) chậm rãi kể, căn bệnh quái 
ác khiến chị phải xạ trị gần 2 năm 
nay; sức khỏe suy giảm nhiều. Bên 
cạnh đó, vì là hộ nghèo, lại neo 
người nên kể từ khi mắc bệnh, mọi 
sinh hoạt trong nhà thường ngày 
đều nhờ cô con gái nhỏ đang học 
lớp 9 phụ giúp. Hai mẹ con cứ thế 
nương tựa nhau sống qua ngày.

“Chưa đầy chục ngày nữa là 
Tết nhưng tôi chưa sắm sửa được 
gì, bởi không đủ sức, cũng không 
có tiền. Cứ nghĩ Tết sẽ ảm đạm 
lắm nhưng thật bất ngờ là tôi được 
nhận 2 phần quà của Hội LHPN 
TX An Nhơn. Thế là, vừa có bánh 
trái chưng Tết, vừa có tiền sắm 
sửa thêm vài thứ. Mẹ con tôi xúc 
động, mừng vui vì có cái Tết ấm 
cúng”, chị Thủy tâm sự. 

Quà tết ấm tình còn giúp 
những cụ già neo đơn khuây 
khỏa, nở nụ cười tươi tắn. Là 
một trong số các bệnh nhân của 
khoa Lão khoa (Bệnh viện Phong - 
Da liễu Trung ương Quy Hòa) 
được nhận quà tết từ Hội LHPN 
TP Quy Nhơn, bà Nguyễn Thị 
Hạnh (75 tuổi) đã có những giây 
phút vui vẻ, ấm áp. Sống trong 
bệnh viện đã rất lâu, bà Hạnh 
khao khát không khí sum vầy mỗi 
dịp Xuân về. Bởi vậy, khi biết có 
chương trình thăm, tặng quà, bà 
vui và phấn khởi hẳn so với ngày 
thường. Bà Hạnh chia sẻ: “Tết mà, 
phải vui chứ! Tuy tôi không có gia 
đình riêng nhưng được nhận quà, 
trò chuyện với các chị, các em, tôi 
thấy ấm lòng và an ủi nhiều. Với 
những người già như chúng tôi, 
không gì quý hơn tấm lòng và sự 
chia sẻ, lắng nghe, nhất là vào thời 
điểm cuối năm”.

Ngoài ra, niềm vui còn đến từ 
việc sắm sửa, chuẩn bị cho ngày 

lễ quan trọng trong năm. Hiểu 
được tâm lý đó, Mặt trận và các 
hội, đoàn thể của phường Trần 
Phú (TP Quy Nhơn) đã tổ chức 
chương trình “Tết nhân ái - Phiên 
chợ 0 đồng”, vừa trao quà, vừa 
tặng phiếu mua hàng miễn phí 
cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ 
có hoàn cảnh khó khăn. 

Hớn hở với túi xách trĩu nặng 
vì đựng nhiều đồ, bà Võ Thị Thừa 
(75 tuổi, ở khu phố 3, phường 
Trần Phú) cho biết, nhờ các chị em 
kịp thời báo tin về chương trình, 
bà mới biết và tham gia. 

“Vì tuổi đã cao, mắt suy giảm 
thị lực, chân yếu, đi lại khó khăn 
nên tôi lo mình chậm chân sẽ 
không kịp nhận quà. Thế nhưng, 
trái với suy nghĩ của tôi, các chị 
em rất chu đáo, vừa giúp nhận đủ 
quà từ các gian hàng, vừa xách hộ 
túi đồ cho tôi. Vậy là, ngôi nhà 8 
nhân khẩu toàn phụ nữ và trẻ em 

của tôi đã yên tâm đón Tết rồi”, 
bà Thừa trải lòng.

Cùng lan tỏa yêu thương
Với phương châm “kịp thời, 

tặng đúng đối tượng”, các cấp 
hội phụ nữ cùng chung tay triển 
khai đồng loạt các chương trình ý 
nghĩa, nhằm lan tỏa yêu thương 
đến những hoàn cảnh khó khăn 
trong dịp Tết.

Ở cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã 
kịp thời triển khai chương trình 
thăm, tặng 595 suất quà với tổng 
số tiền gần 190 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, phụ nữ, 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… 
Ở các địa phương, công tác chăm 
lo cho người dân đón Tết cũng 
diễn ra trong không khí tất bật. 

Hội LHPN TX An Nhơn là 
một trong những đơn vị triển 
khai sôi nổi nhiều hoạt động dịp 
này. Cụ thể, Hội đã tổ chức 2 

Hội LHPN TX An Nhơn trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.                                                                                     Ảnh: D.L

l Ngày 13.1, Hội LHPN phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) tặng 
22 suất quà với tổng trị giá gần 7 triệu đồng cho hội viên nòng 
cốt và phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
l Ngày 12.1, Công đoàn cơ sở Hội LHPN tỉnh phối hợp với 

Công ty Xăng dầu Phương Linh thăm và tặng 40 suất quà (300 
nghìn đồng/suất) cho người dân thôn 2, xã An Nghĩa (huyện An 
Lão), đơn vị kết nghĩa với Hội. Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh cũng 
trao 45 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho hội viên, phụ nữ và 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Vân Canh.

Trong khoảng 10 ngày qua, 
khoa Da liễu - Thẩm mỹ da (Bệnh 
viện ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh) 
liên tiếp ghi nhận nhiều trường 
hợp bị biến chứng sau khi chăm 
sóc sắc đẹp tại các cơ sở tự phát, 
không đạt tiêu chuẩn.

Điển hình là chị N.X.N. (SN 
1976, ngụ quận Gò Vấp). Cách 
đây 2 tháng, chị N. nghe lời 
người quen chỉ tới chỗ một thầy 
lang để châm cứu nâng cơ mặt. 
Khi đến nơi, chị được tư vấn 
cấy chỉ ở mặt. Ngoài ra, thầy 
lang còn cấy chỉ cả ở cẳng chân 
chị N. để điều trị bệnh giãn tĩnh 
mạch. 2 tuần sau, tại các vị trí 
cấy chỉ trên mặt của chị bị nổi 
cục thì thầy lang nói đó là phản 
ứng bình thường. Chị tiếp tục 
cấy chỉ trên mặt thêm 7 lần nữa, 
mỗi lần với giá 200 nghìn đồng. 
Tuy nhiên, sau lần cấy chỉ thứ 9, 
chị N. bị chảy máu, chảy dịch tại 
vị trí gần mắt trái, các cục u trên 
mặt sưng to gây đau đớn khiến 
chị phải đến bệnh viện. 

Nhiều ca biến chứng 
do chăm sóc da tại 
cơ sở không đạt chuẩn

Năm mới sắp đến, nhà cửa sẽ đẹp hơn khi có sự hiện diện của hoa tươi. Cắm 
hoa không chỉ mang cảm giác đưa thiên nhiên đến gần ngôi nhà mà còn giúp 
tăng thêm sự mới mẻ, bầu không khí tươi vui, hạnh phúc cho năm mới. 

Sau đây là một vài kiểu cắm hoa trang trí đơn giản, hiệu quả, giúp tăng sức 
sống cho căn nhà, sẵn sàng cho dịp năm hết, Tết đến.

Chọn một hoặc nhiều màu sắc cho cùng 
một loài hoa và cắm một cách ngẫu hứng. 
Thêm vào đó một vài loại quả trong vườn 
đặt cạnh bình hoa để tăng sự cân đối và hài 
hòa. Sự phối hợp giữa hoa và quả tượng 
trưng cho năm mới đủ đầy, sung túc. 

Một bình hoa đẹp không hẳn là khó cắm. Bạn 
có thể chọn khoảng 3 loài hoa với kích thước 
và màu sắc khác nhau, thể hiện vẻ đẹp của 
sự khác biệt nhưng độc đáo, không trộn lẫn. 

Hoa hướng dương và hoa cúc vàng có thể 
kết hợp với nhau tạo thành tác phẩm đầy 
nắng và niềm vui cho không gian năm 
mới. Đây là kiểu cắm đơn giản nhưng nổi 
bật, dễ trưng bày ở bất cứ vị trí nào trong 
ngôi nhà. 

Màu cam hay màu nâu đất đều là những gam 
màu gần gũi với tự nhiên, mang lại nét tươi tắn 
cho ngôi nhà. Vì vậy, không cần cắm nhiều hoa, 
một vài bông cắm trong lọ một cách khéo léo 
là đủ đánh thức thị giác cho mọi người.

Cắm hoa trang trí, sẵn sàng đón năm mới

(Theo phunuvietnam.vn)

Tại thời điểm thăm khám, 
bác sĩ nhận thấy ở góc ngoài bên 
mắt trái, đầu má và cánh mũi, 
góc hàm của bệnh nhân nổi các 
cục u sưng tấy. Các cục u này 
chính là hiện tượng viêm mạn 
tính, bên trong tăng sinh mô sợi 
và có mủ, hay còn gọi là u hạt. U 
hạt thường xảy ra sau khi cấy chỉ 
nếu quá trình thực hiện không 
đúng kỹ thuật. Trải qua 2 tháng, 
chỉ tự tiêu được cấy đã gần như 
đồng nhất với mô, không rút ra 
được. Bác sĩ sẽ phải rạch mủ để 
xử trí những chỗ bị áp xe. 

(Theo phunuonline.com.vn)

chương trình “Xuân yêu thương, 
vì bệnh nhân ung thư năm 
2023” và “Xuân yêu thương - 
Tết tình nghĩa”; trao tổng cộng 
186 suất quà với tổng trị giá 47,8 
triệu đồng. Sắp đến, các cấp hội 
cơ sở trên địa bàn thị xã sẽ tự 
tay gói và tặng 200 bánh chưng, 
bánh tét cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn…

Bà Lê Vũ Vân Kiều, Chủ tịch 
Hội LHPN TX An Nhơn, cho 
biết: “Hội ưu tiên các trường hợp 
phụ nữ neo đơn, đau ốm, trẻ mồ 
côi có hoàn cảnh khó khăn. Các 
cán bộ hội tích cực rà soát, lên 
danh sách, trao tận tay những 
phần quà thiết thực, tránh bỏ sót, 
giúp chị em và người dân cảm 
nhận được sự quan tâm, chia sẻ 
trước thềm năm mới”.

Để có nhiều hơn những phần 
quà tết, các cấp hội đã nỗ lực kết 
nối với nhiều nhà hảo tâm. “Năm 
nay, việc vận động các nhà hảo 
tâm cùng phối hợp thực hiện các 
chương trình an sinh, trao quà 
tết cho người dân gặp đôi chút 
khó khăn. Thế nhưng, chúng tôi 
nỗ lực kêu gọi sự chung tay của 
cộng đồng, qua đó tặng gần 300 
suất quà đến nhiều hoàn cảnh 
kém may mắn”, bà Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN 
TX Hoài Nhơn, cho hay.

DƯƠNG LINH

Một trường hợp bị bệnh tự miễn nhưng 
lại tưởng da mặt bị khô, đi spa cà da và 
bị biến chứng.                         Ảnh minh họa
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Tại 2 cổng vào khu chung cư Simona 
(phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đều có 
biển báo cấm đậu, đỗ. Thế nhưng, phóng 
viên có mặt tại đây lúc 9 giờ 30 phút ngày 
11.1, ghi nhận gần chục ô tô đậu, đỗ sai 
quy định. 

Bà Hoàng Thị Hiệp, cư dân khu chung 
cư, bức xúc: “Ban ngày còn đỡ, ban đêm họ 
đậu xe kín 2 bên đường khiến việc đi lại, 
sinh hoạt của cư dân gặp nhiều khó khăn. 
CSGT cũng đến xử lý, dán biển thông báo 
xử phạt, nhưng rồi đâu cũng vào đấy vì lực 
lượng đi thì các xe quay lại tiếp tục đậu”. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, chung 
cư này có khoảng 15 ô tô của cư dân; song 
có nhiều xe khách, xe tải nhỏ vô tư vào khu 
vực này đậu, đỗ. Theo ông Phùng Thanh 
Hoàng, bảo vệ chung cư Simona, thực tế 
đã có nhiều vụ va chạm giao thông tại đây 
do xe đậu, đỗ bừa bãi. 

“Đây là khu vực đường nội bộ của 
chung cư, nhưng người ta cứ bất chấp đậu 
tràn lan, nhỡ có sự cố đột xuất cần xe cứu 
thương, cứu hỏa thì không thể vào được. 
Thực tế, CA cũng có xử lý nhưng chưa triệt 
để. Thiết nghĩ, lực lượng CA cần sát sao hơn, 
kiểm tra xử lý thường xuyên hơn, quyết liệt 
hơn. Ngành chức năng cũng cần có giải pháp 
căn cơ hơn để khu vực này được đường 
thông hè thoáng, cư dân được an tâm sinh 
hoạt”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng 
Ban quản trị chung cư Simona, kiến nghị.

Về vấn đề này, theo trung tá Ngô Hoài 
Bảo, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự (CA TP 

Nhiều năm qua, BHXH tỉnh 
chỉ tiệm cận chỉ tiêu phát triển 
người tham gia BHXH bắt buộc 
được giao. Riêng năm 2022, 
không chỉ vượt kế hoạch được 
giao mà còn đạt chỉ tiêu phát 
triển người tham gia BHXH bắt 
buộc sớm trước 3 tháng so kế 
hoạch. Đến ngày 31.12.2022, 
toàn tỉnh có 131.899 người 
tham gia BHXH bắt buộc, vượt 
chỉ tiêu 3.119 người; tăng hơn 
11.800 người so với năm 2021. 

