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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN
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Không chỉ có nhiều cảnh quan đẹp, nhiều di tích 
lịch sử nổi tiếng, Bình Định còn níu chân du khách 

bằng sự đa dạng của các món ăn, từ dân dã đến cao 
cấp theo cách chế biến mang đặc trưng riêng.
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XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ ĐÁP ỨNG 
YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Khát khao cống hiến
lớn hơn tất thảy !

TS Lê Thị Kim Nga và phần mềm 
QNPACS do chị nghiên cứu, 
triển khai. Ảnh: DŨNG NHÂN

Nâng cao chất lượng  
đời sống nhân dân 
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BÌNH ĐỊNH DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH KICKBOXING 
QUỐC GIA NĂM 2023:

Ấn tượng từ các 
võ sĩ trẻ
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Tăng cường xử lý 
học sinh vi phạm 
giao thông

Chung tay giúp 
trẻ mồ côi
Đỡ đầu, hỗ trợ, chăm lo cho trẻ mồ côi là 
việc làm nhân ái, ngày càng nhận được sự 
chung tay tích cực của cộng đồng. Hoạt 
động này sẽ hiệu quả hơn nếu hoàn cảnh 
của trẻ được thông tin kịp thời, rộng rãi.
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TS LÊ THỊ KIM NGA:

Nâng tầm 
ẩm thực xứ Nẫu

Gia cảnh khó vẫn 
làm việc nghĩa

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG 
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2021 - 2026:
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Bình Định

TIN VẮN

 Sáng 11.3, Hội Nạn 
nhân chất độc da cam/
dioxin tỉnh cùng Công ty CP 
Tân Cảng Miền Trung (thuộc 
Tổng Công ty Tân Cảng Sài 
Gòn) phối hợp với Hội Nạn 
nhân chất độc da cam/dioxin 
huyện Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh 
Hiệp tổ chức khởi công xây 
dựng Nhà tình nghĩa cho ông 
Đinh Văn Đem (ở thôn Hà Ri, 
xã Vĩnh Hiệp), nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin nghèo, 
gặp khó khăn về nhà ở. Tổng 
Công ty Tân Cảng Sài Gòn 
thông qua Quỹ Nạn nhân 
chất độc da cam Việt Nam 
hỗ trợ 80 triệu đồng để ông 
Đem xây dựng nhà mới. 

KHÁNH HUÂN

 Hội CTĐ TP Quy Nhơn 
tổ chức Lễ phát động ủng 
hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và 
Syria khắc phục thảm họa 
động đất, sáng 11.3. Một số 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân đã đăng ký ủng hộ hơn 
20 triệu đồng cùng 3 triệu 
đồng tiền mặt do người dân 
đến dự lễ quyên góp. Dịp này, 
Hội CTĐ TP Quy Nhơn tổ chức 
Phiên chợ 0 đồng dành cho 
100 hộ dân khó khăn trên địa 
bàn thành phố, sáng 11.3. 
Phiên chợ bày bán 12 mặt 
hàng thực phẩm, nhu yếu 
phẩm. Theo đó, mỗi hộ dân 
khó khăn mua sắm miễn phí 
số lượng hàng hóa trị giá hơn 
500 nghìn đồng. 

NGỌC TÚ

(BĐ) - Sáng 11.3, tại Hà 
Nội, Trung ương Hội LHPN 
Việt Nam tổ chức Tọa đàm với 
chủ đề “Xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới” theo hình thức kết hợp 
trực tiếp và trực tuyến kết nối 
đến 62 tỉnh, thành phố trên cả 
nước, thu hút sự tham dự của 
hơn 1.900 đại biểu.

Chủ trì buổi Tọa đàm có 
đồng chí Trương Thị Mai - Ủy 
viên Bộ chính trị, Thường trực 
Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương; Nguyễn Quang 
Dương - Phó trưởng Ban Tổ 
chức Trung ương; Hà Thị Nga - 
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Bình 
Định có các đồng chí: Lê Kim 
Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh; Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn 
Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dận vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh.

Tọa đàm nhằm thảo luận, 
tìm giải pháp góp phần nâng 
cao hiệu quả thực hiện công tác 
cán bộ nữ theo tinh thần Nghị 
quyết số 11-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về “Công tác phụ nữ 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

hóa, hiện đại hóa đất nước” và 
Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí 
thư về tiếp tục đẩy mạnh công 
tác phụ nữ trong tình hình mới. 

Thời gian qua, công tác cán 
bộ nữ luôn nhận được sự quan 
tâm của Đảng, Nhà nước, các 
cấp, các ngành, nhất là trong 
việc hoàn thiện khung pháp lý 
khá toàn diện và phù hợp với 
các yêu cầu quốc tế. Phụ nữ đã 
và đang có vai trò quan trọng 
trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, trong đó có lĩnh 

vực chính trị. Đội ngũ cán bộ 
nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản 
lý, nữ ĐBQH và HĐND các cấp 
ngày càng tăng về số lượng và 
chất lượng. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, 
công tác cán bộ nữ vẫn có những 
hạn chế như: Tỷ lệ cán bộ nữ có 
sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng 
chưa cao và thiếu tính bền vững; 
nhiều địa phương, nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng 
sự tham gia của phụ nữ ở vai 
trò lãnh đạo chủ chốt; một số 

địa phương chưa có nữ tham 
gia Ban Thường vụ cấp ủy; tỷ lệ 
nữ đại biểu HĐND có nơi chưa 
đạt 20%...

Tại buổi Tọa đàm, Thường 
trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ 
chức Trung ương Trương Thị 
Mai đã thông tin 5 nội dung: 
Quan điểm, chủ trương của 
Đảng về công tác cán bộ nữ; 
văn bản pháp luật của Nhà 
nước quy định về công tác cán 
bộ nữ; tình hình chung về công 
tác cán bộ nữ thời gian qua; kinh 

nghiệm về công tác cán bộ nữ ở 
một số nước trên thế giới và một 
số vấn đề cần quan tâm về công 
tác cán bộ nữ.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận về thực trạng, 
nguyên nhân chưa đạt được các 
chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh 
thần Nghị quyết số 11-NQ/TW 
và Chỉ thị 21/CT-TW về tiếp tục 
đẩy mạng công tác phụ nữ trong 
tình hình mới. Qua đó, đề xuất 
các giải pháp như: Cần có chính 
sách ưu tiên để cán bộ nữ được 
học tập, nâng cao năng lực, trình 
độ, lý luận chính trị, bình đẳng 
trong một số tiêu chí quy hoạch, 
bổ nhiệm...

Sau Tọa đàm, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim 
Toàn đã quán triệt công tác xây 
dựng, phát triển đội ngũ cán bộ 
nữ trên địa bàn tỉnh; trong đó 
phải thực hiện đảm bảo khâu 
đầu tiên là tạo nguồn, tiếp đó là 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy 
hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ 
nữ theo quy định. 

Đồng chí Lê Kim Toàn yêu 
cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối 
hợp Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh tiến hành rà soát và thực 
hiện đảm bảo công tác đào tạo 
nguồn cán bộ nữ; cũng như có 
những tham mưu cho Thường 
trực Tỉnh ủy về công tác xây 
dựng và phát triển đội ngũ cán 
bộ nữ trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian tới.         NGUYỄN HÂN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn quán triệt công tác xây dựng, phát triển đội ngũ 
cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh.                           Ảnh: N. HÂN

Sáng 11.3, tại xã Tây Giang, 
UBND huyện Tây Sơn tổ chức 
đối thoại với 36 hộ dân ảnh 
hưởng trực tiếp của Dự án nâng 
cấp mở rộng QL 19 đoạn qua 
địa bàn xã Tây Giang. Dự buổi 
đối thoại có đại diện lãnh đạo 
Sở GTVT, lãnh đạo huyện Tây 
Sơn và xã Tây Giang.  

Tại buổi đối thoại, đại diện 
Ban quản lý Dự án 2 (đơn vị 
chủ đầu tư dự án) đã trình bày 
sơ lược về thiết kế của Dự án 
nâng cấp mở rộng QL 19 tăng 
cường kết nối giao thông khu 
vực Tây Nguyên được Bộ GTVT 
phê duyệt đang được triển khai 
thi công xây dựng. Cụ thể, 
đoạn tuyến từ Km 50+200 - Km 

51+500 (từ cầu Bầu Sen đến cầu 
Ba La), đặc biệt là phạm vi cầu 
Ba La (từ Km 50+961,9 - Km 
51+338,7) qua địa bàn xã Tây 
Giang có cao trình thiết kế mặt 
cầu và đường đầu cầu cao hơn 
nhà dân hai bên tuyến khoảng 
từ 1,22 - 4,1 m. 

Các hộ dân tham dự buổi 
đối thoại đa số đều đồng thuận 
cao với Dự án nâng cấp mở 
rộng QL 19 đoạn qua địa bàn 
xã Tây Giang, vì đây là điều 
kiện để người dân lưu thông, 
vận chuyển hàng hóa dễ dàng, 
thúc đẩy phát triển kinh tế hộ 
gia đình. Tuy nhiên thực tế thi 
công tại hiện trường có những 
bất cập gây ảnh hưởng đến đời 

sống người dân trong khu vực 
dự án. Người dân kiến nghị 
Ban quản lý Dự án 2 xem xét 
việc hạ cốt nền đường và cao 
trình thiết kế mặt của 2 cầu Bàu 
Sen và cầu Ba La; mong muốn 
chính quyền các cấp cần thực 
hiện chính sách bồi thường, 
đền bù giải phóng mặt bằng 
theo đúng quy định; đảm bảo 
ổn định cuộc sống cho các hộ 
dân bị thu hồi đất, nhà ở và các 
vật kiến trúc trên đất để thực 
hiện dự án...

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT, 
lãnh đạo UBND huyện Tây 
Sơn, Ban quản lý Dự án 2 đã 
tiếp thu, giải trình những thắc 
mắc của người dân. Sở GTVT 

và huyện Tây Sơn đề nghị đơn 
vị Ban quản lý Dự án 2 tiếp tục 
tham mưu, đề xuất Bộ GTVT 
điều chỉnh thiết kế lại cao độ 
nền đường và cầu; đề nghị đơn 
vị thi công phải có biện pháp 
thi công đảm bảo công tác thoát 
nước cho các hộ dân khi có mưa 
bão xảy ra, không bị ngập ứng 
trong vùng dự án. 

Các đơn vị cũng như địa 
phương mong muốn người dân 
bị ảnh hưởng của dự án tiếp tục 
đồng thuận để đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng, đảm 
bảo công tác thi công sớm hoàn 
thành công trình, góp phần phát 
triển KT-XH của địa phương.

TÍN TRỌNG

(BĐ) - Chào mừng kỷ 
niệm 92 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 
hưởng ứng các hoạt động ra 
quân Tháng Thanh niên năm 
2023, ngày 10.3, Thị đoàn, 
Hội LHTN Việt Nam TX An 
Nhơn và Chi đoàn TTYT thị 
xã tổ chức chương trình Tháng 
Ba biên giới tại xã An Hưng 
(huyện An Lão).

Tại chương trình, các đơn vị 
đã trao tặng 40 suất quà (nhu 
yếu phẩm và tiền mặt) cho 40 
hộ gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn và học sinh vượt khó học 
giỏi; tổ chức hoạt động khám 

bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 
cho 100 người già neo đơn, gia 
đình chính sách trên địa bàn xã. 

Dịp này, các đoàn viên, hội 
viên, thanh niên đã tổ chức 
trồng 30 cây hoa mai dọc một 
số tuyến đường chính của xã 
An Hưng; đồng thời, tiến hành 
chuyển giao và hướng dẫn kỹ 
thuật trồng mai vàng cho ĐVTN 
tại địa phương.
  Sáng 11.3, tại Trường 

THCS phường Bình Định (TX 
An Nhơn), Đoàn Thanh niên, 
Hội LHTN Việt Nam phường 
Bình Định phối hợp với Đoàn cơ 
sở Co.op Mart Quy Nhơn, Chi 

đoàn 9 Đội chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ khu vực số 5 (Phòng 
Cảnh sát PCCC&CNCH) tổ chức 
ra quân Tết trồng cây - Đời đời 
nhớ ơn Bác Hồ và các hoạt động 
Tháng Thanh niên năm 2023.

Tại chương trình, các đơn vị 
đã tổ chức tuyên truyền và đổi rác 
thải nhựa lấy quà cho các em học 
sinh tham gia, trồng 10 cây hoa 
giấy tại sân trường và trao tặng 
10 suất quà (5 suất trị giá 200 
nghìn đồng/suất và 5 suất trị giá 
300 nghìn đồng/suất) cho 10 em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
vượt khó học tốt của nhà trường.

CHƯƠNG HIẾU - LÊ NGÂN

Tây Sơn tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng 
Dự án nâng cấp mở rộng QL 19

Chương trình Tháng Ba biên giới tại huyện An Lão

Các bác sĩ trẻ Chi đoàn TTYT TX An 
Nhơn khám bệnh cho người dân xã 
An Hưng.              Ảnh: Thị đoàn An Nhơn
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Ý KIẾN

Gia cảnh khó 
 vẫn làm việc nghĩa

Tài sản lớn nhất của nhiều 
gia đình nông dân là đất đai. 
Hoàn cảnh kinh tế của nhiều 
hộ còn khó khăn, việc vận 
động hiến đất mở rộng đường 
là không dễ. Thế nên, chuyện 
ông Nguyễn Thành (65 tuổi, ở 
thôn Xuân Khánh, xã Hoài Mỹ, 
TX Hoài Nhơn) dù gia cảnh khó 
khăn vẫn tự nguyện hiến đất, 
phá tường rào cổng ngõ, vật 
kiến trúc để mở đường đã làm 
nhiều người cảm phục.

Trước đây, tuyến đường 
Bình Chương (phường Hoài 
Đức) đi xã Hoài Mỹ có mặt 
đường rộng 7,5 m, được bê 
tông hóa; nay đã xuống cấp, 
mặt đường nứt vỡ, ổ gà lồi lõm, 
gồ ghề không đảm bảo thoát 
nước. Mặt khác, hướng tuyến 
quanh co, cua gấp, không đảm 
bảo tầm nhìn, hai bên đường 
các hộ dân sinh sống bám sát 
lề đường; mật độ phương tiện 
tham gia giao thông tăng cao 
nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. 
Vì vậy, TX Hoài Nhơn đã quyết 
định nâng cấp và mở rộng 
tuyến đường này lên 13,5 m 
(kể cả lề đường). Từ khi có chủ 
trương đầu tư, xã Hoài Mỹ đã 
thành lập tổ tuyên truyền, vận 
động các hộ dân bị ảnh hưởng 
tự nguyện hiến đất, tài sản trên 
đất để mở rộng tuyến đường. 

Gia đình ông Thành còn gặp 
nhiều khó khăn, ông bị TNGT, 
giảm khả năng lao động; vợ bị 
tai biến nằm một chỗ 2 năm nay, 
con gái bị bệnh tâm thần đã 18 
năm. Vậy nhưng, ông đã hiến 
100 m2 đất mặt tiền; tự nguyện 

Phần đất ông Thành tự nguyện hiến để mở rộng đường.                                                                                                                             Ảnh: V.L

Lâu nay, tại một số khu vực 
tập trung nhiều trường học ở 
nội thành Quy Nhơn, vào giờ 
cao điểm thường xuyên xảy ra 
tình trạng ùn tắc giao thông. 
Trong đó, nóng bỏng nhất là 
khu vực ngã tư Nguyễn Thị 
Minh Khai - Tô Hiến Thành. 
Chỉ một khu vực khá hẹp 
nhưng lại tập trung tới 4 
trường: Tiểu học Nguyễn Văn 
Cừ, THCS Quang Trung, THPT 
Quy Nhơn, Phổ thông dân tộc 
nội trú THPT Bình Ðịnh. Đó 
là chưa kể một trường mầm 
non tư thục nằm trên đường 
Tô Hiến Thành. 

Cứ vào giờ tan học, học 
sinh ồ ạt ra đường. Đáng nói, 
rất nhiều phụ huynh để xe máy 
tràn ra cả lòng đường. Nhiều 
người còn dựng xe ở giữa 
đường, không chịu xếp hàng 
ngay ngắn; thậm chí dừng xe ở 
làn đường ngược chiều khiến 
nhiều xe không lưu thông được. 

Ngày 10.3, TAND TX An 
Nhơn đã tuyên phạt 5 bị cáo về 
tội “Trộm cắp tài sản”, cụ thể: 
Lê Gia Hiệp (SN 1999, ở xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn) 2 năm 
6 tháng tù giam; Nguyễn Huy 
Thanh (SN 2000, ở xã Cát Lâm), 
Trần Văn Tưởng (SN 1995, ở xã 
Cát Tường) mỗi bị cáo 12 tháng 
tù giam; Nguyễn Khắc Được 
(SN 1993, ở xã Cát Hanh), Mai 
Duy Khanh (SN 1995, ở thị trấn 
Ngô Mây, huyện Phù Cát) mỗi 
bị cáo 9 tháng tù giam. 

Riêng Trần Tiếng (SN 1993, 
ở xã Cát Hanh, huyện Phù 
Cát) bị truy tố tội “Tiêu thụ 
tài sản do người khác phạm 
tội mà có” (4 lần giúp Hiệp 
tiêu thụ 5 cây cảnh trị giá 56,5 
triệu đồng) lãnh mức án 12 
tháng tù giam.

Theo cáo trạng, do làm 
biếng, muốn có tiền tiêu xài nên 
Hiệp đã rủ rê các bị cáo còn lại 
thực hiện hành vi trộm cắp cây 
cảnh trên địa bàn TX An Nhơn 
tổng cộng 11 vụ, gây thiệt hại 
tài sản trị giá 98 triệu đồng.

Lãnh án vì trộm cây cảnh, đá gà

Ra mắt mô hình  
“Tổ liên gia  
an toàn PCCC và 
điểm chữa cháy 
công cộng”

UBND phường Thị Nại  
(TP Quy Nhơn) vừa tổ chức ra 
mắt mô hình “Tổ liên gia an 
toàn về PCCC và điểm chữa 
cháy công cộng” tại khu phố 6. 

Tổ liên gia được thành lập 
gồm 23 hộ dân trên đường 
Cao Bá Quát (đoạn từ đường 
Nguyễn Hữu Thọ đến đường 
Hoàng Quốc Việt). Các hộ dân 
tham gia mô hình được lắp đặt 
chuông và hệ thống báo cháy, 
trang bị bình chữa cháy. Điểm 
chữa cháy công cộng được đặt 
tại vị trí trung tâm của Tổ liên 
gia, trang bị đầy đủ các trang 
thiết bị chữa cháy tại chỗ để 
người dân dễ dàng sử dụng khi 
có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tại buổi lễ ra mắt mô hình, 
các thành viên Tổ liên gia đã 
được cán bộ Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh) tuyên 
truyền pháp luật về PCCC; 
hướng dẫn cài đặt ứng dụng 
báo cháy 114 vào điện thoại; 
hướng dẫn thực hành sử dụng 
một số phương tiện chữa cháy 
tại chỗ (ảnh); diễn tập phương 
án chữa cháy và CNCH với 
các tình huống cháy xảy ra; 
hướng dẫn kỹ năng ứng phó, 
cách thoát nạn khi xảy ra sự cố  
cháy, nổ.                                    T.LONG

Giảm ùn tắc ở  
khu vực cổng trường

Ô tô, xe máy kẹt cứng trên đường Tô Hiến Thành trong giờ tan học.                                     Ảnh: T.T

 Ảnh: T.L

phá bỏ 11 cây dừa xiêm đang ăn 
trái, 11 cây mít và 60 cây chuối 
trong thời kỳ thu hoạch. 

