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Nhu cầu tuyển dụng 
lao động xuất khẩu 
tăng cao

Đôi điều kể thêm 
về thành Hoàng Đế 
& thôn Bả Canh
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Doanh nghiệp 
phải có 
trách nhiệm 
với môi trường 
và cộng đồng

ÔNG ERIK BILLGREN, GIÁM ĐỐC AVANI QUY NHON RESORT 
VÀ ANANTARA QUY NHƠN VILLAS:Các đội bóng đá trẻ:

Bao giờ mới có sân tập?

Hết lòng vì những 
mầm xanh
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tài nguyên du lịch
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Sáng 18.3, tại Hà 
Nội, Hội Người cao tuổi (NCT) 
Việt Nam tổ chức Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc quán triệt Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII và triển khai một 
số nhiệm vụ trọng tâm của  
năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các 
đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ở đầu cầu Bình Định có Ban 
đại diện Hội NCT tỉnh và cơ sở; 
đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, đồng chí 
Trương Thị Mai đã trình bày 
về vấn đề già hóa dân số ở Việt 
Nam và chính sách an sinh xã 

hội. Theo số liệu thống kê, xu 
hướng già hóa dân số ở Việt 
Nam đang diễn ra nhanh chóng 
với chỉ số già hóa dân số tăng từ 
35,5 (năm 2009) lên 53,1 (năm 
2021). Vì vậy, công tác bảo đảm 
an sinh xã hội cho NCT cần 
được tiếp tục quan tâm nhiều 
hơn nữa. Hằng năm, cả nước 
có 1,1 triệu NCT được chúc thọ, 
mừng thọ; 3 triệu NCT được 
lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 
gần 4 triệu NCT được khám sức 
khỏe định kỳ; hơn 95% NCT có 
thẻ BHYT...

Tiếp đó, đồng chí Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương 
Nguyễn Trọng Nghĩa trình 
bày một số nội dung cốt lõi 
của Nghị quyết lần thứ 6 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền XHCN Việt Nam trong 

giai đoạn mới; đồng thời thông 
tin một số nội dung về tình hình 
nổi bật trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo Ban Nội chính 
Trung ương cũng giới thiệu một 
số nội dung cơ bản trong cuốn 
sách của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng về đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại Hội nghị, 
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam 
Nguyễn Thanh Bình đề nghị 
các cấp Hội NCT cả nước tích 
cực học tập, tuyên truyền sâu 
rộng, tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa 
XIII gắn với triển khai một 
số nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023, trong đó, tập trung vào 
công tác chăm sóc, bảo vệ, 
phát huy vai trò NCT, tiếp tục 
xây dựng và củng cố tổ chức 
Hội vững mạnh...

KHÁNH HUÂN

Ngày 17.3, phường Ghềnh 
Ráng (TP Quy Nhơn) tổ chức Lễ 
kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 
phường (17.3.1998 - 17.3.2023). 
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, 
dự lễ kỷ niệm.

Phường Ghềnh Ráng được 
thành lập theo Nghị định 118 
ngày 26.12.1997 của Chính phủ; 
Quyết định số 46 ngày 16.3.1998 
của Thành ủy và Quyết định 
số 185 ngày 17.3.1998 của 
UBND TP Quy Nhơn trên cơ sở  
KV 1, KV 2 và KV 3A của 
phường Quang Trung.

Sau 25 năm thành lập, Đảng 
bộ và nhân dân phường Ghềnh 
Ráng đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn, xây dựng và phát triển 
địa phương đạt được những 
thành tựu đáng kể. Từ một 
phường tỷ trọng nông nghiệp 

chiếm trên 80% cơ cấu kinh 
tế, đến nay đã giảm xuống 
còn 14%; xây dựng, thương 
mại dịch vụ tăng từ 20% lên 
86% trong cơ cấu kinh tế địa 
phương; tốc độ đô thị hóa phát 
triển nhanh chóng…

Trong tương lai, việc đô thị 
hóa diễn ra với tốc độ nhanh 
hơn, không gian đô thị sẽ tiếp tục 
được mở rộng, nhiều dự án đầu 
tư xây dựng của tỉnh và thành 
phố sẽ được triển khai, các khu 
dân cư được quy hoạch đồng 
bộ, đặc biệt là Khu đô thị khoa 
học và giáo dục Quy Hòa, Trung 
tâm nghiên cứu, sản xuất và đào 
tạo chuyên gia công nghệ FPT 
Software, dự án quy hoạch rừng 
cảnh quan kết hợp điểm dừng 
chân ngắm cảnh QL 1D, dự án 
Khu du lịch 2A… sẽ tạo sức bật 
cho Ghềnh Ráng phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa.            PHƯƠNG THẢO

(BĐ) - Hưởng ứng Ngày 
Quốc tế hạnh phúc (20.3), 
sáng 18.3, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh (TP Quy Nhơn), Sở 
VH&TT phối hợp với Tỉnh 
đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
tổ chức Ngày hội Sức khỏe và 
hạnh phúc cho mọi người.

Trong khuôn khổ Ngày hội 
đã diễn ra chương trình giao 
lưu với khách mời là những cá 
nhân có các hoạt động tích cực, 
đóng góp cho cộng đồng trong 
việc chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng, hiến máu cứu người; 
gương giáo viên điển hình 
trong chăm sóc trẻ em khiếm 
khuyết; DN có nhiều đóng góp 
trong các hoạt động hướng về 
cộng đồng.

Ngày hội còn có hoạt động 
tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc 
miễn phí cho người dân; trưng 
bày giới thiệu sách về xây dựng 
gia đình hạnh phúc, chăm sóc 
sức khỏe…

Hưởng ứng Ngày Quốc tế 
hạnh phúc năm nay với chủ đề 

(BĐ) - Sáng 18.3, tại xã 
Cát Hanh (huyện Phù Cát), 
Tỉnh đoàn tổ chức phát động 
Ngày hoạt động cao điểm tình 
nguyện hỗ trợ người dân thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tại chương trình, các ĐVTN 
hướng dẫn đăng ký tài khoản 
định danh điện tử qua ứng 
dụng VNeID của Bộ CA cho 
ĐVTN; hỗ trợ đăng ký thuê bao 
chính chủ và hướng dẫn tạo tài 
khoản dịch vụ công trực tuyến 
cho ĐVTN và người dân.
l Sáng cùng ngày, Huyện 

đoàn Phù Cát, Hoài Ân, Vân 
Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh 
đồng loạt ra quân Ngày hoạt 
động cao điểm tình nguyện hỗ trợ 
người dân thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến qua các hoạt động 
như: Hướng dẫn người dân cài 
đặt tài khoản dịch vụ công trực 
tuyến, cấp CCCD, mã định danh 
điện tử, dịch vụ công trực tuyến; 

(BĐ) - Ngày 18.3, Công ty In 
Nhân Dân Bình Định tổ chức 
Hội nghị Người lao động năm 
2023. Trong năm 2022, trước 
bối cảnh chung có nhiều khó 
khăn, ban lãnh đạo Công ty đã 
kịp thời chỉ đạo quyết liệt, thực 
hiện đồng bộ các giải pháp sản 
xuất kinh doanh, khai thác tốt 
thời cơ, đồng thời bảo đảm sức 
khỏe cho người lao động và an 
toàn trong sản xuất. Kết quả 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh năm 2022 đều đạt 
và vượt kế hoạch đề ra, trong 
đó nổi bật là công tác phục vụ 
nhiệm vụ chính trị của Công 
ty luôn diễn ra an toàn, đảm 
bảo đúng quy định trong bất 
kỳ tình huống nào. Tổng doanh 
thu trong năm 2022 của Công 

ty đạt hơn 109 tỷ đồng, lãi hơn 
4,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân 
của người lao động đạt 9,7 triệu 
đồng/người/tháng; tham gia 
công tác từ thiện xã hội, đóng 
góp các quỹ hơn 256 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty chi hỗ 
trợ hằng tháng cho công nhân 
lao động có ý thức trách nhiệm, 
trình độ tay nghề cao; hỗ trợ 
cho công nhân lao động mới 
tuyển dụng, đang trong thời 
gian học nghề; tổ chức sinh 
nhật và tặng quà sinh nhật cho 
cán bộ, công nhân lao động 
trong công ty với số tiền gần 
250 triệu đồng; lập quỹ khuyến 
học, khuyến tài để khen thưởng 
con cán bộ, người lao động có 
thành tích cao trong học tập…

HOÀNG QUÂN

l Hội thi cán bộ giảng dạy 
chính trị BĐBP tỉnh năm 2023 
diễn ra trong 3 ngày 16 - 18.3, 
với sự tham gia của 27 thí sinh 
là chính trị viên, chính trị viên 
phó, cán bộ chuyên trách các 
đồn biên phòng, hải đội, Tiểu 
đoàn Huấn luyện và cơ quan Bộ 
chỉ huy BĐBP tỉnh. Các thí sinh 
thực hiện 3 nội dung phần thi 
gồm: Biên soạn bài giảng chính 
trị; thực hành giảng bài; thi  
kiến thức. CÔNG CƯỜNG 

l UBND huyện Phù Cát tổ 
chức hội nghị tổng kết phong 
trào Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa - Làng 
sức khỏe năm 2022 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2023, ngày 17.3. 
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 
huyện tặng giấy khen cho 19 
tập thể, 10 cá nhân và 18 hộ 
gia đình văn hóa tiêu biểu đã 
có nhiều thành tích trong thực 
hiện phong trào Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa - 
Làng sức khỏe năm 2022. 

TRƯỜNG GIANG
l Ngày 18.3, tại TP Quy 

Nhơn, Đoàn Khối các cơ quan 
tỉnh tổ chức hội nghị tập 
huấn nâng cao năng lực số 
cho gần 200 cán bộ và ĐVTN. 
Các chuyên đề được trình bày 
tại hội nghị gồm: Chuyển đổi 
số gắn với công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên Khối các 
cơ quan tỉnh; hướng dẫn đăng 
ký tài khoản dịch vụ công trực 
tuyến và hướng dẫn sử dụng 
hệ thống hỗ trợ thực hiện Đề 
án 5299 về “Phát huy vai trò của 
ĐVTN trong thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 giai 
đoạn 2022 - 2027”. DUY ĐĂNG
l Ban tổ chức đã tiếp 

nhận 306 đơn vị máu hiến 
tình nguyện từ cán bộ, chiến sĩ 
Trung đoàn Cảnh sát cơ động 
Nam Trung bộ và 29 đơn vị máu 

từ người dân 2 phường Bùi Thị 
Xuân, Trần Quang Diệu và xã 
Phước Mỹ (TP Quy Nhơn). Hoạt 
động do Ban Chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện tỉnh phối 
hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ 
động Nam Trung bộ và Hội CTĐ 
TP Quy Nhơn tổ chức sáng 18.3.  

NGỌC TÚ

l Đoàn Thanh niên xã 
Phước Sơn (huyện Tuy Phước) 
phối hợp với Hội đồng Đội xã 
tổ chức chương trình đổi rác lấy 
dụng cụ học tập tại Trường THCS 
số 1 Phước Sơn, ngày 18.3. Tại 
chương trình, hơn 100 học sinh 
mang phế liệu đổi lấy vở và bút 
viết. Kết thúc chương trình, Ban 
tổ chức thu gom được gần 2.000 
vỏ lon, chai bằng nhôm, nhựa. Số 
phế liệu này sẽ được giao lại cho 
liên đội Trường THCS số 1 Phước 
Sơn bán gây quỹ để mua quà 
tặng cho các học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn. XUÂN VINH

Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Ngày hội Sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người

“Hạnh phúc cho mọi người”, 
ngoài tổ chức Ngày hội, còn 
có các hoạt động khác, như: 
Tuyên truyền trực quan việc 
thực hiện chính sách của Đảng, 
pháp luật Nhà nước về an sinh 
xã hội, xây dựng gia đình no 

ấm, tiến bộ, hạnh phúc; biểu 
dương gương người tốt, việc 
tốt; khuyến khích mọi cá nhân, 
tổ chức tham gia các hoạt động 
mang lại hạnh phúc cho người 
thân, gia đình, cộng đồng...

NGỌC NHUẬN

Người dân TP Quy Nhơn tham dự Ngày hội được tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. 
Ảnh: NGỌC NHUẬN

CÔNG TY IN NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH:

Quan tâm, đảm bảo chế độ, 
chính sách cho người lao động

Phường Ghềnh Ráng kỷ niệm 
25 năm thành lập

Ra quân tình nguyện hỗ trợ 
người dân thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến

ĐVTN huyện Vân Canh giúp người dân 
cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến. 

Ảnh: Huyện đoàn Vân Canh

tuyên truyền về tiện ích, hiệu quả 
của việc thực hiện các thủ tục 
đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ 
công trực tuyến, tài khoản định 
danh điện tử, tài khoản VNelD, 
nhằm đẩy mạnh cải cách hành 
chính bảo đảm liên thông, minh 
bạch, thuận lợi khi thực hiện giải 
quyết thủ tục hành chính, dịch 
vụ công và các giao dịch dân sự.

CHƯƠNG HIẾU
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Đối tượng được bà Thành quan 
tâm hàng đầu là trẻ em, nhất là những 
trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo và 
mồ côi. 

Chuẩn bị ghé thăm nhà vợ chồng 
ông Phạm Văn Tớ (71 tuổi, ở cùng thôn), 
bà Thành mang theo mớ dây buộc tóc 
nhỏ xinh làm quà cho cháu gái ông là 
Nguyễn Thị Ngọc Hiền - bị bệnh tim 
bẩm sinh, chậm phát triển. Hiền tuy đã 
18 tuổi nhưng vẫn ngây ngô hệt trẻ lên 
3, phần lớn các sinh hoạt thường ngày 
đều nhờ cậy ông bà. Thi thoảng, em lại 
bị giày vò bởi những cơn đau vì căn 
bệnh tim. Đến nơi, thấy Hiền, bà Thành 
liền đưa dây buộc tóc cho cô bé. Hai bà 
cháu cứ thế trò chuyện, vui đùa. 