Để có được kết quả này, 
ngay từ đầu năm 2022, BHXH 
tỉnh và các ngành liên quan đã 
cùng phân tích các nguyên nhân, 
tìm “điểm nghẽn” trong phát 
triển BHXH bắt buộc để tháo 
gỡ. “Một trong những giải pháp 
quan trọng là ngành BHXH nỗ 
lực khai thác hiệu quả dữ liệu từ 
cơ quan thuế, cơ quan đăng ký 
kinh doanh. Đồng thời, kết nối, 
làm việc, vận động, thuyết phục 
DN tuân thủ Bộ luật Lao động, 
Luật BHXH... Đây là hành trình 
không dễ dàng, nhưng BHXH 
tỉnh đã nhận được sự quan tâm, 
chung tay từ các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể liên quan và 
chính quyền các địa phương”, 
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng 
Văn Lý cho biết. 

Bên cạnh đó, công tác thanh 

Nỗ lực “dệt lưới an sinh” 
cho người lao động 

Lần đầu tiên vượt rất cao chỉ tiêu được giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tỉnh khẳng 
định nỗ lực của toàn ngành khi góp phần giúp tăng trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong tuân thủ pháp 
luật về lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. 

BHXH Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH với đại diện các DN trên địa bàn tỉnh trong 
năm 2022.                                                                                                                                                                                                                            Ảnh: BHXH tỉnh 

tra, kiểm tra toàn diện, sâu rộng 
cũng góp phần tăng nhanh số 
người lao động tham gia BHXH, 
giảm số tiền chậm đóng ở các 
DN. Ngoài ra, việc các DN phục 
hồi sản xuất, kinh doanh trong 
trạng thái bình thường mới, 
nhất là trên lĩnh vực du lịch, 
dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, 
may mặc… đã tác động tích 

cực đến sự gia tăng người tham 
gia BHXH. 

Trước kết quả tích cực - số 
người tham gia BHXH bắt buộc 
đã tăng cao nhất trong 5 năm 
qua, theo Giám đốc BHXH tỉnh 
Võ Năm, để giữ vững và phát 
huy hơn nữa kết quả đạt được, 
toàn ngành cần tranh thủ sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH 

Cư dân chung cư Simona bức xúc 
vì ô tô đỗ bừa bãi

Bất chấp biển cấm đậu, nhiều ô tô vẫn ngang 
nhiên đậu đỗ tại khu vực chung cư Simona vào 
sáng 11.1.                                                                    Ảnh: K.A

Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh; phối hợp với các sở, ngành 
liên quan tiếp tục triển khai thực 
hiện hiệu quả Nghị quyết số 
28-NQ/TW của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng về cải cách 
chính sách BHXH. Trong đó, 
phải tập trung khai thác, phát 
triển người tham gia BHXH, 
BHYT theo quy định của Luật 

BHXH, Luật BHYT. 
Cùng với đó là tiếp tục 

rà soát dữ liệu điện tử về số 
người chưa tham gia, số tiền 
chậm đóng BHXH, BHYT, gửi 
văn bản trực tiếp đến đơn vị và 
thông qua hệ thống thư điện tử 
để cảnh báo, nhắc nhở tham gia 
BHXH, BHYT. Đồng thời, thành 
lập các tổ công tác đến trực tiếp 
đơn vị để tuyên truyền cho chủ 
sử dụng lao động nâng cao nhận 
thức trong thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT, đảm bảo quyền 
lợi cho người lao động.

BHXH các cấp cần tăng 
cường phối hợp với các ngành 
liên quan tổ chức đối thoại với 
DN, tập trung chia sẻ, cùng tháo 
gỡ các khó khăn cho DN trong 
thực hiện chế độ, chính sách 
BHXH, BHYT; kịp thời biểu 
dương, lan tỏa những tập thể, cá 
nhân điển hình trong thực hiện 
tốt công tác chính sách BHXH, 
BHYT; phản ánh những tổ chức, 
cá nhân vi phạm các quy định 
pháp luật về công tác BHXH. 

Công tác thanh tra, kiểm 
tra sẽ tiếp tục đẩy mạnh; kiến 
nghị cơ quan chức năng xử lý 
nghiêm những trường hợp vi 
phạm, nâng cao hiệu quả xử lý 
sau thanh tra, kiểm tra. Ngành 
BHXH sẽ quyết liệt thực hiện 
chuyển đổi số mạnh mẽ và 
toàn diện; đáp ứng yêu cầu 
bảo đảm an sinh xã hội, phục 
vụ người dân và DN. 

NGUYỄN MUỘI

Quy Nhơn), việc đậu, đỗ xe trái quy định 
trên địa bàn thành phố diễn ra khá phức tạp; 
nóng nhất hiện nay là tại các tuyến đường 
có đông quán ăn uống và khu chung cư, 
nhà ở xã hội. Đơn vị thường xuyên kiểm 
tra, xử lý các vi phạm về đậu, đỗ, nhưng ý 
thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận 
người dân trong chung cư và ở lân cận 
chung cư Simona vẫn còn rất kém. 

“Không ít trường hợp, chúng tôi xử lý 
nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Đội đang 
bố trí lực lượng tuần tra, xử lý theo nhiều 
khung giờ trong ngày, vì họ lợi dụng khi 
không có lực lượng lại vi phạm. Đối với các 
phương tiện vi phạm ít ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động giao thông trực tiếp, không có lái 
xe, lực lượng sẽ ghi hình hiện trạng phương 
tiện và dán thông báo cho người vi phạm 
biết. Quan điểm của chúng tôi là xử lý kiên 
quyết, triệt để”, trung tá Bảo nói. KIỀU ANH

Một mình chị Nguyễn Thị Lựu (43 
tuổi, ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 
Thạnh) lo toan cho cuộc sống của mẹ 
và 3 con sau khi chồng mất cách đây 7 
năm. Hơn hai tuần trước, gia đình chị 
lại gặp biến cố lớn khi mẹ và con trai 
lớn (bị liệt bẩm sinh) cùng lúc đột quỵ; 
con trai bị quá nặng đã không qua khỏi. 
Nỗi đau quá lớn khiến một người chưa 
từng bi quan giờ gần như đổ gục trước 
sự nghiệt ngã của số phận. Ngay sau 
khi nhận được thông tin từ UBND xã 
Vĩnh Quang, Chủ tịch Hội CTĐ huyện 
Nguyễn Văn Bình đã đến thăm hỏi, nắm 
tình hình, vận động, trao một số loại nhu 
yếu phẩm. Tiếp đó, Hội đã giới thiệu 
hoàn cảnh chị Lựu đến một số nhà hảo 
tâm như một địa chỉ nhân đạo, hướng 
đến việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ hằng 
tháng cho gia đình chị.

Từ giữa tháng 11.2022 đến nay, đã 
có gần 2.000 hộ cận nghèo, khó khăn 
trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh được 
tặng quà Tết Nhân ái Xuân Quý Mão 
năm 2023.

Theo thống kê của Hội CTĐ huyện 
Vĩnh Thạnh, tổng giá trị hoạt động nhân 
đạo của Hội trong năm 2022 đạt gần 
4 tỷ đồng, trợ giúp thường xuyên và 
đột xuất cho hàng nghìn lượt người 
nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn. So với mọi năm trước, công 
tác vận động nguồn lực đạt hiệu quả 
cao nhất từ trước đến nay nhờ công tác 

Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh vận động 
tốt nguồn lực hỗ trợ người khó khăn

phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương trong nắm bắt hoàn cảnh của 
người dân, đặc biệt là những trường 
hợp gặp khó khăn đột xuất. Ngoài ra, 
Hội luôn nhanh nhạy, kịp thời đáp ứng 
yêu cầu, mong muốn của những đoàn 
thiện nguyện, nhà hảo tâm về huyện 
trao quà, tạo được lòng tin ở họ. 

“Ngày 15.1, nhóm thiện nguyện ở 
thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) 
tiếp tục quay lại, cùng cán bộ Hội đi 
thăm, trao thêm 250 suất quà tết cho bà 
con dân tộc thiểu số. Kế hoạch ban đầu 
của nhóm này chỉ trao ở Vĩnh Thạnh 
70 suất, nhưng qua khảo sát thực tế 
và theo đề xuất của Hội, đến nay, họ 
đã trao tổng cộng 570 suất”, ông Bình 
cho biết.                                     NGỌC TÚ 

Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với Hội 
CTĐ tỉnh và CLB 25 tặng quà cho người dân 
làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh). 

Ảnh: CLB 25
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Bình Định

Trước đây, trên địa bàn tỉnh,  
ma túy được mua bán, sử dụng chủ yếu 
là heroin; vài năm gần đây, chủ yếu là 
các loại ma túy tổng hợp như ketamin, 
MDMA, methamphetamine…

Theo thượng tá Đặng Thanh Lộc, 
Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA tỉnh), tội phạm mua bán, tổ chức 
sử dụng trái phép ma túy tổng hợp 
chiếm tỷ lệ khá cao và tiếp tục diễn 
biến phức tạp, nhất là tính chất và thủ 
đoạn đối phó với cơ quan chức năng.

Trong năm 2022, lực lượng CA 
toàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố mới 
123 vụ/311 bị can phạm tội về ma túy 
(tăng 10 vụ so với năm 2021); trong đó 
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA 
tỉnh) khởi tố mới 32 vụ/77 bị can. Tổng 
số ma túy thu giữ gần 1.826 g các loại.

Theo đại tá Võ Đức Nguyện, Giám 
đốc CA tỉnh, nếu để gia tăng số vụ 
phạm pháp hình sự là “tội”, nhưng nếu 
số vụ tội phạm ma túy được phát hiện 
tăng hơn năm trước thì đó là “công” 
của lực lượng CA, vì tội phạm ma túy 
là tội phạm ẩn. Nếu không phát hiện, 
xử lý thì loại tội phạm này tiếp tục 
hoạt động và gây ra hiểm họa cho 
cộng đồng.

Phát hiện và triệt xóa tội phạm  
ma túy luôn là nhiệm vụ khó khăn 
và nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng CA 
phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt 
các biện pháp nghiệp vụ mới đem 
lại hiệu quả.

Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng 
Lê Đình Tiên (SN 1996, ở phường 
Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) vào ngày 
16.9.2022. Khi Tiên điều khiển ô tô đi 
giao ma túy cho người nghiện tại các 

Ngày 12.1, Giám đốc CA tỉnh ký 
quyết định tặng khen thưởng thượng 
úy Lê Trần Thắng, trinh sát hình sự 
CA TX Hoài Nhơn, về thành tích phát 
hiện, bắt đối tượng truy nã từ nơi 
khác đến TX Hoài Nhơn lẩn trốn. 

Đầu tháng 12.2022, qua nắm tình 
hình, thượng úy Lê Trần Thắng được 
biết có một người lạ lang thang ở 
BVĐK khu vực Bồng Sơn. Người này 
không tiếp xúc, trò chuyện với ai; 
luôn mang khẩu trang, đội mũ lưỡi 
trai kéo thấp. Dường như anh ta cố 
tình giấu mặt với mọi người.

Thượng úy Thắng báo cáo tình 
hình cho lãnh đạo Đội Cảnh sát hình 
sự (CA TX Hoài Nhơn), xin chỉ đạo 
việc  xác minh, làm rõ. Thắng cho 
cơ sở bí mật giám sát và chụp ảnh  
đối tượng. 

Có được ảnh và biết người lạ có 
tên thường gọi Tý Lục, thượng úy 
Thắng bố trí cơ sở tiếp tục theo dõi 
đề phòng anh ta biến mất. Đồng thời, 
anh khẩn trương tra cứu hệ thống dữ 
liệu của Bộ CA về đối tượng truy nã. 
Qua lần dò, đối chiếu ảnh và nhận 
dạng đặc điểm từng đối tượng truy 
nã, anh Thắng phát hiện Tý Lục giống 

Cảnh giác với trộm 
cắp tài sản dịp Tết

Tết Nguyên đán 2023 cận kề là thời 
điểm các đối tượng phạm tội gia tăng 
hoạt động, đặc biệt là tội phạm xâm 
phạm sở hữu tài sản như cướp giật, 
trộm cắp… Đối tượng trộm cắp hoạt 
động cả ngày lẫn đêm, với phương 
thức, thủ đoạn tinh vi.

Đây là thời điểm nhiều gia đình về 
quê chạp mả, tất niên, đón Tết, nhà 
không có người trông coi, cửa nẻo 
lỏng lẻo, các đối tượng lợi dụng đột 
nhập trộm cắp. Ngày 1.1, gia đình ông 
Lê Quang T. (phường Nhơn Bình, TP 
Quy Nhơn) đóng cửa về quê đón Tết 
dương lịch. Khi trở lại, ông T. phát 
hiện nhà bị kẻ gian lục tung, xáo trộn. 
K ẻ gian đã khiêng nguyên 1 két sắt ở 
tầng 1, bên trong có 2 lượng vàng và 
50 triệu đồng của gia đình ông. 

Giữa tháng 12 vừa qua, CA TP 
Quy Nhơn đã triệt xóa nhóm đối 
tượng chuyên đột nhập vào các 
tiệm tạp hóa đang trữ hàng bán Tết 
để trộm cắp tài sản, do Đặng Hữu 
Nghĩa (SN 2002, ở phường Ghềnh 
Ráng) cầm đầu. Hầu hết các cửa 
hàng này ban đêm đóng cửa, không 
người trông coi. Chỉ trong 1 đêm, 
nhóm đối tượng này dùng xe máy 
chở trót lọt 40 thùng bia trộm được 
để đi tiêu thụ. 