“Ban đầu, việc làm của 
tôi khiến nhiều người xung 
quanh hoài nghi. Họ cho rằng 
gia đình tôi có khá giả gì đâu 
mà hiến một lúc cả trăm mét 
vuông đất. Tôi giải thích, làm 
đường giao thông nông thôn 
là một phần của chương trình 
xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, chủ trương lớn của Đảng, 
Nhà nước, việc nâng cấp, mở 
rộng đường cần đất vườn nhà 
tôi, tôi hiến là phù hợp. Con 
đường hoàn thành, người 
dân đi lại thuận tiện, việc vận 
chuyển lương thực, hàng hóa 

dễ dàng, tình làng nghĩa xóm 
được gắn kết; chính gia đình 
tôi cũng được hưởng lợi”, ông 
Thành chia sẻ.

Ngoài việc tự nguyện hiến 
đất mở rộng đường, ông còn 
động viên 7 anh em trong gia 
đình ông và nhiều bà con lối 
xóm nhanh chóng chấp hành 
chủ trương, tự nguyện tháo dỡ 
tường rào cổng ngõ, bàn giao 
mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Định, hàng 
xóm ông Thành, cho biết: 
“Việc làm của ông Thành khiến 
chúng tôi rất cảm phục. Tôi và 
nhiều gia đình ở đây đã tháo dỡ 
tường rào, phá bỏ cây cối để mở 
rộng đường. Một người có hoàn 

cảnh khó khăn như ông Thành 
còn làm được thì cớ sao chúng 
ta lại không làm”. 

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
xã Hoài Mỹ, nhận xét: Gia đình 
ông Thành hiện rất khó khăn, 
nhưng vẫn tự nguyện hiến  
100 m2 đất vườn, trị giá khoảng 
100 triệu đồng để làm đường. 
Không chỉ thế, ông còn biết cách 
động viên hàng xóm láng giềng 
ủng hộ chủ trương xây dựng 
nông thôn mới nâng cao. Nhờ 
có sự chung sức, đồng lòng của 
người dân, hạ tầng giao thông ở 
Hoài Mỹ từng bước được hoàn 
thiện; diện mạo nông thôn khởi 
sắc từng ngày.             VĂN LƯU

Đáng chú ý, một số phụ huynh 
đón con bằng ô tô cũng ngang 
nhiên dừng đỗ giữa đường. 

Trước mắt, để hạn chế tình 
trạng ùn tắc tại khu vực trên, 
phụ huynh khi đón con cần 
đảm bảo trật tự, xếp hàng ngay 
thẳng, không chen lấn xô đẩy. 
Người đi ô tô nên đậu xe ở cách 
xa cổng trường, đi bộ đến cổng 

đón con.
Các cơ quan chức năng cũng 

cần bổ sung biển cảnh báo, để 
người từ nơi xa đến (nhất là 
những người lái ô tô) không đi 
vào các con đường ở khu vực 
này khi không có việc cần thiết 
lúc cao điểm, góp phần giảm 
bớt tình trạng ùn tắc. 

TÚ TRÂN

 Cùng ngày, TAND huyện 
Tây Sơn đưa ra xét xử vụ “đánh 
bạc” và “gá bạc”; tuyên phạt bị 
cáo Tạ Chương Tín (SN 1983, ở 
xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn) 6 
tháng tù giam, Trương Hoàng 
Linh (SN 1970) 30 triệu đồng 
và Võ Hồng Tư (SN 1982, cùng 
ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) 
50 triệu đồng. 

Theo cáo trạng, từ 9 giờ đến 
12 giờ 50 phút ngày 9.4.2022, 
tại quán nước Tư Kê của Võ 
Hồng Tư, Tư đã chuẩn bị các 
công cụ như mành, cân đồng 
hồ, băng keo… cho nhiều đối 
tượng mang gà đến đá và đánh 
bạc với nhau để thu tiền xâu. 
Linh gọi điện rủ Tín đánh bạc 
với số tiền 1,7 triệu đồng; Linh 
còn đánh bạc trực tiếp với 
10 đối tượng khác có mặt tại  
trường gà. 

XUÂN THỨC - VĂN PHONG
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Bình Định

TP Quy Nhơn 
tổ chức giao lưu 
thả diều nghệ thuật

(BĐ) - UBND TP Quy Nhơn vừa có 
văn bản báo cáo các sở, ngành liên quan 
về việc tổ chức giao lưu thả diều nghệ 
thuật vào chiều 13.3 (từ 15 - 18 giờ) tại 
bãi biển tiếp giáp Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành. 

Theo đó, UBND thành phố đã có văn 
bản đồng ý cho CLB Diều KITE SKY 
(thuộc Công ty TNHH Paolo Việt Nam) 
thực hiện giao lưu thả diều nghệ thuật 
tại Quy Nhơn. Tại buổi giao lưu, sẽ có 
khoảng 20 diều nghệ thuật do CLB Diều 
KITE SKY phối hợp với lực lượng của 
Thành đoàn Quy Nhơn thực hiện; tầm 
cao diều khi thả dưới 25 m.

Đây là hoạt động khởi động cho Liên 
hoan Diều Quy Nhơn - Bình Định 2023 
(dự kiến tổ chức vào tháng 7.2023), là một 
trong những hoạt động hưởng ứng mùa 
lễ hội du lịch 2023.                     LÊ CƯỜNG

An Lão lên kế hoạch 
tổ chức lễ hội du lịch 
hè 2023

(BĐ) - Huyện An Lão vừa lên kế hoạch 
tổ chức Lễ hội du lịch hè năm 2023. Theo 
đó, lễ hội dự kiến sẽ được tổ chức vào 
tháng 6, tại thôn 1, xã An Toàn. Tại lễ hội, 
du khách sẽ được xem trình diễn hòa tấu 
cồng chiêng, hát Ta lêu, Ka choi của đồng 
bào Hre, Bana. 

Bên cạnh đó là một số hoạt động 
TDTT, các hoạt động trải nghiệm, khám 
phá thiên nhiên như: Tham quan thác 
4 tầng (xã An Quang), tham quan Đỉnh 
ngắm mây, làng văn hóa du lịch bích họa 
(thôn 3, xã An Toàn); trải nghiệm Đồi sim, 
tham quan ngắm cảnh thác Rung, thác 
Sông Mi, thác Sông Côn (thôn 1, An Toàn); 
thưởng thức chè Tiến Vua An Toàn...

HOÀNG QUÂN

Mở cuộc thi thiết kế 
toàn cầu “Tượng nữ 
thần tình yêu”

Cuộc thi thiết kế toàn cầu “Tượng nữ 
thần tình yêu” vừa chính thức được phát 
động nhằm tìm kiếm biểu tượng mới cho 
Khu du lịch Thung lũng Tình yêu (TP Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Những ý tưởng thiết 
kế thể hiện xuất sắc nhất vẻ đẹp, ý nghĩa 
của tình yêu sẽ được tôn vinh và hiện thực 
hóa ngay trong khuôn viên của khu du lịch. 

Đây là cuộc thi do Công ty CP du lịch 
Thành Thành Công, thành viên của Tập 
đoàn TTC, đồng phối hợp cùng Hiệp hội 
Thiết kế TP HCM (VDAS) và Giải thưởng 
Thiết kế Việt Nam (VMARK) tổ chức.

Theo đó, Cuộc thi không chỉ là cơ hội 
cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế, cũng 
như tất cả những người yêu thích và đam 
mê lĩnh vực thiết kế… trong nước và khắp 
nơi trên thế giới thể hiện tư duy sáng tạo, 
góc nhìn nghệ thuật mà còn là dịp để thể 
hiện năng lực trước 17 vị giám khảo là các 
giáo sư, tiến sĩ, chủ tịch hiệp hội, nhà sáng 
lập, giám đốc, cố vấn, chuyên gia… uy tín 
hàng đầu đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, 
Phần Lan, Vương quốc Anh, Mỹ, Ba Lan, 
Chile và Việt Nam.

Ban Tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi 
từ ngày 10.3 đến ngày 5.6.2023. Top 10 
thiết kế đạt giải được công bố vào ngày 
15.6.2023. Lễ Gala công bố kết quả và trao 
giải vào ngày 23.6.2023.

(Theo Người Đô Thị Online)

Món ăn Bình Định phong phú đến 
nỗi chỉ cần điểm sơ qua thì mỗi huyện, 
thị xã, thành phố cũng có vài món nổi 
bật, khó nhầm lẫn với các địa phương 
khác. Người dân và du khách có thể 
dễ dàng tìm thấy đặc sản của các vùng 
miền tại những quán ăn ven đường, 
trong các nhà hàng, cũng như trên các 
tuyến phố ẩm thực như Ngô Văn Sở, 
Phan Bội Châu… Bên cạnh những món 
hải sản tươi ngon, du khách có nhiều 
lựa chọn cho khẩu vị của mình với 
những món ăn như: Bánh hỏi lòng heo, 
bún chả cá Quy Nhơn, bún sứa, nem 
chả chợ huyện, mắm nhum Mỹ An, 
bún tôm Châu Trúc, bún Song Thằn, 
bánh cuốn Tây Sơn, chim mía Phú 
Phong, bún riêu cua sông Côn, dé bò 
Tây Sơn, cá niên An Lão, bánh xèo Mỹ 
Cang, bánh dây Hoài Nhơn… 

Theo kế hoạch, Sở Du lịch sẽ phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
Hội thi đầu bếp giỏi vào tháng 4.2023. 
Đây được coi là hoạt động mới mẻ 
trong mùa du lịch năm nay tại phố 
biển Quy Nhơn. 

Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn 
Thanh cho biết: “Dự kiến chúng tôi sẽ 
mời các đầu bếp có nhiều kinh nghiệm 
ở các nhà hàng, khách sạn lớn tham 
gia thi tài nấu các món ăn Âu, Á và cả 
những món đặc trưng của Bình Định. 
Kế hoạch ban đầu địa điểm tổ chức là 
tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, 
nhưng chúng tôi đang cân nhắc dời 
sang khu vực Kỳ Co (Nhơn Lý). Hy 
vọng hoạt động này sẽ giúp nhiều 
người được thưởng thức các món ăn 
ngon đúng hương vị xứ Nẫu”.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 
vào cuối tháng 2 vừa qua, Chủ tịch 

Cách thị trấn Bình Dương, huyện 
Phù Mỹ khoảng 7 km về hướng Đông, 
với vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, mấy 
năm gần đây biển Mỹ An thu hút đông 
đảo người dân và du khách gần xa đến 
tham quan, tắm biển. Mùa này mực 
nước biển xuống thấp hơn bình thường 
khá nhiều, khiến nhiều chòm đá phủ 
rêu xanh lấp lánh long lanh như có pha 
lân tinh trông rất lạ mắt trồi lên. Chính 
vì thế người dân địa phương quen gọi 
mùa này là “mùa nước cạn”.

Với bờ cát mịn trải dài 3 - 4 km, biển 
Mỹ An mùa này đẹp thơ mộng. Không 
chỉ vùng gần như khu Bãi Sau, khu vực 
Hòn Gành, mà cả khu vực xa hơn như 
Bãi Trước cũng thu hút đông khách 
tham quan. 

Mùa này, ngư dân Mỹ An thường 
xuyên trúng mực, cá cơm các loại, ruốc… 
vừa tươi ngon mà giá lại rất rẻ nên nhiều 
người chuộng. Gần đây nhiều gia đình, 
du khách chọn biển Mỹ An để cắm trại, 
tổ chức sinh nhật, liên hoan trên bờ cát, 

dưới các tán cây. Ở khu vực Hòn Gành 
có những chòm đá lô nhô chắn sóng 
khiến vùng nước bên trong trở nên khá 
lặng. Đây cũng là lý do trong mùa nước 
cạn Mỹ An đón rất nhiều trẻ em đến vui 

chơi, tắm biển. 
Gành đá Mỹ An 

với nhiều bãi đá nối 
tiếp thành những 
dải đá rộng lớn, nối 
tiếp nhau là chốn 
để những ngư dân 
hành nghề câu biển, 
cũng là nơi những 
bạn trẻ đam mê câu 
cá lựa chọn. 

Nếu muốn không 
gian yên tĩnh hơn, 
bạn có thể ngược 
dòng lên khu vực 
Mũi Đèn rộng rãi, 
yên tĩnh với  bờ 
cát mịn màng dài 
rộng ,  uốn  lượn 

thành hình sóng lượn tự nhiên đều 
đặn nhìn rất thích mắt. Khung cảnh 
này cũng sẽ tạo cho bạn những bức 
ảnh thú vị, đẹp mắt.                        

 GIA BẢO

HĐQT Công ty CP Tập 
đoàn Vietravel Nguyễn 
Quốc Kỳ cũng rất hào 
hứng với ý tưởng quảng 
bá mạnh mẽ hơn nữa các 
đặc sản Bình Định, ông 
chia sẻ: “Tỉnh Bình Định 
như một Việt Nam thu 
nhỏ, với đầy đủ điều kiện 
tự nhiên để phát triển du 
lịch như: Núi, sông, biển, 
đảo, cao nguyên, rừng 
ngập mặn… Bên cạnh đó, 
món ăn ở Bình Định rất 
phong phú, đa dạng, cũng 
có thể là một trong những 
yếu tố níu chân du khách. 
Về đồ uống, các loại bia sản xuất tại 
Bình Định cũng được đánh giá cao, 
riêng về rượu có nhiều làng nghề nổi 
tiếng như rượu Bàu Đá, rượu Mỹ Thọ, 
rượu Vĩnh Cửu... Do đó, tôi đề xuất 
ý tưởng tổ chức lễ hội rượu tại Bình 
Định ngay trong năm 2023. Tại đó, 
nghệ nhân nấu rượu của các làng nghề 
nổi tiếng trên cả nước sẽ cùng trổ tài. 
Đó vừa là cách thu hút du khách, vừa 
quảng bá được tinh hoa ẩm thực của 

ĐIỂM ĐẾN

Biển Mỹ An mùa nước cạn

Biển Mỹ An thu hút nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi, nhất là 
vào dịp cuối tuần.                                            Ảnh: GIA BẢO

Nâng tầm ẩm thực 
xứ Nẫu

Không chỉ có nhiều cảnh quan đẹp, 
nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, Bình 
Định còn níu chân du khách bằng sự 
đa dạng của các món ăn, từ dân dã 
đến cao cấp theo cách chế biến mang 
đặc trưng riêng.

chúng ta”.
Ngoài những món được chế biến 

dùng ngay, Bình Định còn có các món 
ăn dùng làm quà tặng như: Bánh tráng 
nước dừa, bánh ít lá gai, bánh hồng 
Hoài Nhơn, mực ngào tỏi ớt, hải sản 
khô… Hiện nay, nhiều cơ sở đã xây 
dựng sản phẩm OCOP với những món 
đặc sản được đóng gói hợp vệ sinh, 
đẹp mắt, đưa hương vị đậm đà của 
đất Võ đi đến những miền xa…  LÊ NA

Ngoài hương vị đặc trưng cùng bí quyết chưng cất gia truyền, rượu Bàu Đá hiện nay còn được 
đựng trong những loại chai, bình bắt mắt.                        Ảnh: LÊ NA

Nhiều đặc sản địa phương được các cơ sở sản xuất, đóng gói 
đẹp mắt, phù hợp làm quà tặng.                             Ảnh: LÊ NA
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Bình Định

Cùng nhau vượt khó
Với phương châm “đúng 

người, đúng việc”, các hội Phụ 
nữ tuyến biển đã xây dựng 
nhiều mô hình, tổ liên kết gắn 
việc phát triển sản phẩm địa 
phương với tạo điều kiện cho 
thành viên trong tổ hỗ trợ lẫn 
nhau, tạo việc làm, tăng thu 
nhập. Có thể kể đến các mô 
hình như tổ phụ nữ vá lưới, 
chế biến mắm, làm chả cá…

Được thành lập từ năm 
2016 với 68 thành viên, tổ 
liên kết phụ nữ làm chả cá 
của Hội LHPN phường Trần 
Phú (TP Quy Nhơn) hoạt động 
ổn định. Tại đây, các chị nhận 
được nhiều sự quan tâm, hỗ 
trợ, nhất là nguồn vốn. 

Ngày trước, chị Võ Thị Ái 
(ở khu phố 2, phường Trần 
Phú, thành viên của tổ) tự 
kinh doanh chả cá nhỏ lẻ, 
chỉ bán được khoảng 1 - 2  
kg/ngày. Chồng chị đánh bắt 
cá, thu nhập cũng không ổn 
định. Cả 2 vợ chồng gặp khó 
khăn khi vừa phải chi tiêu 
hằng ngày, vừa nuôi 2 con 
nhỏ đang độ tuổi đi học. Đến 
năm 2018, chị tham gia tổ liên 
kết, được chị em chia sẻ kinh 
nghiệm, giúp đỡ nhiều mặt. 
Từ đó, chị dần kết nối được 
nhiều khách hàng hơn, thị 
trường cũng được mở rộng 
cả trong và ngoài tỉnh.

“Ngoài được Hội LHPN 
phường tạo điều kiện hỗ trợ 
cho vay nguồn vốn từ Ngân 
hàng CSXH để đầu tư máy 
móc chế biến chả cá, tôi học 
được nhiều điều bổ ích từ chị 
em trong tổ. Nhờ đó, tôi “lên 
tay” hơn, chất lượng sản phẩm 
cũng tăng, giúp tôi cải thiện 

Nơi chị em gắn bó, sẻ chia

 Tổ liên kết phụ nữ vá lưới thôn Phú Thứ (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) cùng làm việc.                                                                 Ảnh: D.L

thu nhập, chăm lo tốt hơn cho 
gia đình”, chị Ái chia sẻ.

Ngoài là nguồn thu nhập 
chính, các tổ liên kết theo mùa 
vụ cũng là cơ hội để chị em cải 
thiện thu nhập. Tham gia tổ 
phụ nữ vá lưới tại thôn ngót 
nghét chục năm, bà Trần Thị 
Xoàng (ở thôn Phú Thứ, xã Mỹ 
Đức, huyện Phù Mỹ) tâm sự, 
20 thành viên trong tổ đều là 
nội trợ, chờ chồng đi biển khi 
vào mùa. Khi đó, chị em lại 
tập hợp, cùng nhanh tay, khéo 
làm vá từng tấm lưới lớn.

Bà Xoàng cho hay: “Đều 
đặn từ 7 - 11 giờ, chúng tôi lại 
vá lưới. Mỗi tháng, chỉ làm 
độ 1 tuần - 10 ngày; thu nhập 

trung bình hơn 2 triệu đồng/
người/tháng. Ai cũng vui vì có 
công việc dễ làm, giúp chúng 
tôi dành dụm thêm ít đồng”. 

Chia sẻ, hỗ trợ kịp thời
Với các mô hình đặc biệt 

hơn như “Phụ nữ với chiến sĩ 
biên phòng”, “Người mẹ chiến 
sĩ”, nội dung sinh hoạt chủ 
yếu là tuyên truyền kiến thức 
bảo vệ chủ quyền biển đảo, 
môi trường biển và nguồn lợi 
thủy sản, Luật Nghĩa vụ quân 
sự, phối hợp với địa phương 
thực hiện công tác tuyển quân.

Để những CLB trên hoạt 
động hiệu quả, ban chủ nhiệm 
thường gặp gỡ, trò chuyện 

với chị em, tạo cầu nối giữa 
thành viên với hội. Từ đó, chị 
em dần cởi mở, việc nắm bắt 
tâm tư, hoàn cảnh cũng thuận  
lợi hơn.

Là thành viên tích cực của 
CLB “Người mẹ chiến sĩ”, bà 
Hà Thị Anh (ở xã Nhơn Lộc, 
TX An Nhơn) thường cùng chị 
em trong CLB tranh thủ thời 
gian ghé thăm những phụ nữ 
đơn thân, có con nhập ngũ để 
trò chuyện, tiện thể giúp chút 
việc nhà hay đồng áng.

“Là người mẹ có con gái 
đang tham gia NVQS nên tôi 
hiểu sự lo lắng, nhớ mong. 
Thế nên, những “người mẹ 
chiến sĩ” chúng tôi gặp gỡ 

nhiều hơn, động viên tinh 
thần nhau cùng sống vui, sống 
tốt. Nhờ đó, chị em ngày càng 
thân thiết, gắn bó với nhau”, 
bà Anh kể.