Nhìn cảnh tượng ấy, ông Tớ xúc 
động: “Cháu gái tôi thích để tóc dài 
nhưng để tiện vệ sinh nên phải cắt ngắn. 
Tuy vậy, Hiền vẫn thích và đòi ông bà 
phải buộc tóc thật đẹp. Bà Thành thấy 
vậy nên hay tặng dây nơ và giúp chúng 
tôi chăm nom, để mắt tới cháu. Đó là 
chưa kể, nhiều phần quà đã được bà trao 
tận tay gia đình tôi suốt nhiều năm nay”.

Yêu thương trẻ, năm nào bà Thành 
cũng lên kế hoạch tổ chức đêm hội trung 
thu ngay tại nhà mình. Bà tự tay chuẩn 
bị quà, ghé nhà nhắc các em tham dự, 
cùng hội phụ nữ xã thiết kế chương 
trình vui chơi.

“Trung thu là Tết thiếu nhi, đứa trẻ 
nào cũng trông ngóng được vui chơi, 
tặng quà. Với trẻ có điều kiện sống hạn 
chế, đây là dịp thích hợp để tôi có cơ 
hội thể hiện sự quan tâm, yêu thương. 
Hình ảnh sân nhà ngập tràn tiếng cười 
trẻ thơ vào đêm rằm tháng 8 là kỷ niệm 
đẹp nhất với tôi trong suốt quá trình làm 
thiện nguyện”, bà Thành chia sẻ.

Để giúp đỡ nhiều hơn cho các em, 
bà Thành trở thành cầu nối giữa những 
người con xa quê với các trường hợp 
trẻ khó khăn ở địa phương. Nhờ uy tín 
cùng sự nhiệt tình, chân thành, bà được 
nhiều người ủy thác, trong đó có anh 
Trần Quốc Định (hiện đang sống và làm 
việc tại TP Hồ Chí Minh). Thông qua bà 

Hạnh phúc khi được giúp người
Hơn 20 năm gắn bó với công tác thiện nguyện ở địa phương, bà Nguyễn Thị Kim Thành (SN 1968, ở thôn 

Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) luôn được người dân yêu quý vì sự nhiệt tình, tận tâm. Với bà, việc gần 
gũi, giúp đỡ người khó khăn đã trở thành một phần của cuộc sống.

Thành, anh Định nhiều lần góp chi phí 
cho các hoạt động tặng quà cho trẻ khó 
khăn. Gần đây nhất, anh nhận đỡ đầu 
em Nguyễn Văn Sự (SN 2012, trẻ mồ côi 
cha mẹ ở cùng xã).

Anh Định chia sẻ: “Ban đầu, cô 
Thành cho tôi biết hoàn cảnh của Sự và 
ngỏ lời mong tôi giúp đỡ. Tôi đồng ý 
ngay bởi vừa tin tưởng cô, vừa hiểu cô 
rất chu đáo, tận tâm và yêu thương trẻ 
em, nhất là những trẻ thiếu thốn cả về 
tình thương lẫn vật chất”.

Ngoài giúp đỡ hết mình cho trẻ em, 
bà Thành còn được người dân trong xã 
nhớ đến nhờ sáng kiến gây quỹ giúp 
người gặp nạn. Bắt đầu từ khoảng 20 
năm trước, khi việc góp tiền tạo quỹ ở 
cơ sở vẫn chưa phát triển, bà Thành đã 
bàn bạc với chị em trong hội phụ nữ xã, 
đưa ra ý tưởng đến từng nhà trong thôn 
để vận động quyên góp. Từ ngạc nhiên, 
dần dần mọi người cùng làm theo. Nhờ 
đó, quỹ tăng dần từ vài trăm nghìn đồng 
lên đến vài triệu, kịp thời hỗ trợ nhiều 
hoàn cảnh ngặt nghèo.

“Cứ trong xóm có trường hợp khó 

khăn nào bị tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm 
nghèo, cần chi phí chạy chữa thì tôi cùng 
chị em sẽ góp trước, rồi đi “xin” hàng 
xóm láng giềng trong thôn. Số tiền càng 
lớn, chúng tôi càng vui mừng vì giúp 
được cho người cần”, bà Thành tâm sự.

Suốt chừng ấy năm, sáng kiến của 
bà Thành vẫn được duy trì đến hôm 
nay. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu 
năm 2023, bà vận động, giúp đỡ các 
đối tượng yếu thế với số tiền 23,5 triệu 
đồng. Hay trong thời gian dịch Covid-19 
hoành hành, ngoài tham gia tổ Covid 
cộng đồng, bà còn kết nối, hỗ trợ nhiều 
nhu yếu phẩm cho các trường hợp cách 
ly, điều trị trên địa bàn xã với số tiền 
trên 20 triệu đồng.

“Tôi hay tâm sự, lắng nghe hàng xóm 
chia sẻ khó khăn. Khi ấy, tự dưng tôi lại 
muốn giúp và cố hết sức để san sẻ bớt 
gánh nặng với họ. Lâu dần thành quen 
và thấy hạnh phúc lắm khi được cho đi. 
Bởi vậy, chỉ cần còn sức khỏe, tôi sẽ tiếp 
tục hành trình thiện nguyện của mình”, 
bà chia sẻ.

DƯƠNG LINH

Bà Thành ân cần quan tâm Hiền trong mỗi lần ghé thăm.            Ảnh: DƯƠNG LINH

Anh Đặng Ngọc Dũng (SN 1970, 
ở khu phố Bình Chương, phường 
Hoài Đức, TX Hoài Nhơn) vừa được 
Chủ tịch UBND phường Hoài Đức 
biểu dương, tặng giấy khen về thành 
tích dũng cảm cứu nhiều người bị 
đuối nước trên sông Lại, đoạn thuộc 
phường Hoài Đức.

Anh Dũng bị tật bẩm sinh teo một 
chân, đi lại khập khiễng; hằng ngày, 
anh mưu sinh bằng nghề đánh bắt 
cá trên sông Lại. Anh Dũng có khả 
năng bơi lội giỏi nên khi hay tin ai bị 
đuối nước trên địa bàn phường Hoài 
Đức, anh đều tham gia cứu vớt. Trong 
năm 2021, anh Dũng đã cứu 3 người 
đuối nước; năm 2022, anh cứu thêm 
3 người. 

Mới nhất, đầu tháng 2.2023, anh 
Dũng cứu 1 người đuối nước, đó là 
anh Nguyễn Hà T. (SN 1995, ở phường 
Hoài Đức). Anh T. kể lại: “ Hôm đó, 
tôi đi câu, gặp dòng nước chảy xiết 

nên bị cuốn trôi, rất may lúc này có anh 
Dũng đang đánh cá gần đó kịp thời 
cứu giúp. Thấy anh khó khăn, tôi cũng 
gửi “bồi dưỡng” mà anh kiên quyết 
không nhận”.

Dù khu vực sông xảy ra đuối thường 
sâu, nước chảy xiết, lực hút xuống đáy 

rất mạnh, những người bơi lội giỏi 
cũng ngại đến gần, nhưng với nhiều 
kinh nghiệm bơi lội, không làm ngơ 
trước những người đang gặp nạn, anh 
Dũng không bỏ cuộc mà kiên trì cứu 
nhiều người thoát chết. 

T.LONG

Tạm giữ 5 đối tượng 
mua bán, tàng trữ 
ma túy

Ngày 18.3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn (BĐBP tỉnh) cho biết 
quyết định tạm giữ 5 đối tượng tàng trữ 
và mua bán ma túy.

Trước đó, khoảng 15 giờ 35 phút ngày 
17.3, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Cảng Quy Nhơn phối hợp với Phòng Phòng 
chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) tuần 
tra trên đường Bùi Xuân Phái (phường Hải 
Cảng, TP Quy Nhơn), phát hiện 2 đối tượng 
Trương Thanh Tuấn (22 tuổi, ở phường 
Quang Trung) và Chế Hoàng Thanh Tuấn 
(33 tuổi, ở phường Đống Đa) đi xe máy có 
biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng tàng 
trữ 3 gói ny lông được hàn kín, chứa các hạt 
tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai 
nhận là ma túy đá (chưa xác định trọng 
lượng). Mở rộng điều tra, tổ công tác phát 
hiện thêm 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy 
Linh, Nguyễn Phạm Nhật Tân (cùng ở xã 
Phước Sơn) và Huỳnh Tấn Sĩ (ở xã Phước 
Thuận, huyện Tuy Phước) là đồng phạm 
mua bán trái phép chất ma túy với hai đối 
tượng trên và thu giữ thêm 2 gói ny lông 
chứa ma túy đá.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ 
sơ và xử lý 5 đối tượng trên. CÔNG CƯỜNG

Giết người, 
lãnh 15 năm tù giam

(BĐ) - TAND tỉnh vừa mở phiên tòa 
hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị 
cáo Huỳnh Hữu Nguyên (SN 2004, ở huyện 
Phù Cát) 15 năm tù giam về tội giết người.

Do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền 
bạc, 23 giờ 35 phút ngày 28.8.2022, tại một 
nhà nghỉ thuộc thôn Hưng Mỹ 2 (xã Cát 
Hưng, huyện Phù Cát), Nguyên đã dùng kéo 
kim loại đâm mạnh vào ngực trái của Trần 
Văn Bình (SN 1997, ở thị trấn Cát Tiến, huyện 
Phù Cát) khiến nạn nhân tử vong sau đó. 

Sau khi gây án, Nguyên về nhà kể lại 
sự việc cho người nhà nghe và được gia 
đình động viên ra đầu thú.                 K.ANH

Tờ rơi quảng cáo 
“cho vay trả góp” 
rải đầy đường

 Ảnh: M.Q

Nhiều người dân ở thị trấn Phù Mỹ 
(huyện Phù Mỹ) bức xúc vì mấy ngày qua 
nhiều tờ rơi quảng cáo “cho vay trả góp” rải 
trắng một số tuyến đường ở thị trấn. Tình 
trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô 
thị mà còn tiềm ẩn nạn tín dụng đen, ảnh 
hưởng đến ANTT tại địa phương (ảnh chụp 
sáng 18.3 tại khu vực chợ Phù Mỹ).

Các tờ rơi có nội dung “Cho vay trả góp 
thủ tục đơn giản (CCCD + sổ hộ khẩu). Giới 
thiệu có hoa hồng. Liên hệ SĐT: 0346305xxx” 
được được in trên 2 mặt giấy. Theo người 
dân, số tờ rơi trên do các đối tượng rải vào 
đêm khuya và sáng sớm, nhằm tránh sự phát 
hiện của ngành chức năng. 

Rất mong ngành chức năng có biện pháp 
kiên quyết hơn nhằm phát hiện, xử lý những 
trường hợp trên.                                      M.QUÂN

Ngư dân nhiều lần cứu người trên sông Lại

Anh Đặng Ngọc Dũng (trái) chỉ vị trí từng cứu người trên sông Lại.              Ảnh: CA phường Hoài Đức



Thời gian qua, Vĩnh Thạnh 
được du khách biết đến với hình 
ảnh hoa trang rừng bên suối Tà 
Má, hoa anh đào trên núi Vĩnh 
Sơn hay thành đá Tà Kơn với 
những khối đá đồ sộ. Bên cạnh 
đó, với tài nguyên là những di 
tích văn hóa lịch sử, đặc biệt là 
di sản văn hóa của đồng bào dân 
tộc Bana như lễ hội mừng cốm 
lúa mới, các truyền thuyết, các 
câu chuyện, cồng chiêng… Ẩm 
thực ở đây cũng khá phong phú, 
với những món ăn đặc trưng 
như: Cá đá cuốn bánh tráng, 
heo rẫy nấu đọt mây Vĩnh Sơn, 
trứng kiến vàng xào bầu, mắm 
ruột cá đá…

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
Bình Định, cho biết: “Vĩnh Thạnh 
có nhiều cảnh đẹp tự nhiên, từng 
thu hút 10.000 lượt khách/ngày 
đến suối Tà Má, đó là điều không 
dễ gì đạt được. Hiện ở đây có 
một số hộ dân làm du lịch, họ là 
người bản địa nên cách phục vụ 
còn dân dã, phải qua thời gian 
mới bài bản dần. Điều còn thiếu 
hiện nay là huyện cần có nhà đầu 
tư đủ tầm, nhận thấy được tiềm 
năng du lịch của vùng đất này 
để khai thác hiệu quả những tài 
nguyên có sẵn”.

Huyện Vĩnh Thạnh có nguồn tài nguyên du 
lịch phong phú, cả di tích văn hóa lịch sử 
và danh lam thắng cảnh. Hiện nay, huyện 
đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm 
thu hút đầu tư, xây dựng thành các sản 
phẩm du lịch, thu hút du khách…

nỗ lực khai thác 
tài nguyên du lịch
VĨNH THẠNH

Những vườn rau ở xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh) cũng là điểm tham quan được nhiều 
du khách ưa thích.                                                                                                Ảnh: THANH TRƯỞNG

Hoa trang rừng bên suối Tà Má, làng Hà Ri (xã Vĩnh Hiệp) 
mỗi dịp nở rộ thu hút rất đông du khách.             Ảnh: LÊ NA

Hoa ban được coi là loài hoa 
biểu tượng của tỉnh biên giới Điện 
Biên. Cây ban mọc tự nhiên trên 
rừng, được trồng trong vườn nhà, 
các trục đường, trường học. Hoa 
nở từ đầu tháng 2 đến giữa tháng 
4, là thời điểm khách thập phương 
đến tham dự lễ hội. Dưới đây là 
những điểm hoa nở đẹp, theo gợi 
ý từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh 
Điện Biên, người dân và du khách.

TP Điện Biên Phủ. Xã Thanh 
Minh, đoạn đầu vào thành phố 
(cổng chào), đường Kênh Tả, chùa 
Linh Quang, khu hầm Đờ Cát gần 
cầu Mường Thanh, đường vào nghĩa 
trang Tông Khao, bậc thang lên 
tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ 
là các điểm nhiều hoa ban ở thành 
phố. Những nơi này cây ban được 
trồng thành hàng dài hai bên đường.