Thượng tá Trương Văn Phụng, 
Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA 
tỉnh), khuyến cáo: Các đối tượng trộm 
cắp dịp Tết lợi dụng mọi sơ hở của 
người dân để gây án. Ban đêm, trước 
khi đi ngủ, người dân phải đem xe 
vào nhà, không để ngoài sân; kiểm 
tra các cửa phải được đóng, khóa cẩn 
thận, nhất là các cửa ra hành lang, 
tầng lầu; khi có người ra khỏi nhà 
vào buổi sáng sớm, nên gọi người 
nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế 
việc tự khóa cửa bên ngoài tạo sơ 
hở cho đối tượng gây án; khi vắng 
nhà nhiều ngày phải nhờ người thân 
trông coi. Các gia đình nên trang bị 
hệ thống camera giám sát, hệ thống 
chống trộm cho nhà và xe máy để 
nâng cao hiệu quả chống trộm.          

  T.LONG

Ma túy - hiểm họa khôn lường
Tội phạm ma túy được xác định là tội 
phạm ẩn, là tội phạm nguồn của các 
loại tội phạm. Sự gia tăng của tội phạm 
ma túy trong những năm gần đây ảnh 
hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự 
trên địa bàn tỉnh.

Tang vật thu giữ trong vụ bắt đối tượng Lê Đình Tiên ở 
phường Quang Trung (TP Quy Nhơn).        

Khẩu súng thu giữ tại nhà Đinh Thanh 
Thảo (còn gọi là Thảo ma), đối tượng 
mua bán ma túy ở thị trấn Phù Mỹ 
(huyện Phù Mỹ) vào ngày 9.11.2022.

điểm vui chơi, giải trí, bị các trinh 
sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA tỉnh) bất ngờ tiếp cận và bắt giữ. 
Tiến hành khám xét, lực lượng chức 
năng đã thu giữ trên 467 g ma túy 
tổng hợp. Đây là vụ án có số lượng 
ma túy thu giữ lớn nhất trong năm 
2022 trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, hệ thống luật pháp 
ngày càng hoàn thiện và tăng nặng 
chế tài xử lý với tội phạm ma túy; 
quan điểm của các ngành liên quan 
đến tội phạm ngày càng linh hoạt 
hơn nên việc phát hiện, xử lý triệt 
để hơn. Theo thượng tá Đặng Thanh 
Lộc, trước đây các đối tượng thống 
nhất mua ma túy về sử dụng khi bị 
phát hiện chỉ bị xử lý về hành vi sử 
dụng; còn hiện nay cũng sự việc trên 
nhưng sẽ bị xử lý về hành vi tổ chức 
sử dụng trái phép chất ma túy, với 
chế tài nặng hơn.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm 
ma túy, không chỉ từ sự hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, sự quyết tâm của lực 
lượng chức năng, mà cần nhiều hơn 
về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, của mọi người dân.

THÀNH BINH

Trên địa bàn tỉnh hiện có 25 người 
nghiện, 897 người nghi nghiện và 
255 người quản lý theo Nghị định 
105/2021/NĐ-CP về việc quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống ma túy. Đây là 
con số cơ quan chức năng có đủ cơ sở 
để phân loại, thống kê theo quy định; 
còn trong thực tế chắc chắn không 
dừng lại ở đó. 

Bám sát cơ sở, bắt giữ thành công đối tượng truy nã

đối tượng tên Phan Thành Hưng (SN 
1963, ở phường Tây Sơn, TX An Khê, 
tỉnh Gia Lai), đang bị CA TX An Khê 
truy nã về tội cố ý gây thương tích. 

CA TX An Khê xác nhận Tý Lục và 
Phan Thành Hưng là một, có 3 tiền án 
về tội cố ý gây thương tích. Cuối năm 
2020, sau khi thực hiện xong bản án 
5 năm tù về tội cố ý gây thương tích 
liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê, 

Hưng về lại địa 
phương nhưng 
k h ô n g  c h ị u 
phục thiện, tiếp 
tục tụ tập đồng 
bọn trước đây 
gây ra nhiều vụ 
việc ảnh hưởng 
đ ế n  A N T T . 
Tháng 11.2021, 
Hưng cầm đầu 
nhóm đối tượng 
côn đồ sử dụng 
hung khí đánh 
người khác, sau 
đó bỏ trốn. CA 
TX An Khê khởi 
tố bị can đối với 
Hưng và ra lệnh 

truy nã trên toàn quốc. 
Phan Thành Hưng là đối tượng 

côn đồ nguy hiểm cần nhanh chóng 
bắt giữ để tiếp tục điều tra, xét xử 
nhằm đảm bảo tính nghiêm minh 
của pháp luật. Để ngăn chặn Hưng 
có thể gây ra nguy hiểm trong lúc 
lẩn trốn, CA TX Hoài Nhơn cử thiếu 
tá Đào Võ Duy Hiếu, Đội phó Đội 
Cảnh sát hình sự, chỉ huy tổ công 

tác truy lùng Hưng trên địa bàn TX 
Hoài Nhơn. 

Sáng 5.12.2022, nhận được tin báo 
Hưng xuất hiện tại khu vực công 
trường xây dựng cầu cống thuộc 
khu phố Công Thạnh (phường Tam 
Quan Bắc, TX Hoài Nhơn), tổ truy 
bắt nhanh chóng lên đường. Để đảm 
bảo bí mật kế hoạch và an toàn khi 
bắt giữ Hưng, thiếu tá Đào Võ Duy 
Hiếu phân công thượng úy Lê Trần 
Thắng đóng giả công nhân thâm nhập 
vào công trường. Khi tiếp cận được 
Hưng, không bị y nghi ngờ, Thắng ra 
hiệu cho đồng đội nhanh chóng hành 
động. Bất ngờ bị khống chế, Hưng 
biết đã sa lưới CA nên ra sức vùng 
vẫy để tiếp tục chạy trốn. Mặc dù y 
tỏ ra hung hăng, chống đối quyết liệt 
nhưng không thể thoát được.

Tại CA TX Hoài Nhơn, Hưng cố 
tình quanh co, không nhận mình bị 
truy nã. Tuy nhiên, đến cuối buổi 
chiều hôm đó, y phải nhận tội vì 
không có cách nào phủ nhận chứng 
cứ trinh sát đưa ra. Hôm sau, Hưng 
được CA TX Hoài Nhơn bàn giao 
cho CA TX An Khê để tiếp tục xử lý. 

M.L.GIANG

Thượng úy Lê Trần Thắng sâu sát cơ sở, gắn bó với dân, được bà con giúp đỡ 
trong công tác.                                                                                                                            Ảnh: M.L.G
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

CẢM XÚC 
VẪN VẸN NGUYÊN!

Năm 2006, khi vừa tròn 17 
tuổi, Nguyễn Quốc Sỹ xuất sắc 
giành tấm HCB cho thể thao 
Bình Định trong lần đầu tham 
gia một kỳ Đại hội Thể thao toàn 
quốc. Đến năm 2022, anh đoạt 
HCV với 2 bài thi xuất sắc, khép 
lại sự nghiệp VĐV bằng một kỷ 
lục đáng ngưỡng mộ: 3 HCV và 2 
HCB Đại hội Thể thao toàn quốc 
cùng gần trăm huy chương ở các 
giải vô địch, giải cúp, giải trẻ võ 
cổ truyền toàn quốc sau gần 20 
năm cống hiến.

 Có sự khác biệt lớn nào 
giữa lần tham gia Đại hội Thể 
thao toàn quốc đầu tiên và cuối 
cùng không, thưa anh?

- Đại hội Thể thao toàn quốc 
luôn là một trong những giải 
đấu quan trọng nhất mà các 
tỉnh, thành, ngành đều muốn 
đạt thành tích tốt nhất. Do đó, 
VĐV các đơn vị đều có sự chuẩn 
bị kỹ về chuyên môn, các cuộc 
tranh tài luôn diễn ra hết sức 
căng thẳng. Nhưng ở kỳ Đại hội 
năm 2006, là một VĐV trẻ, tôi 
còn khá vô tư, chưa cảm nhận 
được áp lực nên thi đấu với tinh 
thần thoải mái. Còn tại Đại hội 
năm 2022, tôi cảm thấy hồi hộp 
hơn vì thành tích của cá nhân 
mình có thể ảnh hưởng đến cả 
thứ hạng toàn đoàn của thể thao 
Bình Định.

Về mặt chuyên môn, ở Đại 
hội Thể thao toàn quốc năm 
2022, tôi biểu diễn bài Lão mai 
quyền và bài Siêu xung thiên. Với 
Lão mai quyền thì không có gì 
phải lăn tăn, nhưng ở độ tuổi 
không còn sung sức, tôi phải 
rất cẩn trọng khi biểu diễn bài 
Siêu xung thiên. Bởi đó là phần 
thi đòi hỏi nhiều thể lực, nếu 
phân phối sức không hợp lý sẽ 
bị đuối, lực phát ra không đủ 
sẽ giảm uy lực, không sắc nét. 
Hơn nữa, ở Đại hội Thể thao 
toàn quốc các năm 2006 và 2014, 
tôi đều chỉ giành HCB khi ở các 
phần thi có bài Siêu xung thiên 
nên tâm lý bị ảnh hưởng đôi 
chút. Rất may mắn là lần này 
mọi việc đều suôn sẻ…

 Với một người đã tham gia 
thi đấu liên tục 20 năm, giành 
không ít vinh quang ở các đấu 
trường, cảm xúc của anh sau khi 

VĐV VÕ CỔ TRUYỀN NGUYỄN QUỐC SỸ:

Tôi mong sẽ có nhiều học trò 
giỏi hơn mình!

Là VĐV duy nhất của Bình 
Định tham dự 5 kỳ Đại hội 
Thể thao toàn quốc, Nguyễn 
Quốc Sỹ đang nắm giữ kỷ lục 
khó xô đổ. Vừa trở về sau kỳ 
Đại hội thành công, anh có 
cuộc trò chuyện với phóng 
viên Báo Bình Định về 
nghiệp võ của mình…

đoạt tấm HCV quý giá ở Đại hội 
Thể thao toàn quốc năm 2022 
như thế nào?

- Tôi vẫn cảm thấy cảm xúc 
vẹn nguyên như những ngày 
đầu đến với các giải đấu. Nhớ 
lại thời điểm vừa đặt chân đến 
đội năng khiếu võ cổ truyền 
Bình Định năm 2004, tôi vẫn 
thấy như mới ngày hôm qua. 
Những lời nói của quý thầy 
và các bạn khi đó tôi vẫn chưa 
quên. Là một VĐV, hằng ngày 
đều phải bỏ công sức ra tập 
luyện nên với tôi bất kỳ thành 
quả nào cũng đáng trân quý, vì 
đó là thành quả lao động của 
mình suốt một thời gian dài.

MONG THÀNH CÔNG 
TRONG HÀNH TRÌNH MỚI

Tháng 3.2023, Nguyễn Quốc 
Sỹ sẽ trở thành viên chức chính 
thức của Trung tâm Võ thuật cổ 
truyền Bình Định, tham gia công 
tác tuyển chọn, huấn luyện, đào 
tạo VĐV tuyến năng khiếu. Đây 
là công việc phù hợp với chuyên 
môn và kinh nghiệm của anh 
(tốt nghiệp Đại học TDTT TP Hồ 
Chí Minh chuyên ngành huấn 
luyện võ cổ truyền).

 Sắp bước sang một hành 
trình mới ở vai trò mới, anh có 
suy nghĩ gì?

- Tôi cũng đã hình dung về 
công việc mới sắp tới thông qua 
những gì được thấy từ chính 
thầy của mình. Đó là sự lo 
toan, vất vả để chăm chút cho 
học trò cả trong ăn uống, sinh 
hoạt lẫn tập luyện, thi đấu. Bên 
cạnh trang bị cho học trò đầy đủ 
chuyên môn, thể lực, các thầy 
còn phải lo rất nhiều thứ. Điều 
may mắn với những người trẻ 
chúng tôi là quý thầy trước đây 
đã xây dựng được hệ thống 
phong trào hoạt động hiệu quả 
ở các địa phương; nội dung và 
phương pháp giảng dạy ngày 
càng hoàn thiện, do đó, công 
tác tuyển chọn, huấn luyện có 
nhiều thuận lợi hơn.

  Là người có khả năng 
biểu diễn thành thạo nhiều 
bài quyền, sử dụng thuần thục 
nhiều loại binh khí cùng kinh 
nghiệm 20 năm làm VĐV, hẳn 
anh sẽ đảm đương tốt vai trò 
HLV trong tương lai…

Tôi may mắn được là học 
trò của võ sư Trần Duy Linh 
(hiện là Giám đốc Trung tâm 

đâu là bí quyết của anh khi bước 
chân vào lĩnh vực này chưa lâu?

- Tôi từng tập luyện và biểu 
diễn với nhiều loại binh khí nên 
chỉ cần cầm vào là có thể cảm 
nhận được chất lượng của mỗi 
món đồ. Tôi cũng rất hiểu mong 
muốn của VĐV, ai cũng tìm cho 
mình những binh khí phù hợp 
nhất để luôn cảm thấy tự tin khi 
biểu diễn, và có thể luôn bên 
mình suốt nghiệp võ. Vì vậy, 
tôi luôn lắng nghe yêu cầu của 
khách hàng từ những chi tiết 
nhỏ nhất để tạo ra sản phẩm 
ưng ý nhất.