Ngoài niềm vui, hội viên 
tham gia các CLB đặc thù còn 
được quan tâm, đáp ứng các 
nhu cầu khác của cuộc sống. 
Nhiều ngôi nhà, phần quà, 
học bổng đã được trao tận tay 
những hội viên là ngư dân có 
hoàn cảnh khó khăn; có con 
đang làm nhiệm vụ tại Trường 
Sa, các đồn biên phòng.

Phấn khởi khi được Hội 
LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu 
đồng xây dựng ngôi nhà mới 
từ chương trình “Đồng hành 
cùng phụ nữ biên cương, biển 
đảo”, bà Nguyễn Thị Minh 
(SN 1965, ở phường Đống 
Đa, TP Quy Nhơn) chia sẻ, 
căn nhà cũ đã xuống cấp, lại 
thiếu sáng, dột mái luôn là nỗi 
lo thường trực của gia đình. 2 
vợ chồng quần quật lao động 
cả đời chỉ mong sửa sang lại 
nhà cho vững chắc, nhưng mãi 
chưa thực hiện được.

Sau nhiều lần lắng nghe bà 
Minh tâm sự, CLB “Phụ nữ 
với chiến sĩ biên phòng” của 
Hội LHPN phường Đống Đa 
đã đề xuất Hội LHPN tỉnh hỗ 
trợ, giúp bà hoàn thành ước 
mơ có căn nhà mới vững chãi.

“Tôi hạnh phúc bởi vừa 
được hỗ trợ xây dựng nhà mới, 
vừa được chị em trong CLB 
tặng quà, giúp đỡ trong suốt 
quá trình hoàn thiện mái ấm. 
Thật vui vì từ nay, gia đình 
tôi có thể yên tâm sinh hoạt, 
không còn lo mưa to, gió lớn 
nữa”, bà Minh xúc động nói.

DƯƠNG LINH

Praanvi hiện là học sinh  
lớp 2 của Trường quốc tế Gems 
Wellington, Dubai và cũng là 
giáo viên yoga được công nhận 
bởi Liên minh Yoga Mỹ. Cô 
bé đã theo đuổi bộ môn yoga 
từ khi 4 tuổi với mong muốn 
chia sẻ thái độ tích cực với  
mọi người. 

Praanvi được truyền cảm 
hứng từ mẹ mình - bà Priyanka 
Sengar, vốn rất chăm chỉ luyện 
tập yoga. Hằng tuần, Praanvi 
đều đến học tại Trung tâm Yoga 
Vedic. “Bé rất yêu thích yoga và 
mong muốn được luyện tập. 
Vì vậy, chúng tôi đã đăng ký 
cho con học tại Trung tâm Yoga 
Vedic ở Bur Dubai”, cha cô bé - 
Pramod, giám đốc bán hàng tại 
một công ty phần mềm của Bỉ, 
cho biết.

Praanvi đã theo học tiến sĩ 
Vincent - một bậc thầy yoga 
với hơn 24 năm kinh nghiệm 
để trở thành giáo viên yoga. 
Theo Praanvi, hành trình đến 
với yoga của cô bé không hề 
dễ dàng. Bên cạnh việc tập 

 Lớp dạy nghề dệt thổ 
cẩm tại làng Hà Văn Trên (xã 
Canh Thuận, huyện Vân Canh) 
cho 31 học viên là hội viên phụ 
nữ thuộc Tổ liên kết dệt thổ cẩm 
chính thức hoạt động từ tối 9.3. 
Lớp dạy nghề do Hội LHPN xã 
phối hợp với Hội Khuyến học 
xã tổ chức, nhằm rèn luyện kỹ 
năng dệt cho hội viên, từ đó 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
thổ cẩm truyền thống tại làng.
 Ngày 10.3, Hội LHPN 

huyện Phù Mỹ tổ chức lễ nhận 
đỡ đầu em Đỗ Trần Như Ý (SN 
2017, ở khu phố Dương Liễu 
Đông, thị trấn Bình Dương) theo 
chương trình “Mẹ đỡ đầu” do 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
phát động (ảnh). 

7 tuổi đã trở thành huấn luyện viên yoga
Praanvi Gupta (7 tuổi) - ở Dubai - 
vừa được Tổ chức Guinness thế 
giới chứng nhận là giáo viên dạy 
yoga trẻ nhất thế giới. 

Praanvi hướng dẫn học viên tại Trung tâm Yoga Vedic.

Ảnh: Hội LHPN xã Phước An

Ảnh: Hội LHPN huyện Phù Mỹ

TIN VẮN

luyện, cô bé còn phải đảm 
bảo thời  gian học chính 
quy ở trường và các hoạt 
động nghệ thuật hay ngoại  
khóa khác. 

“Yoga là tình yêu và đam 
mê của tôi. Tôi rất vui vì đã 
vượt qua chương trình đào tạo 
giáo viên. Bây giờ, tôi có thể 
dạy cho bạn bè mình và những 
bạn nhỏ khác muốn học yoga”,  

Praanvi nói.
Praanvi đã lập kênh YouTube 

“LearningwithPraanvi” để 
truyền cảm hứng cho trẻ em 
đam mê yoga. “Trẻ em nên 
được khuyến khích tập yoga vì 
bộ môn này giúp phát triển tâm 
trí, tạo ra suy nghĩ tích cực, thói 
quen lành mạnh”, bà Priyanka 
Sengar cho biết.

(Theo phunuonline.com.vn)

Ý có hoàn cảnh khó khăn, 
bố mất sớm, mẹ đã lập gia đình 
khác. Em đang ở với ông nội 
tuổi cao, lại mắc bệnh ung thư. 

Mỗi tháng, Hội sẽ hỗ trợ em Ý 
300 nghìn đồng. 
 Ngày 10.3, Hội LHPN xã 

Phước An (huyện Tuy Phước) 
đã trao sinh kế cho 3 hội viên 
phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn 
(mỗi suất trị giá 750 nghìn 
đồng), nhằm tạo điều kiện giúp 
hội viên từng bước vượt khó 
(ảnh). 

Đây là hoạt động nằm trong 
kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ 
trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 
2023. D.NGỌC
 Chiều 10.3, phật tử và 

các sư chùa Huệ Nghiêm (TP Hồ 
Chí Minh) phối hợp với Hội CTĐ 
TP Quy Nhơn tặng 119 phần 
quà cho người khuyết tật, hộ 
khó khăn và học sinh nghèo, 
học giỏi trên địa bàn thành phố 
với tổng trị giá 77,8 triệu đồng. 
Ngoài ra, đoàn đã ủng hộ Quỹ 
Hội CTĐ TP Quy Nhơn 6 triệu 
đồng. NGỌC NGA
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Chung tay giúp trẻ 
mồ côi

Sáng 10.3, Ban Giám hiệu 
Trường Tiểu học số 2 Cát 
Minh (huyện Phù Cát) cùng 
thầy Trần Tấn Chiến - Chi hội 
trưởng Chi hội khuyến học 
của trường, vui mừng đón 
nhà hảo tâm đến thăm cậu học 
sinh mồ côi N.Q.K. (lớp 1A1). 

Cậu học sinh nhỏ thó, ốm 
yếu, nhút nhát chia sẻ: “Từ 
nhỏ đến giờ, con chưa nhìn 
thấy cha. Trước con ở với mẹ, 
bà cố và bà ngoại. Mẹ đau, 
nằm suốt trên giường, con rất 
thương nhưng không biết làm 
gì cho mẹ khỏe lại. Nhà ngoại 
khó khăn, bà con xóm giềng 
góp tiền giúp mẹ chữa bệnh, 
nhưng mẹ cũng chết đi. Con 
rất nhớ mẹ”. 

Nhà hảo tâm tặng K. vở, 
viết, sữa trị giá 600 nghìn 
đồng và trao khoản tiền hỗ 
trợ của tháng đầu tiên (500 
nghìn đồng/tháng).  Thầy 
Chiến cho biết, thầy cô và 
nhiều phụ huynh thương cậu 
học sinh mồ côi, đã góp tiền 
mua tặng em quần áo, sách 
vở, tết Nguyên đán vừa rồi 
cũng dành tặng Khánh một 
suất quà. 

Dịp Quốc tế phụ nữ 8.3 
vừa qua, các nhà hảo tâm 

Chung tay giúp trẻ mồ côi
Đỡ đầu, hỗ trợ, chăm lo cho trẻ mồ côi là 
việc làm nhân ái, ngày càng nhận được 
sự chung tay tích cực của cộng đồng. 
Hoạt động này sẽ hiệu quả hơn nếu hoàn 
cảnh của trẻ được thông tin kịp thời, 
rộng rãi.

Bà Cao Thị 
Kim Lan 
trao tiền 
hỗ trợ  
17 trẻ 
mồ côi 
năm học 
2022 - 2023. 
Ảnh: Hội Bảo 
trợ người 
khuyết tật và 
bảo vệ trẻ 
mồ côi tỉnh

trong tỉnh đã đến thăm hỏi, 
động viên, khích lệ, tặng quà 
và trao khoản hỗ trợ hằng 
tháng cho những trẻ em gái 
mồ côi. 

Ở TP Quy Nhơn, chiều 7.3, 
Hội CTĐ thành phố phối hợp 
với CLB người tình nguyện 
CTĐ thành phố đến khu phố 4 
(phường Bùi Thị Xuân) thăm 
sinh viên Trường ĐH Quy 
Nhơn Trần Thị Minh Nhàn. 
Hai chị em Nhàn nương tựa 
lẫn nhau sau khi cha, rồi mẹ 
lần lượt mất đi vì bệnh ung thư 
và Covid-19. Đứa em gái nhạy 
cảm bị rối loạn tâm lý, một 
mình Nhàn vừa học vừa làm 
thêm để trang trải cuộc sống 

của hai chị em. Vậy mà Nhàn 
chưa từng đầu hàng, luôn nỗ 
lực học tập, vừa được Trường 
ĐH Quy Nhơn đưa vào danh 
sách xét trao học bổng. 

“Hội CTĐ TP Quy Nhơn 
cùng CLB người tình nguyện 
CTĐ thành phố ủng hộ và vận 
động sự chung tay, hỗ trợ hai 
chị em Nhàn đều đặn mỗi 
tháng 3 triệu đồng từ tháng 
8.2022 đến nay, sau khi mẹ 
các em mất do Covid-19. Thời 
gian tới, chúng tôi dự kiến 
tìm kiếm công việc phù hợp 
và giới thiệu em của Nhàn (đã 
nghỉ học) vào làm”, ông Đặng 
Hữu Trung, Phó Chủ tịch Hội 
CTĐ TP Quy Nhơn, cho hay.

Thông tin kịp thời để 
nâng cao hiệu quả

Liên quan đến trẻ mồ côi, 
cùng với những chế độ trợ 
cấp, chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước, ngày càng có nhiều hội, 
đoàn thể, nhóm thiện nguyện 
và nhà hảo tâm đứng ra ủng 
hộ, vận động, tài trợ, đỡ đầu 
hằng tháng cho các em trong 
suốt thời gian học phổ thông, 
đại học, học nghề và cả giới 
thiệu việc làm có thu nhập ổn 
định. Hơn 5 năm nhận đỡ đầu 
trẻ mồ côi theo sự vận động 
của Hội Bảo trợ người khuyết 
tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, 
nhóm Hoa Hướng Dương từ 
một mình Giám đốc Công ty 

CP Thủy sản Bình Định Cao 
Thị Kim Lan nhận đỡ đầu đều 
đặn 11 trẻ mỗi năm đã lan tỏa 
sang hai người bạn, mỗi người 
hiện nhận nuôi 3 trẻ. Theo đó, 
17 học sinh khá, giỏi luôn yên 
tâm đến trường trong sự quan 
tâm, yêu thương của Nhà nước, 
cộng đồng, trong đó có các chị.

Qua khảo sát, hoạt động 
hỗ trợ, đỡ đầu hằng tháng trẻ 
mồ côi trong tỉnh luôn diễn ra 
đúng đối tượng. Các hội, đoàn 
thể, nhóm thiện nguyện chủ 
động liên hệ nhà hảo tâm đặt 
vấn đề tài trợ, hoặc nhà tài trợ 
chủ động liên hệ với đơn vị, tổ 
chức bày tỏ mong muốn làm 
việc thiện. Chỉ có băn khoăn 
là thông tin về trẻ mồ côi có 
lúc có nơi còn chưa được chia 
sẻ kịp thời, dẫn đến việc khi 
thông tin đến tai nhà hảo tâm 
thì số trẻ hiếu học đã bỏ học 
vì nhiều lý do.

Nhắc đến lần “tài trợ... hụt” 
trường hợp một học sinh lớp 8 
mồ côi cha mẹ ở huyện Phù Mỹ, 
một nhà hảo tâm ở Quy Nhơn 
còn tỏ ra rất luyến tiếc. Chị 
cho biết, em ấy học rất khá, thi 
vào lớp 10 đỗ trường công lập, 
nhưng nương nhờ nhà người 
quen buôn bán, kinh doanh. 

“Đến lúc tôi có thông tin 
thì em ấy đã nghỉ học nhiều 
tháng trước. Tôi cố gọi trực 
tiếp cho em, em bảo mình vừa 
xin được việc làm. Tôi đã rất 
đau lòng. Mong rằng, thông 
tin về những em mồ côi hiếu 
học như thế được quan tâm, 
chia sẻ nhanh nhất có thể, để 
sự tiếp sức cả về vật chất và 
tinh thần đạt được hiệu quả 
cao nhất”, nhà hảo tâm này 
chia sẻ.               KHÁNH HUÂN

(BĐ) - Thực hiện chính 
sách tín dụng ưu đãi theo 
Nghị quyết số 11/NQ-CP của 
Chính phủ về chương trình 
phục hồi và phát triển KT-XH, 
Phòng Giao dịch Ngân hàng 
CSXH huyện Vân Canh đã 
thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/
năm trong 2 năm 2022 - 2023 
theo hướng dẫn của Ngân 
hàng CSXH Trung ương, tỉnh 
đối với các khoản vay có lãi 
suất cho vay trên 6%/năm và 
được giải ngân trong giai đoạn 
2022 - 2023.

Đến ngày 31.12.2022, tổng 
dư nợ cho vay các chương trình 
tín dụng theo Nghị quyết số 
11/NQ-CP là 16,8 tỷ đồng, đạt 
100% kế hoạch giao. Trong đó, 
cho vay hỗ trợ tạo việc làm, 
duy trì và mở rộng việc làm 
với số tiền 8 tỷ đồng; cho vay 
nhà ở xã hội theo Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP về phát triển 
và quản lý nhà ở xã hội với số 
tiền 4,9 tỷ đồng. 

Đồng thời, cho vay đối với 

học sinh, sinh viên để mua máy 
vi tính, thiết bị học tập trực 
tuyến và trang trải chi phí học 
tập cho 73 lượt khách hàng, 
với dư nợ 900 triệu đồng; cho 
vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị 
định số 28/2022/NĐ-CP với số 
tiền 3 tỷ đồng. Thực hiện hỗ 
trợ lãi suất theo Nghị định số 
36/2022/NĐ-CP ngày 30.5.2022 
của Chính phủ với số tiền hơn 
1 tỷ đồng cho 1.883 khoản vay 
tại Ngân hàng CSXH giải ngân 
trong năm 2022.

Năm 2023, trên cơ sở tổng 
hợp nhu cầu vay vốn các 
chương trình tín dụng theo 
Nghị quyết số 11/NQ-CP, 
Phòng Giao dịch Ngân hàng 
CSXH huyện Vân Canh tiến 
hành rà soát đối tượng cho vay, 
hỗ trợ lãi suất, tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát đảm bảo 
công khai, minh bạch, đúng 
đối tượng thụ hưởng, đúng 
mục đích sử dụng vốn, tránh 
trục lợi chính sách.

N.MUỘI

(BĐ) - Theo Kế hoạch đào 
tạo nghề cho người lao động 
trên địa bàn huyện Tuy Phước 
năm 2023, huyện phấn đấu đào 
tạo nghề cho 500 người lao 
động trong năm nay. 

Đối tượng đào tạo thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 
thoát nghèo, người lao động 
có thu nhập thấp và người 
lao động có nhu cầu đào tạo 

nghề theo khảo sát của các địa 
phương. Ngành nghề đào tạo 
tập trung vào các nghề phù 
hợp với điều kiện phát triển 
kinh tế của địa phương; các 
nghề dễ tìm kiếm việc làm, 
tự tạo việc làm, thu hút lao 
động. Bên cạnh các nghề 
nông nghiệp, cần tập trung 
một số ngành nghề thuộc lĩnh 
vực phi nông nghiệp nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu lao động của địa phương 
như: May công nghiệp; Chăm 
sóc sắc đẹp; Hàn điện, điện 
dân dụng; Kỹ thuật chế biến 
món ăn...

Đến cuối năm 2023, huyện 
Tuy Phước phấn đấu đạt tỷ lệ 
lao động có việc làm sau khi 
học nghề trên 80%.

AN PHƯƠNG

(BĐ) - Trong ngày 14 và 
15.3, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Bình Định (Sở LĐ-TB&XH) 
sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị liên quan tổ chức 
phiên giao dịch việc làm lưu 
động tại huyện Vĩnh Thạnh và 
huyện Tây Sơn. 

Cụ thể, phiên giao dịch 
việc làm lưu động tại huyện 

Vĩnh Thạnh diễn ra sáng 14.3 
tại UBND xã Vĩnh Thịnh. 
Phiên giao dịch việc làm lưu 
động tại huyện Tây Sơn diễn 
ra vào sáng 15.3 tại UBND xã  
Tây Phú. 

Người lao động tại địa 
phương có thể tham gia phiên 
giao dịch để được Trung tâm 
thông tin về tình hình lao 

động, các hoạt động đào tạo 
nghề, tuyển dụng lao động và 
xuất khẩu lao động; nhu cầu 
tuyển dụng cụ thể của đại diện 
một số công ty, DN. Cùng với 
đó là các hướng dẫn liên quan 
đến đăng ký học nghề, việc 
làm, bảo hiểm thất nghiệp, 
xuất khẩu lao động…          

 AN KHANG

VÂN CANH: 

Triển khai cho vay, hỗ trợ lãi suất 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

TUY PHƯỚC:

Phấn đấu đào tạo nghề cho 500 lao động 
trong năm 2023

Sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động 
tại huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn



BĐ) - Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 
10.3, CA huyện Phù Cát tiến hành giữ 
người trong trường hợp khẩn cấp đối 
với Nguyễn Hữu Nhật (SN 1999, ở  
xã Cát Tường, huyện Phù Cát), là đối 
tượng trực tiếp gây ra vụ cướp giật tài 
sản tại thị trấn Ngô Mây (huyện Phù 
Cát) 1 ngày trước đó.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 9.3, tại 
đường Lê Thánh Tôn nối dài (thuộc 
khu phố An Thọ, thị trấn Ngô Mây),  
1 thanh niên bịt khẩu trang điều khiển 
mô tô ép sát, giật túi xách của 2 phụ nữ 
đi xe đạp điện. Ngay sau khi tiếp nhận 
tin báo, CA huyện tiến hành các biện 
pháp nghiệp vụ khoanh vùng, sàng lọc 
đối tượng và xác định Nhật là thủ phạm 
gây ra vụ việc trên. 

Q.THÀNH
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Bình Định

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

Ngày 9.3, Đội CSGT - Trật tự (CA TP 
Quy Nhơn) tổ chức tuần tra lưu động 
vào khung giờ sau giờ tan học buổi trưa 
tại một số tuyến đường nội thành Quy 
Nhơn. Qua đó, đã phát hiện, xử lý gần 
chục trường hợp là học sinh vi phạm 
giao thông. Khoảng 11 giờ 40 phút, tại 
đường Nguyễn Tất Thành, tổ công tác 
phát hiện 2 học sinh đang lưu thông 
bằng xe máy có dung tích xilanh 50 cm3, 
không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ 
tín hiệu đèn giao thông. 