Cửa khẩu Tây Trang. Từ TP Điện 
Biên Phủ, du khách đi theo QL 279 
khoảng 35 km sẽ tới Tây Trang. Ngay 
lối vào bên ngoài khuôn viên cửa 
khẩu trồng rất nhiều hoa ban. Trên 
đường đi, du khách cũng sẽ thấy 
rừng ban trắng trên núi hoặc khu 
vực bản Na Ư.

Cung đường từ huyện Mường 
Chà sang huyện Mường Nhé. Khu 
vực có hoa ban nở đẹp là bản Nà 
Sự (nằm trên QL 4H, dọc trục đường 
thuộc tuyến Mường Nhé). Ngoài ra, 
du khách có thể ghé các rừng ban 
trắng để có những bức ảnh độc đáo, 
đẹp nhất như Tủa Thàng (huyện Tủa 
Chùa), Chiêu Ly (xã Sa Lông, huyện 
Mường Chà), bản Dư O (huyện Điện 
Biên Đông) hay Nậm Cứm (huyện 
Mường Ảng). Một hàng cây trải 
dài uốn theo khúc cua, có cây toàn 
hoa, có cây đan xen lá. Nơi này là xa 
thành phố nên vắng, du khách có 
thể thoải mái check-in. 

Muốn có ảnh toàn cảnh hoa 
ban đẹp nhất còn có thể đến huyện 
Điện Biên Đông, đặc biệt nơi này 
bay flycam chụp ảnh rất đẹp vì cây 
rụng lá đồng đều, toàn sắc trắng. 
Muốn chụp với người, nên đến rừng 
ban Tủa Thàng vì cây thấp, cành rủ. 

Điện Biên cách Hà Nội khoảng 
450 km. Du khách có thể đến bằng 
đường bộ hoặc đường hàng không. 
Phương tiện di chuyển thuận tiện 
nhất để đi lại trong tỉnh là ô tô gầm 
cao hoặc xe máy.                   (Theo VnE)

Những điểm ngắm hoa 
ban đẹp ở Điện Biên 
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Bình Định

 Mấy năm gần đây, nhờ hệ 
thống đường giao thông kết 
nối, lan tỏa rộng, đặc biệt tuyến  
ĐT 636 được mở rộng, QL 19 mới 
hoàn thành đã tạo điều kiện thuận 
lợi về giao thông cho khách du lịch 
đến huyện Tuy Phước, đặc biệt là 
Phước Sơn. Xã Phước Sơn nằm bên 
đầm Thị Nại, là nơi có nguồn thủy 
hải sản dồi dào, có Cồn Chim đang 
nổi lên như một điểm đến du lịch 
sinh thái hấp dẫn. Và một hệ quả 
tích cực là dịch vụ du lịch đã góp 
phần phát triển KT-XH Phước Sơn. 

Quán đặc sản biển Làng Cá 
tại thôn Vinh Quang 2, xã Phước 
Sơn được xây dựng trên một hồ 
nuôi tôm có diện tích khoảng  
2.000 m2, quy mô khoảng 60 
bàn ăn. Anh Phan Văn Toan, 
chủ quán, cho biết: 4 năm trước, 
nhận thấy lượng khách đến Vinh 
Quang 2 ngày một nhiều, tôi mua 
lại hồ và đầu tư quán ăn này, tận 

Phát huy những giá trị riêng có của Phước Sơn

dụng hồ nuôi cá, cua. Du khách 
rất thích cảnh quan sông nước, 
rừng ngập mặn bao quanh, không 
khí trong lành, thoáng đãng. Tiếng 
lành đồn xa, khách đến với quán 
ngày một nhiều, trong đó rất nhiều 
người đến từ TP Hồ Chí Minh, Gia 

Lai, Kon Tum, Đắk Lắk…
Tại thôn Vinh Quang 2 còn có 

nhiều quán ăn đặc sản khác như: 
Huệ Loan, Gió Đầm, Biển Nhớ, 
Hương Nam, Bên Hồ..., cùng với 
một số quán khác tại khu vực Cồn 
Chim góp phần cung cấp cho du 

khách nhiều sự lựa chọn. Tại 
thôn Mỹ Cang, quán bánh xèo 
Mỹ Cang hiện đã trở thành điểm 
đến nổi tiếng và quen thuộc với 
du khách trong và ngoài tỉnh, thu 
hút một lượng khách lớn vào dịp 
lễ, Tết và những ngày cuối tuần. 

Tất cả đã hình thành ở Phước 
Sơn một hệ thống dịch vụ đa 
dạng phục vụ khách du lịch như 
ghe, thuyền chở du khách thăm 
thú Cồn Chim, bán đặc sản biển 
tươi sống như tôm, cua, hàu..., các 
quán ăn uống.

Theo ông Nguyễn Minh Thiện, 
Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, 
những năm qua, các hộ làm quán 
đặc sản trên địa bàn xã đã thu hút 
khách ở các địa phương khác tới, 
tạo thu nhập cho các quán và tạo 
việc làm cho nhiều người dân địa 
phương, giúp kinh tế dịch vụ địa 
phương phát triển đáng kể. Cũng 
tại thôn Vinh Quang 2, một khu tái 

định cư đã được xây dựng xong, 
tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng 
để người dân xây dựng khách sạn, 
nhà nghỉ cũng như phát triển dịch 
vụ nơi đây.

Ông Nguyễn Hùng Tân, 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tuy Phước cho biết, huyện đã 
có chủ trương phát triển Cồn 
Chim thành điểm đến du lịch 
trọng điểm của huyện dựa vào 
những giá trị đặc biệt riêng có. 
Hiện nay, dự án homestay do 
huyện đầu tư tại Cồn Chim đang 
trong giai đoạn nghiệm thu đánh 
giá hiệu quả. Sắp tới, huyện sẽ 
nhân rộng mô hình này nhằm thu 
hút khách du lịch đến Cồn Chim. 
Lượng khách du lịch đến Cồn 
Chim ngày một nhiều và đây là cơ 
hội thuận lợi cho phát triển dịch vụ 
ở Phước Sơn nói chung, khu vực 
Cồn Chim và thôn Vinh Quang 2 
nói riêng.               NGÔ HỒNG SƠN 

Giá trị tài nguyên du lịch 
của huyện Vĩnh Thạnh đặc sắc 
nhưng vẫn đang ở dạng tiềm 
năng, chưa được khai thác, quản 
lý. Để quản lý và khai thác hiệu 
quả các tiềm năng du lịch của 
huyện, đồng thời thu hút đầu tư 
và khắc phục hạn chế nhằm phát 
triển du lịch huyện Vĩnh Thạnh, 
theo Phó Giám đốc Sở Du lịch 
Nguyễn Thị Kim Chung, trong 
thời gian tới, Sở sẽ phối hợp 
với UBND huyện Vĩnh Thạnh 

để xây dựng kế hoạch quản lý 
và phát triển các điểm du lịch 
trên địa bàn huyện. Trước mắt 
tập trung vào 3 điểm tham quan 
du lịch gồm: Làng Hà Ri - suối 
Tà Má, thành đá Tà Kơn và làng 
K3 gắn kết với Vĩnh Sơn. Thời 
gian qua, các điểm này cũng đã 
từng bước được đầu tư, thu hút 
khách tham quan, du lịch. Sở Du 
lịch sẽ phối hợp với Hiệp hội Du 
lịch Bình Định và các công ty lữ 
hành xây dựng các chương trình 

tour, tuyến, kết nối với các điểm 
du lịch phía Nam tỉnh như TP 
Quy Nhơn - huyện Tây Sơn với 
Vĩnh Thạnh cũng như đến các 
tỉnh Tây Nguyên để tạo thành 
chương trình tham quan hấp dẫn. 

Bà Chung chia sẻ thêm: “Vai 
trò của địa phương trong việc 
quản lý, phát triển các điểm du 
lịch rất quan trọng, nhất là trong 
việc tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho người dân về ý nghĩa, 
vai trò của hoạt động phát triển 
du lịch. Bên cạnh đó, tạo điều 
kiện cho bà con tham gia phát 
triển du lịch cộng đồng, vừa phát 
huy lợi thế về du lịch, phát triển 
các sản phẩm dịch vụ tại đây 
cũng như giúp người dân phát 
triển kinh tế, vừa bảo tồn, phát 
huy giá trị tài nguyên du lịch 
trên địa bàn huyện. Bước tiếp 
theo, huyện cần xây dựng các 
dự án, mời gọi các nhà đầu 
tư đến để phát triển thành 
những dự án quy mô, có giá 
trị, hiệu quả cao để thu hút 
được nhiều khách du lịch đến 
với Vĩnh Thạnh”.                  

  LÊ NA

Tuy Phước đã có chủ trương phát triển Cồn Chim thành điểm đến du lịch trọng 
điểm của huyện.                                                                                                               Ảnh: DŨNG NHÂN
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Bình Định

l Ngày 17.3, Hội Phụ nữ 
CA tỉnh phối hợp cùng Công 
ty TNHH Gạo Hoàng Kim và 
Hội Phụ nữ CA huyện Tuy 
Phước tổ chức chương trình Kết 
nối yêu thương, thăm và tặng 
20 suất quà (mỗi suất trị giá 420 
nghìn đồng) cho trẻ khuyết tật 
tại xã Phước Thắng (huyện Tuy 
Phước) (ảnh). Chi phí thực hiện 
chương trình trích từ quỹ Phụ 
nữ CA tỉnh làm theo lời Bác và 
sự ủng hộ của Công ty TNHH 
Gạo Hoàng Kim. 

l Ngày 18.3, Hội LHPN 
phường Ghềnh Ráng (TP Quy 
Nhơn) thăm, tặng 3 suất quà 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn phường; mỗi 
suất gồm 500 nghìn đồng tiền 
mặt cùng quần áo, sách vở. Chi 
phí hoạt động do Hội cùng nhà 
hảo tâm chung tay quyên góp.

T.HẰNG

“Lạt mềm buộc chặt”
Đa phần các trường hợp bỏ 

học đều là những trẻ không 
nhận được sự quan tâm đầy 
đủ từ gia đình. Không có mái 
ấm đúng nghĩa, các em mất dần 
động lực học tập.

Em Lã Thị Trịnh Kiều My 
(SN 2008, ở phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn) là trường 
hợp như vậy. Bố mẹ em ly hôn, 
người lập gia đình mới, người 
đi làm ăn xa, ít thời gian gần 
gũi con cái. My sống tạm ở nhà 
họ hàng bên ngoại, và cũng 
chỉ có thể tá túc mỗi nhà một 
khoảng thời gian ngắn. Mang 
trong mình nỗi mặc cảm ấy, My 
không muốn đến trường, chỉ 
muốn đi làm.

Trước tình hình đó, Hội 
LHPN phường đã tặng sách 
vở, đồng phục, hỗ trợ phần nào 
chi phí để em không còn nghĩ 
đến gánh nặng học phí. Hội còn 
thường xuyên động viên, giúp 
em có nơi chia sẻ, tâm sự. Cô 
bé My nhờ đó tìm lại được 
động lực học tập, phấn đấu, 
không bỏ học nữa.

My chia sẻ: “Các cô trong 
hội phụ nữ như người thân 
của em, quan tâm nhiều và 

Hết lòng vì những mầm xanh
Nắm chắc tình hình cơ sở, tổ 
chức hội phụ nữ kịp thời can 
ngăn nhiều trường hợp có 
ý định bỏ học, thuyết phục 
trẻ quay lại trường lớp. Song 
song với đó, các cấp hội tiếp 
tục nhận đỡ đầu, tạo điều 
kiện để trẻ được đến trường.

giúp em bớt mặc cảm, lo lắng. 
Các cô thường tặng quà, động 
viên và sẵn sàng giúp đỡ khi 
em nhờ cậy”.

Không chỉ  những trẻ 
không được gia đình quan 
tâm, trẻ đang trong độ tuổi 
dậy thì, dễ bị tác động bởi 
yếu tố bên ngoài cũng muốn 
nghỉ học giữa chừng. Dù là 
học sinh giỏi nhiều năm liền, 
nhưng Bùi Thị Thu Thảo (ở xã 
Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) đã 
nghỉ học khi đang dang dở lớp 
11 vì nôn nóng muốn đi làm để 
tự kiếm tiền chi phí cho các nhu 
cầu cá nhân.

Lý giải điều này, chị 
Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ 
tịch Hội LHPN xã Mỹ Thắng, 
cho biết, ở địa phương, việc 

đàn ông đi biển, phụ nữ đi làm 
từ sớm là phổ biến. Một số đối 
tượng lợi dụng việc này để rủ 
rê trẻ nghỉ học, làm nhiều điều 
không tốt. Trẻ em trong độ tuổi 
đang lớn dễ bị ảnh hưởng, có 
tâm lý muốn khẳng định bản 
thân bằng cách nghỉ học, đi làm 
kiếm tiền.

“Chúng tôi xác định phải 
“lạt mềm buộc chặt”, nhẹ 
nhàng phân tích đúng sai và 
dẫn chứng cho trẻ thấy việc 
nghỉ học sẽ ảnh hưởng lớn đến 
tương lai sau này. Cùng với đó, 
chúng tôi phối hợp cùng gia 
đình động viên, tránh nói nặng 
lời. Kiên trì một thời gian, Thảo 
cũng chịu quay lại trường lớp 
và hoàn thành nốt chuyện học”, 
chị Huyền cho hay.

Đỡ đầu, tiếp sức 
Bên cạnh việc ngăn chặn 

tình trạng trẻ nghỉ học giữa 
chừng, các cấp hội còn chú 
trọng tạo điều kiện để trẻ học 
tốt, sống tốt, tránh để trẻ có 
suy nghĩ muốn nghỉ học vì khó 
khăn trong cuộc sống.