 Chế tác binh khí chỉ là 
đam mê của anh hay một dự án 
kinh doanh nghiêm túc?

- Thực sự đây là công việc 
xuất phát từ đam mê, nhưng 
khi dấn thân vào, tôi được nhiều 
anh em, bạn bè góp ý thêm 
nên còn muốn mở rộng sang 
lĩnh vực quà tặng, với những 
sản phẩm liên quan đến võ cổ 
truyền Bình Định. Ngoài ra, tôi 
cũng mong muốn góp phần giải 
quyết đầu ra cho VĐV võ cổ 
truyền có chung niềm đam mê, 
bởi nhiều em dành nhiều thời 
gian luyện tập, thi đấu, khi kết 
thúc sự nghiệp VĐV rất khó tìm 
công việc phù hợp để mưu sinh.

 Xin cảm ơn anh về cuộc 
trò chuyện!

HOÀNG QUÂN (Thực hiện)

VĐV Nguyễn Quốc Sỹ (SN 
1989), quê ở phường Nhơn 
Phú, TP Quy Nhơn. Tham gia 
lớp năng khiếu võ cổ truyền 
Bình Định năm 2004.

Thành tích thi đấu:
+ Giải võ cổ truyền Đại hội 

Thể thao toàn quốc: 3 HCV (các 
năm 2010, 2018, 2022); 2 HCB 
(các năm 2006, 2014).

+ Giải vô địch võ cổ truyền 
toàn quốc: 12 HCV (các năm 
2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 
2020, 2021); HCĐ năm 2005.

+ Giải cúp vô địch võ cổ 
truyền toàn quốc: 11 HCV (liên 
tiếp từ năm 2012 - 2022).

+ Giải trẻ võ cổ truyền toàn 
quốc: 2 HCB và 2 HCĐ (năm 
2004 và 2005).

Ngoài ra, anh còn giành 
nhiều huy chương cá nhân và 
đồng đội tại các giải vô địch, 
cúp vô địch võ cổ truyền toàn 
quốc; giải Tinh hoa võ Việt; giải 
võ cổ truyền quốc tế mở rộng; 
giải vô địch võ cổ truyền miền 
Trung - Tây Nguyên… Anh cũng 
vinh dự được đi cùng đoàn 
Pháp lưu diễn quảng bá võ 
cổ truyền trong ngày kỷ niệm 
Văn hóa Việt - Pháp năm 2014.

VĐV Nguyễn Quốc Sỹ trên bục nhận HCV nội dung hội thi môn võ cổ truyền 
Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.                     Ảnh: NVCC

Võ thuật cổ truyền Bình Định - 
NV) từ khi còn chập chững đến 
với võ, nên được đào tạo kỹ 
về cơ bản. Thầy là người dạy 
cho tôi từ bước chân tấn đầu 
tiên cho đến lúc tôi đạt được 
thành tích như ngày hôm nay. 
Trong quá trình tập luyện, có 
những lúc chán nản muốn bỏ 
cuộc thì thầy là người động 
viên, tiếp lửa để tôi tiếp tục 
cố gắng. Những công ơn và 
bài học đó tôi luôn khắc ghi 
để làm hành trang cho chặng 
đường kế tiếp.

Tôi thuộc lứa VĐV đầu 
tiên của lớp năng khiếu võ 
cổ truyền Bình Định, so với 
hiện nay, mức sống và nhiều 
điều kiện khác đã thay đổi rất 
nhiều. Trước đây có thời điểm 
tôi tập 4 suất/ngày, bây giờ 
đã giảm còn một nửa. Chế độ 
dinh dưỡng hiện nay chưa bằng 
nhiều tỉnh, thành khác, nhưng 
cũng được cải thiện. Quan trọng 
là hiện có nhiều thứ chi phối 
đến suy nghĩ của các em, nên 
tư tưởng dễ dao động. Phương 
pháp huấn luyện, quản lý VĐV 
vì thế cũng phải điều chỉnh cho 
phù hợp. Dẫu vậy, tôi vẫn mong 
rằng mình sẽ góp sức để đào tạo 
nên những VĐV xuất sắc, giành 
nhiều thành tích cao cho thể 
thao Bình Định trong tương lai.

TÌM HƯỚNG GIẢI QUYẾT 
ĐẦU RA CHO VĐV

Ngoài thời gian tập luyện và 
thi đấu, Nguyễn Quốc Sỹ còn tập 
trung vào công việc chế tác các 
loại binh khí phục vụ biểu diễn. 
Sản phẩm của anh được nhiều 
khách hàng trong và ngoài nước 
ưa chuộng.

  Đã phần nào tạo dựng 
được “thương hiệu” cho những 
sản phẩm binh khí của mình, 

Sự nghiệp của VĐV 
Nguyễn Quốc Sỹ gắn liền 

với bài Siêu xung thiên. 
Ảnh: HOÀNG QUÂN
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

Hội tụ hương sắc báo chí Việt
HỘI BÁO XUÂN QUÝ MÃO 2023:

Sáng 14.1, Hội báo Xuân Quý Mão 2023 đã khai mạc tại Thư viện tỉnh (TP Quy Nhơn), với gần 300 ấn phẩm Xuân (bản tin, 
báo, tạp chí) được trưng bày trang trọng, góp phần tạo không khí vui tươi của ngày hội văn hóa báo chí đón mừng Xuân mới.

Hội báo Xuân năm nay do 
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Sở 
TT&TT và Sở VH&TT đồng tổ 
chức; là sự kiện đón chào Xuân 
Quý Mão, tết cổ truyền của 
dân tộc, hướng tới chào mừng 
kỷ niệm 93 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
(3.2.1930 - 3.2.2023). 

Dễ thấy trong không gian 
trưng bày là những bìa báo 
được trình bày sinh động với 
nhiều gam màu sắc, cùng nội 
dung phong phú, đa dạng. Qua 
đó, phần nào mang đến cho 
người xem cái nhìn toàn cảnh 
về chính trị, KT-XH, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại 
của đất nước trong năm 2022, 
và những dự báo, định hướng 
phát triển năm 2023.

Rảo một vòng trong khu 
vực trưng bày, nhà báo Lê 
Doãn Công (Báo điện tử Dân 
Trí thường trú tại Bình Định), 
chia sẻ: So với những năm 
trước, các tạp chí, báo Xuân 
năm nay của tỉnh, Trung ương 
có sự sáng tạo, đổi mới mạnh 
mẽ về hình thức trình bày; chỉ 
lướt qua cũng có thể cảm nhận 
nội dung cũng đa dạng, phong 
phú hơn.

Để độc giả dễ dàng tiếp cận 
các sản phẩm báo chí ở nhiều 
hình thức, năm nay, Ban tổ 
chức Hội báo Xuân Quý Mão 
2023 còn bố trí bảng hiệu kỹ 
thuật số và ki-ốt màn hình cảm 
biến để giới thiệu, quảng bá 
gần 100 tờ báo phiên bản báo 
in lẫn điện tử thông qua việc 
số hóa nguồn tài liệu. Ông Võ 
Văn Nhiếng, Giám đốc Thư 
viện tỉnh, cho biết: Những ki-ốt 
màn hình cảm biến sẽ giúp độc 

Trong khuôn khổ Hội báo Xuân, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh 
còn tổ chức bình chọn, trao giải “Trang bìa Xuân đẹp” cho các tạp 
chí, bản tin trong tỉnh. Kết quả, ban tổ chức trao 1 giải A, 1 giải B, 
1 giải C và 2 giải khuyến khích; trong đó giải A thuộc về bản tin 
Văn hóa và Thể thao (Sở VH&TT). Ngoài ra, chương trình tặng chữ 
thư pháp đầu Xuân và chụp ảnh in lên lịch tặng đại biểu, độc giả 
cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp.

giả tương tác dễ dàng, khám 
phá những tờ báo có giao diện 
điện tử đẹp, ấn tượng; từ đó 
giúp người đọc thích thú hơn 
để truy cập đọc báo, nắm thông 
tin mỗi ngày.

Hội báo Xuân Quý Mão 
2023 diễn ra từ ngày 14 - 19.1 
(nhằm ngày 23 - 28 tháng Chạp 
Nhâm Dần); và tiếp tục phục 
vụ bạn đọc đến ngày mùng 6 
tết âm lịch. Sau khi kết thúc 
Hội báo Xuân, các ấn phẩm này 
được ban tổ chức chuyển tặng 
đến các thư viện, nhà văn hóa 
vùng sâu, vùng xa và các chiến 
sĩ biên phòng đang làm nhiệm 
vụ nơi biên giới, hải đảo. 

Hội báo Xuân là hoạt động 
truyền thống hằng năm, là sự 
kiện chính trị - văn hóa của 
giới báo chí cả nước nói chung 

và giới báo chí Bình Định nói 
riêng, nhằm tôn vinh kết quả 
lao động, sáng tạo của những 
người làm báo. Từ đó, quảng 
bá các sản phẩm báo chí và tạo 
không khí vui tươi của ngày 
hội văn hóa báo chí đón mừng 
Xuân mới. Nhà báo Đỗ Nguyên 
Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo 
Việt Nam tỉnh, cho biết: Đây 
là dịp để các nhà báo, các cơ 

quan báo chí trao đổi nghiệp 
vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ nghiệp vụ và đạo đức 
làm nghề; tăng cường gặp gỡ, 
giao lưu giữa những người làm 
báo với công chúng; tạo cơ hội 
để các tác phẩm báo chí đến gần 
hơn với công chúng, góp phần 
nâng cao chất lượng để báo chí 
luôn là người bạn tin cậy của 
nhân dân.                  TRỌNG LỢI

Đại biểu, bạn đọc tham quan khu trưng bày báo Xuân Quý Mão 2023.                                                                                               Ảnh: TRỌNG LỢI  

Trên hành trình cùng phái bộ 
Đại Việt vượt biển đến Batavia 
(Indonesia), Phan Huy Chú đã đi 
qua vùng biển Bình Định và ghi 
lại nhiều điều thú vị về nơi đây 
trong Hải trình chí lược (lược ghi 
về hành trình vượt biển).

Phan Huy Chú (1782 - 1840) 
tự Lâm Khanh, hiệu Mai Phong, 
người làng Thụy Khuê (nay là Sài 
Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), tác gia 
xuất sắc của gia tộc Phan Huy lẫy 
lừng, nhà bác học lớn của nước 
ta dưới thời nhà Nguyễn. Ông là 
tác giả Lịch triều hiến chương loại 
chí, bộ sách gồm 49 quyển, được 
xem là “bách khoa toàn thư đầu 
tiên của Việt Nam”.

Làm quan dưới thời Minh 
Mệnh, Phan Huy Chú từng 
hai lần đi sứ nhà Thanh, một 
lần công cán đến Tân Gia Ba 
(Singapore ngày nay) và Giang 
Lưu Ba (Batavia, thuộc Indonesia 
ngày nay). Trên 12 năm hoạn lộ 
ngắn ngủi không mấy suôn sẻ 
của mình, tỉnh Bình Định để lại 
trong ông một số dấu ấn.

Năm 1829, trong thời gian 
làm Thự hiệp trấn Quảng Nam, 
Phan Huy Chú từng chịu mệnh 

Hải trình chí lược - một nguồn tư liệu quý về Bình Định

l Mèo đi hia: Điều ước 
cuối cùng. Puss phát hiện ra 
rằng niềm đam mê phiêu lưu 

mạo hiểm 
của anh 
đã gây ra 
hậu quả: 
Anh đã 
đốt cháy 
8 trong số 
9 mạng 
sống của 
mình, bây 
giờ chỉ 

còn lại đúng một mạng. Anh ta 
bắt đầu một cuộc hành trình 
để tìm điều ước cuối cùng thần 
thoại trong Rừng Đen nhằm 
khôi phục lại chín mạng sống 
của mình. Chỉ còn một mạng 
sống, đây có lẽ sẽ là cuộc hành 
trình nguy hiểm nhất của Puss.

l Tết sum vầy, album nhạc 
xuân do ZINGmp3 xây dựng, 
gồm các ca khúc vui nhộn, tươi 

trẻ với 
phong 
cách 
những 
người 
trẻ, hiện 
đại ước 
mong, gìn 
giữ tết cổ 
truyền, 
ấm cúng 
theo lối 

của ông bà, mẹ cha. Các ca 
sĩ góp mặt trong album: Hòa 
Minzy, Soobin, Bích Phương, 
Sunny Hạ Linh, Phan Mạnh 
Quỳnh, Thái Trinh, Lăng LD, 
Tăng Phúc, Phạm Đình Thái 
Ngân, Đồ Hoàng Dương…

Link: https://zingmp3.vn/
album/Tet-Sum-Vay-Lang-LD-
Hoa-Minzy-KHOA-Nal/ZOBI7ZIE.
html

l Xây dựng tủ sách gia 
đình, tác giả: Nguyễn Quốc 
Vương. Cuốn sách chỉ ra vai 

trò - ý 
nghĩa của 
việc đọc 
sách và 
tủ sách 
gia đình, 
cách thức 
xây dựng, 
vận hành 
cũng như 
phương 
pháp 
đọc sách 

cơ bản một cách khá chi tiết 
từ việc thiết kế giá sách đến 
lựa chọn sách trong gia đình, 
đặc biệt là cách đọc sách cùng 
con thế nào để giúp trẻ hứng 
thú với sách, hay cách “chữa 
bệnh buồn ngủ” của người lớn 
khi mới làm quen với việc đọc 
sách. Ngoài ra, ở phần phụ lục, 
tác giả giới thiệu 100 đầu sách 
nên có trong tủ sách gia đình 
và thêm các thông tin về một 
số thư viện công cộng, thư viện 
tư nhân, tủ sách gia đình khắp 
các địa phương trên cả nước để 
bạn đọc có thể tham khảo học 
tập. Cuốn sách còn hữu ích cho 
những ai đang muốn làm công 
tác khuyến đọc, xây dựng tủ 
sách gia đình, cơ quan, trường 
học nhưng còn băn khoăn 
chưa biết bắt đầu từ đâu.