Tiếp đó, tại đường Nguyễn Huệ, tổ 
công tác phát hiện 2 học sinh điều khiển 
phương tiện chạy hàng ngang, không 
đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy 
định. Đáng nói, khi lực lượng tiến hành 
dừng phương tiện theo quy định, thông 
báo lỗi vi phạm, có học sinh còn cố tình 
khai sai tên trường. “Tại em sợ bị hạ 
hạnh kiểm nên nói đại tên trường”, học 
sinh vi phạm trình bày. 

Tối 24.2, lực lượng CSGT tuần tra tại 
một số tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện 
Tuy Phước, Phù Cát; phát hiện, xử lý gần 
20 trường hợp thanh thiếu niên (TTN) vi 
phạm các quy định của Luật Giao thông 
đường bộ. Trong đó, nhiều trường hợp 
TTN vi phạm lỗi kết hợp, như T.T.T.  
(15 tuổi, ở huyện Phù Cát) tuy không có 
bằng lái xe mô tô nhưng vẫn điều khiển 
phương tiện, chở theo 2 bạn tham gia giao 
thông; cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm. 

“Em chỉ biết đề máy, lên ga là đi; 
đường vắng đi nhanh, đông người thì 
giảm lại; xử lý các tình huống trong quá 
trình tham gia giao thông thế nào cho 

Hơn 15 năm gắn bó với “nghiệp” 
cứu hỏa, thiếu tá Phan Thanh An, Phó 
đội trưởng Đội chữa cháy trung tâm 
của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (CA 
tỉnh) luôn tận tâm với nghề, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, cứu sống được hàng 
chục người, tham gia dập tắt hàng trăm 
đám cháy lớn nhỏ.

Gần đây nhất, ngày 10.2, thiếu tá 
Phan Thanh An cùng đồng đội dập tắt 
đám cháy lớn tại 1 ki ốt trong Cảng cá 
Quy Nhơn, cứu 1 người thoát chết. Thời 
điểm đó, khi thiếu tá An vừa huấn luyện 
các chiến sĩ trẻ hoàn thành bài tập chữa 
cháy thì kẻng báo cháy đánh liên hồi. 
Nhận thông tin từ trực ban đơn vị, ngay 
lập tức anh cùng 20 chiến sĩ lên xe chữa 
cháy xuất phát đến địa điểm báo cháy. 

Khi đó, đám cháy đã bùng phát dữ dội, 
khói đen khét lẹt mùi nhựa, xốp bao trùm 
một khu vực khá rộng rất khó thở. Các anh 
dùng thiết bị chuyên dùng cắt cửa ki ốt  
số 8, phun nước vào bên trong để dập lửa.

Cùng thời điểm, thiếu tá An cùng 
tổ cứu nạn mặc áo chống nóng chuyên 
dụng băng qua khói lửa tiến vào bên 
trong tìm kiếm người bị mắc kẹt. Tranh 
thủ từng phút từng giây, chạy đua với 
thời gian, anh cùng đồng đội đã đưa 
được 2 thanh niên ra ngoài. Anh khẩn 
trương hô hấp nhân tạo cho các nạn 

Tuyên truyền về 
ANTT phù hợp với 
từng địa bàn

(BĐ) - CA tỉnh đã ban hành công 
văn về việc thực hiện một số công tác 
trọng tâm xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) 
năm 2023.

Theo đề nghị của CA tỉnh, công tác 
tuyên truyền các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước liên quan đến công tác 
bảo đảm ANTT; âm mưu, phương 
thức, thủ đoạn hoạt động của các 
thế lực thù địch, phản động và các 
loại tội phạm khác phải được tổ chức 
thường xuyên, bằng nhiều hình thức 
khác nhau phù hợp với đặc điểm của 
từng địa bàn. 

Trong năm, các cơ quan, DN, cơ sở 
giáo dục tổ chức ít nhất 1 buổi tuyên 
truyền bằng hình thức trực tiếp có mời 
báo cáo viên của lực lượng chức năng 
tham gia tuyên truyền (CA, Quân đội, 
Ban Tuyên giáo...). Nội dung tuyên 
truyền tập trung vào các chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT 
và xây dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ ANTQ, về âm mưu, phương thức, 
thủ đoạn hoạt động của các tổ chức 
phản động lưu vong, các tà đạo và các 
loại tội phạm khác nổi lên trong thời 
gian gần đây, các biện pháp phòng 
ngừa tội phạm... 

Đối với công tác xây dựng mô hình 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các 
cơ quan, DN, cơ sở giáo dục đã có mô 
hình thì tổ chức sơ kết, củng cố, kiện 
toàn hồ sơ mô hình theo Hướng dẫn  
số 69/HD-CAT-PV05 ngày 11.1.2023 của 
Giám đốc CA tỉnh về xây dựng, nhân 
rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối 
cơ quan, DN, cơ sở giáo dục. Việc tổ 
chức sơ kết có thể bằng văn bản hoặc tổ 
chức hội nghị.                                 M.LÂM

Bắt giữ đối tượng 
cướp giật tài sản

Tăng cường xử lý học sinh 
vi phạm giao thông

Không đội mũ bảo hiểm, không bằng 
lái, vượt đèn đỏ, chở quá số người 
quy định, phóng nhanh vượt ẩu… là 
những lỗi vi phạm chủ yếu khi tham 
gia giao thông của nhiều học sinh các 
trường phổ thông. 

an toàn thì em không rõ”, T. nói trong 
lúc đợi người nhà đến để xử lý vi phạm. 

Trên thực tế, nhiều vụ TNGT nghiêm 
trọng xảy ra do TTN, học sinh khi tham 
gia giao thông không chấp hành đúng các 
quy định của pháp luật, trong đó chủ yếu 
là chở quá số người quy định, không đội 
mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ quy định, 
lạng lách đánh võng, vượt sai quy định. 

Điển hình là vụ TNGT xảy ra ngày 
24.12.2022 tại đường Xuân Diệu (phường 
Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn). Anh 
L.V.L. (SN 1981, ở tỉnh Phú Yên) điều 
khiển mô tô đi trên đường Xuân Diệu 
theo hướng ngã 5 Ngô Mây đến tượng 
đài Chiến Thắng; xảy ra va chạm với  
mô tô do N.L.N.A. (SN 2008,) điều 
khiển, chở K.A.T. (SN 2005) và N.N.B.T. 
(SN 2007, cùng ở TP Quy Nhơn, là học 
sinh THPT) đi hướng ngược lại, va chạm 
vào ô tô đi cùng chiều. Hậu quả 3 xe hư 

hỏng, 1 người tử vong. 
Theo thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó 

trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh), nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến TNGT ở lứa tuổi 
TTN, học sinh là non yếu về kỹ năng 
điều khiển phương tiện khi tham gia 
giao thông, cố tình không chấp hành 
Luật Giao thông đường bộ. Trong quá 
trình tham gia giao thông thường xuyên 
lạng lách, đánh võng, dễ dẫn đến các vụ 
TNGT gây hậu quả nghiêm trọng. 

“Lực lượng CA sẽ tăng cường kiểm 
soát giao thông nhiều khung giờ trên 
nhiều tuyến đường, chú trọng đối tượng 
TTN, học sinh để kiểm tra, xử lý. Phối 
hợp với CA các xã, phường, thị trấn mời 
phụ huynh các em vi phạm lên làm việc, 
vừa xử lý vừa tuyên truyền giáo dục, tạo 
thói quen không giao phương tiện cho 
người không đủ điều kiện điều khiển”, 
thượng tá Hoài cho biết.             KIỀU ANH

Đội CSGT - Trật tự (CA TP Quy Nhơn) xử lý một trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia 
lưu thông trên đường.                                                                                                                                                                   Ảnh: K.A 

Đội phó cứu hỏa tận tâm với nghề

nhân rồi chuyển ngay đến bệnh viện 
tiếp tục cứu chữa. Hơn 10 phút kể từ 
khi những người lính chữa cháy tiếp 
cận hiện trường, vụ hỏa hoạn đã được 
dập tắt hoàn toàn. 

Tinh thần làm việc khẩn trương, tích 
cực của lực lượng chữa cháy, trong đó 
có thiếu tá Phan Thanh An để lại ấn 
tượng sâu sắc trong lòng người dân 
chứng kiến. Bà Nguyễn Thị Phượng, 
tiểu thương ở chợ cá, chia sẻ: “Khi phát 
hiện đám cháy, bà con ở đây cứu chữa 

ban đầu nhưng đành bất lực 
vì lửa quá lớn, khói độc mù 
mịt không thể tiến lại gần. Khi 
lính chữa cháy chuyên nghiệp 
đến thì các anh xử lý nhanh 
gọn, khẩn trương, nhịp nhàng, 
dập tắt đám cháy và đưa 
được người từ trong khói lửa  
ra ngoài”. 

2 nạn nhân bị kẹt trong đám 
cháy là anh Đ.C.C. (SN 1996, 
ở TP Quy Nhơn) và anh A Hà 
(SN 2000, ở huyện Đắk Glei, 
tỉnh Kon Tum). Trong đó, anh 
A Hà được cứu sống, còn anh 
C. không qua khỏi vì bị bỏng 
quá nặng và ngạt khói độc.

Với bổn phận là lính 
PCCC&CNCH, thiếu tá Phan 

Thanh An xác định phải luôn nỗ lực 
rèn luyện sức khỏe dẻo dai, hoàn thiện 
kỹ năng để có thể xử lý mọi tình huống 
trong thời gian sớm nhất. 

“Đồng chí An luôn dũng cảm, mưu 
trí xông pha vào nơi nguy hiểm, xử lý sự 
việc nhanh gọn, hiệu quả; là tấm gương 
để đồng chí, đồng đội, nhất là các chiến sĩ 
trẻ học tập, noi theo”, thượng tá Nguyễn 
Hoàng Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh), cho biết.

MINH NGỌC

Thiếu tá Phan Thanh An (ngoài cùng bên trái) đang nỗ lực 
hô hấp nhân tạo cho một nạn nhân.                                    Ảnh: M.N

Đối tượng 
Nhật tại 
cơ quan 
CA. 
Ảnh: 
CA huyện 
Phù Cát
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SAY MÊ CỐNG HIẾN
● Vì sao chị chọn nghiên cứu 

ứng dụng - ngành khó và vất vả? 
Lĩnh vực nào được chị xem là 
trọng tâm?

- Tôi chọn nghiên cứu ứng 
dụng vì mong muốn đóng góp 
phần nhỏ sức mình để giúp đỡ 
người dân và địa phương. Điều 
này đã nung nấu từ khoảng năm 
2004, lúc tôi bắt đầu học cao học. 
Khi đó, IoT, AI, thực tế ảo… đều 
khá mới lạ nhưng tôi tin những 
lĩnh vực hiện đại, hướng đến 
tương lai như vậy có tiềm năng 
phát triển lâu dài, sâu rộng.

Tôi đã “khoanh vùng” việc 
ứng dụng những kiến thức 
trên vào y khoa, giáo dục, nông 
nghiệp - những lĩnh vực gần 
gũi nhất trong đời sống, tạo ra 
những phần mềm hữu ích, phục 
vụ tốt hơn cho người dân. 

Chẳng hạn, đề tài đầu tiên tôi 
thực hiện năm 2014 là “Nghiên 
cứu xây dựng hệ thống quản 
lý lưu trữ và khai thác dữ liệu 
chẩn đoán hình ảnh”, xây dựng 
bộ công cụ về xử lý, tính toán, 
tạo nên hệ thống lưu trữ toàn 
bộ dữ liệu hình ảnh, giúp bác 
sĩ chẩn đoán nhanh hơn, bệnh 
nhân cũng tiết kiệm được chi 
phí, thời gian khám chữa. Hệ 
thống này đã được triển khai 
tại TTYT TX An Nhơn, Bệnh 
viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, 
BVĐK các tỉnh: Phú Yên, Gia 
Lai, Bình Phước…

Về nông nghiệp, tôi đã phát 
triển các đề tài như hệ thống 
quản trị và sản xuất bò sinh sản, 
nghiên cứu về GIS trong quản lý 
nông nghiệp, hệ thống quản lý 
nhà yến thông minh…

Về giáo dục, nổi bật là phần 
mềm quản lý và tổ chức thi trực 
tuyến đang được áp dụng tại 
Trường ĐH Quy Nhơn.

● Đâu là nguồn cảm hứng 
của chị để cho ra đời nhiều đề 
tài đến vậy?

- Tôi cho rằng, đã theo ngành 
này thì phải luôn suy nghĩ cách 
giải quyết nhu cầu thiết yếu 
của người dân. Do đó, tôi quan 
sát, góp nhặt từ đời sống và 
đặt ra câu hỏi, nếu mình làm 
được điều đó thì sẽ có bao nhiêu 
người được hưởng lợi. 

Ví dụ, tôi nhận thấy ngày 
càng nhiều trường hợp mắc 
bệnh gan, trong đó có bố tôi. 
Vốn ở quê, nhà không khá giả 
nên mỗi lần vào thành phố 
khám, gia đình tôi phải lo lắng 
nhiều vấn đề. Tôi nghĩ đến 
những người dân có điều kiện 
sống hạn chế, nếu chẳng may 
mắc bệnh thì việc lên bệnh viện 
tuyến trung ương để chẩn đoán, 

TS LÊ THỊ KIM NGA:

Khát khao cống hiến
lớn hơn tất thảy !

Gần 10 năm gắn bó với sự nghiệp nghiên cứu, TS Lê Thị Kim Nga (giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN, Trường ĐH Quy Nhơn) luôn mong muốn tạo ra những sản phẩm hiện đại, có tính ứng 
dụng cao, phục vụ tốt hơn cho đời sống. “Kim chỉ nam” ấy giúp chị nuôi dưỡng đam mê, vượt nhiều khó khăn để tiếp tục 
hành trình khám phá khoa học.

điều trị sẽ rất khó khăn.
Nghĩ là làm, tôi đã nghiên 

cứu, cho ra đề tài “Nghiên cứu 
xây dựng mô hình gan, xác định 
thể tích và phát hiện bất thường 
của vùng gan theo chỉ định dựa 
trên hình ảnh y khoa chụp cắt 
lớp vi tính (CT) ổ bụng”, hỗ trợ 
việc cấy ghép gan, phục vụ tốt 
hơn cho cả bác sĩ và bệnh nhân.

● Trong nghiên cứu, chị có 
những nguyên tắc nào?

- Đầu tiên là tính thực tiễn, 
hiệu quả, phải có định hướng 
chuyển giao công nghệ, có 
lợi ích thực sự thì mới triển 
khai chứ không chỉ là “lý 
thuyết suông”.

Chẳng hạn, với mong muốn 
đưa ra giải pháp cho việc gỡ thẻ 
vàng của Ủy ban châu Âu, tôi 
đang ấp ủ đề tài xây dựng hệ 
thống giám sát việc khai thác 
thủy sản, góp phần giảm thiểu 
tình trạng đánh bắt thủy hải sản 
bất hợp pháp. Hệ thống làm 
việc bằng cách phối hợp giữa 
các thiết bị như cân điện tử, hệ 
thống nhận diện con tàu, các 
loại cá, quản lý thời gian ra vào 
cảng của tàu thuyền; giúp giảm 
bớt việc ghi chép của người dân 
và đơn vị quản lý. Các bên có 
thể theo dõi hệ thống này từ xa 
thuận tiện, dễ dàng.

Thứ hai, tôi yêu cầu bản 
thân đã làm thì phải nỗ lực làm 
tốt hơn nữa, đã sử dụng ngân 
sách làm đề tài phải làm đúng, 
làm tốt, tránh lãng phí. Phải 
tận dụng tối đa mọi nguồn 
lực để phục vụ cho công tác 
nghiên cứu.

Với khát khao đó, tôi chấp 
nhận đối diện với khó khăn, thử 
thách. Tôi hiểu rằng, bất kỳ ai làm 
giáo dục đều phải tự học thật kỹ, 
thật sâu để có kiến thức mới, đem 
lại tri thức cao hơn cho học trò, 
đồng thời áp dụng hiểu biết đó 
vào nghiên cứu, cho ra đời nhiều 
sản phẩm thông minh, hữu ích.

● Chị nghĩ gì trước định kiến 
về giới trong nghiên cứu?

- Đâu đó vẫn còn định kiến 
năng lực của phụ nữ luôn kém 
hơn nam giới, trong giới nghiên 
cứu cũng vậy. Tôi xác định đã 
bước vào con đường này phải 
cạnh tranh ngang bằng với nam 
giới về trí lực, hiệu quả công 
việc, chứ không “vin” vào giới 
tính để mong chờ một “đãi ngộ” 
nào cả. Tôi xem đó là động lực 
để mình học hỏi, phát triển từng 
ngày; định kiến là thử thách chứ 
không phải lý do để tôi bỏ cuộc.

KHÔNG QUÊN 
THIÊN CHỨC

Bên cạnh những thành tựu 
nhất định trong công việc, TS Lê 
Thị Kim Nga còn là một người vợ, 
người mẹ trách nhiệm với gia đình. 

● Chị có bí quyết gì để tổ ấm 
luôn hạnh phúc, hòa thuận?

- Ngày thường, tôi vô cùng 
bận rộn, thậm chí có những hôm 
không kịp chăm chút bữa cơm 
cho gia đình. Thế nên, để “bù 
đắp” cho những thiếu sót ấy, tôi 
dành trọn 2 ngày cuối tuần để 
toàn tâm toàn ý thực hiện thiên 
chức của người phụ nữ. 

Tôi học cách nấu những món 
người thân yêu thích, dành thời 
gian mỗi tối trước khi đi ngủ 
để trò chuyện, nghe con chia sẻ 
chuyện bạn bè, trường lớp. Điều 
đó càng quan trọng hơn khi con 
út của tôi đang ở độ tuổi dậy 
thì. Con nhạy cảm và dễ áp lực, 
tự ti với những thành quả làm 
việc, nghiên cứu của cha mẹ. Tôi 
cùng chồng lựa lời giải thích cho 
con hiểu rằng cha mẹ mong con 
phấn đấu và nỗ lực vì đam mê, 
không bị trói buộc bởi những 
thành tích, con số.

● Theo chị, người phụ nữ hiện 
đại cần có những yếu tố gì để vừa 
thành công trong công việc, vừa 
hạnh phúc trong cuộc sống?

- Không có thước đo hay 
chuẩn mực nào có thể đo đếm 
hạnh phúc của một người. Với 
tôi, người phụ nữ cần có những 
yếu tố cơ bản là tự tin vào trí tuệ, 
giữ tâm luôn sáng khi theo đuổi 
đam mê và kỹ năng cân bằng. 

Người phụ nữ sẽ cảm thấy 
hạnh phúc và đủ đầy khi tin 
vào bản thân mình và biết cân 
bằng giữa công việc và cuộc 
sống, không vì trách nhiệm xã 
hội mà bỏ quên nghĩa vụ làm 
vợ, làm mẹ.

● Xin cảm ơn chị!

DƯƠNG LINH (Thực hiện)

ĐỐI DIỆN THỬ THÁCH
● Trong suốt quá trình nghiên 

cứu, các nhà khoa học, nhất là 
nhà khoa học nữ phải đối mặt với 
những khó khăn nào?

- Các nhà khoa học gặp một 
số khó khăn chung như hạ tầng, 
thiết bị máy móc còn phần nào 
hạn chế, môi trường thử nghiệm 
và sự phối hợp giữa các bên liên 
quan chưa thật sự hiệu quả. 

Cụ thể, muốn tạo ra đề tài có 
thể ứng dụng vào lĩnh vực nào 
thì cần nắm kiến thức ở lĩnh vực 
đó. Nhà khoa học có giỏi mấy 
cũng không thể nắm chắc các từ 
chuyên môn của những bác sĩ, 
kỹ sư… Do vậy, chúng tôi cần 
tự tìm hiểu, đồng thời có sự trợ 
giúp của các chuyên gia trong 
từng lĩnh vực cụ thể.