Được Hội LHPN phường 
Ngô Mây (TP Quy Nhơn) nhận 
đỡ đầu từ năm ngoái, em Phan 
Anh Thư (SN 2013) thuận lợi 
hơn trong việc đến trường. 
Bố mất sớm, mẹ em phải một 
mình vất vả lo toan cho 2 con 
ăn học, căn nhà mấy mẹ con 
đang sống cũng chỉ được cất 
tạm làm nơi che nắng che mưa. 
Trước khi Thư được đỡ đầu, 
mẹ em đã phải làm cả ngày lẫn 
đêm để lo cho con, nhiều lúc 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 
20.3, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều 
hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu, 
sự sẻ chia, cảm thông đến đối tượng yếu 
thế của xã hội. Đối tượng được ưu tiên 
hướng đến là bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn, hội viên phụ nữ mắc bệnh 
hiểm nghèo. 

Rộn ràng từ sớm ngày 16.3, Hội LHPN 
huyện An Lão phối hợp với Hội CTĐ 
huyện, Hội LHPN xã An Hòa tổ chức 
chương trình “Hạnh phúc cho mọi người”, 
nấu và tặng 30 suất cơm cho các bệnh nhân 
đang điều trị tại TTYT huyện.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Dân, Chủ tịch 
Hội LHPN huyện An Lão, chị em phụ nữ 
của 3 đơn vị cùng nhau chuẩn bị nguyên 
liệu từ sớm và tự tay nấu cơm thay vì mua 
các thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn. 
Cách làm này giúp đảm bảo dinh dưỡng 
cho từng suất ăn, thể hiện đúng tinh thần 
“hạnh phúc là được cho đi”.

“Ai cũng phấn khởi vì làm việc có ích, 
sôi nổi cười nói, chuyện trò, không ai than 
mệt cả. Đến khi trao tận tay từng suất cơm 
cho các bệnh nhân và người nhà, chúng 
tôi mới cảm nhận được trọn vẹn niềm 
hạnh phúc khi góp sức, tiếp thêm động 
lực để người bệnh tiếp tục điều trị, sớm 
hồi phục”, bà Dân tâm sự.

Cũng hướng đến việc lan tỏa niềm vui 
trong dịp này, Hội LHPN phường Ngô 
Mây (TP Quy Nhơn) đã bất ngờ ghé thăm, 
tặng quà cho chị Nguyễn Thị Thu Vân, 

quá sức nên bị ốm.
“Con gái còn nhỏ, chặng 

đường học tập còn dài nên tôi 
tự dặn phải gắng sức để con 
không quá thua thiệt bạn bè 
hoặc phải nghỉ học vì nhà không 
đủ điều kiện. Tôi xót khi nghe 
con thắc mắc vì sao không được 
học thêm môn này, môn kia như 
bạn đồng trang lứa”, chị Tô Thị 
Cảnh, mẹ Thư, chia sẻ.

Sau khi nghe tâm sự của 
chị Cảnh, Hội LHPN phường 
đã nhận đỡ đầu Thư đến năm 
em 18 tuổi, hỗ trợ chi phí theo 
quý; ưu tiên hỗ trợ em trong 
các chương trình tiếp sức đến 
trường, tặng quà các dịp lễ, 
tết. Nhờ đó, Thư yên tâm đến 
trường, học hành, chị Cảnh 
cũng đỡ vất vả, áp lực hơn.

Không chỉ My, Thảo, Thư mà 
nhiều trường hợp trẻ được nhận 
sự hỗ trợ từ các cấp hội thông 
qua nhiều hoạt động thiết thực, 
phù hợp với nhu cầu của từng 
hoàn cảnh. Có thể kể đến các 
chương trình như: Mẹ đỡ đầu, 
Tiếp sức đến trường, Tham vấn 
tâm lý, Mẹ và con gái… Song 
song đó, các buổi gặp mặt, phối 
hợp với nhà trường, hội khuyến 
học để kịp thời lắng nghe, giúp 
đỡ trẻ cũng thường xuyên được 
tổ chức.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, 
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, 
cho biết: “Công tác chăm lo cho 
trẻ em của các cấp hội bám sát 
thực tiễn, đáp ứng các tiêu chí: 
Chính xác, kịp thời, hiệu quả. 
Đặc biệt lưu tâm đến trẻ mồ côi, 
thiếu sự quan tâm từ gia đình; 
tăng cường kết nối, hỗ trợ tối 
đa để trẻ có điều kiện sống, học 
tập và phát triển toàn diện”.

DƯƠNG LINH

Hội LHPN phường Ngô Mây nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình Mẹ đỡ đầu. 
Ảnh: Hội LHPN phường Ngô Mây

Lan tỏa tinh thần Ngày Hạnh phúc

hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 
Chị Vân là mẹ đơn thân, mắc bệnh hiểm 
nghèo, đang trong quá trình điều trị. 
Chống chọi với bệnh tật lắm lúc khiến chị 
mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Vậy 
nên khi hội phụ nữ phường ghé thăm, chị 
Vân xúc động vì được quan tâm, nhớ đến.

“Chị em phụ nữ phường gần gũi, hỗ 
trợ tôi nhiều. Khi thì tặng thẻ BHYT, khi 
thì mang theo quà, nhu yếu phẩm, bánh 
trái sang tận nhà để động viên. Hội cũng 

thủ thỉ rằng sẽ để ý đến con 
tôi nhiều hơn để tôi yên tâm, 
tập trung điều trị bệnh”, chị 
Vân chia sẻ.

Ngoài đối tượng trên, hội 
LHPN các cấp còn chú ý đến 
trẻ mồ côi, trẻ thuộc hộ nghèo. 
Ngay khi nhận tin trước chùa 
Long Thiền (ở xã Ân Mỹ, 
huyện Hoài Ân) có bé gái bị 
bỏ rơi, sáng 17.3, Hội LHPN 
huyện Hoài Ân cùng các hội 
cơ sở đã đến thăm và cùng các 
sư chăm sóc trẻ trong thời gian 
tìm lại người thân. 

Tương tự, để trẻ có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn có 
một “ngày hạnh phúc” đáng 
nhớ, Hội LHPN phường Tam 
Quan Bắc (TX Hoài Nhơn) 
cùng Hội CTĐ phường tặng 
1 chiếc xe đạp cho em Võ Diệt 
(thuộc hộ nghèo, ở khu phố 

Trường Xuân Đông). Chiếc xe đạp là mong 
ước từ lâu của Diệt. 

“Gia đình đã vất vả để em có thể đi học 
nên dù thích xe đạp lắm nhưng em không 
dám xin. Em nhớ, có lần các cô trong hội 
phụ nữ ở phường hỏi em mong muốn điều 
gì nhất, em đã nói mong có chiếc xe đạp. 
Thế là hôm nay, các cô đã biến điều ước 
ấy thành hiện thực. Thật bất ngờ và vui 
làm sao”, Diệt mừng rỡ nói.         

    DIỆU NGỌC

Hội LHPN huyện An Lão phối hợp với Hội CTĐ huyện, Hội LHPN 
xã An Hòa nấu cơm tặng bệnh nhân tại TTYT huyện. 

Ảnh: Hội LHPN huyện An Lão

TIN VẮN 

Ảnh: Hội Phụ nữ CA tỉnh
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Nhu cầu tuyển dụng 
lao động xuất khẩu tăng cao

Các phiên giao dịch việc làm lưu động tiếp tục làm tốt vai trò kết nối giữa các trung tâm, DN có chức năng đưa NLĐ đi 
làm việc tại nước ngoài với NLĐ.          Ảnh: N.M

Đẩy mạnh tư vấn, 
cung ứng

Thông tin từ Trung tâm 
Dịch vụ việc làm Bình Định (Sở 
LĐ-TB&XH), từ đầu năm 2023 
đến nay, nhiều đơn hàng xuất 
khẩu lao động (XKLĐ) đang 
chờ người lao động (NLĐ). 
Chỉ riêng trong tháng 3, đã 
có hàng chục đơn hàng lao 
động liên quan đến các lĩnh 
vực như đóng gói thực phẩm, 
gia công chi tiết máy kim loại, 
cơ khí - hàn bán tự động, trang 
trí nội - ngoại thất, xây dựng 
dân dụng, vận hành máy xúc- 
xe lu… Hầu hết các đơn hàng 
đều đến từ thị trường lao động 
được đánh giá cao về chất 
lượng, thu nhập: Nhật Bản. 

Trong đó, đơn hàng có nhu 
cầu số lượng lao động lớn (hơn 
10 người) như đóng gói thực 
phẩm. Có cả đơn hàng cần 
lao động có trình độ như đơn 
hàng kỹ sư cơ khí tuyển 4 lao 
động nam tốt nghiệp bậc cao 
đẳng, đại học chuyên ngành 
xây dựng, cơ khí. 

Đến ngày 16.3, số lao động 
đăng ký tham gia XKLĐ thông 
qua Trung tâm Dịch vụ việc 
làm Bình Định là 86 người. 
Trung tâm đã cung ứng 57 lao 

Trong 3 tháng đầu năm 
2023, nhu cầu tuyển dụng 
lao động đi làm việc theo 
hợp đồng tại nước ngoài 
tăng cao. Cùng với đó, số 
lượng lao động Bình Định 
xuất cảnh đi làm việc tại các 
nước theo hợp đồng cũng đã 
vượt trên 300 người. 

động cho các DN có chức năng 
đưa NLĐ đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng tại TP Hồ 
Chí Minh. 

Để tiếp tục tạo nguồn cho 
công tác XKLĐ, ông Lê Văn 
Nghinh, Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ việc làm Bình Định, 
cho biết: “Từ đầu năm 2023 
đến nay, Trung tâm phối hợp 
với một số địa phương triển 
khai các phiên giao dịch việc 
làm lưu động, trong đó có 
lồng ghép các nội dung liên 
quan đến chính sách hỗ trợ, 
thông tin về thị trường, đơn 
hàng tuyển dụng XKLĐ. Đội 
ngũ cán bộ, chuyên viên của 
Trung tâm tiếp tục kết nối với 
chính quyền, hội đoàn thể tại 
các huyện, thị xã, thành phố, 
xuống tận các thôn, xóm, về 

tận nhà các trường hợp có 
nguyện vọng tham gia XKLĐ 
để hướng dẫn cụ thể”. 

Cùng với Trung tâm Dịch 
vụ việc làm Bình Định, Trung 
tâm Giáo dục nghề nghiệp 
Bình Định (Sở LĐ-TB&XH) 
cũng tích cực xây dựng đội 
ngũ cộng tác viên tại cơ sở để 
truyền thông, hỗ trợ NLĐ có 
nhu cầu tham gia XKLĐ. Đồng 
thời, chủ động phối hợp với 
các địa phương tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, tư 
vấn về XKLĐ. 

Kết quả tích cực từ đầu năm
Theo ông Huỳnh Ngọc Hải, 

Trưởng Phòng Việc làm và 
Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐ-
TB&XH), từ đầu năm 2023 đến 
nay, đã có 374 NLĐ Bình Định 

xuất cảnh đi làm việc theo hợp 
đồng tại nước ngoài. Trong đó, 
Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu các 
thị trường tiếp nhận lao động 
Bình Định với 339 lao động; kế 
tiếp là Đài Loan, Hàn Quốc… 
Đây là kết quả hết sức tích cực, 
cho thấy sự phục hồi của các 
thị trường lao động nước ngoài 
và cơ hội việc làm cho NLĐ sau 
đại dịch Covid-19. 

Nhiều địa phương trong 
tỉnh có số lượng lao động 
xuất cảnh lớn như: Hoài Ân 
(110 lao động), Quy Nhơn (68 
lao động), Hoài Nhơn (46 lao 
động); Tây Sơn, Phù Mỹ, An 
Nhơn (đều trên 30 lao động)… 

Theo ông Tạ Ngọc Định, 
Trưởng Phòng LĐ-TB&XH 
huyện Hoài Ân, lợi thế của 
Hoài Ân là XKLĐ đã trở thành 

truyền thống. Sự thay đổi về 
kinh tế của các gia đình có con 
em tham gia XKLĐ chính là 
“chất xúc tác”, động lực mạnh 
mẽ để những gia đình khác chủ 
động tìm hiểu, đăng ký tham 
gia XKLĐ. 

Năm nay, huyện Hoài 
Ân đặc biệt quan tâm đến 
đối tượng bộ đội xuất ngũ. 
Từ tháng Giêng, Phòng LĐ-
TB&XH đã phối hợp với Ban 
CHQS huyện Hoài Ân tổ chức 
thông tin, truyên truyền về 
XKLĐ đến lực lượng này. 

“Huyện cũng tạo điều kiện 
cho các trường hợp thanh niên 
trong độ tuổi xuất ngũ đã vượt 
qua vòng phỏng vấn của DN 
nước ngoài được ưu tiên tham 
gia XKLĐ nhằm giảm nghèo 
bền vững. Ngoài ra, trong 
tháng 3, huyện phối hợp với 
Trung tâm Dịch vụ việc làm 
Bình Định tổ chức phiên giao 
dịch việc làm lưu động để 
thông tin về việc làm, XKLĐ 
đến đông đảo người dân”, ông 
Định nói thêm. 

Các huyện, thị xã, thành 
phố đang triển khai kế hoạch 
XKLĐ. Trong đó, nhấn mạnh 
về vai trò của việc nắm bắt, 
quản lý lao động trên địa bàn, 
đẩy mạnh công tác phối hợp 
tổ chức nhiều hội nghị, buổi 
tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu 
việc làm, XKLĐ nhằm kết nối 
NLĐ với các DN uy tín, được 
cấp phép đưa lao động đi làm 
việc theo hợp đồng tại nước 
ngoài. Bên cạnh đó, tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền, thông 
tin về những điển hình tham 
gia XKLĐ, từng bước tháo gỡ 
những e ngại trong tâm lý của 
NLĐ, nâng cao nhận thức, 
quyết tâm về tham gia XKLĐ. 