                                         ĐÔNG A

triều đình đến cấp bán thóc gạo 
tại Bồng Sơn. Trong sự nghiệp đồ 
sộ của Phan Huy Chú, Hải trình 
chí lược  là tác phẩm quan trọng. 
Tác phẩm này ghi lại chuyến 
công cán mùa đông năm 1832 
vượt biển đi về phương Nam để 
đến với Singapore và Indonesia, 
nơi có sự hiện diện của người 
Tây phương, nhằm ghi lại những 
điều tai nghe mắt thấy để xem 

xét, đối chiếu phong tục của lân 
bang để tìm ra điều hay, dở mà 
học hỏi, phòng trừ. Trong Hải 
trình chí lược, vùng biển Bình 
Định được nhắc đến ngay ở phần 
đầu (sau vùng biển Quảng Nam, 
Quảng Ngãi) với nhiều thông tin 
quan trọng. 

Hải trình chí lược nhắc đến 
nhiều địa danh nổi tiếng của biển 
Bình Định như cửa tấn Thời Phú, 
cửa tấn Đề Gi, núi Vọng Phu, cửa 
Thị Nại. Tác phẩm cho biết cách 
viết tên những địa danh này, đặc 
biệt là các địa danh Nôm. Những 
chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại là 
tư liệu đáng tin cậy trong việc 
tìm hiểu một số địa danh biển 
đảo thuộc Bình Định trong thư 
tịch thời Nguyễn.

Đặc điểm địa hình của vùng 
duyên hải Bình Định cũng được 
ghi chép, mô tả khá kỹ trong tác 
phẩm này. Viết về núi Vọng Phu 
ngoài biển Đề Gi, tác giả dành 
một lượng phụ chú khá dài kể về 
truyền thuyết người vợ ôm con 
trông chồng hóa đá, hiển linh. 
Ông giải thích nguồn gốc tên 
gọi đồng thời, nêu lên giá trị tín 
ngưỡng của di tích. Viết về cửa 

Thị Nại, tác giả cho biết đây “là 
một cảng khẩu lớn” với sự sầm 
uất của “thuyền bè san sát” đồng 
thời không quên chú giải, đặt các 
ghi chép trong mối liên kết trong 
tiến trình lịch sử.

Hải trình chí lược viết theo thể 
chí là thể văn ghi chép một cách 
chính xác, khách quan những gì 
tác giả quan sát, tra cứu được, 
hạn chế tối đa cảm xúc của người 
viết. Tuy nhiên, trong phần viết 
về vùng biển Bình Định, Phan 
Huy Chú không giấu niềm yêu 
mến trước vẻ đẹp thanh bình, 
nên thơ của nơi đây: “Cảnh sắc 
thanh bình thật đáng vui thích”. 
Ông dẫn lời Âu Dương Tu để 
ngầm bày tỏ tình cảm của mình: 
“Ông Âu Dương nói: “Thấy cảnh 
núi cao nước trong thì biết rằng 
thiên hạ thái bình đã lâu”. Câu 
ấy có thể dùng để nói về cửa biển 
này chăng?”. 

Có thể nói, các ghi chép trong 
Hải trình chí lược là những tư liệu 
quan trọng đối với việc tìm hiểu 
tình hình biển đảo Việt Nam 
dưới thời nhà Nguyễn, trong đó 
có vùng biển Bình Định. 

PHẠM TUẤN VŨ  

Bìa sách Hải trình chí lược. 
Ảnh: PHẠM TUẤN VŨ  
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Bình Định

CHUNG KẾT LƯỢT VỀ AFF CUP 2022, THÁI LAN - VIỆT NAM:

“Trận chiến” cuối của thầy Park !
Chỉ giành được kết quả hòa trên sân Mỹ Đình, lại bị thủng lưới 2 bàn, đội tuyển Việt Nam đối mặt với rất nhiều 

khó khăn trong chuyến hành quân đến Thái Lan. Phải nỗ lực gấp bội ở trận chung kết lượt về diễn ra tối 16.1, thầy 
trò HLV Park Hang Seo mới có thể chạm đến chiếc cúp vô địch. 

Thái Lan vẫn là cái tên 
gây nhiều khó khăn cho các 
đội tuyển bóng đá Việt Nam, 
và lần này cũng không ngoại 
lệ, dù họ chưa có được lực 
lượng đầy đủ nhất. Dẫu vậy, 
bàn mở tỷ số của Tiến Linh 
ở trận chung kết lượt đi AFF 
Cup 2022 khiến người hâm 
mộ nghĩ đến một kịch bản 
nhiều thuận lợi cho đoàn 
quân của HLV Park Hang Seo. 
Bởi nó không chỉ đến từ cái 
tên người ghi bàn - vốn được 
coi là “thần may mắn” của 
đội vì một khi anh ghi bàn thì 
đội gần như nắm chắc phần 
thắng - mà vị trí của Quế 
Ngọc Hải ở tình huống kiến 
tạo cũng gây bất ngờ cho hầu 
hết người xem.

Sự kỳ vọng về một kết quả 
thuận lợi sau khi có bàn thắng 
lấn át những lo ngại về sức 
mạnh của đối thủ, dù quãng 
thời gian trước đó đội tuyển 
Thái Lan tạo được thế trận 
ngang ngửa chứ không hề lép 
vế. Và đáng tiếc là những sai 
sót ở hàng phòng ngự liên 
tiếp diễn ra, điều mà trước đó 
chúng ta chưa phải trả giá ở 
vòng bảng cũng như bán kết. 
Sự khác biệt nằm ở những 
tình huống xử lý của các 
chân sút xứ Chùa vàng, khi 
họ làm tốt hơn những đồng 
nghiệp Indonesia ở những 
pha bóng tương tự. Những 
đường chuyền dài ra sau lưng 
các trung vệ để tiền đạo dùng 
tốc độ băng xuống nhận bóng 

Cầu thủ Việt Nam phải di chuyển nhiều hơn để tạo nên những pha phối hợp nhanh, thoát khỏi sự áp sát của đối phương. 
- Trong ảnh: Tiền vệ Phan Văn Đức (giữa) đi bóng trước sự đeo bám của 2 cầu thủ Thái Lan.                                                           Ảnh: HOÀNG LINH

trong thế đối diện với thủ 
môn Văn Lâm, lối đánh những 
tưởng đã được hàng phòng 
ngự đội tuyển Việt Nam lường 
trước để hóa giải không ngờ 
lại lộ ra và thành điểm yếu 
một cách dễ dàng.

Đội khách chơi không 
quá hay, nhưng cách họ xử 
lý bóng luôn cho thấy sự 
đĩnh đạc, bài bản và có ý đồ 
rõ ràng. Ngược lại, ngoại trừ 
pha lập công của Tiến Linh, 
hầu hết những tình huống 

lên bóng của các học trò HLV 
Park Hang Seo đều thiếu tính 
đột biến, khó tạo ra cơ hội rõ 
ràng cho các tiền đạo. Ngay 
cả pha ghi bàn bằng cú sút xa 
đầy may mắn của Văn Thanh 
có lẽ cũng ngoài kỳ vọng của 
chính chiến lược gia người 
Hàn Quốc, bởi xét về khả 
năng tham gia tấn công thì 
cầu thủ xuất thân từ lò Hoàng 
Anh Gia Lai hiện vẫn chưa 
thể sánh với Hồ Tấn Tài.

Đội tuyển Thái Lan có tổ 

chức tốt, giữ cự ly đội hình hợp 
lý và luôn đảm bảo số lượng cả 
trong tấn công lẫn phòng thủ. 
Nhạc trưởng Bunmmathan 
với tầm hoạt động rộng, khả 
năng quan sát tinh tế thực sự 
gây ra nhiều khó khăn cho 
đối thủ của mình bằng những 
đường chuyền sắc lẹm. Đây 
chính là vị trí mà đội tuyển 
Việt Nam cần cắt cử người 
theo sát để hạn chế tầm hoạt 
động, nếu không muốn phải 
trả giá. Khả năng sút phạt của 

Bunmmathan cũng là thứ vũ 
khí cực kỳ lợi hại, và chỉ có 
may mắn mới giúp cho tuyển 
Việt Nam thoát thua khi anh 
thể hiện điều đó.

Để đối phương ghi 2 bàn 
trên sân nhà, đội tuyển Việt 
Nam buộc phải thắng hoặc 
hòa với tỷ số cao mới có cơ hội 
vô địch. Đây là nhiệm vụ hết 
sức khó khăn, vì Quang Hải 
và các đồng đội phải đối mặt 
với sức ép từ khán giả Thái 
Lan cùng những yếu tố bất 
lợi trên sân khách. Tuy nhiên, 
đề cao đội bạn không đồng 
nghĩa với việc chúng ta buông 
xuôi khi chưa xung trận. 
Hàng phòng ngự Thái Lan 
cũng để lộ ra những vấn đề 
trong chống bóng bổng và cả 
khả năng áp sát ở những tình 
huống tuyến 2 băng lên dứt 
điểm. Với việc sở hữu nhiều 
cầu thủ có chiều cao tốt, việc 
tăng cường những tình huống 
không chiến là phương án mà 
đội tuyển Việt Nam nên lựa 
chọn. Trong trường hợp đối 
phương chủ động phòng ngự 
với số đông, việc đưa cầu thủ 
có tốc độ và sức rướn tốt như 
Văn Toàn vào sân để “khoan 
thủng khối bê tông” cũng là 
một giải pháp.

Rất nhiều khó khăn đang 
chờ đợi đội tuyển Việt Nam 
tại Thái Lan, nhưng hy vọng 
các cầu thủ sẽ có được tâm thế 
tốt, tự tin để chơi bùng nổ ở 
trận chung kết lượt về, khẳng 
định giá trị ở khu vực và là 
món quà chia tay ý nghĩa cho 
thầy Park sau những tháng 
năm vinh quang.

HOÀNG QUÂN

GIẢI BÓNG ĐÁ THIÊN LONG TOURNAMENT NĂM 2023:

CLB Topenland Bình Định gặp CLB Hồng Lĩnh 
Hà Tĩnh ở chung kết

(BĐ) - Chiều 15.1, CLB 
Topenland Bình Định sẽ gặp 
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong 
trận chung kết Giải bóng đá 
Thiên Long Tournament năm 
2023. Trước đó, ở trận bán kết 
diễn ra chiều 13.1, đội bóng 
đất Võ đã vượt qua CLB Thép 
Xanh Nam Định với tỷ số 2 - 
0. Ở trận bán kết còn lại, CLB 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh 

bại CLB Khánh Hòa với tỷ 
số 2 - 1. Tại vòng bảng, CLB 
Topenland Bình Định đã 
giành chiến thắng 4 - 1 trước 
CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Giải bóng đá Thiên Long 
Tournament năm 2023 khởi 
tranh từ ngày 7.1 tại Bình 
Dương, với sự góp mặt của 
6 đội bóng. Ngoài 4 cái tên 
kể trên còn có CLB Becamex 

Bình Dương và CLB SHB 
Đà Nẵng. Các đội được chia 
thành 2 bảng, thi đấu vòng 
tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng 
đầu mỗi bảng vào bán kết. 
Đây là giải đấu giao hữu, 
nhằm giúp các CLB rà soát 
lực lượng, thử nghiệm đội 
hình trước khi bước vào tranh 
tài ở V-League 2023.

ĐỨC MẠNH

Đội cờ Việt Nam đứng hạng nhì tại giải 
tiền SEA Games 32 

Tại Giải vô địch Đông 
Nam Á 2023 đồng thời là tiền 
SEA Games 32 tổ chức tại 
Campuchia, các kỳ thủ của 
đội cờ Việt Nam (nội dung cờ 
Khmer) đã giành hạng nhì. 

Giải  năm nay tổ chức 
tại thủ đô Phnom Penh từ 
ngày 7 - 13.1. Kết thúc giải,  
các kỳ thủ Việt nam giành 
được 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ 

và xếp hạng nhì. Chủ nhà 
Campuchia giành được 3 
HCV, đứng đầu giải đấu. Cờ 
Khmer còn được gọi là cờ ốc. 
Tại Việt Nam, môn này đã 
đưa vào là một trong những 
nội dung thi đấu tại giải cờ 
vô địch quốc gia. 

Bàn cờ của cờ Khmer có 
64 ô với 16 quân mỗi bên như 
cờ vua (gồm 8 quân chốt, 2 

quân xe, 2 quân ngựa, 2 quân 
pháo, 1 tướng, 1 sĩ). Theo 
luật thi đấu, nước đi của cờ 
Khmer có một số điểm tương 
đồng với cờ vua, cờ tướng. 
Tại SEA Games 32 tới đây, 
đội cờ Việt Nam cũng sẽ có 
tuyển thủ tham dự nội dung 
cờ Khmer và nhắm mục tiêu 
giành thành tích HCV. 