Bên cạnh đó, những nhà 
nghiên cứu nữ như tôi sẽ vất vả 
hơn nam giới đôi chút vì ngoài 
đam mê còn phải chăm lo gia 
đình, người thân. Những chị em 
có con nhỏ lại càng khó khăn 
hơn khi vừa “nóng ruột” lo cho 
con, vừa không thể bỏ bê công 

việc. Tôi đã từng ở Khánh Hòa 
3 tháng liền để thu thập dữ liệu, 
nắm bắt nghiệp vụ khai thác 
thủy sản, phục vụ việc nghiên 
cứu. Nhớ chồng, thương con lắm 
nhưng đành cố gắng làm xong 
việc thật sớm để được trở về với 
mái ấm nhỏ của mình, chứ không 
thể bỏ dở, lơ là công việc.

● Trước những khó khăn như 
vậy, có khi nào chị nghĩ đến việc 
chuyển sang công việc khác nhẹ 
nhàng hơn?

- Có chứ! Vừa đi dạy, nghiên 
cứu cùng việc chịu trách nhiệm 
cho Viện Nghiên cứu Ứng 
dụng KH&CN của trường 
(hiện đang hoạt động theo cơ 
chế tự chủ) ít nhiều khiến tôi 
thấy mệt mỏi, chạnh lòng. 
Nhưng cuối cùng, khát khao 
cống hiến lại lớn hơn tất thảy! 
Tôi nỗ lực đến cùng vì hướng 
đến tương lai trí tuệ Việt sẽ tạo 
ra được những máy móc, thiết 
bị hiện đại phục vụ người Việt; 
thay vì tiêu tốn hàng triệu đô cho 
những thiết bị nhập ngoại.

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu của TS Lê Thị Kim Nga 
được ứng dụng vào thực tế: Hệ thống quản lý tiêm chủng (2019), 
Hệ thống nhận dạng khuôn mặt AI (2019 - 2020), Phần mềm quản 
lý và tổ chức thi trực tuyến (2021), Ứng dụng công nghệ thực tế ảo 
trong bảo tàng (2019 - 2021), Nghiên cứu xây dựng mô hình gan, xác 
định thể tích và phát hiện bất thường của vùng gan theo chỉ định 
dựa trên hình ảnh y khoa chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng (2022)…

Với những đóng góp tích cực, TS Lê Thị Kim Nga được tặng 
danh hiệu Trí thức tiêu biểu về KH&CN tỉnh lần thứ II, năm 2018; 
Giải khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 
2017 và 2022…

TS Lê Thị Kim Nga trao đổi, hướng dẫn các thành viên của Viện Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN (Trường ĐH Quy Nhơn) 
thực hiện dự án khoa học.                                              Ảnh: D.LINH
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Bình Định

XEM - NGHE - ĐỌC

Ngày 11.3, tại Hà Nội, Nhà 
xuất bản Chính trị Quốc gia 
Sự thật phối hợp với Hội Khoa 
học Lịch sử Việt Nam tổ chức 
tọa đàm ra mắt sách Công cuộc 
trung hưng đất nước của họ Khúc 
cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong 
lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Chủ trì tọa đàm, GS-TSKH 
Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch 
Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam nhấn mạnh, cuốn sách 
đánh giá, làm rõ hơn nữa vị 
trí, vai trò của Tam Khúc chúa 
trong buổi đầu xây dựng nền 
tự chủ với nghệ thuật chính 
trị, quân sự, ngoại giao xuất 
sắc, mềm mỏng, khôn khéo để 
tránh sự đối đầu với các vương 
triều phong kiến phương Bắc, 
tranh thủ thời gian xây dựng 
lực lượng phòng thủ đất nước. 
Chia sẻ tại tọa đàm, Phó Giám 
đốc Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài 
Anh nêu rõ: Trong tiến trình 

lịch sử đấu tranh lâu dài và 
gian khổ của bao thế hệ người 
Việt nhằm giành lại nền độc lập 
cho Tổ quốc, tự do cho nhân 
dân, Tam Khúc chúa đã có công 
rất lớn trong việc kết thúc hơn 
1.000 năm Bắc thuộc với nghệ 
thuật chính trị, quân sự, ngoại 
giao xuất sắc.

Cuốn Công cuộc trung hưng 
đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ 
IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân 
tộc Việt Nam do TS Khúc Minh 
Tuấn chủ biên bên cạnh việc 
tổng hợp, biên tập các bài viết 
tôn vinh vai trò và công lao 
của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, 
nhất là cuộc cải cách mang tinh 
thần độc lập dân tộc được tiến 
hành dưới thời Khúc Hạo và 
Khúc Thừa Mỹ, có nhiều bài 
viết triển khai hướng nghiên 
cứu chuyên sâu, đánh giá thỏa 
đáng hơn vai trò của Khúc 
Thừa Mỹ.

(Theo SGGP)

Tọa đàm ra mắt sách về công cuộc 
trung hưng đất nước của họ Khúc l Khóa chặt cửa nào 

Suzume, phim hoạt hình, phiêu 
lưu do 
Nhật Bản 
sản xuất. 
Phim là câu 
chuyện khi 
Suzume - 
một cô gái 
17 tuổi, mồ 
côi mẹ từ 
bé, vô tình 
gặp Souta, 

một sinh viên năm cuối bí ẩn 
đột nhiên xuất hiện ở Kyushu. 
Souta tiết lộ “tôi đang tìm 
những cánh cửa kỳ ảo rải rác 
khắp nơi, khi mở ra chúng sẽ 
hủy diệt bất kì ai đến gần, nếu 
chúng cùng nhau mở toang, 
thế giới sẽ bị hủy diệt khi không 
còn thời gian nữa”. Để giúp mọi 
người tránh được thảm họa, họ 
buộc phải tìm thấy và đóng hết 
những cánh cửa kia. Suzume và 
Souta đi cứu thế giới nhưng qua 
đó họ đối diện với tổn thương 
của mình, xoa dịu nó, chữa lành 
nó và tự mình trưởng thành. 

l Bật tình yêu lên là một 
sáng tác mới của Tăng Duy Tân, 
do chính anh và Hòa Minzy 
trình bày. Là một ca khúc trẻ 
trung, tươi tắn, Bật tình yêu lên 
có thể tiếp thêm cho người 
nghe năng lượng tích cực, nhìn 
thấy niềm vui từ những gì thân 
thuộc rất gần, rất giản dị, không 
một chút xa xôi. Năm 2022, 

Tăng Duy Tân được khán giả 
nhận xét là “hiện tượng mới của 
làng nhạc” qua bản hit Bên trên 
tầng lầu. Có thể nói lần kết hợp 
đầu tiên với Hòa Minzy ở Bật 
tình yêu lên là một thành công 
khá lớn, khi ca khúc giữ vị trí 
thứ 2 tại Top Vietnamese Songs 
của Billboard Vietnam đã 2 tuần 
liên tiếp.

l Nguyễn Trãi. Là một tập 

trong bộ sách Lịch sử Việt Nam 
bằng tranh, với cách kể chuyện 
súc tích, ngắn gọn, hấp dẫn 

và có hệ 
thống qua 
những 
chi tiết 
chọn lọc 
kỹ lưỡng, 
khoa học, 
minh 
họa bằng 
những 
bức tranh 

đẹp, bạn đọc sẽ có được sự 
hình dung vừa khái quát, vừa 
đầy đủ về danh nhân văn hóa 
Nguyễn Trãi. Trong thắng lợi của 
nghĩa quân Lam Sơn, không thể 
không nhắc đến Nguyễn Trãi. 
Tham gia nghĩa quân Lam Sơn, 
ông trở thành mưu sĩ, đất nước 
hòa bình, ông trở thành công 
thần. Tuy nhiên, năm 1442, ông 
cùng toàn gia tộc bị tru di tam 
tộc trong vụ án Lệ Chi viên. Mãi 
đến năm 1464, vua Lê Thánh 
Tông mới xuống chiếu giải oan 
cho ông. ĐÔNG A

PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2021 - 2026:

Nâng cao chất lượng  
đời sống nhân dân

Quán triệt sâu sắc quan điểm  “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội”, toàn tỉnh ta tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất 
lượng thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2026”.

Theo bà Huỳnh Thị Anh 
Thảo, Phó Giám đốc Sở 
VH&TT, kế hoạch triển khai 
thực hiện Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” (dưới đây viết 
tắt là Phong trào) trên địa bàn, 
tỉnh ta phấn đấu đến năm 2026 
sẽ có 80% người dân được nâng 
cao mức hưởng thụ và tham gia 
các hoạt động văn hóa, bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống; 100% cấp huyện 
hoàn thiện thiết chế trung tâm 
VH&TT theo quy định; 80% 
khu dân cư giữ vững danh 
hiệu văn hóa, tiêu biểu; 80% 
cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn 
văn hóa… 

Để hiện thực hóa mục tiêu 
đó, Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh 
xác định: Xây dựng môi trường 
văn hóa lành mạnh ở từng gia 
đình, nhà trường, cộng đồng 
dân cư, trong các cơ quan, đơn 
vị, DN là động lực, đột phá 
thúc đẩy phát triển KT-XH. Xây 
dựng môi trường văn hóa trên 
không gian mạng, đời sống văn 
hóa vui tươi, an toàn ở địa bàn 
dân cư, gia đình no ấm, tiến bộ, 
hạnh phúc; tập trung phát triển 
đa dạng các loại hình, CLB về 
văn hóa, thể thao cơ sở; phát 
huy tính tự quản và vai trò của 
hương ước, quy ước thôn, làng, 
khu phố trong xây dựng, giáo 
dục tư tưởng, đạo đức và nếp 
sống khu dân cư, làm nòng cốt 
để xây dựng đời sống văn hóa 
cơ sở... 

Huyện Tuy Phước là địa 

phương tiêu biểu thực hiện 
Phong trào. Từ năm 2021 đến 
nay, huyện tiếp tục triển khai 
đồng bộ, sâu rộng nhiều phong 
trào thi đua xuống cơ sở, như: 
Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới nâng cao; thị 
trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 
thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị, 
DN đạt chuẩn văn hóa... Ông 
Huỳnh Thanh Trang, Trưởng 
Phòng VH&TT huyện Tuy 
Phước, chia sẻ: “Quan điểm của 
huyện khi thực hiện Phong trào 
là lấy sự thụ hưởng của người 
dân làm thước đo thành công. 
Do đó, khi các xã, thị trấn xây 
dựng các thiết chế văn hóa, thể 

thao, mục đích đầu tiên hướng 
đến là phục vụ, đem lại lợi ích 
hưởng thụ cho bà con”. 

Đến nay, toàn huyện Tuy 
Phước có 11/11 nhà văn hóa - 
khu thể thao xã (đạt tỷ lệ 100%) 
và có 91/91 Nhà văn hóa thôn - 
khu thể thao thôn được các 
địa phương đưa vào sử dụng 
khai thác phục vụ công tác 
tuyên truyền, phổ biến các nghị 
quyết, chủ trương, đường lối 
của đảng, chính sách, pháp luật 
của nhà nước. Đồng thời, đảm 
bảo tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao, vui 
chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa tinh thần, 

nâng cao thể chất của người 
dân, góp phần thiết thực xây 
dựng gia đình, thôn, khu phố 
đạt chuẩn văn hóa…

Đơn cử, ở xã Phước Sơn, 
đến nay địa phương này đã 
xây dựng, đưa vào sử dụng 4 
sân bóng đá và bóng chuyền, 2 
hồ bơi. Ông Nguyễn Đình Giới, 
Phó Chủ tịch UBND xã Phước 
Sơn, cho biết thêm: “Để tạo điều 
kiện cho người dân thụ hưởng 
các hoạt động văn hóa, thể thao 
nâng cao thể chất, trong năm 
2023, xã đã mua sắm và trang 
bị 70 dụng cụ tập luyện TDTT 
ngoài trời, chủ yếu bố trí ở Nhà 
văn hóa - khu thể thao thôn và 

công viên xã. Tại các thiết chế 
này, địa phương còn tổ chức 
thường xuyên các hoạt động 
văn hóa, thể thao, trong đó có 
hô hát bài chòi, thi đấu bóng 
đá, bóng chuyền, biểu diễn võ 
thuật, văn nghệ... Ngoài nguồn 
ngân sách của địa phương, địa 
phương còn huy động một số 
nguồn từ DN, tổ chức, cá nhân 
trong việc xây dựng, phát triển 
hệ thống thiết chế văn hóa - thể 
thao ở cơ sở”.

Với sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội, 
nhiều hoạt động thi đua của 
Phong trào được các cấp, ngành 
và địa phương trong tỉnh triển 
khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa 
mạnh mẽ trong cộng đồng. 
Đến nay, toàn tỉnh có gần 388 
nghìn hộ được công nhận gia 
đình văn hóa; 1.095 khu dân cư 
được công nhận danh hiệu làng 
văn hóa, thôn văn hóa, khu phố 
văn hóa. Phong trào cơ quan, 
đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa 
được các cơ quan, đơn vị, DN 
trên địa bàn tỉnh tăng cường 
hưởng ứng. Bên cạnh việc 
hướng dẫn đăng ký thi đua, 
Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh 
còn tổ chức liên hoan văn hóa, 
văn nghệ giữa các cơ quan, đơn 
vị, DN đạt chuẩn văn hóa giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm. Công 
tác đầu tư, xây dựng nâng cấp 
hoàn thiện các hệ thống công 
trình thiết chế văn hóa, thể thao 
luôn được tỉnh, địa phương 
quan tâm. Nhờ phát huy hiệu 
quả các thiết chế văn hóa cơ sở, 
góp phần quan trọng trong việc 
đáp ứng nhu cầu giao lưu, sinh 
hoạt, hưởng thụ văn hóa, tinh 
thần cho người dân.

TRỌNG LỢI

Huyện Tuy Phước là địa phương tiêu biểu thực hiện Phong trào.
-  Trong ảnh: Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức tốt nhờ tất cả các xã trong huyện đều có nhà văn hóa - khu thể thao.

 Ảnh: ĐỨC THIỆN
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Bình Định

BÌNH ĐỊNH DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH KICKBOXING QUỐC GIA NĂM 2023:

Ấn tượng từ các võ sĩ trẻ

Với trình độ chuyên môn của nhiều VĐV được nâng lên, nhiều trận đấu diễn ra gay cấn, cân tài cân sức.                          Ảnh: TRUNG KỲ 

Như tin đã đưa, với 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ giành được tại Giải vô địch kickboxing quốc gia năm 2023, đội tuyển 
kickboxing Bình Định đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đáng mừng là các võ sĩ trẻ tiếp tục thể hiện sự tiến 
bộ về chuyên môn.

Giải vô địch kickboxing 
quốc gia năm 2023 diễn ra từ 
ngày 3 - 10.3 tại tỉnh Gia Lai, 
với sự tham gia của gần 350 
VĐV đến từ 39 tỉnh, thành, 
ngành trong cả nước. Các 
VĐV thi đấu ở 33 hạng cân 
nam - nữ, trong đó, đoàn Bình 
Định có 19 VĐV tranh tài. 

Kết thúc giải, đoàn Hà 
Nội thể hiện sự vượt trội ở 
cả các nội dung dành cho nam 
lẫn nữ, khi giành vị trí nhất 
toàn đoàn ở 2 nội dung, với 
thành tích lần lượt là 5 HCV, 
2 HCĐ và 4 HCV, 4 HCĐ. 
Về nhì ở nội dung nam với 
2 HCV, 2 HCĐ, đoàn TP Hồ 
Chí Minh chưa thể bứt phá 
hẳn so với nhiều đơn vị còn 
lại. Tuy nhiên, ở nội dung nữ, 
các địa phương có sự đầu tư 
mạnh trong những năm qua 
đều giành được vị trí xứng 
đáng. Đó là Thái Nguyên, với 
vị trí nhì toàn đoàn (2 HCV, 5 
HCĐ) và Ninh Bình (1 HCV, 
1 HCB, 3 HCĐ).

Trước khi đến với giải, 
xét tương quan lực lượng các 
đơn vị, ban huấn luyện đội 
tuyển kickboxing Bình Định 
đã đặt chỉ tiêu giành 2 HCV. 
Trong thực tế thi đấu, các 
VĐV đất Võ đã thể hiện tốt 
về chuyên môn, có tới 7 võ 
sĩ giành quyền vào bán kết. 
Tuy vượt chỉ tiêu đặt ra về số 
huy chương (đoạt tổng cộng 2 
HCV, 3 HCB, 2 HCĐ), nhưng 
việc 3 võ sĩ không thể vượt 
qua các đối thủ ở chung kết 
vì những lý do khác nhau là 
điều khá đáng tiếc.

Theo HLV trưởng đội tuyển 

kickboxing Bình Định cũng là 
HLV đội tuyển Việt Nam Trần 
Đình Đô, do tính chất của giải 
là đợt sàng lọc, bổ sung VĐV 
cho SEA Games 32 nên hầu 
hết VĐV của các đoàn đều 
có sự chuẩn bị kỹ về chuyên 
môn. Hầu hết các trận đấu 
đều diễn ra cân sức cân tài, 
kể cả các tuyển thủ quốc gia 
cũng phải trải qua không ít 
khó khăn mới có thể giành 
phần thắng. Với đội tuyển 
Bình Định, những VĐV đã 
hoặc đang “ăn cơm tuyển” 
như Trần Minh Hậu, Trần 
Võ Song Thương, Đoàn Đăng 
Nguyên, Tạ Thanh Hoàng 
đều thi đấu tốt, có nhiều 
chiến thắng ấn tượng. Riêng 
Nguyễn Thị Hằng Nga đang 

trong quá trình tập trung cho 
SEA Games nên không đăng 
ký thi đấu giải này.

Cùng với sự khẳng định 
của những võ sĩ từng tham 
gia nhiều giải quốc gia, các 
tên tuổi trẻ cũng dần ghi 
dấu tại giải lần này. Đó là 
Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn 
Thị Thanh Tiền, Đinh Văn 
Hiếu. Giới chuyên môn có 
lẽ sẽ còn nhắc nhiều đến 
Nguyễn Thị Thanh Tiền, khi 
cô hạ knock-out Lộc Thị Vị 
(Lạng Sơn), khi trận đấu mới 
chỉ diễn ra khoảng 30 giây 
trong trận tứ kết hạng cân  
52 kg nữ fullcontact. Với 
những đòn chân liên tiếp 
chính xác, cô gái đất Võ đã 
khiến đối phương không thể 

trụ vững.
HLV Trần Đình Đô chia sẻ 

thêm: “Nhìn chung các võ sĩ 
trẻ thể hiện được sự trưởng 
thành về chuyên môn, thể lực, 
nhưng vẫn còn một số em tỏ 
ra thiếu kinh nghiệm nên chưa 
giành được kết quả như mong 
đợi. Tuy nhiên, điều đó cần có 
thêm thời gian để khắc phục. 
Qua giải này, chúng ta có thể 
khẳng định chiến lược đầu tư 
của thể thao Bình Định đối với 
bộ môn kickboxing là đúng 
đắn. Đối với đội tuyển quốc 
gia, ban huấn luyện sẽ cân 
nhắc lựa chọn những VĐV có 
tố chất tốt ở giải đấu này để 
chuẩn bị cho kỳ SEA Games 
sắp tới trên đất Campuchia”.

HOÀNG QUÂN

Bình Định sẽ 
tham gia 50 - 55 
giải đấu thể thao 
thành tích cao

Đó là nội dung đáng chú ý 
tại Kế hoạch số 37/KH-UBND 
ngày 8.3.2023 của UBND tỉnh 
thực hiện Đề án phát triển Thể 
thao thành tích cao tỉnh Bình 
Định năm 2023. Theo đó, trong 
năm 2023, thể thao Bình Định 
dự kiến tham gia thi đấu 50 - 55 
giải. Trong đó 15 giải vô địch 
quốc gia, 13 giải cúp quốc gia, 
18 giải vô địch trẻ và giải vô 
địch các nhóm tuổi quốc gia, 2 - 
4 giải quốc tế và SEA Games 32.