NGUYỄN MUỘI

Phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp 
trên 12 tỷ đồng

(BĐ) - Ban vận động Quỹ Vì 
người nghèo tỉnh vừa triển khai 
Kế hoạch vận động xây dựng 
Quỹ Vì người nghèo năm 2023 
đối với MTTQ các cấp trong tỉnh. 

Theo đó, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban 
vận động Quỹ Vì người nghèo 
cấp huyện, cấp xã phấn đấu 
vận động thu vào Quỹ Vì người 

nghèo năm 2023 trên 12 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, MTTQ các 

cấp trong tỉnh tăng cường vận 
động các DN, nhà hảo tâm, con 
em làm ăn thành đạt trong và 
ngoài tỉnh quan tâm đóng góp 
hỗ trợ chương trình an sinh xã 
hội để xây dựng các công trình 
phúc lợi xã hội, tham gia các 
hoạt động giúp đỡ hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ gia đình chính 
sách có hoàn cảnh khó khăn, 
đồng bào bị thiệt hại do thiên 
tai hạn hán, bão lụt, dịch bệnh… 
Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo, thúc đẩy phát triển KT-
XH và đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh.

AN PHƯƠNG

Tây Sơn: Hoàn thành kế hoạch vận động hỗ trợ 
xã Vĩnh An xây dựng nông thôn mới 

Qua 1 năm triển khai thực 
hiện vận động ủng hộ và tiếp 
nhận kinh phí hỗ trợ giúp xã 
Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về 
môi trường trong xây dựng nông 
thôn mới, đến ngày 15.3, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn 
đã huy động tổng kinh phí gần 
3,7 tỷ đồng, vượt 22% so với kế 

hoạch đề ra. Trong đó, hỗ trợ trực 
tiếp bằng tiền hơn 2,8 tỷ đồng; hỗ 
trợ xây dựng công trình trị giá 
820 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ vận động 
được, đã xây dựng hoàn thành, 
đưa vào sử dụng 14 nhà Đại đoàn 
kết và 212 công trình vệ sinh với 
tổng kinh phí đã giải ngân, thanh 

toán 2,8 tỷ đồng. 
Từ nguồn kinh phí Quỹ Vì 

người nghèo của hệ thống Mặt 
trận, đã xây dựng, đưa vào sử dụng 
198 nhà vệ sinh/198 hộ với trị giá  
1,98 tỷ đồng. 81 hộ còn lại, xã Vĩnh 
An đang tiếp tục hỗ trợ triển khai 
xây dựng, phấn đấu hoàn thành 
trong quý II/2023.          MỘC MIÊN  

Tuy Phước: Phấn đấu tạo việc làm 
cho 3.500 lao động trong 
năm 2023

(BĐ) - UBND huyện Tuy 
Phước vừa tổ chức Hội nghị 
t r iển khai  công tác  LĐ-
TB&XH và BHXH năm 2023. 

Để thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu liên quan đến 
ngành LĐ-TB&XH và BHXH 
trong năm 2023, Phòng LĐ-
TB&XH,  cơ  quan  BHXH 
huyện, lãnh đạo các phòng, 
ban,  ngành,  hội  đoàn thể 
là thành viên Ban chỉ đạo 
thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT của huyện và UBND 
các xã, thị trấn cần chủ động 
nghiên cứu, vận dụng chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước vào 
nhiệm vụ cụ thể của ngành, 
đơn vị,  địa phương mình. 
Đồng thời ,  t ích cực tham 
mưu, đề xuất  cho Huyện 

ủy,  UBND huyện chỉ  đạo 
kịp thời; phối hợp chặt chẽ, 
thường xuyên với các ngành, 
đơn vị liên quan và các địa 
phương trong chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ. 

Trong đó, tập trung triển 
khai thực hiện các chương 
trình,  dự án,  chính sách 
liên quan đến nhiệm vụ của 
ngành, đơn vị, địa phương, 
nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đã được UBND huyện giao. 
Cụ thể, trong năm 2023, tạo 
việc làm cho 3.500 lao động. 
Tỷ lệ tham gia BHXH so với 
lực lượng lao động trong độ 
tuổi tham gia BHXH đạt 9,4%. 
Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 
1,72%. Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo nghề đạt 62%... 

AN PHƯƠNG
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Tặng khăn lạnh, nước uống 
cho tài xế xe khách

Để việc vận tải hành khách, hàng hóa thuận lợi, an toàn và phòng ngừa, hạn chế tai nạn liên quan xe khách xảy 
ra trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15.3, trong các khung giờ 11 giờ 30 phút - 13 giờ 30 phút và 22 giờ - 5 giờ hằng ngày, lực 
lượng chức năng tặng khăn lạnh, nước uống cho tài xế xe khách qua địa bàn tỉnh. 

Lực lượng CSGT 
tại Trạm CSGT 
Tuy Phước phát 
khăn lạnh, 
nước và nhắc 
nhở tài xế xe 
khách lái xe an 
toàn. Ảnh: K.A

Trước tình hình một số địa 
phương trong cả nước xảy ra 
các vụ TNGT nghiêm trọng 
liên quan đến xe khách, trên 
địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 
một số vụ TNGT do xe khách 
gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn - Trưởng Ban 
ATGT tỉnh đã ký ban hành Kế 
hoạch phòng, chống TNGT 
do xe khách gây ra trên địa  
bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu các cấp, 
các ngành đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động người điều 
khiển xe khách tham gia giao 
thông chấp hành nghiêm các 
quy định của pháp luật về trật 
tự ATGT. Tăng cường tuần tra, 
kiểm soát và xử lý vi phạm 
đối với người điều khiển xe 
khách tham gia giao thông vi 
phạm Luật Giao thông đường 
bộ. Từ chối kiểm định phương 
tiện không đảm bảo an toàn kỹ 
thuật, kiên quyết loại bỏ xe cơ 
giới hết niên hạn sử dụng… 
Tổ chức thanh tra, kiểm tra và 
xử lý nghiêm các đơn vị kinh 
doanh vận tải bằng ô tô để xảy 
ra nhiều vụ vi phạm trật tự 
ATGT và gây TNGT…

Với mục tiêu giúp người 
điều khiển xe khách đường 
dài qua địa bàn tỉnh tỉnh táo 
khi điều khiển xe khách tham 
gia giao thông an toàn, bên 
cạnh tuần tra kiểm soát 24/24 
giờ, khép kín tuyến, lực lượng 
CSGT còn tập trung nhắc nhở, 

trao khăn và nước uống cho 
100% tài xế xe khách qua địa 
bàn tỉnh vào các khung giờ từ 
11 giờ 30 phút - 13 giờ 30 phút 
và 22 giờ - 5 giờ sáng hôm sau. 

Trung tá Phạm Kim An, 
Phó trưởng Trạm CSGT Tuy 
Phước, cho biết: “Để kiểm 
tra, kiểm soát và kịp thời xử 
lý các sai phạm, bên cạnh các 
tổ tuần tra lưu động, chúng 
tôi đang duy trì 4 chốt cố định 
để nhắc nhở, trao khăn, phát 
nước miễn phí cho các tài xế 
xe khách vào những khung 

giờ cao điểm. Khi được kiểm 
tra, nhắc nhở và nhận nước, 
khăn, phần lớn tài xế xe khách 
thoải mái, cảm thấy gần gũi 
hơn với lực lượng”.

22 giờ 30 phút ngày 17.3, 
tổ tuần tra cố định tại Trạm 
CSGT Tuy Phước (Phòng 
CSGT, CA tỉnh) dừng một 
xe khách qua địa bàn tỉnh, 
tặng khăn lạnh và nước uống 
cho tài xế. Ông Lương Trung 
Thuận, tài xế xe khách chạy 
tuyến Bắc Giang - Vũng Tàu, 
cho biết: “Trên xe có 2 tài, 

sau 4 tiếng lái thì lại thay tài. 
Chúng tôi cảm thấy ấm lòng 
khi được CSGT dừng xe, nhắc 
nhở và trao nước, khăn lạnh. 
Hành động tuy nhỏ nhưng tạo 
cho chúng tôi ý thức tham gia 
giao thông an toàn hơn”. 

Trong khi đó, anh Lê Minh 
Trung, tài xế chạy xe khách 
tuyến TP Hồ Chí Minh - 
Quảng Ngãi, tỏ ra ngạc nhiên 
khi qua địa bàn tỉnh Bình Định 

lại được CSGT ra hiệu lệnh 
dừng xe, nhắc nhở lái xe an 
toàn rồi tặng khăn lạnh, nước 
uống. “Việc lái xe an toàn 
không chỉ cho hành khách mà 
còn cho chính bản thân chúng 
tôi. Nhận sự quan tâm thế này, 
tôi thấy được lực lượng chức 
năng đồng cảm và sẻ chia, 
nên sẽ tự nhắc mình phải luôn 
tỉnh táo để lái xe an toàn”, anh 
Trung nói. 

KIỀU ANH 

Chánh Văn phòng Ban 
ATGT tỉnh Nguyễn Văn Chiến 
cho biết, Ban sẽ tiếp tục đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị liên 
quan trong việc tăng cường 
kiểm soát tại khu vực các bến 
xe, điểm xuất phát. Kiên quyết 
không cho xuất bến đối với 
các xe khách hết niên hạn sử 
dụng, hết hạn kiểm định, xe 
không đảm bảo tiêu chuẩn 
an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi 
trường; xe chở quá số người 
quy định, lái xe không đảm 
bảo các điều kiện sức khỏe... 
Mặt khác, kịp thời kiểm tra, 
khắc phục các bất cập về hạ 
tầng giao thông, trang bị hệ 
thống camera… góp phần 
ngăn chặn TNGT liên quan 
xe khách nói riêng và TNGT 
trên địa bàn tỉnh nói chung. 

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

Tái diễn nạn đột nhập vào nhà dân trộm cắp
Ngay giữa ban ngày, kẻ 

gian dùng cưa mang theo cưa 
cửa sổ, phá cửa sau đột nhập 
vào nhà dân lấy cắp tài sản. 
Trong ngày 17.3, tại huyện 
Phù Cát xảy ra 2 vụ trộm cắp 
tài sản nhà dân với thủ đoạn 
như vậy.

Khoảng 7 giờ ngày 17.3, 
anh Đặng Hữu N. (SN 1977, ở 
thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 
Cát) đóng cửa đi làm. Đến 
khoảng 10 giờ cùng ngày, anh 
N. đi làm về phát hiện cửa sổ 
bằng sắt phía bên phải nhà đã 
bị kẻ gian cưa khung, đồ đạc 

trong nhà bị lục tung. Kiểm 
tra tài sản, anh N. phát hiện 
đã bị mất 1 điện thoại di động 
Samsung và 10 triệu đồng để 
trong túi xách. Hiện trường 
vụ trộm cho thấy đối tượng 
vào nhà bằng khung cửa sắt 
bị cưa và tẩu thoát cũng bằng 
lối này.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng 
ngày, bà Nguyễn Thị Thanh V. 
(SN 1967, ở thị trấn Ngô Mây) 
đóng cửa sang nhà hàng xóm 
chơi. Khoảng 10 giờ 30 phút, 
bà trở về nhà, phát hiện kẻ 
gian đột nhập vào nhà. Bà V. 

bị mất 4,6 chỉ vàng 18K, thiệt 
hại khoảng 18 triệu đồng. Khác 
với anh N., tại nhà bà V., đối 
tượng cạy cửa từ phía sau nhà 
rồi đột nhập vào bên trong lấy 
tài sản.

Theo trung tá Nguyễn Chí 
Thảo, Đội trưởng Đội Cảnh 
sát hình sự (CA huyện Phù 
Cát), kẻ trộm thường lợi dụng 
người dân không có ở nhà, tìm 
cách đột nhập vào bên trong. 
Người dân cần gia cố cửa, bảo 
vệ tài sản để phòng ngừa loại 
trộm cắp này.

N.GIANG

Rủ bạn sử dụng ma túy trong xe đầu kéo
CA TP Quy Nhơn cho biết 

đã khởi tố Võ Lê Huỳnh Đức 
(SN 2002, ở phường Nhơn 
Hòa, TX An Nhơn) về hành 
vi tổ chức sử dụng trái phép 
chất ma túy. 

Tối 7.3, Đội CSĐT tội phạm 
về ma túy (CA TP Quy Nhơn) 
phối hợp với CA phường 
Nhơn Bình tuần tra, phát 
hiện trong cabin xe ô tô đầu 

kéo biển số 77H-03363 trên 
đường Điện Biên Phủ (đoạn 
thuộc khu phố 3, phường 
Nhơn Bình) có 3 thanh niên 
có biểu hiện nghi vấn. Khi 
phát hiện lực lượng CA, một 
đối tượng bỏ chạy, hai đối 
tượng còn lại là Võ Lê Huỳnh 
Đức và Trương Minh Đ. (SN 
1996, ở phường Ngô Mây, TP  
Quy Nhơn). 

Qua kiểm tra, phát hiện 
trong người Võ Lê Huỳnh 
Đức có gói ma túy, đối tượng 
này khai do mình mua, rủ 
Trương Minh Đ. và một đối 
tượng khác cùng sử dụng. 
Võ Lê Huỳnh Đức có nghề 
sửa xe,  chọn xe đầu kéo 
đang sửa để làm nơi sử dụng  
ma túy.

T.LONG

Cảnh báo đối tượng lừa đảo 
giả danh Cảnh sát PCCC&CNCH

Thời gian vừa qua, có tới 
52/63 địa phương xảy ra vụ 
việc nhiều đối tượng giả danh 
cán bộ cảnh sát PCCC&CNCH 
liên hệ với các cơ quan, DN, 
thậm chí đến trực tiếp để lừa 
đảo bán tài liệu, phương tiện, 
yêu cầu tổ chức các lớp tập 
huấn PCCC&CNCH nhằm 
trục lợi.

Đây không phải là hình 
thức lừa đảo mới mà đã xuất 
hiện nhiều năm nay. Tuy 
nhiên, một số cơ sở chưa kịp 
thời nắm bắt thông tin nên đã 
bị các đối tượng trên lừa đảo. 