(Theo SGGP)

 Sáng 14.1, đoàn đại 
diện của Giải bóng đá chuyên 
nghiệp Nhật Bản (J.League) 
đã thăm và làm việc với lãnh 
đạo Công ty CP Bóng đá chuyên 
nghiệp Việt Nam (VPF). Đại 
diện J.League và VPF thảo luận 
kế hoạch hợp tác giữa hai nền 
bóng đá, trong đó chú trọng 
vào kế hoạch hỗ trợ để các đội 
bóng của hai nước tăng cường 
hợp tác, đưa các cầu thủ trẻ Việt 
Nam sang trải nghiệm và tập 
luyện tại Nhật Bản cũng như làm 
một cầu nối để cầu thủ Việt có 
thể chuyển nhượng và thi đấu 
tại giải bóng đá chuyên nghiệp 
Nhật Bản (J.League 1, J.League 2 
và 3). (Theo bongdaplus)
 UBND tỉnh An Giang đã 

quyết định thưởng cho VĐV 
taekwondo Hứa Văn Huy 300 
triệu đồng. Hứa Văn Huy là thành 
viên đội taekwondo Việt Nam 
dự SEA Games 31 và giành HCV 
trong nội dung đồng đội quyền 
biểu diễn. Ở Đại hội thể thao 
toàn quốc lần IX năm 2022, Hứa 
Văn Huy cùng đồng đội Lê Trần 
Kim Uyên giành 1 HCV nội dung 
quyền đôi nam - nữ. (Theo SGGP)
 Ngày 14.1, CLB Man 

Utd thông báo mượn thành 

công Wout Weghorst với bản 
hợp đồng có thời hạn 6 tháng. 
Theo The Athletic, MU chi 3 
triệu euro để phá vỡ hợp đồng 
cho mượn của Weghorst với 
Besiktas. Weghorst là tân binh 
thứ 2 của MU trong kỳ chuyển 
nhượng tháng 1.2023. Trước đó, 
họ hỏi mượn thành công Jack 
Butland từ Crystal Palace cũng 
với một hợp đồng cho mượn 
kéo dài 6 tháng. (Theo VOV)
 HLV Antonio Conte vừa 

lên tiếng khẳng định Lucas 
Moura sẽ rời Tottenham vào 
hè 2023 sau 5 năm gắn bó, tiền 
vệ 30 tuổi được phép đàm phán 
với bất cứ đội bóng nào mình 
muốn từ tháng 1.2023. Cựu tiền 
vệ Sao Paulo gia nhập Spurs 
vào tháng 1.2018 từ PSG. Lucas 
Moura là nhân tố quan trọng của 
Tottenham ở 4 mùa đầu tiên và 
bùng nổ ở chiến dịch 2018 - 2019, 
khi ghi 15 bàn trên mọi mặt trận. 
Tuy nhiên ở mùa bóng này, Lucas 
Moura mới chỉ thi đấu 11 trận 
trên mọi đấu trường, chưa được 
đá chính trận nào tại Premier 
League. Tiền vệ người Brazil lỡ 
8 trận vì chấn thương bắp chân 
từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 
10.2022. (Theo bongdaso)

TIN VẮN
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Bình Định

Ký ức Tết

Tranh của họa sĩ NGUYỄN MAI LONG

Với mình, chả hiểu sao càng lớn 
càng thấy ngày Tết trở nên ít hấp 
dẫn. Ngày nhỏ mình mong đến Tết 
vô cùng, vì thế nên một năm của hồi 
đó dài dằng dặc, đợi mãi mà Tết chỉ 
mới lấp ló nơi góc đường. Vậy mà 
bây giờ, Tết đến dồn dập, một năm 
qua đi nhanh như một cái chớp mắt. 
Và vì nó trôi qua nhanh như vậy, vì 
Tết đến thường xuyên hơn, nên Tết 
cũng kém hấp dẫn. Khác với niềm 
mong ước trẻ nhỏ, hình như khi con 
người trưởng thành, Tết cũng lớn 
lên theo, rơi rụng dần những thơ 
ngây bồng bột. Tết trở nên kém thú 
vị hơn trong đôi mắt của một đứa 
trẻ giờ đã lớn. Nó cứ đến như một 
quy luật của tự nhiên, nó đến và 
cuốn con người vào bao lo toan tất 
bật, chuẩn bị cho một mùa Tết nữa 
lại sang. Con người bước sang tuổi 
mới, cũng có nghĩa là họ lại để lại 
sau lưng thêm một năm nữa sống 
ở đời. Suy nghĩ đó thật buồn bã, 
nhưng đó là suy nghĩ của phần lớn 
những người lớn tuổi mỗi khi Tết 
đến xuân về. Thế nhưng dù Tết của 
mình lúc lớn đã phai nhạt ít nhiều, 
có một thứ vẫn vẹn nguyên trong ký 
ức và cả trong thực tại. 

Cứ mỗi năm, khi chợ xuân đã 
bắt đầu nhộn nhịp trên phố, là mẹ 
lại mua nguyên liệu về để làm bò 
khô. Bò khô, cái món ăn chỉ để nhóp 
nhép cho vui miệng trong những lúc 
rảnh rỗi, lại trở thành “miếng trầu” 
khởi đầu cho những câu chuyện 
ngày Tết của bọn trẻ chúng mình. 
Đối với mình, Tết mà không có bò 
khô mẹ làm chắc chẳng còn là Tết 
của riêng mình nữa, nó sẽ chỉ là 
Tết của người khác. Bò khô mẹ làm 
mình không dám khẳng định ngon 
hơn bò khô ngoài tiệm, nhưng đó là 
cả một niềm mơ ước. 

Từ nhỏ đến giờ, Tết có thể nhạt 
đi mấy phần nhưng mình vẫn không 
hết thèm bò khô, mình thèm bò khô 
quanh năm nhưng thèm nhất là 
khi đất trời chớm những hơi lạnh 
đầu tiên của mùa đông. Mỗi khi mẹ 
làm bò khô, mình hay chờ chực bên 
cạnh để bốc từng miếng đút vào 
miệng nhai ngon lành. Mình có thể 

ăn khi bò chỉ vừa mới được ướp với 
đường, sả, ớt, khi miếng thịt còn 
ươn ướt mẹ chưa kịp sấy khô. Mẹ 
hay la mình vì cái tật ấy, mẹ nói 
rằng ăn vậy coi chừng đau bụng 
bây giờ. Nhưng một khi đã ăn một 
miếng, mình lại thèm ăn miếng thứ 
hai, rồi thứ ba… 

Ngọn lửa bập bùng mẹ dùng để 
sấy bò cũng trở nên thật quyến rũ 
trong con mắt của một kẻ giỏi ăn 
vụng như mình. Ngọn lửa từ những 
hòn than hồng nhảy múa, thỉnh 
thoảng cất lên vài tiếng lép bép, 
hình như lửa làm khô bò cũng có 
nỗi mừng vui riêng. Khói bốc lên 
nghi ngút từ cái chảo bò khô, khói 
này không bám dính vào quần áo 
như cái loại khói ở ngoài mấy quán 
cơm làm mình khó chịu, mà nó chỉ 
dạo quanh nhà, lướt qua khướu giác 
của con người, trở thành một mùi 
hương rất riêng của mùa xuân cho 
riêng mình. Hình ảnh mẹ Tết năm 
nào cũng vậy, mẹ ngồi đọc báo bên 
cạnh cái chảo đựng bò khô trong lúc 
đợi nước bay hơi hết, thỉnh thoảng 
lại cười khi mình cứ đi ngang qua 
lại bốc vụng một miếng. Hình ảnh 
đó đã in dấu trong tâm trí từ khi 
mình còn nhỏ, và khi đó nhà cũ 
của mình vẫn còn. Mình còn nhớ có 
một lần, mẹ làm bò khô, mình và 
Xen ngồi cạnh đó xem phim Ghibli, 
thỉnh thoảng lại chồm vờ vĩnh xí 
một miếng bò kiểu như ngẫu nhiên 
trong vô thức. Ký ức đó cũng ấm áp 
như cái lò than của mẹ vậy. Không 
biết hình ảnh này sẽ còn lại bao 
nhiêu năm nữa trong cuộc đời này.

Mình tự hỏi, Xen ở nơi xứ người 
không biết có nhớ về những tối mẹ 
làm bò khô này không. Chắc là nhớ 
lắm. Nếu sau này mình không thể về 
nhà ăn Tết, chắc mình sẽ cảm thấy 
cô đơn và muốn khóc đến nhường 
nào. Dù cho mình của năm 17 không 
còn háo hức chờ đợi Tết đến như 
năm 7 tuổi, mình vẫn yêu và mong 
chờ đến cái đêm làm bò khô với mẹ. 
Ước gì mình sẽ còn 10, 20, 30 đêm 
giống như đêm nay nữa, để lại được 
ăn bò khô thỏa thích, để lại được có 
mẹ bên ánh lửa bập bùng…

r Tản văn MAI VŨ THẢO MY

LÝ THÀNH LONG

Hương dừa
Chợt nghe tha thiết tiếng ai về
Câu hát ru nồng trưa gió quê
Anh nhớ hoa dừa ngày ấy rụng
Cài duyên lên tóc mái xanh thề

Tiếng hát vô tình rơi giữa dạ
Thoáng hoa dừa rụng giếng Truông xanh
Nghiêng vai sóng sánh câu vàng đá
Em vớt hoa dừa trong nắng hanh

Từ đó loài hoa nở giữa lòng
Bốn mùa tươi thắm mối duyên trong 
Hương thơm của gió lành quê mẹ
Ngát giữa đời vui xanh ước mong

Anh nghe tất tả trong lòng đất
Để chút bình thường trong nắng mai
Đâu biết lời ru trong khoảnh khắc
Mà ngân ngân suốt tháng năm dài

Mãi một loài hoa nặng với đời
Đâu cần nụ đóa sắc hồng phơi
Anh say như đất vui như gió
Mộc mạc hương đời nhẹ ánh rơi

TỊNH BÌNH

Dưới cội bồ đề
Gió mãi chơi rồi...
Dưới cội bồ đề sân si mọc
Hạt bụi bay đánh rơi lời chuông thiêng
Giấc thiền đôi mắt thức
Bản thể còn mãi đi hoang

Mệt quá những bước chân
Người ngồi xuống lắng nghe nỗi niềm  
                   của cỏ
Đàn chim ngơ ngác bay lên từ chiếc lồng  
             chật chội
Giữa ồn ào huyên náo
Có lẽ chúng không biết mình vừa được
               ai đó phóng sinh

Mệt quá những vô vàn vọng tưởng
Người ngồi xuống và nghe gió hát
Dưới tán lá bồ đề mặc niệm
Người ngàn năm trước
Người ngàn năm sau
Mưa nắng này đâu khác

Rũ bụi trần gian lại trở về làm hạt bụi
Bản thể điềm nhiên đôi mắt khép
Dưới cội bồ đề người lặng yên tĩnh tọa
Ôm vào lòng trùng trùng niệm khởi
Mưa rụng giọt vô ngôn
Dịu dàng chuyển hóa...

NGUYỄN CHƠN HIỀN 

Họa và thơ 
Làm sao vẽ được thời gian đợi
anh ngóng chờ em đêm hạ buồn
và làn gió nhẹ nào đã tới
thổi mát hồn anh tuổi đôi mươi

Làm sao vẽ được ý nghĩ người
tình yêu ở chót lưỡi đầu môi
để anh níu giữ thu hẹn ước
dệt mộng trăm năm của lứa đôi

Làm sao vẽ được chiều đông tím
in sắc trời mây trong mắt em
để tình yêu đắm trong mầu nhiệm
cảm nhận làn da lúc ôm hôn

Anh đành gác cọ, màu sơn lại
gõ lên bàn phím viết tên em
tự nhiên con chữ thành màu sắc
một khoảng trời xuân rực rỡ hoa.

NGÔ VĂN CƯ

Phác thảo 
mùa xuân
Mùa xuân ra đường 
gặp bao điều quen
không theo sự sắp đặt nào
đường đầy hoa tươi và những tượng gỗ
áo mới xênh xang, áo cũ nát nhàu
gió sẽ không xói thẳng vào những 
                 khu phố nghèo
gió miên man bảo bọc miền quê kiểng 

Đêm sẽ rất dài nếu ta chỉ ngồi bó gối  
           nhìn đêm
Ngày sẽ rất dài nếu ta chỉ ngồi than thở
Đời sẽ buồn tênh như con dơi 
treo mình trên cây mục trăm năm.

Mặc kệ những mùa đã đi qua nhau
Mặc kệ gió mặc kệ mưa phố phường 
đang lên màu khoe sắc mới
Mặc kệ khu vườn cũ kỹ thâm u
Ta bước ra đường lòng vui phơi phới
Cứ đi tới thôi là sẽ gặp mùa xuân.
Mùa xuân của lòng ta…

HỮU VINH

Chợ hoa tết
Cuối năm 
đi dạo chợ hoa
Rộn ràng hương sắc 
bán mua ồn ào
Người vui 
mua thấp bán cao
Kẻ buồn 
mai nở không vào đúng xuân
Cúc vàng 
khoe dáng thanh tân
Trầm tư vạn thọ 
bâng khuâng thế thời
Tết đi 
tàn một cuộc chơi
Năm sau  
Tết đến 
lại mời mua hoa...

Tranh của họa sĩ LÊ TRỌNG NGHĨA
TRẦN THƯƠNG TÍNH

Một chiều 
trên đồi
Một chiều nghe gió hát
Phía bên đồi xốn xang
Dòng suối hiền trong vắt
Tắm mát thời tuổi thơ.