Về chỉ tiêu thành tích, 
phấn đấu đạt từ 150 - 160 huy 
chương giải quốc gia và 10 - 12 
huy chương SEA Games, quốc 
tế; có 160 - 175 VĐV được công 
nhận đẳng cấp quốc gia, trong 
đó có 61 VĐV kiện tướng; 64 
VĐV cấp I và 50 VĐV cấp II.

Để đạt được mục tiêu trên, 
UBND tỉnh đã đề ra 8 nhóm 
nhiệm vụ gồm: Xây dựng lực 
lượng VĐV, HLV và tuyển chọn 
nâng cao chất lượng đào tạo các 
tuyến, tập trung các môn thể 
thao trọng điểm, có thế mạnh 
của tỉnh để đảm bảo đạt các chỉ 
tiêu thành tích trong năm 2023; 
triển khai đầu tư xây dựng, sửa 
chữa cơ sở vật chất phục vụ cho 
công tác huấn luyện trong khu 
SVĐ và hoàn thành quy hoạch 
chi tiết 1/500 Khu liên hợp thể 
thao tại Khu đô thị mới Long 
Vân, phường Trần Quang Diệu, 
TP Quy Nhơn; xây dựng các 
chế độ chính sách đối với HLV, 
VĐV thể thao thành tích cao 
tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu để 
quản lý hồ sơ VĐV trong suốt 
quá trình đào tạo huấn luyện; 
bồi dưỡng nâng cao kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 
ngũ hướng dẫn viên, công tác 
viên và HLV trên địa bàn tỉnh…

THIÊN TRÚC

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO ĐÔNG NAM Á NĂM 2023:

Các VĐV Bình Định đoạt 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ
(BĐ) - Chiều 11.3, VĐV Bạch Nguyễn Minh 

Hoàng (Bình Định) đã giành HCB hạng cân  
68 kg lứa tuổi U17 tại Giải vô địch taekwondo 
Đông Nam Á năm 2023.

Trước đó, VĐV Nguyễn Hoàng Hiệp giành 
HCV nội dung Quyền sáng tạo đồng đội U17; 
VĐV Lưu Quyền Phước đoạt 2 HCĐ (nội dung 
Quyền sáng tạo cá nhân nam trên 17 và nội dung 

Quyền sáng tạo đồng đội trên 17).
Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á 

năm 2023 diễn ra từ ngày 10 - 12.3 tại Manila 
(Philippines) với sự tham gia của hàng trăm 
VĐV. Trong đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam 
có hơn 100 VĐV tranh tài. Đội tuyển taekwondo 
Bình Định có 1 HLV cùng 3 VĐV dự giải.

LÊ CƯỜNG

Thủ thành vô địch World Cup 
bán găng tay làm từ thiện 

Đôi găng tay mà thủ môn 
Emiliano “Dibu” Martinez của 
tuyển Argentina đeo và chiến 
thắng trong loạt sút luân lưu 
căng thẳng với tuyển Pháp tại 
trận chung kết World Cup 2022 
đã được bán đấu giá, thu về 
45.000 USD và số tiền này được 
tài trợ cho Khoa ung thư của 
Bệnh viện Garrahan, một bệnh 
viện nhi khoa lớn ở Argentina. 

Đôi găng tay được Martinez 
đeo khi anh đối mặt loạt sút 
luân lưu trước tuyển Pháp 

trong trận chung kết ở Qatar, 
với chiến thắng 4 - 2 thuộc về 
Argentina, mang về chức vô 
địch cho đội tuyển của Lionel 
Messi sau khi hòa 3 - 3 trong 
hiệp phụ. Thủ môn Martinez 
hiện đang khoác áo Aston Villa 
chia sẻ, “các trận chung kết 
World Cup không diễn ra hằng 
ngày, nên những chiếc găng tay 
rất đặc biệt. Chính vì thế chúng 
sẽ giúp ích cho những đứa trẻ 
tốt hơn là việc tôi treo chúng 
trong nhà”.               (Theo SGGP)

TIN VẮN
 Đội bóng đá Trường 

THPT Trần Cao Vân đã giành 
giải nhất Giải bóng đá mini 
học sinh THPT TP Quy Nhơn lần 
thứ 7 - năm 2023; giải nhì thuộc 
về đội Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục thường 
xuyên TP Quy Nhơn; giải ba 
thuộc về đội Trường THPT 
Nguyễn Thái Học. ĐẶNG VIỆT

 Ngày 11.3, Huyện đoàn 
Tây Sơn tổ chức khai mạc Giải 
bóng đá cán bộ Đoàn, Hội, Đội 
huyện lần thứ V - năm 2023. 
Tham dự Giải có 14 đội bóng 
đến từ 27 cơ sở Đoàn, Hội, Đội 
trên địa bàn huyện. Các đội 
được chia thành 4 bảng, thi đấu 
theo thể thức vòng tròn tính 
điểm. VĂN PHONG

GIẢI VÔ ĐỊCH WUSHU QUỐC GIA NĂM 2023:

Trịnh Văn Lưu đoạt HCĐ nội dung taolu
(BĐ) - Ngày 11.3, các VĐV Bình Định đã thi 

đấu xong các nội dung tại Giải vô địch wushu 
quốc gia năm 2023. Trong đó, VĐV Trịnh Văn 
Lưu đã đoạt 1 HCĐ nội dung biểu diễn bài Thái 
cực quyền Trần gia.

Giải vô địch wushu quốc gia năm 2023 khởi 
tranh từ ngày 7.3, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với sự 
tham gia của gần 300 HLV, VĐV đến từ 30 tỉnh, 
thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 
2 nội dung taolu (đấu quyền thuật và binh khí) 
và sanda (thi đấu đối kháng). Tại giải này, đoàn 
Bình Định có 7 VĐV tham gia, trong đó chỉ duy 
nhất Trịnh Văn Lưu thi đấu nội dung taolu.

ĐỨC MẠNH
VĐV Trịnh Văn Lưu biểu diễn bài Thái cực quyền Trần gia. 

Ảnh: NVCC
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Bình Định

Đồng đội 

- Có ai ở nhà không? Ông Vọng lại đi 
lạc tôi đưa về nhà rồi này. 

Tôi lật đật chạy ra vừa cảm ơn bác 
hàng xóm rối rít vừa đưa nội vào nhà. 
Nội lại cứ vùng vẫy, hất tay tôi ra: - Cháu 
là ai? Sao cháu cứ ép tôi vào nhà cháu?

... Nội tôi năm nay già lắm rồi, giờ 
cũng đã lẫn nhiều. Nhân lúc người nhà 
không để ý nội lách nhanh qua cổng, 
lang thang ngoài đường lúc bảo đang 
tìm đường về nhà, khi đi tìm bạn chiến 
đấu… Nhưng những khi tỉnh, tôi luôn 
nhận được tình thương vô bờ bến từ nội, 
như thể ông muốn bù lại những lúc mê. 
Nhiều chiều khi đi làm về, từ xa đã thấy 
nội ngồi sẵn bên thềm đợi tôi. Vừa thấy 
tôi, nội đã cất tiếng: Thằng Đông đi làm 
về rồi đấy phải không?

Đông là tên bố tôi, vì bố con tôi nom 
tạc nhau nên nội vẫn hay nhìn nhầm. 
Năm ấy bố tôi qua đời đột ngột sau một 
tai nạn, trong khi bà nội tôi cũng mới 
nhắm mắt xuôi tay chỉ được ít lâu. Vì quá 
đau lòng nên nội đâm ra lẫn lộn từ ký 
ức đến hiện tại; nội tôi như cùng một lúc 
đang ở nhiều thời điểm khác nhau trong 
đời mình. Nhiều khi tôi nghĩ dại, có khi 
như thế lại tốt cho nội hơn vì mất mát 
quá lớn dồn dập thế kia nếu tỉnh chắc 
ông sẽ chịu không nổi đau đớn. 

Nội là cựu chiến binh nên trong vô 
thức cứ đến tầm tháng ba, tháng tư là 
những ký ức chiến trường lại dội về 
trong tâm trí. Khi tỉnh nội hay kể cho tôi 
nghe về những năm tháng chiến trường 
xưa, về những ngày tháng cuối cùng của 
chiến tranh, về những cánh rừng trung 
du ở Hoài Ân nơi đơn vị của nội ém 
quân, về những ước mơ mà nội và đồng 
đội sẽ gieo vào hòa bình. Độ nén của thời 
gian trong những ngày bộn bề xưa cũ 
khốc liệt kia hẳn là rất lớn. Nó vừa đủ 
bao la lại vừa giàu chi tiết đến nỗi nhiều 
khi nội như đang tỉ mẩn kể ra những 
xưa cũ chiến tranh như từng thước phim 
đang chiếu trên mắt người. 

Nhiều hôm mẹ tôi ngâm ít cà pháo 
cho bữa ăn, vừa dọn lên mâm, thấy bát 
cà nội rưng rức khóc, vẫn ăn cơm, vẫn 
nhai cà, nhưng không nói gì. Nội vốn rất 
chuộng những món quê, nhưng không 
món nào bằng cà muối chua. Chắp nhặt 
những mảnh ký ức lần hồi ghép lại tôi 
hiểu vì sao nội tôi như thế. Ký ức đôi khi 
cứ về từng mảnh trong cuộc sống thường 
nhật, những mẩu chuyện cứ được ghép 
lại từng chút một. 

Đó là bữa cơm có nhiều cà pháo muối 
chua với ớt rừng, có nhiều rau muống 
dại và một ít đồ hộp chiến lợi phẩm… 
Chỉ từng đó thôi nhưng đó là một bữa 
đại tiệc trong chiến tranh. Nhưng một 
trận bom lạc đã xóa sạch tiểu đội, chỉ sót 
lại nội, có lẽ do hơi bom hất nội xuống 
dòng suối cạn gần đó nên nội thành 
người sống sót duy nhất. Rồi dường 
như được cả tiểu đội dồn sức cho nên 

nội cứ thế cùng đại quân giải phóng quê 
hương, ngược xuôi mấy năm rồi về lại 
Bình Định, nơi mà đồng đội của nội đã 
nằm xuống, chỉ còn mỗi mình nội gieo 
ước mơ vào hòa bình. Trên thân thể nội 
không một vết xước.

Nội có một người bạn chiến đấu thân 
thiết mà nội thường hay nhắc, thỉnh 
thoảng lại đi tìm trong vô thức, đó là 
bác Phụng, vốn là anh nuôi trong đơn 
vị của nội. Tính hai người không hợp, 
rất hay cãi nhau người lại trọ trẹ tiếng 
Nghệ, kẻ lại cứ đằng hắng giọng Nẫu. 
Thế rồi trong một lần đi công tác, trúng 
ổ phục kích của địch, nội không may 
bị thương, thay vì thoát thân một mình 
thì bác Phụng nhất quyết vừa khóc vừa 
vác nội trên lưng mà chạy. Dạo chưa 
lẫn, cứ mỗi lần bác Phụng đến thăm, 
cứ thấy dáng bạn từ xa là nội đã khóc, 
đúng hơn là vừa khóc vừa cười. Hòa 
bình rồi ai về quê nấy, nhưng khi nội còn 
khỏe nội luôn dành thời gian để đi thăm 
đồng đội, cả người còn sống và người 
đã khuất. Nhưng rồi biến cố đến, chỉ 
còn bác Phụng đến thăm nội. Lần từ biệt 
nào họ cũng ôm nhau và nhắc tới nhắc 
lui câu “Vọng à, phải sống luôn cả phần 
cho chúng nó, nhớ nhé, chớ vội đi đấy”. 
“Phụng à, phải sống luôn cả phần cho 
chúng nó, nhớ nhé, chớ vội đi đấy” 

Bẵng đi rất nhiều năm, nom nội và 
bác đều đã yếu, những chuyến thăm 
bắt đầu cứ thưa dần, chiếc điện thoại 
trở thành phương tiện liên lạc giữa họ. 
Nhưng dù có thưa đến mấy thì cứ tầm 
cuối tháng 3 bác Phụng lại vào Bình 
Định, đích thân ông đưa nội tôi lên Hoài 
Ân thăm đồng đội. Và thật kỳ lạ cứ 
đến tầm ấy thì dẫu có thể không được 
khỏe lắm nhưng nội tôi luôn minh mẫn. 
Nhưng lần cuối, khi ấy bác Phụng cũng 
đã yếu lắm rồi, còn nội tôi thì đang trong 
những ngày không minh mẫn, ông bất 
ngờ vào Bình Định thăm bạn bởi linh 
cảm sẽ không còn dịp khác. Khi thấy tôi 
cố gợi cho nội nhận ra bác Phụng thì ông 
ngăn tôi lại: Không cần đâu con, bác chỉ 
cần biết nội con vẫn còn khỏe là tốt rồi. 
Tới là để được gặp, là để thăm cho đỡ 
nhớ thôi mà. Ít nữa chắc ông ấy sẽ phải 
sống luôn cả phần của bác… 

Khi nghe bạn nói vậy, đột nhiên mắt 
nội hay háy nước. Tôi không biết nội có 
nhớ ra bác Phụng hay không, nhưng nội 
bước tới ôm chầm lấy bạn, rời rạc mấy 
câu “Phải sống luôn cả phần cho chúng 
nó, nhớ nhé, chớ vội đi đấy Phụng nhé!”. 

***
Tuổi già không chừa một ai thật, ít 

lâu sau bác Phụng mất giữa một ngày 
tháng 3, nghe điện thoại người nhà bác 
báo tin, đang lưỡng lự không biết có 
nên nói với nội không thì nội đã nghẹn 
ngào: Thế nó đi trước tao rồi à? Thế 
là năm nay tao phải đi một mình rồi, 
Phụng ơi… Phụng ơi…

Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH

r Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN 

PHẠM ÁNH

Chiều nghiêng
Lá chuối khô khó rụng
Dẫu chiều nghiêng gió xoay
Trong trang sách mỗi ngày
Có đúng sai hay dở!

Bây giờ quên và nhớ
Cứ quẩn quanh bên lòng
Có những thứ thành sông
Ai khơi nguồn trong đục!

Đá vọng phu muôn thuở
Níu biển trời  mênh mông
Ai cũng thích thật lòng
Dẫu  câu  thơ tôi  dở!

Tôi cả đời thương nhớ
Dẫu một mình học quên
Biết còn ai nghiêng bóng
Có nghiêng chiều không tên!

HỒ THẾ SINH

Rớt lặng 
tiếng khà
hình như rớt một tiếng khà
trong thăm thẳm gió như là đang xuân
nâng lên đặt xuống mấy tuần
sóng sanh nổi bọt trắng cườm 
          ngón tay

em về qua ngõ đâu hay
lá gai thầm hẹn từ ngày đường xa
em tin 
tin đến thật thà
ta bừng tỉnh thót thoáng tà ca dao

tháng Giêng gió ngoặc cành cao
bước chân khật khưỡng tuôn trào 
             sủi tăm
sông trôi nghẹn khúc Gò Chàm
ai làm nên nỗi tơ tằm nỉ non

thị thành ních chật lầu son
Thanh Liêm làng cũ hồn còn xanh rêu
đấm tay vỗ ngực quặn đau
đường xa lỡ hẹn chuyến tàu 
   đường xa

ca dao gấp lại đôi tà
bên kia Thuận Thái thật thà rời đi
Rượu
tên thành Chợ còn ghi
mắt đen em thuở xuân thì còn đâu...

NAM ART 

Ở lưng chừng 
những điều 
chưa nói
Ngực Pleiku đỏ phập phồng
Đá núi nghiêng ôm trầm mặc đất
Dã quỳ vàng bên lối 
Lỡ thương em rồi

Mùa xuân rạo rỡ đất trời
Nụ cười em trong mắt đại ngàn
Trong xanh như thời anh trai trẻ
Giọng Pleiku thơm ngọt quá
Mát chiều rừng thông say

Ngực Pleiku những tháng ngày
Chiều nghiêng vội
Lưng chừng những điều chưa nói
Hồn thơ dấu hết cả vào tay

Có phải em Pleiku 
Trên triền đồi  mộng
Có phải em Pleiku tràn đầy nhựa sống
Thênh thang chiều thênh thang

Muốn ôm cả Pleiku
ôm cả ngực trần em đại ngàn
thênh thang 
thênh thang
Chiều 

KHỔNG TRƯỜNG CHIẾN

Gốm vỡ
Đốm lửa trên vai cha ông
Thế kỷ XV bừng sáng thương thuyền
Nắm đất bằng nắm tay
Là nắm cơm cưu mang nghề suốt dặm 
trường lịch sử
Câu ca như một nét riêng
Đời tre, dáng mây, sắc gốm
Đã qua...

Đốm lửa trên tay vài nghệ nhân già
Sau thế kỷ XX
Uể oải nhịp quay
Ngại ngần cách nắn
Khói cuộn hồn quê giữa bụng làng trầm 
lắng
Răng rắc sành đau
Bung vỡ nợ nần
Mạch cao lanh chìm dần theo lộ trình 
đô thị hóa
Và cả cuốn sách
Nhạt nhòa
Có những điều vừa đọc sáng nay

Tháng bảy lang thang
Gầy guộc lưng cong sắm sửa cho ngày 
cúng tổ
Bao nhiêu va chạm xô bồ
Hòa âm cùng phố chiều sầm uất
Vọng từ phía xa xa

Nơi thế đất xòe ra hình đôi cánh nhạn
Bàn tay xoa xoa vuốt vuốt

Bàn chân đạp đạp xoay xoay
Chiều đổ qua mái hiên nghe rả rích giọt 
đời thủ công mỹ nghệ
Nhìn nhau cười 
dửng dưng...

Tranh của họa sĩ VÕ ĐỨC LONG

TRẦN THANH THOA 

Mẹ và tháng Ba…
Ai vẽ tháng Ba trắng ngần hoa bưởi
chợt nhớ tóc mẹ thoang thoảng   
                  hương xưa
đường làng quanh co cánh chuồn  
     ngơ ngác
mái nhà trầm tư sợi khói mơ màng

Tiếng gà trong veo dẫn về cổ tích
hoa gạo bên trời đỏ mắt hoàng hôn
ngõ nhỏ ấu thơ thì thầm chuyện kể
lẻ loi bóng mẹ gánh chiều mênh mông

Tháng Ba lặng yên bên hiên cánh võng
lời mẹ ru vương man mác cánh bèo
mộng mơ gửi lại vầng trăng mười tám
hoa cau khẽ rụng trắng miền 
      chiêm bao

Bầy sẻ về đâu thềm rêu xao xác
Ấu thơ giữ lại điệp khúc đồng dao
Tháng Ba nhen nhóm bình yên rất thật
Bến đỗ lòng mẹ à ơi quê nhà…
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TRONG NƯỚC

Rà soát, xây dựng trường học, cơ sở y tế 
tại khu đô thị, khu công nghiệp

Khu đất xây trường ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều năm qua vẫn bỏ hoang, 
trở thành bãi đỗ xe...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký 
ban hành Công điện số 126/CĐ-TTg về 
việc tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư 
xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các 
khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu 
công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng 
tại trường học, đô thị.

Công điện nêu rõ, tại một số khu đô 
thị, khu dân cư, khu nhà ở dành cho 
công nhân, người thu nhập thấp còn 
thiếu các công trình hạ tầng giáo dục 
(trường mầm non, trường tiểu học), trạm 
y tế; hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại 
các trường học, khu vực công cộng đô 
thị, khu du lịch… còn thiếu, xuống cấp 
và quá tải, chưa đáp ứng được nhu cầu 
của người dân và du khách.

Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu 
trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 
các tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra 
thực trạng tình hình các công trình trên, 
đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu theo 
quy hoạch và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 
thuật có liên quan. Đồng thời, ưu tiên bố 
trí nguồn lực để đầu tư xây dựng mới các 
công trình hạ tầng giáo dục thuộc trách 
nhiệm đầu tư của Nhà nước. 