Thủ đoạn lừa đảo thường 
thông qua hình thức gọi điện 
đến các đơn vị, cơ sở, DN, 
người dân… nhất là các cơ sở 
kinh doanh mới đi vào hoạt 
động, đối tượng giới thiệu 
mình là cán bộ Cảnh sát PCCC 
để yêu cầu làm các giấy tờ liên 
quan đến công tác PCCC, bán 
sách, tài liệu, phương tiện, 
thiết bị PCCC&CNCH giá cao 
hơn thị trường; mời các cơ sở, 
DN tham gia các lớp tập huấn 

nghiệp vụ về PCCC&CNCH và 
yêu cầu chuyển tiền.

Sau khi sách và tài liệu 
được gửi tới người mua qua 
đường bưu chính, người mua 
phải trả tiền trước khi nhận 
bưu phẩm. Tuy nhiên, người 
mua không thể liên lạc với 
số điện thoại của người gửi 
sau khi đã thanh toán. Đây 
là những hành vi vi phạm 
pháp luật, gây hoang mang, 
phiền phức cho người dân và 
các cơ quan, đơn vị, DN, làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến uy 
tín của lực lượng Cảnh sát 
PCCC&CNCH.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH 
đề nghị người dân nêu cao cảnh 
giác, không giao dịch mua bán 
với các đối tượng này; chia sẻ 
thông tin rộng rãi về các thủ 
đoạn lừa đảo cho người thân 
và cộng đồng, tránh mắc bẫy 
đối tượng xấu. Khi phát hiện 
các trường hợp có dấu hiệu lừa 
đảo cần báo ngay cho cơ quan 
CA gần nhất.

(Theo bocongan.gov.vn)
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GẶP GỠ & TRÒ CHUYỆN

Tỉnh Bình Định là một trong 
những địa phương ở Việt Nam 
đi đầu trong việc triển khai hoạt 
động bảo tồn rùa biển dựa vào 
cộng đồng. Hơn 15 năm qua, Chi 
cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) 
đã phối hợp với Tổ chức bảo 
tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), 
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), 
Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển 
và Phát triển cộng đồng (MCD) 
mở nhiều lớp tập huấn, chiến 
dịch truyền thông nhằm nâng 
cao nhận thức bảo tồn rùa biển 
và môi trường sống của chúng 
cho hàng trăm ngư dân, cán bộ, 
giáo viên và học sinh trên địa bàn, 
thành lập các nhóm tình nguyện 
giám sát bảo vệ bãi đẻ rùa biển… 
Hoạt động trên đã đạt được nhiều 
kết quả đáng khích lệ.

l  Thưa ông, vì sao Avani 
Quy Nhon Resort và Anantara 
Quy Nhơn Villas lại quan tâm 
đến bảo tồn và giữ gìn các giá trị 
tài nguyên thiên nhiên ở TP Quy 
Nhơn đến vậy?

- Trước tiên xin nói để bạn 
biết Tập đoàn Khách sạn Minor 
(Minor Hotels Group - MHG) là 
tập đoàn hoạt động trong lĩnh 
vực nghỉ dưỡng quốc tế, chúng 
tôi có ý thức rất cao trong việc 
bảo vệ môi trường. Hoạt động 
nghỉ dưỡng rất cần môi trường 
tốt, vì thế cũng không có gì lạ 
lẫm khi chúng tôi quan tâm đến 
việc bảo tồn và giữ gìn các giá trị 
tài nguyên thiên nhiên. Hơn thế, 
tôi nghĩ chúng ta cần phải thống 
nhất với nhau rằng, bảo tồn và 
giữ gìn các giá trị tài nguyên 
thiên nhiên là điều mà ai cũng 
nên làm, phải làm.

Khi đặt chân đến tỉnh Bình 
Định, MHG ý thức rất rõ rằng 
môi trường ở đây là tài nguyên 
quý giá, nếu được góp phần vào 
gìn giữ và phát triển tài nguyên 
ấy lên thì trước tiên đó là một 
vinh dự cho nhãn hiệu của 
chúng tôi, chứng tỏ chúng tôi 
là DN có trách nhiệm với cộng 
đồng, với xã hội. Chúng tôi nhận 
thức được rằng DN xanh đi liền 
với phát triển bền vững, chính 
vì thế hoạt động sản xuất kinh 
doanh phải giảm thiểu tối đa 
những tác động gây ảnh hưởng 
đến môi trường sống; DN phải 
có trách nhiệm với môi trường 
và cộng đồng.

Triết lý nghỉ dưỡng của Avani 
Quy Nhon Resort và Anantara 
Quy Nhơn Villas là nghỉ dưỡng 
tích cực, theo đó chúng tôi cũng 
như khách hàng của mình gần 
gũi, chan hòa chứ không phải 
tách biệt hoàn toàn với cộng 
đồng dân cư địa phương. Cùng 

ÔNG ERIK BILLGREN, GIÁM ĐỐC AVANI QUY NHON RESORT VÀ ANANTARA QUY NHƠN VILLAS:

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm 
với môi trường và cộng đồng

Năm 2022, từ sự kết nối của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế, hoạt động bảo tồn rùa biển tại tỉnh Bình 
Định đã nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ của Avani Quy Nhon Resort và Anantara Quy Nhơn Villas. Năm 2023 
dự kiến sẽ có thêm một số nội dung mới trong việc hợp tác, hỗ trợ này. Ông Erik BillGren, Giám đốc Avani 
Quy Nhon Resort và Anantara Quy Nhơn Villas (QL 1D, TP Quy Nhơn, thành viên Tập đoàn Khách sạn Minor) 
đã dành cho Báo Bình Định cuộc trò chuyện thân tình.

Cách làm của tỉnh Bình Định rất sáng tạo
Tôi đánh giá rất cao sự sáng tạo cũng như những kết quả mà 

tỉnh Bình Định đã làm được trong thời gian qua trong bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt là việc 
các cơ quan quản lý kết nối với người dân và cộng đồng DN cùng 
tham gia bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, bảo tồn hệ sinh 
thái rạn san hô và rùa biển. Tôi nghĩ việc Avani Quy Nhơn chung 
tay bảo tồn rùa biển tại Bình Định sẽ góp phần thay đổi nhận 
thức của DN trong việc thực hiện trách nhiệm với môi trường và 
tài nguyên thiên nhiên!

Ông TRẦN ĐÌNH LUÂN, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thủy sản (Bộ NN&PTNT)

Rùa biển xuất hiện kiếm ăn nhiều tại 
khu vực biển Hòn Khô nhỏ, xã Nhơn 
Hải vào năm 2022.                              Ảnh: TCCĐ 

Cán bộ Chi cục Thủy sản làm việc cùng lãnh đạo Avani Quy Nhon Resort thảo luận kế hoạch hợp tác năm 2023. 
Ảnh: ÁI TRINH

Ông Erik BillGren, Giám đốc Avani Quy Nhon Resort 
và Anantara Quy Nhơn Villas.                               Ảnh: NVCC

với đó, hoạt động của chúng 
tôi hài hòa với cảnh quan, môi 
trường, sinh vật và cư dân thành 
một thể thống nhất. Đó là lý do 
vì sao chúng tôi quan tâm đến 
sinh kế của cư dân, môi trường 
và bảo tồn đa dạng sinh học. 

l Ông có đề cập đến nhiều 
lĩnh vực như sinh kế, môi trường 
và bảo tồn đa dạng sinh học, vậy 
thì vì sao Avani Quy Nhon Resort 
và Anantara Quy Nhơn Villas lại 
chọn đối tượng bảo tồn trọng tâm 
là rùa biển ở Nhơn Hải?

- Tất nhiên là chúng tôi quan 
tâm đến nhiều yếu tố nhưng qua 
thông tin từ IUCN, biết ở Nhơn 
Hải, TP Quy Nhơn có hiện tượng 
rùa biển lên bãi cát đẻ trứng, 
chúng tôi chủ động kết nối với 
Chi cục Thủy sản để được phối 
hợp cộng tác, hỗ trợ. 

Năm 2022 dù chưa thực hiện 
được nhiều hoạt động, nhưng 
chúng tôi vẫn đạt được một số 
kết quả đáng ghi nhận như phối 
hợp với Chi cục Thủy sản, IUCN 
và Tổ chức cộng đồng bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản (BVNLTS) 4 
xã/phường ven vịnh Quy Nhơn 
cùng nhau làm một số việc như: 
Làm sạch bãi biển, nhặt rác ở 

đáy biển tại khu vực bảo vệ hệ 
sinh thái rạn san hô; tập huấn 
nâng cao nhận thức cộng đồng 
và DN trong việc bảo vệ môi 
trường sống của rùa biển. Ngoài 
ra chúng tôi đã hỗ trợ một phần 
kinh phí giúp tổ chức cộng đồng 
BVNLTS xã Nhơn Hải thực hiện 
đồng quản lý bảo vệ môi trường 
và bãi đẻ rùa biển tại địa phương.

Năm 2022, các nhà khoa học 
và cư dân bản địa không phát 
hiện rùa lên đẻ nhưng trong 
năm ấy có rất nhiều du khách 
đã bắt gặp rùa bơi, thậm chí đã 

cùng bơi với rùa tại khu vực lặn 
ngắm san hô. Đó là những chỉ 
dấu tuyệt vời cho thấy những nỗ 
lực bảo vệ môi trường, đa dạng 
sinh học đang đi đúng hướng.

Có một điều khiến tôi rất 
thích đó là tại hội thảo tập huấn 
kiến thức bảo tồn và bảo vệ môi 
trường sống của các loài rùa biển, 
các đại biểu tổ chức cộng đồng và 
các DN du lịch khác hoạt động 
trên địa bàn tỉnh không chỉ được 
nâng cao nhận thức về vai trò, giá 
trị của rùa biển, mà còn đạt được 
khung cam kết ban đầu trong vấn 
đề tham gia các hoạt động bảo tồn 
rùa biển và bảo vệ môi trường.

l Được biết năm nay Avani 
Quy Nhon Resort và Anantara 
Quy Nhơn Villas tiếp tục đồng 
hành với Chi cục Thủy sản và tổ 
chức cộng đồng BVNLTS 4 xã/
phường ven vịnh Quy Nhơn thực 
hiện công tác bảo tồn rùa biển 
tại Bình Định, liệu sẽ có thêm 
nội dung gì mới không thưa ông?

- Chúng tôi muốn hợp tác 
lâu dài với cơ quan quản lý nhà 
nước và cộng đồng địa phương 
không chỉ trong việc bảo tồn rùa 
biển mà còn hướng tới một số 
nội dung khác như: Bảo vệ môi 
trường, đặc biệt là môi trường 
biển, chống ô nhiễm rác thải 
nhựa, bảo vệ hệ sinh thái rạn san 
hô cũng như hỗ trợ sinh kế cho 
cư dân địa phương.

Hoạt động của Avani Quy 
Nhon Resort và Anantara Quy 
Nhơn Villas được tập đoàn mẹ 
MHG đánh giá tốt, ủng hộ với 
định hướng tham gia tích cực 
hơn, hỗ trợ được nhiều hơn trong 
việc góp phần bảo tồn đa dạng 
sinh học tại Bình Định thêm bền 
vững. Nếu sau này tần suất rùa 
lên bãi biển ở thôn Hải Đông, xã 
Nhơn Hải để đẻ trứng thường 

xuyên hơn, chúng tôi sẽ nghiên 
cứu hỗ trợ để xây dựng khu 
vực ấp trứng rùa biển nhằm 
đảm bảo tỷ lệ trứng rùa nở 
thành công cao hơn. Cùng với 
đó sẽ hỗ trợ để gắn hoạt động 
bảo vệ môi trường, phát triển 
du lịch với giáo dục thiên nhiên 
tại địa phương.

l Thưa ông Erik, xin có thêm 
một câu hỏi nhỏ, ông cảm nhận 
gì về con người và khung cảnh 
Bình Định?

- Ồ, thế thì đây là một câu 
hỏi không nhỏ đâu! Tôi đã đi 
nhiều nơi trên thế giới nhưng 
Quy Nhơn - Bình Định cho tôi 
ấn tượng rất riêng. Thiên nhiên 
ở đây đẹp. Và thật lòng mà nói, 
tôi hãnh diện vì Avani Quy Nhon 
Resort và Anantara Quy Nhơn 
Villas là những tổ hợp công trình 
hòa mình vào thiên nhiên, không 
xâm phạm đến cây xanh và văn 
hóa tại mảnh đất này. Chúng tôi 
hài hòa và thân thiện với nơi này. 
Người Bình Định rất chân thành, 
cởi mở và gần gũi. Chúng tôi yêu 
con người và mảnh đất nơi đây. 

Và đặc biệt chúng tôi yêu quý 
bọn trẻ, chúng ngây thơ, trong 
sáng và hồn nhiên. Đó là một 
phần lý do khiến trong năm 2023 
chúng tôi sẽ phối hợp với Chi cục 
Thủy sản triển khai hoạt động 
truyền thông trường học tại xã 
Nhơn Hải, định hướng để các em 
học sinh nhận thức rõ ràng hơn 
về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo 
tồn đa dạng sinh học - đặc biệt 
là hệ sinh thái rạn san hô, rùa 
biển, tham gia chống ô nhiễm 
rác thải nhựa. Chúng tôi mong 
muốn truyền tải thông điệp tích 
cực đến các em học sinh - những 
mầm non của tương lai Việt Nam, 
rằng “con người sống trong thiên 
nhiên, bảo vệ thiên nhiên và 
hưởng lợi từ thiên nhiên. Chỉ có 
làm được vậy chúng ta mới phát 
triển bền vững”.

l  Cảm ơn ông! Chúc ông 
thành công với những dự án sắp 
tới tại Bình Định!