Cánh rừng già thao thức
Bầy chim về xôn xao
Cha ngực trần lên rẫy
Gánh về những ước mơ

Hương rừng xưa mơ đắm
Ngọn khói chiều hoen cay
Bếp nhà quê lửa ấm
Dáng mẹ gầy mênh mông.

Tôi về ngang con dốc
Thấy mình của ngày xưa
Chân trần quanh sỏi đá
Đường về nhà thênh thang…
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Khánh Hòa sắp xây 
bảo tàng Trường Sa

Khu tưởng niệm Gạc Ma hoàn thành năm 2017, 
bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng phía sau khu 
vực này. 

Ngày 14.1, UBND tỉnh Khánh Hòa 
cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn 
Tuân đã ký quyết định thành lập Ban chỉ 
đạo đề án xây dựng Bảo tàng Trường Sa 
tại khu vực Khu tưởng niệm Gạc Ma, 
huyện Cam Lâm.

Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng 
trên phần đất thuộc giai đoạn 2 của dự 
án Khu tưởng niệm Gạc Ma, huyện Cam 
Lâm. Giai đoạn 2 của dự án có diện tích 
hơn 2,5 ha dự kiến sẽ xây dựng công viên 
Trường Sa và Bảo tàng Trường Sa.

Sau khi hoàn thành, các dự án sẽ khớp 
nối với Khu tưởng niệm Gạc Ma để hoàn 
chỉnh toàn bộ dự án thành khu công viên 
văn hóa, tâm linh và bảo tàng phục vụ 
người dân, du khách.

Khu tưởng niệm Gạc Ma nằm tại xã 
Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, do 
Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và làm 
chủ đầu tư. Dự án có mức đầu tư hơn  
130 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 và 
khánh thành tháng 7.2017.

Khu tưởng niệm có chủ đề “Những 
người nằm lại phía chân trời” với biểu 
tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo thành 
từ hình ảnh 64 chiến sĩ nắm tay nhau 
quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, khẳng 
định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma 
trong trận chiến với hải quân Trung Quốc 
ngày 14.3.1988.              (Theo PLO)

43.000 công nhân khó khăn về quê đón Tết bằng tàu, xe miễn phí
Ngày 14.1, LĐLĐ TP HCM tổ chức tiễn 

500 công nhân ở các tỉnh miền Trung như 
Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam về 
quê. Đây là một trong các đợt đưa công 
nhân về quê đón Tết của các cấp công đoàn 
thành phố. Khoảng 35.000 trường hợp khác 
được công đoàn tại DN, quận, huyện tổ 
chức các chuyến xe đưa về quê phù hợp với 
lịch nghỉ Tết của người lao động.

Tại Bình Dương, từ ngày 9 - 19.1 (tức 
18 - 28 tháng Chạp), LĐLĐ tỉnh đưa 5.000 
công nhân mất việc, giảm việc có quê từ 
Bình Thuận tới Hà Nội về quê bằng tàu 

hỏa. Người lao động được tặng vé khứ 
hồi, tự lựa chọn thời gian quay lại sau Tết. 
Ngoài ra, các địa phương ở tỉnh còn tổ chức 
các chuyến xe miễn phí đưa 2.700 lao động 
về quê, sum họp gia đình.

Bên cạnh tàu, xe đưa công nhân về quê, 
các cấp công đoàn ở hai địa phương còn 
có các hoạt động hỗ trợ người lao động ở 
lại dịp Tết như tổ chức gặp mặt gia đình 
công nhân, tặng quà lao động khó khăn, 
phiên chợ Tết công đoàn... Tại TP HCM, 
kinh phí chăm lo Tết khoảng 140 tỷ đồng, 
Bình Dương hơn 353 tỷ đồng.   (Theo VnE)

Công nhân Bình Dương về quê đón Tết bằng vé tàu 
hỏa khứ hồi miễn phí. 

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa rét từ đêm 14.1
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 

văn Quốc gia cho biết, từ đêm 14.1, 
miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, 
trời chuyển mưa rét. Dự báo khoảng gần 
sáng và ngày 15.1, bộ phận không khí 
lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau 
đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung 
Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng 
Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven 
biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh 
cường độ mạnh, ngày 15.1, khu vực Bắc 
Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, 

mưa rào và có nơi có giông.
Từ ngày 15 - 18.1, khu vực từ Hà 

Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, 
cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. 
Trong mưa giông có khả năng xảy ra 
lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15.1, Bắc Bộ và khu vực từ 
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời 
chuyển rét. Từ chiều và đêm 15.1 đến 
khoảng ngày 18.1, Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng 
núi có khả năng xuất hiện mưa tuyết, 
băng giá.

Cũng do ảnh hưởng của không khí 
lạnh, từ chiều tối 15.1, vùng biển từ 
Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông 
Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, 
giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 5 m, biển 
động mạnh.

Từ ngày 16.1, vùng biển từ Bình Định 
đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, 
vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển 
Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây 
quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc 
mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 
3 - 5 m, biển động.        (Theo Tiền Phong)

Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp “Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế 
giới đến gần hơn với Việt Nam” trong cuộc gặp gỡ kiều bào.                   Ảnh: Lao Động

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn 
mạnh mục tiêu “Đưa Việt Nam đến gần 
hơn với thế giới và mang thế giới đến 
gần hơn với Việt Nam” trong cuộc gặp 
mặt kiều bào tham dự chương trình Xuân 
Quê hương 2023, chiều 14.1.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính xúc động trước 
tình cảm của kiều bào và các ý kiến hết 
sức tâm huyết, với tình yêu, khát vọng 
cháy bỏng mong muốn cống hiến cho 
đất nước.

Thủ tướng chia sẻ, tại chương 
trình Xuân Quê hương năm ngoái, Thủ 
tướng đã nói về quyết tâm thực hiện 
mục tiêu “Đường về quê gần hơn”. Đến 
nay, khi đường về quê của bà con đã gần 
hơn rất nhiều, Chính phủ hướng tới mục 
tiêu “Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế 
giới và mang thế giới đến gần hơn với 
Việt Nam”.

Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện tốt 
hơn mục tiêu “Đưa Việt Nam đến gần 
hơn với thế giới”, chúng ta cần tiếp 
tục triển khai hiệu quả các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước như ổn 
định vĩ mô; ổn định ANTT, xã hội; hoàn 
thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc, rào 
cản, cải cách môi trường đầu tư kinh 
doanh; thúc đẩy hội nhập, đổi mới chính 
sách thu hút đầu tư và khuyến khích 
đầu tư ra nước ngoài.

Đồng thời, chúng ta “Đưa Việt Nam 
đến gần hơn với thế giới” qua việc tăng 
cường quảng bá hình ảnh đất nước, con 
người Việt Nam; quảng bá về truyền 
thống lịch sử, giá trị văn hóa, sự chân 

thành, thân tình, lòng mến khách của dân 
tộc Việt Nam, để các nước, người nước 
ngoài hiểu rõ hơn về Việt Nam, chia sẻ 
hơn với Việt Nam.

Mặt khác, chúng ta “Mang thế giới 
đến gần hơn với Việt Nam” qua việc 
tăng cường hơn nữa công tác xúc tiến 
thương mại, đầu tư; tạo môi trường 
thông thoáng, công khai, minh bạch để 
thu hút sự hiện diện của các nhà đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng ta “Mang thế giới đến gần 
hơn với Việt Nam” bằng cách đẩy mạnh 

hợp tác về du lịch, mở rộng hơn nữa các 
thị trường du lịch tiềm năng ở khu vực 
và trên toàn thế giới, thu hút ngày càng 
nhiều khách du lịch quốc tế đến với đất 
nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt 
Nam thân thiện, mến khách.

Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện 
được những mục tiêu nêu trên, ngoài sự 
nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các 
bộ, ngành, cơ quan và địa phương trong 
nước, rất cần có vai trò quan trọng, sự 
ủng hộ, tham gia tích cực của bà con kiều 
bào ta ở nước ngoài - những người có 
nhiều năm sinh sống, học tập, làm việc 
và thông hiểu sở tại, những vị “đại sứ 
thầm lặng” của dân tộc ta.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến 
động, Thủ tướng mong muốn bà con 
tuân thủ pháp luật sở tại, luôn được bình 
an, đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ 
truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; 
chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh, 
cùng nhau thực hiện thành công các mục 
tiêu phát triển, trong đó có nhiệm vụ 
“Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới 
và mang thế giới đến gần hơn với Việt 
Nam”, để chúng ta mãi mãi tự hào là người  
Việt Nam.       (Theo Lao Động, Báo Tin tức)

 Sáng 14.1 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc cùng đại biểu kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương 2023 đã tới 
dâng hương tại Điện Kính Thiên trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Điện Kính Thiên - Cung điện quan trọng bậc nhất, từ thế kỷ thứ XV - XVIII, 
là nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của các triều đình. Lễ dâng hương 
tại đây đã trở thành truyền thống của chương trình Xuân Quê hương, là biểu 
tượng của tình cảm và hướng về cội nguồn dân tộc của người Việt Nam trên 
khắp thế giới.

Cũng trong sáng 14.1, Đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân Quê 
hương 2023 đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng 
hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đề nghị tiếp tục 
giảm tiền thuê đất để 
hỗ trợ DN, người dân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 
2023 nhằm hỗ trợ DN, người dân, thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, thực tế hiện nay, 
các ngành như bất động sản, khai khoáng, 
nông nghiệp... gặp nhiều khó khăn. Đồng 
thời cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
cuộc xung đột Nga - Ukraine, tín dụng bị 
thắt chặt, chi phí tiếp cận tài chính tăng.

Đây là những ngành, lĩnh vực mà DN 
có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản 
xuất kinh, doanh.

Theo đó, để có thêm nguồn lực hỗ 
trợ DN, người dân ứng phó với những 
khó khăn, thách thức trong thời gian tới, 
Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định việc tiếp tục thực hiện chính 
sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng 
trong những năm qua.

Đó là giảm 30% tiền thuê đất phải 
nộp của năm 2023 và đối tượng áp dụng 
là tổ chức, đơn vị, DN, hộ gia đình, cá 
nhân đang được Nhà nước cho thuê đất 
trực tiếp.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã trình Thủ 
tướng Chính phủ dự thảo Quyết định 
cho phép giảm 30% tiền thuê đất phải 
nộp năm 2022 đối với các DN, tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân đang được Nhà nước 
cho thuê đất hằng năm bị ảnh hưởng của 
dịch Covid-19.

(Theo Vietnamnet)
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Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay 
ở Biển Đông trong năm 2023

Hải quân Mỹ ngày 13.1 thông báo tàu 
sân bay USS Nimitz cùng các chiến hạm hộ 
tống bắt đầu hoạt động tại Biển Đông một 
ngày trước đó, tuyên bố đây là “một phần 
trong các hoạt động thường lệ của hải quân 
Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Nhóm tác chiến Nimitz dự kiến triển 
khai huấn luyện khoa mục tiến công trên 
biển, săn ngầm, huấn luyện tổng hợp 
nhiều lĩnh vực, phối hợp các đơn vị trên 
mặt nước và trên không, triển khai máy 
bay cánh cố định và trực thăng khi hoạt 
động trên Biển Đông.

Nhóm tác chiến Nimitz tiến vào 
Biển Đông trong lúc tình hình khu vực 
leo thang khi Mỹ tìm cách tăng cường 
hiện diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương. Quân đội Mỹ cuối tháng 12.2022 
công bố video cho thấy tiêm kích J-11 
của hải quân Trung Quốc tiếp cận trinh 
sát cơ RC-135 Mỹ, chỉ trích đây là “hành 
vi can thiệp thiếu an toàn”.

Trong số các chiến hạm hộ tống tàu 
sân bay Nimitz có tuần dương hạm USS 
Bunker Hill, khu trục hạm USS Decatur, 
USS Chung Hoon và USS Wayne E 
Meyer, cùng không đoàn tàu sân bay 
số 17 và phi đoàn khu trục hạm số 9. 
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 

Trung Quốc điều hai tàu đi theo nhóm 
tác chiến Nimitz.

Mỹ nhiều lần điều các nhóm tác 
chiến tàu sân bay và đổ bộ tấn công 
tới Biển Đông, tuyên bố hoạt động này 
nhằm “thể hiện cam kết của Mỹ với khu 
vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự 

do và rộng mở”.
Thông báo cũng nói rõ nhóm tác chiến 

tàu sân bay Nimitz cam kết bảo vệ các 
quyền tự do và sử dụng biển hợp pháp, 
đồng thời duy trì trật tự quốc tế dựa trên 
luật định cùng với các đồng minh và  
đối tác.      (Theo TTXVN, VnExpress.net)

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ di chuyển trên Biển Đông ngày 12.1.                                           Ảnh: US Navy

Tối 13.1, tại Vientiane, Lào đã diễn 
ra lễ trao quà tết cho bà con kiều bào, 
những người neo đơn, có hoàn cảnh  
khó khăn.

Tham dự lễ có đại diện Đại sứ quán 
Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt 
Nam và Hội DN Việt Nam tại Thủ đô 
Vientiane, cùng đông đảo bà con, cộng 
đồng người Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Minh 
Chiến, Tham tán, người thứ hai Đại sứ 
quán Việt Nam tại Lào, đánh giá cao 
những tình cảm và tấm lòng của bà con 
kiều bào đối với quê hương đất nước 
trong năm qua và mong muốn bà con 
kiều bào tiếp tục chung tay góp sức xây 
dựng, củng cố khối đại đoàn kết cộng 
đồng người Việt Nam tại Lào; thúc đẩy 
mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, phát huy 
truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt 
Nam - Lào mà cha ông ta đã dày công  
vun đắp.