Đối với các trường học, cơ sở y tế 
hiện hữu, ưu tiên bố trí nguồn lực để 
nâng cấp, cải tạo, nâng cao chất lượng, 
năng lực phục vụ. Đến năm 2025, bảo 
đảm các đô thị từ loại III trở lên đáp ứng 
tiêu chuẩn phân loại đô thị về hạ tầng 
giáo dục cấp đô thị.

Về hệ thống nhà vệ sinh công cộng 
tại các trường học, khu vực công cộng 

đô thị, khu du lịch, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương khẩn 
trương kiểm tra thực trạng tình hình, 
lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, hoàn 
thành chậm nhất trong quý III/2023; lập 
chỉ dẫn các nhà vệ sinh công cộng để 
người dân và du khách tiếp cận sử dụng. 
Những nơi chưa có, cần khẩn trương 
quy hoạch, sắp xếp bố trí quỹ đất, huy 
động nguồn lực bảo đảm đến năm 2023 
hoàn thành đầu tư xây dựng. 

Thủ tướng cũng yêu cầu, huy động 
đa dạng các nguồn lực đầu tư, xây dựng 
đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội và mạng lưới cung cấp các 
dịch vụ đô thị, nhất là dịch vụ giáo dục, 
văn hóa, y tế, chăm sóc sức khỏe, môi 
trường. Trong đó, cần chủ động có các 
giải pháp thu hút các nguồn lực xã hội 
để tham gia đầu tư, quản lý, vận hành 
theo phương thức đối tác công tư.

(Theo Lao Động)

Việt Nam dự kiến đón 
công dân thứ 100 triệu 
trong tháng 4

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 
tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2022, 
dân số Việt Nam đã đạt 99,2 triệu người. 
Với tốc độ tăng dân số trung bình những 
năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 
4.2023 Việt Nam sẽ chính thức trở thành 1 
trong 15 quốc gia trên thế giới, và 1 trong 
3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy 
mô 100 triệu người.

Theo Tổng cục Thống kê, trong bối 
cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, tất cả 
các quốc gia đều coi nguồn nhân lực là 
công cụ quan trọng nhất để nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia thì việc Việt Nam 
đón công dân thứ 100 triệu này được coi là 
một dấu mốc đáng tự hào giúp nâng cao 
vị thế của Việt Nam đối với bạn bè và đối 
tác quốc tế. Với quy mô dân số 100 triệu 
người cộng với các chính sách khuyến 
khích đầu tư phát triển phù hợp, một môi 
trường chính trị ổn định, một nền văn hóa 
đậm đà bản sắc dân tộc, Việt Nam sẽ trở 
thành quốc gia đầy ấn tượng trong con 
mắt bạn bè quốc tế.

Tổng cục Thống kê đang có những 
bước chuẩn bị cho sự kiện Việt Nam chào 
đón công dân thứ 100 triệu. Thời gian dự 
kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4.2023, 
với 3 hoạt động lớn: Lễ cổ động diễu hành 
100 triệu dấu chân con cháu Lạc Hồng; Lễ 
mít tinh sự kiện Việt Nam đón công dân 
thứ 100 triệu; Lễ thăm và đón công dân 
thứ 100 triệu tại Bệnh viện.   

(Theo Tiền Phong)

l Ông Nguyễn Chiến Thắng, vụ 
trưởng Vụ Quản lý DN, đã được bổ nhiệm 
làm tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt 
Nam. Việc bổ nhiệm ông Thắng diễn ra 
sau khi ông Đặng Việt Hà - cựu Cục trưởng 
Cục Đăng kiểm - bị CA TP HCM khởi tố, bắt 
tạm giam vì hành vi nhận hối lộ liên quan 
những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh 
vực đăng kiểm từ hồi tháng 1.2023.
l Theo Tổng công ty Đường sắt Việt 

Nam, nhu cầu đi lại dịp lễ 30.4, 1.5 tăng 
cao nên ở khu vực phía Bắc, 22 đoàn tàu sẽ 
tổ chức chạy thêm trên tuyến từ Hà Nội đi 
6 tỉnh, thành và ngược lại. Tại khu vực phía 
Nam, ngành đường sắt cho chạy thêm 28 
đoàn tàu từ TP HCM đi Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi, Diêu Trì, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan 
Thiết và ngược lại.
l Trạm đăng kiểm xe cơ giới 2905V 

tại phường Đức Giang, quận Long Biên 
(Hà Nội) hoạt động trở lại từ sáng 11.3, 
sau hai tuần bị đình chỉ. Theo Cục Đăng 
kiểm Việt Nam, trạm đăng kiểm này sẽ 
vận hành một dây chuyền kiểm định với 4 
đăng kiểm viên, công suất khoảng 60 - 70 
xe mỗi ngày. Trước đó sáng 10.3, hai trung 
tâm đăng kiểm ở quận Nam Từ Liêm và 
huyện Thanh Oai mở cửa trở lại sau hai 
tháng tạm dừng vì bị điều tra. Đến ngày 
11.3, Hà Nội có 9 trạm đăng kiểm đang 
hoạt động trong tổng số 31 đơn vị.
l Trong 5 năm, có 18.000 người ở TP 

HCM cần vay vốn nhà ở xã hội để mua 
hoặc xây nhà, nhưng chỉ 310 người được 
vay (đạt 1,7%). Thông tin được Phó Giám 
đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết đưa 
ra tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển 
nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 và công bố kế 
hoạch 10 năm tới, sáng 10.3.
l Sáng 11.3, tại Khu di tích đền Bà 

Triệu (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa) đã diễn ra lễ kỷ niệm 1.775 
năm ngày mất của Anh hùng dân tộc 
Triệu Thị Trinh (ngày 22.2.248, Mậu Thìn - 
22.2.2023, Quý Mão) và lễ đón nhận danh 
hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - 
Lễ hội đền Bà Triệu. (Theo VnE, PLO)

TIN VẮN 

Lực lượng CSGT tăng cường nhân lực cho các trung tâm 
đăng kiểm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Sáng 11.3, Cục Đăng kiểm Việt Nam 
đã nhận bàn giao 50 chiến sĩ từ Cục CSGT 
(Bộ CA) hỗ trợ cho công tác kiểm định xe 
cơ giới.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ 
đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ CA 
về tăng cường lực lượng CSGT hỗ trợ 
công tác đăng kiểm trong bối cảnh nhân 
sự đăng kiểm viên thiếu hụt trầm trọng, 
gây nên tình trạng quá tải đăng kiểm tại 
TP Hà Nội và TP HCM.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt 
Nam, trong 50 chiến sĩ kiểm định, 30 
người sẽ được điều động tới 10 trung 
tâm đăng kiểm tại Hà Nội, 20 người tăng 

Đảm bảo việc trẻ em tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, 
nhà trường

Bộ LĐ-TB&XH  đã ban hành Thông tư 
số 27/2022/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn 
sự tham gia của trẻ em vào hoạt động 
ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.

Thông tư nêu rõ trẻ em có quyền 
bày tỏ ý kiến, nguyện vọng khi tham 
gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài 
cơ sở giáo dục. Việc lấy ý kiến của trẻ 
em phải phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, 
mức độ trưởng thành và sự phát triển 
của trẻ.

Với trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên thì cơ 
quan, tổ chức, DN tổ chức hoạt động 
phải có trách nhiệm lấy ý kiến của trẻ 
em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em.

Với trẻ em dưới 7 tuổi thì cha, mẹ, 
người chăm sóc trẻ em có quyền thay 

mặt trẻ em để trẻ em tham gia hoạt 
động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo 
dục. Việc lấy ý kiến của cha, mẹ, người 
chăm sóc trẻ em được thực hiện theo 
quy định.

Trẻ em có quyền tham gia hoạt động 
ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục 
trong trường hợp cơ sở, địa điểm mà 
trẻ em tham gia bảo đảm: An toàn, thân 
thiện, phù hợp với lứa tuổi, giới tính 
của trẻ em…

Trẻ em có quyền hủy bỏ việc tham 
gia nếu thấy hoạt động ngoài gia đình, 
ngoài cơ sở giáo dục không đáp ứng hoặc 
không phù hợp với nhu cầu, nguyện 
vọng của trẻ. Cha, mẹ, người chăm sóc 
trẻ em có trách nhiệm tôn trọng ý kiến, 

nguyện vọng của trẻ em.
Thông tư quy định trước khi tham 

gia hoạt động, các đơn vị phải thông 
báo đầy đủ chương trình, thời gian, thời 
lượng, địa điểm, đối tượng, số lượng trẻ 
em tham gia, hình thức tổ chức, nhân 
lực và công khai, minh bạch khoản kinh 
phí đóng góp đến trẻ em, cha, mẹ, người 
chăm sóc trẻ em.

Trong quá trình tổ chức hoạt động, 
đơn vị phải thường xuyên quan tâm, theo 
dõi sức khỏe của trẻ em; bảo đảm điều 
kiện về nhân lực, y tế để kịp thời sơ cứu, 
cấp cứu cho trẻ; bảo đảm phòng, chống 
xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em, 
phòng, chống cháy nổ và dịch bệnh theo 
quy định.            (Theo TTXVN/Vietnam+)

Các chiến sĩ kiểm định tại buổi lễ bàn giao.

cường cho TP HCM.
“Bộ CA đã tổ chức tập huấn 167 chiến 

sĩ, huy động hạ tầng, nguồn lực hiện có 
để cùng với lực lượng đăng kiểm phục 

vụ người dân tốt nhất, tập trung tháo gỡ 
ngay trước mắt để hoạt động vận tải, đi lại 
của người dân trở lại bình thường”, thiếu 
tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục 
CSGT, cho biết.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục 
trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 
tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng 
kiểm trong thời gian vừa qua chủ yếu do 
thiếu lực lượng kiểm định viên. Tại cuộc 
họp ngày 7.3, Phó Thủ tướng Trần Hồng 
Hà đã chỉ đạo trong tháng 3 phải cơ bản 
giải quyết ùn ứ trong công tác đăng kiểm, 
đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM.

(Theo Vietnamnet)
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TIN VẮN 

Ông Lý Cường trở thành  
tân Thủ tướng Trung Quốc

Ngày 11.3, Đại hội đại biểu nhân 
dân toàn quốc Trung Quốc đã bỏ phiếu 
bầu thủ tướng và một số vị trí quan  
trọng khác.

Theo Tân Hoa xã sáng 11.3, Chủ tịch 
Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cử ông 
Lý Cường làm thủ tướng. Kết quả cuộc 
bỏ phiếu cho thấy ông Lý Cường nhận 
được 2.936 phiếu ủng hộ, 3 phiếu phản 
đối và 8 phiếu trắng.

Ông Lý Cường năm nay 63 tuổi, là 
ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị 
Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông dự 
kiến sẽ có cuộc họp báo đầu tiên vào thứ 
Hai tuần tới, ngày 13.3, khi Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc 
kết thúc.

Trước đó ông đã được dự đoán sẽ 
thay vị trí thủ tướng của ông Lý Khắc 
Cường, người đã chào tạm biệt các cơ 
quan chính phủ hồi tuần trước sau 10 
năm công tác ở vị trí được cho có quyền 
lực thứ hai tại Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Lưu Kim Quốc 
cũng được bầu vào vị trí Chủ nhiệm 
Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc. 
Đây là cơ quan giám sát công việc chống 
tham nhũng của chính phủ. Ông Trương 
Quân được bầu làm Viện trưởng Pháp 
viện nhân dân tối cao (tức Tòa án nhân 

dân tối cao Trung Quốc).
Trước đó, ngày 10.3, Phiên họp toàn 

thể thứ ba Kỳ họp thứ nhất Ủy ban toàn 
quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương 
nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp, tức 
Mặt trận) đã tiến hành bầu các chức 

danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư 
ký và ủy viên thường vụ. Ông Vương 
Hộ Ninh được bầu làm Chủ tịch Chính 
hiệp toàn quốc khóa XIV - cơ quan cố 
vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.

(Theo TTO, VOV.VN)

Ông Lý Cường tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Trung Quốc ngày 11.3.                                      Ảnh: REUTERS

Ngày 11.3, người dân trên khắp Nhật 
Bản đã tưởng niệm 12 năm kể từ khi trận 
động đất và sóng thần lớn tấn công các 
khu vực phía Đông Bắc của đất nước, 
cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người 
và gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima.

Quá trình phục hồi sau trận động 
đất 9,0 độ richter và sóng thần tàn phá 
khu vực đã tiến triển trong những năm 
tiếp theo nhưng khoảng 31.000 người 
vẫn phải di dời tính đến tháng 11.2022. 
Các kế hoạch dọn dẹp tại khu phức hợp 
hạt nhân số 1 Fukushima cũng đang gây 
tranh cãi.

Hơn một thập kỷ sau thảm họa, 
Nhật Bản không còn tổ chức lễ tưởng 
niệm chính thức trên toàn quốc và các 
thành phố ở vùng bị ảnh hưởng tổ chức 
những sự kiện ở quy mô nhỏ hơn, theo  
Japan Times. 

Theo Cơ quan Tái thiết, tính đến 
ngày 31.3.2022, số ca tử vong liên quan 
đến thảm họa ở Fukushima chẳng hạn 
như do bệnh tật hoặc tự tử do căng 
thẳng, là 3.789 người.

12 năm trôi qua, khu vực rộng hơn 
300 km2 gần nhà máy điện hạt nhân 
Fukushima Daiichi vẫn được xếp vào 
vùng “khó quay trở lại”. Những người 
chờ đợi để quay trở lại nơi này phải đối 
mặt với một tương lai không chắc chắn.

(Theo LĐO)

Người Nhật  
tưởng niệm  
12 năm thảm họa  
Fukushima

Thảm họa hạt nhân Fukushima đã xảy ra ở Nhật 
Bản cách đây đúng 12 năm.                          Ảnh: AFP

Ngày 10.3, Liên minh châu Âu (EU) 
đã đạt thỏa thuận về cắt giảm 11,7% 
mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 
trong toàn khối vào năm 2030, một 
mục tiêu mà theo các nhà lập pháp sẽ 
giúp ứng phó biến đổi khí hậu và hạn 
chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
của Nga ở châu Âu.

Thỏa thuận được thống nhất sau 
cuộc đàm phán xuyên đêm giữa các 
nhà đàm phán từ các nước thành viên 
EU và Nghị viện châu Âu.

Thỏa thuận mới của EU sẽ có giá 
trị ràng buộc về mặt pháp lý. Theo 
đó, các quốc gia thành viên đặt ra 
các mục tiêu riêng của mình (không 
ràng buộc pháp lý) nhưng phải trong 
phạm vi đáp ứng được mục tiêu 
chung của khối là cắt giảm 11,7%. 
Nếu không thỏa mãn điều kiện này, 
chúng sẽ được Ủy ban châu Âu điều 
chỉnh để bảo đảm tuân thủ đúng  
thỏa thuận.

(Theo NDO)

EU nhất trí giảm 11,7% mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 
vào năm 2030

Khí thải thoát ra từ một nhà máy điện than ở 
Bouchain, miền Bắc nước Pháp, ngày 22.12.2022.
                                                                                 Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr 
Zelensky phát biểu qua video với 
những người tham dự Diễn đàn Thế 
giới của Viện DN Mỹ hôm 10.3, cho 
biết: Kể từ khi phát động chiến dịch 
quân sự ngày 24.2.2022, Nga đã sử 
dụng hơn 5.000 tên lửa và hơn 1.000 
máy bay không người lái để tấn công 
Ukraine. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn 
đối với Mỹ vì đã viện trợ.

Ông Zelensky đồng thời cho rằng 
chiến sự có thể kết thúc trong năm nay 

và kêu gọi người dân “hoàn thành công 
việc này”. “Tự do phải chiến thắng”, 
Tổng thống Ukraine nói.

Nga hôm 9.3 phát động cuộc tấn công 
tên lửa lớn nhất vào Ukraine sau nhiều 
tháng, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng 
và 7 người bị thương. Moskva tuyên 
bố đã phóng 81 tên lửa vào Ukraine 
để đáp trả vụ một nhóm phá hoại xâm 
nhập tỉnh Bryansk và nổ súng khiến dân 
thường thiệt mạng.

(Theo VnExpress.net)

Nga đã phóng hơn 5.000 tên lửa vào Ukraine

Hỏa hoạn xảy ra tại một tòa chung cư ở TP Lviv 
sau khi bị tên lửa Nga đánh trúng.          Ảnh: Nexta

Hãng dược Anh - Thụy Điển 
AstraZeneca vừa cho biết, các bệnh nhân 
ung thư phổi được điều trị bằng liệu 
pháp miễn dịch Imfinzi do họ phát triển 
đã sống lâu hơn đáng kể.

Các bệnh nhân tham gia thử nghiệm 
giai đoạn cuối này mắc ung thư phổi 
không tế bào nhỏ giai đoạn đầu, vẫn có 
thể cắt bỏ khối u. Họ được điều trị bằng 
hóa trị kết hợp với Imfinzi trước phẫu 
thuật và chỉ Imfinzi sau phẫu thuật. 
Trong khi đó, nhóm đối chứng điều trị 
bằng phẫu thuật kết hợp hóa trị. Imfinzi 

AstraZeneca báo tin vui về thuốc trị ung thư

Thuốc Imfinzi 500 mg/10 ml. Ảnh: Drug Store News

trong thử nghiệm này được dung nạp 
tốt và không làm phát sinh mối lo ngại 
nào trước và sau phẫu thuật.

Cũng theo AstraZeneca, loại thuốc 
điều trị ung thư này trước đó đã thất bại 
trong một thử nghiệm khác ở bệnh nhân 
ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 
cuối, với khối u biểu hiện mức độ PD-L1 
cao, cũng là mục tiêu chính ban đầu của 
hãng dược khi phát triển liệu pháp này.

Thuốc Imfinzi 500 mg/10 ml chứa 
hoạt chất durvalumab, là liệu pháp điều 
trị ung thư trên hệ miễn dịch mới nhất 
được sử dụng trong điều trị cho bệnh 
nhân ung thư phổi, ung thư biểu mô 
đường niệu.                        (Theo VTV.VN)

l Ngày 10.3, Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) cảnh báo gần 130 nghìn người ở 
vùng Sừng châu Phi đang đối mặt với cái 
chết cận kề do nạn đói nghiêm trọng.
l Ngày 10.3, Đặc phái viên của Tổng 

Thư ký LHQ tại Cộng hòa Dân chủ Congo 
(DRC), bà Bintou Keita, đã lên án mạnh mẽ 
các cuộc tấn công gần đây nhằm vào dân 
thường ở tỉnh Bắc Kivu của nước này.
l Theo Tân Hoa xã, ngày 10.3, một 

người phát ngôn Bộ Thương mại Trung 
Quốc cho biết nước này kiên quyết phản 
đối việc Mỹ đưa 24 công ty và 1 cá nhân 
Trung Quốc vào danh sách trừng phạt với 
lý do liên quan đến Iran.
l Ngày 10.3, Trung tâm Kiểm soát 

và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ 
đã dỡ bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm 
Covid-19 đối với hành khách nhập cảnh từ 
Trung Quốc.
l Hôm 10.3, một số phương tiện 

truyền thông dẫn các nguồn thạo tin cho 
biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đột ngột ngừng vận 
chuyển hàng hóa bị trừng phạt sang Nga.
l Ngày 10.3, Hải quân Italy cùng lực 

lượng phòng vệ bờ biển nước này cho 
biết họ đang chạy đua với thời gian để giải 
cứu khoảng 1.300 người di cư trong tình 
trạng nguy hiểm ở Địa Trung Hải.
l Các lực lượng chức năng Mexico 

vừa bắt giam 5 nghi phạm liên quan  
đến vụ bắt cóc 4 công dân Mỹ tại  
TP Matamoros, Mexico, khiến 2 nạn nhân 
trong số này thiệt mạng. (Theo TTXVN)
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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 
Tài sản thi hành án: 
* Tàu đánh cá số đăng ký BĐ - 99018 - TS; Công dụng: Khai thác thủy sản; 

Năm đóng: 2016; Nơi đóng: Công ty TNHH Đại Nguyên Dương; Mẫu thiết 
kế: VM28 - 04; Cơ quan thiết kế: Công ty CPTK và DVKT tàu thủy Việt Hàn; 
Đặc điểm kỹ thuật như sau: 

- Chiều dài: Lmax,m: 28,00; Ltk,m: 24,30; 
- Chiều rộng: Bmax,m: 7,30; Btk,m: 7,00; 
- Chiều cao mạn D,m: 3,10; Chiều chìm d,m: 2,50; Mạn khô f,m: 0,60; 
- Vật liệu vỏ: Thép; Tổng dung tích: 264,50; Sức chở tối đa, tấn: 132,00;
- Tốc độ tự do, hải lý/h: 11,0; 
- Máy chính: 

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

1 MITSUBISHI (S6R-MPTK) 69064 811 Nhật Bản

MP DOOSAN 546847 282 Hàn Quốc

Cảng đăng ký: Tam Quan Bắc; 
Cơ quan đăng kiểm: Chi cục thủy sản Bình Định; 
* Trang thiết bị: 1 máy bơm nước 5KW;
Nơi đang neo đậu tài sản: Tại Cảng cá Quy Nhơn; Địa chỉ: Khu vực 8, 

phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Giá khởi điểm của tài sản: 1.563.000.000 đồng (Nộp khoản tiền đặt 

trước 310.000.000 đồng và tiền hồ sơ tham gia đấu giá 500.000 đồng; Bước 
giá 30.000.000 đồng).