ÁI TRINH (Thực hiện)
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XEM - NGHE - ĐỌC

Thành Hoàng Đế: 
2 lần là kinh đô 

Thành Hoàng Đế trước kia 
là thành Đồ Bàn của vương 
quốc Champa, hoang phế 
hơn 300 năm, từ sau cuộc 
chinh Nam của vua Lê Thánh 
Tông lấy đất này lập ra phủ 
Hoài Nhơn. Đến năm 1776, 
vua Thái Đức Nguyễn Nhạc 
ra công sửa chữa lại. Chiến sự 
phía Bắc quân Trịnh đã hòa 
hãn, Phạm Ngô Cầu nuôi chí 
trấn giữ Thuận Hóa, không có 
ý đưa binh xâm phạm xuống 
Nam. Còn quân chúa Nguyễn 
lận đận tận trong Gia Định, 
Nguyễn Phúc Thuần cùng 
Nguyễn Ánh hết Cần Thơ, 
Long Xuyên rồi ngược lại 
Định Tường. Trong năm 1777, 
cả Tân Chính vương Nguyễn 
Phúc Dương, rồi Định vương 
Nguyễn Phúc Thuần đều tuẫn 
nạn dưới tay nhà Tây Sơn. Đây 
cũng là một phần khiến đến 
năm 1778 việc gia công, tu 
bổ, nâng cấp hệ thống phòng 
thủ, kho đụn thành Hoàng 
Đế không nhiều, ngay cả lực 
lượng quân binh trấn giữ nơi 
đây cũng khá mỏng so với vị 
trí của nó. 

Có lẽ vì thế nên sang năm 
1799, khi quân của họ Nguyễn 
Gia Miêu từ Gia Định ra vây 
hãm thành Hoàng Đế chỉ sau 
mấy tháng trời, Thái phủ Lê 
Văn Ứng buộc phải đem 6.000 
quân, 50 thớt voi về Tây Sơn 
Thượng lấy quân lương. Toán 
quân này bị quân Nguyễn Gia 
Miêu do Võ Tánh chỉ huy chặn 
đánh ở Cà Đáo (nay là thôn 
Dõng Hòa, xã Bình Hòa, huyện 
Tây Sơn), bắt hết quân và voi, 
chỉ một mình Lê Văn Ứng thoát 
được. Cạn kiệt lương thảo, lực 
lượng trấn giữ thành Hoàng Đế 
đành ra hàng.

Chỉ một năm sau đó, năm 

l Phim tài liệu 80 năm Đề cương 
về văn hóa Việt Nam. Bộ phim nhìn 

lại chặng đường dài kể từ khi bản Đề 
cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí 
thư Trường Chinh soạn thảo được thông 
qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung 
ương tháng 2.1943 đến nay. Bản thân 
việc thông qua đó là sự kiện chính trị 
quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp 
xây dựng nền văn hóa mới. Phim cũng 
nhằm phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực 
tiễn, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực 

tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; 
quá trình vận dụng, phát triển những tư 
tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá 
trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. 

Link: https://vtv.vn/video/phim-tai-
lieu-80-nam-de-cuong-ve-van-hoa-viet-
nam-606838.htm

l Có chàng trai viết lên cây (sáng 
tác: Phan Mạnh Quỳnh, chuyển soạn và 
trình tấu: An Coong). Phim Mắt biếc được 
dựng từ chất liệu là truyện dài cùng tên 

của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; trong 
phim có ca khúc Có chàng trai viết lên 
cây. Cả truyện - phim và ca khúc đều 
lần lượt nổi tiếng. Đó là thuận lợi nhưng 
cũng là thử thách cho An Coong - một 
pianist người Việt khá nổi tiếng. Thế 
nhưng với nét nhạc vô cùng giản dị, có lẽ 
đến mức có lẽ không còn có thể giản dị 
hơn, câu chuyện mà cả truyện - phim và 
bài hát kể đến đã được tái hiện trong sắc 
màu khác. “Có chàng trai viết lên cây lời 
уêu thương cô gái ấy. Mối tình như gió 
như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy 
giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm 
ngày thơ...” 

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=agvMKUe3Scg

l Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt 
là tập hợp một số bài viết được đăng rải 
rác trên báo chí từ 1982 đến 2001 của 

GS Cao Xuân Hạo. 
Tập sách phản ánh 
những ý kiến của 
ông về một số vấn 
đề liên quan đến 
ngôn ngữ, văn học 
và văn hóa của 
dân tộc. Là một 
nhà Việt ngữ học 
lão thành, đương 
nhiên trung tâm 
chú ý của ông 

là những vấn đề của tiếng Việt, nhưng 
ngoài ra ông cũng quan tâm đến những 
vấn đề có liên quan xa gần với ngôn ngữ 
như văn học và văn hóa. Những ý kiến 
của Cao Xuân Hạo rất ít khi xuôi theo 
dòng chảy quen thuộc của số đông, 
chính vì thế chúng luôn gây được sự chú 
ý trong giới học thuật.  

                      Đ.A

1800, Thiếu phó Trần Quang 
Diệu đưa quân vào vây Võ 
Tánh ở ngay chính thành 
Hoàng Đế. Biết tin, quân Gia 
Định từ miền Nam ra giải vây 
nhưng lực lượng này bị quân 
của Trần Quang Diệu chặn 
đứng ở gần núi Cù Mông, 
phần xuyên qua được cuối 
cùng cũng không vượt qua 
nổi phòng tuyến Cầu Đôi và 
Núi Úc bị tiêu diệt hết. Dù rút 
kinh nghiệm từ chính những 
quân Tây Sơn bằng cách tích 
lương thảo kho đụn trong 
thành, chuẩn bị cho tình huống 
xấu nhất nhưng Võ Tánh cũng 
chỉ có thể cố thủ được 2 năm. 
Khi hết lương thảo, để bảo vệ 
tính mạng của quân binh dưới 
quyền, Võ Tánh thư xin hàng, 
ngỏ ý đề nghị Trần Quang Diệu 
nương tay cho lực lượng hộ 
thành rồi tự thiêu tuẫn tiết.

Một tòa thành lớn như 
thành Hoàng Đế, từng 2 lần 
là kinh đô, gắn bó mật thiết 
với nhiều sự kiện lịch sử quan 
trọng, nơi diễn ra nhiều giai 
thoại bi tráng của chiến tranh 
hiển nhiên vẫn còn giấu trong 
lòng nó nhiều bí ẩn mà việc 
phát hiện một số công trình 
trong khuôn viên Tử Cấm 
thành là một ví dụ. 

Bả Canh - từ binh lửa 
đến hòa bình

“Bả Canh” hay còn có thể 
đọc là “Bá Canh” là một khu 
vực của phường Đập Đá, TX 
An Nhơn ngày nay. Tên đầy 
đủ được ghi nhận vào thời Gia 
Long là ấp chánh hộ “Trường 
Cửu Bả Canh” của xã Thời 
Đôn, thuộc Thời Đôn, huyện 
Tuy Viễn. Địa danh Bả Canh 
không chỉ đã xuất hiện trong 

lịch sử đã lâu đời mà còn được 
ghi trong nhiều tài liệu ngoại 
giao quốc tế, điển hình là của 
người Anh. 

Năm 1788, phái đoàn người 
Anh đến yết kiến vua Thái Đức, 
theo tường thuật của trưởng sứ 
đoàn Charles Chapman thì lối 
vào của sứ đoàn là cửa thành 
phía Đông, tức phía QL 1A vô 
ngả Bả Canh hiện nay. Sau này 
trong một ghi chép của mình, 
Charles Chapman viết: “Vào 
bên trong thành, chúng tôi phải 
chờ chừng nửa giờ nơi dịch 
quán lụp xụp. Cổng và trên 
thành hoàn toàn không một 
lính canh, dưới mặt đất phô 
bày ra những cánh đồng lúa”. 
“Cánh đồng lúa” mà Charles 
Chapman nhắc đến chính là 
ruộng lúa ở Bả Canh bên trong 
Hoàng thành. 

Thành trì mà không lương 

phạn thì có vững chắc mấy 
cũng không thể phòng giữ 
lâu dài. Trong bối cảnh đương 
thời chiến tranh giữa các thế 
lực phong kiến diễn ra liên 
miên, để góp phần cho thế 
phòng ngự thêm vững chắc, 
lực lượng phòng thủ phải tự 
chủ binh lương càng nhiều 
càng tốt. Đó là lý do có ruộng 
Bả Canh.

Ruộng ở Bả Canh hầu hết 
là quan điền. Ruộng công ngày 
xưa được phân 2 loại là công 
điền và quan điền. Công điền 
do xã, thôn quản lý, cấp cho 
dân theo định kỳ, theo hạn 
mức để phục vụ việc công 
ích, như cấp cho các thầy đồ 
cày cấy để làm hương sư dạy 
dỗ người làng, hoặc trích làm 
ruộng xã thương giúp người 
trong thôn khó khổ, chịu cảnh 
tối lửa tắt đèn. Còn quan điền 
do quan quân, binh lính trực 
tiếp cày cấy, hoặc cho người 
dân cấy sạ nộp mức tô thuế cao 
để làm quân lương. Bả Canh 
theo ngữ nghĩa địa danh hàm 
ý là “cày ruộng quan”. 

Theo Nghiên cứu địa bạ Bình 
Định, áp dụng chính sách quân 
điền ở Bình Định, vào năm 
1839 thôn Bả Canh gộp lại có 
tới 120 mẫu công điền, trong 
khi tư điền chỉ có 49 mẫu. 
Tham chiếu điều này sẽ thấy 
xuất hiện thêm một góc nhìn 
mới về Bả Canh.

Bả Canh xưa thuộc thành 
Hoàng Đế nhà Tây Sơn, như 
đã nói làm ruộng là chính. 
Các khu vực kề bên như: Bằng 
Châu, Phương Danh… hầu hết 
đều gồm những làng nghề nức 
danh như: Rèn, đúc, dệt, mộc, 
gạch ngói, đất nung… Vốn 
phục vụ cho cuộc sống cư dân 
kinh đô nên trình độ chế tác 
của những làng nghề này cao 
hơn xung quanh khá nhiều. 
Thời thế đổi thay, phần quan 
điền Bả Canh ngày càng thu 
hẹp lại và người Bả Canh dần 
dần thoát ly nghề nông, nhưng 
địa danh xưa vẫn còn đó. 

PHAN TRƯỜNG NGHỊ

Đôi điều kể thêm về 
thành Hoàng Đế & thôn Bả Canh 
Địa danh, đơn giản là tên của một vùng đất. Biến thiên qua từng triều đại, tên gọi một vùng đất có thể giữ 

nguyên hay cải đổi, sáp nhập hay tách chia mà người xưa gọi là “Kiên trí Diên cách”. Địa danh luôn ẩn chứa những 
sự kiện lịch sử, màu sắc văn hóa, dấu tích phong hóa xứ sở. Khi tìm hiểu thêm về thành Hoàng Đế và thôn 
Bả Canh, ta sẽ thấy được một góc độc đáo lịch sử, văn hóa của tỉnh Bình Định.

Một góc Tử Cấm Thành của thành Hoàng Đế.                                          Ảnh: N. NHUẬN
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Các đội bóng đá trẻ: Bao giờ mới có sân tập?
Việc các đội bóng đá trẻ Bình Định thiếu sân tập đã tồn tại từ nhiều năm qua, nhưng đến nay cơ quan chủ quản vẫn 

chưa có hướng giải quyết. Điều này khiến việc đầu tư cho các đội bóng đá trẻ chẳng khác nào “ném tiền qua cửa sổ”.

Ở thời điểm hiện tại, đội 
bóng đá U19 Bình Định đang 
chuẩn bị tham gia vòng loại 
Giải vô địch bóng đá U19 quốc 
gia năm 2023. Vòng loại sẽ diễn 
ra từ ngày 26.3 đến ngày 17.4, 
với 28 đội bóng, chia thành 
5 bảng, dự kiến thi đấu tại 
các địa điểm: Trung tâm thể 
thao Viettel (bảng A), Trung 
tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF  
(bảng B), Gia Lai (bảng C), Bình 
Phước (bảng D) và Tiền Giang  
(bảng E). Theo thể thức, các đội 
thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi - về) 
tại địa phương đăng cai, tính 
điểm xếp hạng ở mỗi bảng. 
5 đội xếp thứ nhất, 5 đội xếp 
thứ nhì và 1 đội xếp thứ ba có 
thành tích tốt nhất ở 5 bảng vào 
vòng chung kết. Nếu đội chủ 
nhà vòng chung kết kết thúc thi 
đấu tại vòng loại với vị trí trong 
nhóm 11 đội có thành tích tốt 
nhất ở 5 bảng, thì đội xếp thứ 
ba có thành tích tốt tiếp theo 
sẽ giành quyền tham dự vòng 
chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, chia 
bảng, đội bóng trẻ đất Võ nằm 
ở bảng C cùng các đội: Khánh 
Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Lâm 
Đồng, Hoàng Anh Gia Lai. Xét 
về truyền thống, chỉ duy nhất 
đội chủ nhà bảng C có thành 
tích tốt ở các giải trẻ, kể từ khi 
Học viện bóng đá Hoàng Anh 
Gia Lai - Arsenal ra đời. Các đối 
thủ còn lại trong bảng không 
quá nổi bật, số lần lọt vào vòng 
chung kết khá hiếm hoi. Tuy 
nhiên, ở vòng loại năm nay, với 
sự chuẩn bị chưa tốt, thầy trò 
HLV Phan Tôn Quyền không 
dễ giành được 1 trong 2 tấm 
vé đi tiếp.