Quà tặng dành cho bà con kiều bào 
thủ đô Vientiane năm nay được quyên 
góp từ các DN Việt Nam đang đầu 
tư tại Lào, các DN Việt kiều và người 
Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô 
Vientiane. 

(Theo VOV.VN)

Cộng đồng  
người Việt tại Lào 
trao quà tết cho  
bà con kiều bào

Cộng đồng người Việt tại Lào trao quà tết cho bà 
con kiều bào.

Indonesia điều tàu chiến, UAV theo dõi tàu hải cảnh Trung Quốc
“Một tàu chiến, máy bay tuần thám 

biển và phi cơ không người lái (UAV) 
đã được triển khai để theo dõi hoạt 
động của tàu hải cảnh Trung Quốc. 
Con tàu chưa thực hiện hoạt động 
nghi vấn, nhưng chúng tôi cần giám 
sát vì nó đã hiện diện trong vùng đặc 
quyền kinh tế Indonesia được một 
thời gian”, Tư lệnh hải quân Indonesia 
Laksamana Muhammad Ali cho biết 
hôm 14.1.

Quan chức Indonesia không tiết lộ 
chiến hạm được triển khai, cũng như 
số hiệu tàu hải cảnh. Dữ liệu theo dõi 
hàng hải cho thấy tàu hải cảnh số hiệu 
5901 của Trung Quốc đã liên tục di 
chuyển trong vùng biển phía Bắc quần 
đảo Natuna của Indonesia từ hôm 
30.12.2022.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta 
chưa bình luận về thông tin.

(Theo VnExpress.net)

Tàu chiến Indonesia chạm mặt tàu hải cảnh 
Trung Quốc (phía trước) ở phía Bắc quần đảo 
Natuna hồi năm 2020.                              Ảnh: Reuters

Ngày 13.1, Tòa án tối cao Brazil đã 
đồng ý mở cuộc điều tra cựu Tổng thống 
Jair Bolsonaro với cáo buộc khuyến 
khích các cuộc biểu tình bạo loạn phản 
đối chính phủ.

Trong các vụ biểu tình bạo loạn này, 
người ủng hộ ông Bolsonaro đã xông 
vào các tòa nhà chính phủ ở thủ đô 
Brasilia của Brazil.

Ông Bolsonaro, người hiện đang ở 
Mỹ, sẽ bị các công tố viên điều tra về khả 
năng xúi giục và “tác giả trí tuệ” của các 
hành vi phản dân chủ, dẫn đến hành vi 
phá hoại và bạo loạn ở Brasilia vào ngày 
8.1, Văn phòng công tố viên Brazil cho 

Brazil điều tra cựu Tổng thống Bolsonaro sau vụ bạo loạn

biết trong một tuyên bố.
Tòa án Tối cao Brazil đã ra lệnh 

bắt giữ cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

dưới thời cựu Tổng thống Bolsonaro, 
ông Anderson Torres, vì đã cho phép 
các cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô 
Brazil sau khi ông này đảm nhận 
trách nhiệm về an ninh công cộng 
của Brasilia.

Hàng nghìn người ủng hộ ông 
Bolsonaro đã xông vào đập phá tòa nhà 
Tòa án Tối cao, Quốc hội và Dinh Tổng 
thống vào cuối tuần vừa qua, tìm cách 
kích động hỗn loạn, thực hiện một cuộc 
đảo chính quân sự nhằm lật đổ Tổng 
thống Lula da Silva và khôi phục quyền 
lực cho nhà lãnh đạo cực hữu.

(Theo VTV.VN)

Người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Jair 
Bolsonaro xông vào tòa nhà Tòa án Tối cao ở 
Brasilia, ngày 8.1.2023.                                    Ảnh: AP

Ngày 13.1, cảnh sát Nigeria cho 
biết đã giải cứu 30 người bị bắt làm 
con tin trong một khu rừng ở bang 
Nasarawa sau một chiến dịch chống 
khủng bố.

Người phát ngôn cảnh sát bang 
Nasarawa, ông Rahman Nansel nói 
với các phóng viên ở thủ phủ bang 
Lafia rằng chiến dịch hôm 13.1 được 
thực hiện sau khi cảnh sát Nigeria 
nhận được một cuộc gọi khẩn cấp 

thông báo phát hiện một nhóm bắt 
cóc trong rừng Sardauna. Theo ông, 
những kẻ bắt cóc đã chạy trốn vào 
rừng ngay khi nhìn thấy lực lượng 
an ninh.

Ông Nansel cho biết thêm các nạn 
nhân, gồm 20 nam giới và 10 phụ nữ, 
đã được giải cứu an toàn và được đưa 
tới bệnh viện để kiểm tra y tế trước khi 
đoàn tụ với gia đình.

(Theo Vietnam+)

Cảnh sát Nigeria giải cứu 30 nạn nhân bị bắt cóc

Các bé gái bị bắt cóc được trả tự do tại Gusau, 
bang Zamfara, Nigeria.       Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

 l Ngày 13.1, Bộ trưởng Ngoại 
giao Ai Cập Sameh Shoukry khẳng 
định nước này sẵn sàng tiếp nhận 
trung tâm cung cấp và dự trữ ngũ cốc 
toàn cầu, với sự hợp tác của cộng đồng 
quốc tế nhằm giúp đối phó với cuộc 
khủng hoảng lương thực đang diễn ra 
trên toàn  
thế giới.
l Theo kế hoạch mới, 11 hoặc 12 

chuyên gia của Cơ quan Năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ có mặt tại 
Ukraine để giám sát các cơ sở hạt nhân 
và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
l Ngày 13.1, Thụy Điển đã khánh 

thành bãi phóng vệ tinh mới trong 
bối cảnh nhiều nước châu Âu đang 
cạnh tranh để trở thành quốc gia đầu 
tiên ngoài Nga đưa vệ tinh lên quỹ đạo 
từ lục địa châu Âu.
l Ngày 13.1, Bộ Quốc phòng Sri 

Lanka thông báo sẽ giảm đáng kể quy 
mô các LLVT, trong bối cảnh quốc gia 
Nam Á đang chật vật ứng phó với cuộc 
khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 
hơn 7 thập kỷ. Bộ Quốc phòng tuyên 
bố sẽ cho 65.000 binh sĩ giải ngũ trong  
năm nay.
l Chính phủ Ukraine đã quyết 

định cử cán bộ sang Campuchia tham 
dự khóa đào tạo về rà phá bom mìn từ 
giữa tháng 1.2023.
l Một thẩm phán ở New York (Mỹ) 

ngày 13.1 ra phán quyết phạt Tập 
đoàn Trump Organization, DN gia đình 
của cựu Tổng thống Donald Trump, 1,6 
triệu USD vì tội gian lận thuế.

(Theo TTXV, VOV.VN)
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NASA tuyên bố tìm ra hành tinh có thể sống được như Trái Đất

Sắm áo dài diện Tết tưởng đơn giản nhưng lại khiến không 
ít chị em phải đắn đo lựa chọn, bởi có rất nhiều phom dáng, 
màu sắc, họa tiết và chất liệu khác nhau. Nếu bạn cũng đang 
chưa biết sắm mẫu áo dài gì cho phù hợp thì hãy tham khảo 
ngay các mẫu áo dài dưới đây nhé. Nhiều mẫu áo dài xinh 
xắn, diện lên vừa điệu vừa sang lại đơn giản, trẻ trung. 

(Theo kenh14.vn)

Diện áo dài xúng xính đón Tết 

Theo Sci-News, “thợ săn ngoại hành 
tinh” TESS của NASA vừa xác định được 
hành tinh thứ hai trong hệ TOI-700d hội 
đủ ba điều kiện vàng cho một nền văn 
minh ngoài Trái Đất: Kích thước bằng với 
địa cầu, có thể là hành tinh đã và nằm 
trong “vùng sự sống” của ngôi sao mẹ.
Đó là TOI-700e, một trong các thành 

viên của hệ hành tinh quay quanh ngôi 
sao  loại M2 mang  tên TOI-700,  thuộc 
chòm sao Kiếm Ngư (Dorado) theo góc 
nhìn từ Trái Đất.
Ngôi sao này có khối lượng và kích 

thước bằng khoảng 40% Mặt Trời của 
chúng ta, nhiệt độ bề mặt bằng một nửa.
Nhờ có TESS vào năm 2020 NASA 

đã tìm được tổng cộng 3 hành tinh quay 
quanh ngôi  sao này, với 2  cái xấp xỉ 
Trái Đất.
Thứ nhất là TOI-700b, gần bằng Trái 

Chuyện về anh chàng 
khổng lồ, cao hơn cả 
những căn nhà trong làng

Suốt nhiều năm qua, Sulemana Abdul 
Samed (29 tuổi, sống ở Ghana) liên tục cao 
lên và hiện nay đã có chiều cao 2,2 m. Với 
chiều cao này, Sulemana còn cao hơn 
cả những căn nhà trong làng nơi anh  
sinh sống.

Trước đây, phòng khám ở địa phương 
cho rằng, Sulemana cao 2,89 m nhưng 
do cơ sở này không có dụng cụ chuyên 
nghiệp để đo nên con số này không 
được công nhận. 

Nguyên nhân khiến cho Sulemana 
có chiều cao tăng đột biến là do hội 
chứng Marfan. Đây là hội chứng rối loạn 
di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết. 
Người mắc hội chứng này sẽ cao, dáng 
mảnh khảnh, còn tay, chân và ngón tay 
dài, xương ức nhô ra, hàm răng mọc chen 
chúc, cột sống cong bất thường.... 

Với chiều cao khác biệt so với những 
người trong làng khiến Sulemana trở nên 
nổi tiếng. Người dân nơi anh sinh sống đã 
quá quen với một anh chàng cao lớn lênh 
khênh nhưng với những ai lần đầu gặp đều 
tỏ ra bất ngờ, hiếu kỳ và xin chụp ảnh cùng. 

Sulemana cho biết, anh vẫn tiếp tục 
cao lên và cơ thể liên tục phát triển. Ngay 
cả đôi giày mà anh đi cũng phải do một 
người thợ trong làng làm từ lốp xe.

Sự phát triển quá mức của cơ thể 
Sulemana bắt đầu từ năm 22 tuổi. Thời 
điểm đó, anh nhận thấy lưỡi lớn hơn dẫn 
đến khó thở. Sau đó, các phần trên cơ 
thể của anh cũng phát triển nhanh. Đặc 
biệt, tứ chi của Sulemana dài bất thường 
và anh chàng người Ghana nhận thấy 
bản thân đang biến thành một người 
khổng lồ.     (Theo Dân trí)

Anh chàng Sulemana Abdul Samed có chiều cao phát 
triển nhanh từ năm 22 tuổi.                    Ảnh: The Sun

Đất, có thể là hành tinh đá và quay một 
vòng quanh sao mẹ mất 10 ngày. Thứ 
hai là TOI-700c, là siêu Trái Đất với kích 
thước gấp 2,6  lần địa cầu và quỹ đạo 
16 ngày.
Thứ ba là TOI-700d gấp 1,1 lần Trái 

Đất  và  nằm  trong  “vùng  sự 
sống”  của  ngôi  sao mẹ  -  tức 
khu vực mà nó cung cấp nhiệt 
lượng phù hợp để hành  tinh 
đó có nước lỏng và sinh vật dễ 
dàng sống được.
Điều đó biến TOI-700d trở 

thành ứng cử viên tiềm năng 
cho một hành tinh sống được, 
với nhiệt độ bề mặt khoảng âm 
3 độ C. Nó cũng giống như 2 
hành  tinh  kia  đều  bị  “khóa” 
với sao mẹ, tức luôn quay chỉ 
1 mặt về phía sao mẹ như Mặt 

Trăng bị khóa với Trái Đất. Tình trạng 
này khiến một nửa hành tinh chỉ có ban 
ngày, một nửa là ban đêm.
Thế nhưng nhóm nghiên cứu phối 

hợp  giữa  Phòng  thí  nghiệm  Sức  đẩy 
phản lực, Trung tâm Chuyến bay vũ trụ 

Goddard của NASA và ĐH Maryland 
vừa  tìm  ra  một  hành  tinh  thứ  tư  là  
TOI-700e.
Nó nhỏ hơn 10% so với TOI-700e, mất 

28 ngày để quay quanh sao mẹ, nằm ở 
quỹ đạo giữa TOI-700c và TOI-700d, tức 
ấm hơn TOI-700d một chút. Cho dù có 
thể cũng bị khóa, nhưng các nhà khoa 
học kỳ vọng khoảng cách lọt thỏm giữa 
vùng sự sống này cho nó một khí hậu ôn 
đới và dễ sống.
Phát hiện vừa được  công bố  trên 

tạp chí khoa học Astrophysical Journal 
Letters.
Các nhà khoa học cho biết sẽ tìm hiểu 

sâu hơn về hành tinh này sau phát hiện, 
cũng như đón chờ thêm những bất ngờ 
mới từ TESS - “thợ săn” đã đem về cho 
NASA dữ liệu tuyệt vời về hơn 5.000 
ngoại hành tinh.           (Theo nld.com.vn)

Hành tinh có thể sống được như Trái Đất TOI-700e. 
Ảnh đồ họa từ NASA/JPL-Caltech