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

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

phiếu trả giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết đến 17 giờ ngày 27.3.2023 tại 
Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. 

Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước: Trong thời hạn 3 ngày 
làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, tài khoản tại các ngân hàng của Công 
ty đấu giá hợp danh Đông Dương.        

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

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố giá: Bắt đầu lúc 
16 giờ ngày 30.3.2023 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

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

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

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

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

Website: www.daugiataisandongduong.com

  
 

CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

l Vị trí 1: Nhân viên Kế toán. 
- Số lượng: 3 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn từ Trung cấp Tài chính kế toán hoặc Quản trị 

kinh doanh trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm; Ưu tiên người ở địa 
bàn huyện Tuy Phước. 

- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 2: Nhân viên Kế hoạch, vật tư.
- Số lượng: 2 người. 
- Điều kiện: Chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc tương 

đương; Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
l Vị trí 3: Nhân viên kỹ thuật.
- Số lượng: 2 người.
- Điều kiện: Chuyên môn Kỹ sư Điện hoặc Kỹ sư Xây dựng; Có kinh 

nghiệm tối thiểu 2 năm .
- Mức lương: Thoả thuận.
Địa chỉ liên hệ: CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH
Số 02 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3834128 - 0985178126

  
 

CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

1. Số lượng: 1 người.
2. Yêu cầu:
- Trình độ: Đại học hoặc cao đẳng (Hệ chính quy).
- Chuyên ngành: Tự động hóa.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trình độ B hoặc tương đương).
- Vi tính: Tin học văn phòng (Trình độ B hoặc tương đương).
- Giới tính: Nam;  Tuổi: ≤ 40. 
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành.
3. Địa điểm làm việc: TP Quy Nhơn.                                                                                                               
 Quyền lợi người lao động khi được tuyển:
- Công việc ổn định lâu dài và nhiều cơ hội phát triển.
- Lương và phụ cấp: Theo thỏa thuận.
- Hợp đồng lao động và các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.
 Hồ sơ tuyển dụng:
- Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch (Có chứng thực của địa phương).
- Giấy khám sức khỏe theo quy định (Của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (Có chứng thực).
- Bản sao CMND/ CCCD (Có chứng thực).
- 3 ảnh 4 x 6.
 Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31.3.2023.
 Hồ sơ gửi về: 

PHÒNG TỔNG HỢP - CHI NHÁNH CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN
Địa chỉ: KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3741098
* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi ứng viên không trúng tuyển.                   
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Bình Định

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN
Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 11/2023 từ ngày 14.3.2023 đến ngày 20.3.2023

THỨ BA, NGÀY 14.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-15h45: TBA Ngô Văn Sở. 
7h45-10h15: TBA Xử lý nước thải Nhơn Bình 2. H. Tuy Phước: 7h15-13h45: 
TBA Thịnh Thế. H. Phù Mỹ: 8h-14h45: TBA Quang Trung 1. TX Hoài Nhơn: 
7h15-9h15: TBA Rác thải Duy Anh. 7h15-11h15: TBA Bơm Ngọc Sơn. 

THỨ TƯ, NGÀY 15.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-15h45: Các TBA Mộc Ngô 
Mây, TBA Trần Thị Kỷ. 7h45-10h15: TBA Đô thị Phú Hòa. H. Tuy Phước: 7h15-
13h45: TBA Kim Tây. H. Phù Mỹ: 7h15-12h45: Các TBA TĐC Tân Phụng, Tân 
Phụng 3. 13h45-15h45: TBA Nhà máy nước. 

THỨ NĂM, NGÀY 16.3.2023: TP Quy Nhơn: 6h45-16h45: TBA Hàm Tử. 
7h45-17h45: TBA DC Bông Hồng 1. TX Hoài Nhơn: 7h45-15h45: TBA Vĩnh 
Phụng 2. 9h-17h15: TBA Thái Lai. H. Hoài Ân: 7h45-9h10: TBA Hà Đông 3. 
10h15-11h40: TBA Phú Văn 3. H. Tây Sơn: 7h-11h30: Thôn Đại Chí - xã Tây An. 
7h30-9h: TBA Bơm Hòa Hiệp. 9h30-11h: TBA Bơm Núi 1. 13h30-14h45: TBA 
T2 - Xử lý bơm mìn.

THỨ SÁU, NGÀY 17.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-15h15: Các TBA Diên 
Hồng 1, TBA Nguyễn Lữ 1. 7h45-10h15: TBA Kho đạn Đèo Son. TX An Nhơn: 
7h30-16h: Khu vực Liêm Lợi - xã Nhơn Phong. H. Tây Sơn: 7h-17h: Cụm công 
nghiệp cầu 16 - xã Tây Thuận.

THỨ BẢY, NGÀY 18.3.2023: TP Quy Nhơn: 13h45-16h15: TBA Ngân 
hàng Ngoại thương. 6h-9h30: Các phụ tải công nghiệp thuộc khu vực 6, 
phường Trần Quang Diệu và từ Công ty Kiểu Việt đến kho hàng Hồng Nhung.  
H. Tuy Phước: 7h30-12h: Xóm 3, thôn Bình An 1 và thôn An Hòa 2 - xã Phước 
An. 7h15-13h45: TBA Diêu Trì 3. 7h30-8h45: TBA Chiếu sáng 4. 9h-9h45: TBA 
Chiếu sáng 5. 10h-11h: TBA Chiếu sáng 6. H. Phù Mỹ: 7h-11h45: Các TBA 
Sanh Hương, Phú Hội. 7h-12h: Các TBA Trung Thành, XN Gạch 1, XN Gạch 2.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-11h15: TBA Thiện Chánh 4. 6h45-11h30: TBA Chòm 
Cát. H. Hoài Ân: 7h45-9h15: Xã Ân Hảo Tây, thôn Vạn Xuân - xã An Hòa.  
7h45-15h15: Các TBA Đồng Tranh, TBA Tân Sơn. H. Tây Sơn: 7h15-15h30: Thôn 
Kiên Long - xã Bình Thành.

CHỦ NHẬT, NGÀY 19.3.2023: TP Quy Nhơn: 7h15-14h45: TBA Trần Phú 
2. 7h15-15h45: TBA Biên Cương. TX Hoài Nhơn: 7h15-13h30: TBA Định Bình. 
9h15-15h45: TBA UBND thị trấn Tam Quan. H. An Lão: 7h30-15h30: Cụm công 
nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, thôn 4 - xã An Hưng.

THỨ HAI, NGÀY 20.3.2023: TP Quy Nhơn: 6h45-16h30: TBA Nguyễn Tri 
Phương. 7h45-17h30: TBA Hoàng Hoa Thám 1. TX Hoài Nhơn: 7h15-11h45: 
TBA Mỹ Khánh 2. H. Hoài Ân: 7h30-8h35: TBA Du Tự 2. 7h45-16h15: Lộ 1 TBA 
Đồng Quang.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Qúy khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối 
với các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện 
lực Bình Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH: 
19001909. Ngoài ra Quý khách hàng có thể xem thông báo kế hoạch ngừng giảm 
cung cấp điện tại địa chỉ https://pcbinhdinh.cpc.vn

  
 

Căn cứ Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11.6.2021 và Thông tư 
51/2022/TT-BQP ngày 16.1.2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 
tư 59/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng Quy định và hướng dẫn thực hiện 
công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. 

Bộ CHQS tỉnh Bình Định thông báo tuyển sinh quân sự năm 2023 như sau: 
1. Các Học viện, Trường tuyển sinh:
a) Đào tạo Đại học quân sự:
- 7 Học viện: Kỹ thuật quân sự. Quân y, Biên phòng, Phòng không - Không 

quân, Khoa học quân sự, Hậu cần và Hải quân.
- 9 Trường Sĩ quan: Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Thông tin, 

Không quân, Tăng Thiết giáp, Đặc công và Phòng hóa.
b) Đào tạo Cao đẳng quân sự: Trường Sĩ quan Không quân tuyển sinh vào 

đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không. 
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ và công 

dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân), số lượng đăng ký dự 
tuyển không hạn chế. 

- Nữ thanh niên ngoài quân đội: Tuyển 10% chi tiêu cho các ngành: Bác sĩ 
Quân y tại Học viện Quân y và các ngành đào tạo ngoại ngữ, quan hệ quốc tế 
tại Học viện Khoa học quân sự. Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào 
tạo các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài 
quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Đối với các ngành được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được 
tuyển tối thiểu 2 thí sinh.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tự nguyện: Thí sinh tự nguyện đăng ký xét tuyển vào trường quân sự, khi 
trúng tuyển chấp hành sự phân công ngành học; Khi tốt nghiệp chấp hành sự 
phân công công tác của Bộ Quốc phòng.

b) Chính trị, đạo đức: Lý lịch chính trị gia đình và bản thân phải rõ ràng, đủ 
điều kiện để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 
hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

c) Văn hóa: Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT theo giáo dục 
chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

d) Sức khỏe: Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt điểm 1 và điểm 2 theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 của 
Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa 
vụ quân sự. Chi tiết sơ tuyển sức khỏe của học viện, trường có tiêu chuẩn quy 
định riêng cho từng đối tượng.

4. Về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển):
a) Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi.
b) Quân nhân đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia 

công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi.
5. Về hồ sơ: Mỗi thí sinh phải làm 2 bộ hồ sơ riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng ký 

sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ hồ sơ 
đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD & ĐT phát hành.

6. Thời gian đăng ký sơ tuyển: Từ ngày 15.3.2023 đến ngày 20.5.2023 tại 
Ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ CHQS tỉnh Bình Định (qua Ban Quân lực) 
để trao đổi thống nhất. 

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2023

  
 

UBND HUYỆN TÂY SƠN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Căn cứ Quyết định số 8561/QĐ-UBND ngày 16.12.2022 của UBND 

huyện; Quyết định số 8697/QĐ-UBND ngày 26.12.2022 của UBND 
huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 119 chỉ tiêu.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Từ đủ 18 tuổi trở lên.
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với từng vị trí 

việc làm.
- Đủ sức khỏe để thực hiện các công việc và nhiệm vụ sau khi 

trúng tuyển.
3. Phương thức và hình thức tuyển dụng: Thi tuyển. Thực hiện theo  

2 vòng thi (thi trắc nghiệm và thi viết).
4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 9.2.2023 đến ngày 

21.3.2023 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Hồ sơ nộp theo hình thức trực tiếp 
hoặc gửi theo đường Bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu chính trên 
phong bì). 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 
Tây Sơn (địa chỉ: Số 59, đường Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Thông tin chi tiết theo dõi tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện 
Tây Sơn; Phòng Nội vụ huyện; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 
thao huyện; Đài Truyền thanh các xã, thị trấn và trụ sở làm việc của các 
đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

NGÀY VÀ ĐÊM 12.3.2023Dự báo 
THỜI TIẾT

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

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 210C. 
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào 

nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 290C, nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 220C.   
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. 

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4. Sóng cao 1 - 2 m. Từ đêm 
gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 
m, biển động mạnh.

  (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Đẹp Mũ du lịch
Đã đến mùa du lịch, các chị em cần sắm ngay các kiểu 
mũ sau để tha hồ mà check-in ở những nơi mình đặt 
chân đến.

 (Theo giadinh.net)

KHÁM PHÁ

Nhật Bản tạo ra chuột con từ hai con chuột đực
Thí nghiệm tạo ra động vật có vú từ 

hai con đực có thể mở đường cho phương 
pháp điều trị vô sinh ở người.

Các nhà khoa học tạo ra chuột con với 
hai chuột bố bằng cách sản xuất trứng 
từ tế bào con đực, bước phát triển mở ra 
nhiều khả năng sinh sản mới. Thành tựu 
này có thể dọn đường cho việc điều trị 
nhiều dạng nghiêm trọng của vô sinh, 
cũng như đem đến hy vọng cho những cặp 
đồng tính muốn có con chung trong tương 
lai, Guardian đưa tin. “Đây là trường hợp 
đầu tiên tạo ra tế bào trứng khỏe mạnh 
của động vật có vú từ tế bào con đực”, 
Katsuhiko Hayashi, trưởng nhóm nghiên 
cứu ở ĐH Kyushu, Nhật Bản, cho biết. 
Hayashi nổi tiếng là nhà tiên phong trong 
lĩnh vực nuôi cấy trứng và tinh trùng.

Hayashi công bố quá trình phát triển 
trứng tại Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa 
gene người lần thứ ba ở Viện Francis Crick 
tại London hôm 8.3. Ông dự đoán có thể 
tạo ra tế bào trứng người tồn tại được từ 
tế bào da nam giới trong vòng một thập 
kỷ. Một số nhà nghiên cứu khác cho rằng 
khung thời gian này khá lạc quan bởi giới 
khoa học vẫn chưa thể tạo ra tế bào trứng 
người sống được từ tế bào nữ giới.

Trước đây, các nhà khoa học tạo ra 

chuột với hai chuột bố sinh học thông qua 
hàng loạt bước tỉ mỉ, bao gồm biến đổi 
gene. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trứng 
được tạo ra từ tế bào con đực, đánh dấu 
một bước tiến quan trọng. Hiện nay, nhóm 
của Hayashi đang tìm cách áp dụng thành 
tựu này với tế bào con người, dù có nhiều 
trở ngại lớn đối với sử dụng trứng nhân tạo 
cho mục đích lâm sàng, bao gồm xác định 
độ an toàn. Hayashi chia sẻ cá nhân ông 
ủng hộ sử dụng công nghệ trong lâm sàng 
để hai người đàn ông có con chung nếu 
có thể chứng minh phương pháp an toàn.

Kỹ thuật cũng có thể áp 
dụng để điều trị những dạng 
vô sinh nghiêm trọng, bao 
gồm phụ nữ mắc hội chứng 
Turner khiến một bản sao của 
nhiễm sắc thể X bị thiếu hoặc 
khiếm khuyết một phần. 
Theo Hayashi, ứng dụng 
này là động lực cơ bản cho 
nghiên cứu. Tuy nhiên, tế bào 
người đòi hỏi thời gian nuôi 
cấy lâu hơn nhiều để tạo ra 
trứng hoàn chỉnh, có thể làm 
tăng nguy cơ tế bào trải qua 
những thay đổi gene không 
mong muốn.

Trong thí nghiệm của Hayashi và cộng 
sự, tế bào da của chuột đực được lập trình 
lại thành trạng thái giống như tế bào gốc 
để tạo ra tế bào gốc vạn năng cảm ứng 
(iPS). Nhiễm sắc thể Y của những tế bào 
này sau đó bị loại bỏ và thay thế bằng 
nhiễm sắc thể X “mượn” từ tế bào khác 
nhằm tạo ra tế bào iPS với hai nhiễm sắc 
thể X giống nhau.

Cuối cùng, các tế bào được cấy vào mô 
3D cực nhỏ của tử cung, một hệ thống nuôi 
cấy mô phỏng điều kiện bên trong tử cung 
chuột. Khi trứng được thụ tinh bằng tinh 

trùng thông thường, nhóm nghiên cứu thu 
được khoảng 600 phôi và cấy vào chuột 
mang thai hộ, cho ra đời 7 con chuột non. 
Hiệu quả thấp hơn 1% so với hiệu quả khi 
lấy trứng từ con cái. Những con chuột non 
có vẻ khỏe mạnh với tuổi thọ bình thường 
và sinh con khi trưởng thành.

Giáo sư George Daley, Hiệu trưởng 
Trường y Harvard, nhận xét nghiên cứu 
này rất thú vị, nhưng ông cũng nhấn mạnh 
các nghiên cứu khác chỉ ra tạo tế bào sinh 
dục từ tế bào người khó khăn hơn nhiều 
so với tế bào chuột. “Chúng ta vẫn chưa 
hiểu đầy đủ về cơ chế sinh học độc đáo 
của quá trình hình thành giao tử ở người 
để mô phỏng theo nghiên cứu của Hayashi 
ở chuột”, Daley nói.

Giáo sư Amander Clark, chuyên gia về 
tế bào sinh dục nuôi cấy ở ĐH California 
Los Angeles, cho biết ứng dụng nghiên 
cứu ở tế bào người sẽ là một đột phá lớn, 
bởi giới khoa học vẫn chưa thể tạo ra trứng 
người từ tế bào nữ giới. Các nhà nghiên 
cứu từng tạo ra tiền thân của trứng người, 
nhưng tế bào ngừng phát triển trước thời 
điểm phân bào, bước phân chia tế bào 
quan trọng trong quá trình phát triển của 
trứng và tinh trùng hoàn chỉnh.

(Theo VnExpress.net)

CHUYỆN LẠ

“Nghỉ phép kết hôn 
30 ngày” để nâng tỷ lệ sinh

Một vài tỉnh thành của Trung Quốc đã 
cho phép nhân viên “vừa mới kết hôn” nghỉ 
phép trong 30 ngày có hưởng lương, nhằm 
khuyến khích kết hôn và nâng mức sinh hiện 
đang giảm ở quốc gia này.

Thời hạn nghỉ phép kết hôn có trả lương 
ở Trung Quốc tối thiểu là 3 ngày, song một 
số tỉnh có thể đặt ra các quy định riêng “hào 
phóng” hơn kể từ tháng 2.

Theo tờ People’s Daily Health, tỉnh Cam 
Túc ở phía Tây Bắc và tỉnh sản xuất than Sơn 
Tây đã đưa ra phương án nghỉ 30 ngày, trong 
khi Thượng Hải cho phép nghỉ 10 ngày.

Tờ báo dẫn lời ông Yang Haiyang - Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội, 
ĐH Tài chính - Kinh tế Tây Nam, cho hay: “Việc 
kéo dài thời gian nghỉ phép kết hôn sẽ là 
một trong những biện pháp hiệu quả nhất 
để tăng tỷ lệ sinh con”.

Ông chia sẻ:  “Vẫn cần một loạt các chính 
sách khác, bao gồm tiền trợ cấp nhà ở và 
nghỉ phép có lương cho nam giới sau khi 
sinh con”.

Năm 2022, Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ 
sinh ở mức giảm sâu nhất từ trước tới nay, 
với khoảng 6,77 ca trên 1.000 người.

Mức giảm kỷ lục này được cho là kết quả 
của chính sách “Một con” được áp dụng từ 
năm 1980 đến năm 2015. Kinh phí giáo dục 
gia tăng cũng khiến nhiều gia đình không 
muốn sinh quá một con hoặc thậm chí là 
không hề sinh con.                 (Theo VOV.VN)

Chụp ảnh đám cưới ở Trung Quốc.               Ảnh: Reuters

Thí nghiệm của Hayashi cho ra đời những con chuột non khỏe mạnh.
Ảnh: iStock