Đến SVĐ Quy Nhơn 
vào một chiều muộn giữa  
tháng 3, tôi chứng kiến buổi 

 Các cầu thủ đội bóng đá U19 Bình Định chủ yếu tập luyện trên mặt sân xi măng và đường piste SVĐ Quy Nhơn.
 Ảnh: HOÀNG QUÂN

tập của đội bóng đá U19 Bình 
Định. Đó là một nhóm chưa 
đến 10 cầu thủ chạy quanh 
đường piste và… chỉ có vậy. 
HLV Phan Tôn Quyền chia sẻ: 
“Buổi sáng hầu hết các em đều 
đi học văn hóa, buổi chiều cũng 
có một số em đi học. Vậy nên 
tôi chỉ có thể cho các em tập lúc 
chiều muộn, từ 17 giờ 30 phút 
trở đi. Không có sân tập, thỉnh 
thoảng chúng tôi phải thuê sân 
trong khuôn viên Tỉnh đoàn 
để các em làm quen cảm giác 
bóng, dù sân này không đủ 
tiêu chuẩn về kích thước. Theo 
kế hoạch, chúng tôi có 2 trận 
giao hữu trước khi bước vào 
thi đấu vòng loại. Cơ hội cọ 
xát không nhiều nên tôi không 
mượn bất kỳ cầu thủ nào của 
địa phương khác, dành suất 
cho học trò mình thi đấu để 

trưởng thành”.
Được biết, cách đây vài 

tháng, CLB Topenland Bình 
Định đã nhận 4 cầu thủ lứa U19 
lên tập cùng các đàn anh. Theo 
đánh giá của các HLV, các em 
đều có sự tiến bộ trong chuyên 
môn, thể hình phát triển tốt. 
Do đó, ở thời điểm hiện tại một 
số em vẫn nằm trong kế hoạch 
sử dụng của HLV Đức Thắng ở 
V-League và Cúp Quốc gia, chỉ 
1 em được trở về đội U19 tham 
gia vòng loại. 

Với cách “tập chay” trên 
mặt sân xi măng, đường piste, 
không khó để lý giải vì sao 
nhiều năm qua các đội bóng đá 
trẻ Bình Định luôn “lặng lẽ” ở 
sân chơi quốc gia. Số cầu thủ đủ 
khả năng thi đấu ở những giải 
bóng đá chuyên nghiệp ngày 
càng hiếm. Chẳng nói đâu xa, ở 

vòng loại Giải vô địch bóng đá 
U17 quốc gia năm 2023 vừa kết 
thúc cách đây vài tuần, đội U17 
Bình Định thi đấu tổng cộng 8 
trận, chỉ hòa được 1 trận, thua 
7 trận, ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng, 
để thủng lưới 20 bàn, xếp chót 
bảng C.

Đã không ít lần Sở VH&TT 
cũng như Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh 
nêu vấn đề này để các cấp, 
ngành xem xét, nhưng đến nay 
tình trạng thiếu sân tập cho các 
đội bóng đá trẻ vẫn chưa được 
giải quyết. Làm bóng đá luôn 
phải xây dựng nền móng vững 
chắc mới phát triển bền vững, 
nhưng nhìn vào các đội trẻ 
hiện nay, rất khó để kỳ vọng 
vào một tương lai tươi sáng cho 
bóng đá Bình Định.

HOÀNG QUÂN

Sức hấp dẫn của Premier League 
Một lần nữa, Premier League cho 

thấy tại sao giải đấu này lại đắt giá nhất 
thế giới về tiền bản quyền. Trước 10 
vòng đấu cuối, các tỷ lệ thành - bại đều 
vẫn còn khá sít sao, tạo ra những cuộc 
đua mà cả thế giới phải theo dõi dù đó 
là đội đứng trên cao hay ở chót bảng, 
do đó mọi trận đấu đều có ý nghĩa và 
hấp dẫn.

Cuộc đua danh hiệu vô địch hiện 
vẫn đang rất cân bằng với hai ứng viên  
Man.City và Arsenal. Bên cạnh đó có ít 
nhất 5 đội khác có cơ hội lọt vào tốp 4 
để được quyền dự Champions League 
và ít nhất 3 đội nữa đủ khả năng chơi 
ở Europa League hoặc Conference 
League. Trong khi đó, có tới 9 đội cách 
khu vực xuống hạng chỉ có 3 điểm. Đây 
là một mùa giải tuyệt vời với những yếu 
tố căng thẳng nhất có thể. Siêu máy tính 
của FiveThirtyEight đã đưa ra tỷ lệ về 
khả năng của những cuộc đua như sau:

Ở cuộc đua vô địch, theo siêu máy 
tính Arsenal có 54% cơ hội giành thắng 
lợi, Man.City 46%. Man.City thể hiện 
sức mạnh cuối mùa bằng chiến thắng 
vang dội 7 - 0 tại Champions League 
trước RB Leipzig. Trong khi đó Arsenal 

159 VĐV tham gia 
Giải việt dã truyền 
thống huyện Tây Sơn

Ngày 18.3, huyện Tây Sơn tổ 
chức Giải việt dã truyền thống 
năm 2023. Giải có tổng cộng 159 
VĐV đăng ký tham gia 2 nội 
dung Trẻ và Vô địch. Trong đó, 
nội dung Trẻ dành cho các VĐV 
là học sinh các trường THCS 
(từ 13 - 15 tuổi), tham gia các 
cự ly 2 km (nữ), 3 km (nam); 
nội dung Vô địch dành cho các 
VĐV từ 16 tuổi đến từ các xã, 
thị trấn, khối LLVT, khối cán 
bộ, viên chức, người lao động, 
và học sinh THPT, tham gia các 
cự ly 3 km (nữ), 5 km (nam). 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất đồng đội nữ THCS 
cho Trường THCS Bình Nghi, 
nhất đồng đội nam THCS cho 
Trường THCS Tây Thuận, nhất 
đồng đội nữ Vô địch được trao 
cho Trường THPT Tây Sơn, 
nhất đồng đội nam Vô địch 
thuộc về xã Bình Thành. Ngoài 
ra, Ban tổ chức còn trao nhiều 
giải cá nhân. 

Giải là hoạt động thiết thực 
hưởng ứng Lễ phát động Toàn 
dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại và Ngày 
chạy Olympic Vì sức khỏe toàn 
dân năm 2023; chào mừng 77 
năm Ngày Thể thao Việt Nam 
(27.3.1946 - 27.3.2023), 48 năm 
Ngày giải phóng huyện Tây 
Sơn (31.3.1975 - 31.3.2023).  

ĐINH NGỌC

Trao giải cho đại diện các đội giành 
huy chương ở nội dung Vô địch nam. 
                                                        Ảnh: Đ. NGỌC

Southampton kiên cường đánh bại Chelsea và cầm hòa Man.United 
dù đang đứng chót bảng.

do bị loại khỏi Europa League, tình cờ 
các Pháo thủ lại rảnh ở cuộc đua trong 
nước. Tuy nhiên, với cái cách Man.City 
suýt bị Crystal Palace cầm hòa cuối tuần 
trước cho thấy đội của Pep vẫn thiếu ổn 
định và đây là lý do khiến Man.City vẫn 
còn kém Arsenal 5 điểm.

Tại cuộc đua trụ hạng, tỷ lệ 
xuống hạng của các CLB lần lượt là: 

Southampton 71%, 
Nottingham Forest 
48%, Everton 45%, 
Bournemouth 44%, 
Leeds United 29%, 
West Ham 21%, Wolves 
17%, Leicester City 
15%, Crystal Palace 
10%. Năm nay, cuộc 
đua trụ hạng được 
cho là khủng khiếp 
nhất từ trước đến nay 
vì trên lý thuyết lẫn 
thực tế, chưa đội nào 
quá nguy hiểm hay an 
toàn. Chỉ trong tháng 
này, Southampton đã 
đánh bại Chelsea và 
cầm hòa Man.United 

dù họ đang đứng chót bảng. Nhờ vậy 
mà Southampton dù đứng chót bảng 
chỉ kém vị trí an toàn của West Ham có 
2 điểm. Chi tiết này khiến cho các trận 
đối đầu mà người ta hay gọi là “trận 
đấu 6 điểm” sẽ mang ý nghĩa then chốt. 

Chỉ số của cuộc đua tốp 4 lần lượt 
như sau: Không kể 2 đội dẫn đầu thì 
Man.United có 74%, Tottenham 34%, 

Newcastle 33%, Liverpool 28%, Brighton 
25%, Brentford 3%, Chelsea 2%. 

Man.United đã ở vị trí thứ 3 khá an 
toàn một thời gian, nhưng trận thua 0 - 7 
trước Liverpool đã kéo họ về với thực 
tại, đó là có thể bị chính đối thủ bắt kịp. 
Tottenham giữ vị trí trong tốp 4 khá 
lâu, nhưng vấn đề là họ không tạo được 
khoảng cách với các đội khác và giờ đây, 
phải đấu với 4 đội đang cùng tranh đua 
với mình ở phần còn lại mùa giải. Chỉ 
với 28% nhưng Liverpool là CLB luôn 
mạnh mẽ trong giai đoạn nước rút, nhất 
là khi họ chỉ còn mục tiêu vào tốp 4.

Trường hợp Newcastle thì cần nhiều 
vào vận may. Họ để thua liên tiếp 0 - 2 
trước Liverpool và cả hai đội bóng thành 
Manchester, nhưng họ đang đá ít hơn 
1 trận và một lịch thi đấu dễ thở hơn. 
Trong khi đó, Brighton kém Tottenham 6 
điểm, nhưng đá ít hơn họ 2 trận và trong 
2 tháng qua, họ đã đạt điểm trung bình 
mỗi trận tốt thứ 3 của giải đấu. Quan 
trọng hơn, cả Brighton và Newcastle 
đều có tâm lý thoải mái. Với họ thì  
tốp 4 quá tốt mà không thì xuống đá 
Europa League cũng là thành công.

(Theo SGGP, bongdaplus)
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Bình Định

  

r Tản văn của PHAN HUY THÙY

Không có nhiều điều kiện để đi đây 
đi đó, nên những vùng đất mới thường 
để lại trong tôi niềm thích thú, mến 
yêu. Quê tôi ở tỉnh Phú Yên, Quy Nhơn 
là thành phố rất gần, dễ đến thăm đến 
mức đó không phải là ao ước. Nhưng 
chính nơi đây lại gieo vào trong tôi 
nhiều ấn tượng đẹp về con người, cảnh 
vật và những trầm tích văn

                             ***
Năm 1995, lần đầu tôi ra Quy Nhơn 

để dự thi đại học. Cậu Mười chở tôi đi 
bằng chiếc xe Cup 50 cũ xì. Từ quê nhà 
đến Quy Nhơn không quá xa nhưng 
ngày đó là hành trình thật dài của hai 
cậu cháu. Xe yếu lại phải lên đèo Cù 
Mông nên rất vất vả, có lúc tôi phải 
nhảy xuống để cậu rồ hết ga mới lên 
được. Tuy nhiên, cậu cháu đều mừng 
vui lắm, bởi cháu được đi thi, còn 
cậu thì sau 21 năm mới có dịp trở lại 
trường xưa mình từng học sư phạm, từ 
1972 - 1974. 

Cậu Mười giới thiệu cho tôi biết về 
trường Quy Nhơn ngày trước, các khu 
giảng đường, khu ký túc xá OA - OB 
mà thời sinh viên cậu gắn bó, với tâm 
trạng bồi hồi, xúc động. Riêng dãy 
nhà 4 tầng là khá mới, sau khi làm 
thủ tục đăng ký, tôi được ở đây trong 
mấy ngày dự thi. Cậu tôi bồi hồi: “So 
với trước, Quy Nhơn đang phát triển 
nhanh quá nhưng hồn cốt vẫn vậy”. 
Tôi nghe chứ không hiểu hết, chỉ biết 
rằng ở thành phố biển này vẫn sầm uất, 
nhộn nhịp hơn hẳn quê tôi lúc ấy.

Tôi chưa đi khắp thành phố nên 
chỉ cảm nhận Quy Nhơn từ điểm nhìn 
dọc bờ biển, phía trước Trường Đại 
học sư phạm. Ngày đó, phố Quy Nhơn 
còn thưa, người Quy Nhơn còn ít, với 
những quán cơm lụp xụp, chủ yếu 
phục vụ cho sinh viên là nhộn nhịp 
nhất. Cơm bình dân giá rẻ mà thức ăn 
nhiều tôm cá, cùng là dân xứ Nẫu nên 
tôi thấy gần gũi thân thương từ tiếng 
cười, giọng nói, cho đến cách gọi “cái 
xỉ”, “tộ canh”, “thâu thâu cha nậu”. 
Những quán cơm ven biển với mái tôn 
lợp thấp, có mấy tàu dừa che tạm bên 
trên, được cái là gió nồm lồng lộng 
thổi, nên không hề cảm thấy ngột ngạt 
nóng bức. 

Quy Nhơn khi ấy, dọc con đường 
bờ biển phía trước Trường Đại học 
sư phạm, chỉ có khách sạn Hải Âu là 
bề thế, phần còn lại chủ yếu là những 
ngôi nhà nhỏ đơn sơ ven bãi cát dài 
trống trải. Chiều tối, chúng tôi rủ nhau 
ra biển hóng mát. Biển trong vắt biếc 
xanh, bờ cát mịn màng bằng phẳng, 
tiếng sóng vỗ rì rào, từng cánh chim 
hải âu chập chờn bay lượn, xa xa thấp 
thoáng bóng thuyền giăng câu thả lưới 
như đang kéo ánh trăng lên. Ánh trăng 
thuở ấy chưa cộng hưởng với ánh điện 
đèn nên lung linh tỏa sáng, rải muôn 
ngàn ánh vàng, ánh bạc xuống mặt 
biển. Gió mang vị mặn mòi của khơi 
xa cứ thổi vào miên man, mát rượi. Tôi 
mơ màng về những đêm trăng huyền 
diệu năm nào, người nhạc sĩ tài hoa họ 
Trịnh dạo bước nơi đây, rồi khẽ ngân 
nga những giai điệu đầu tiên của “Biển 
nhớ”.

Tôi và những người bạn đến khu 
vực Ghềnh Ráng thăm nhà lưu niệm 
Hàn Mặc Tử, viếng phần mộ thi nhân 
tài hoa mà bạc mệnh, được chụp vài 
tấm ảnh và mua mấy món đồ lưu niệm 
có in thơ Hàn thi sĩ. Năm 1995, khu 
vực này còn khá vắng, mộ của thi nhân 
cũng đơn sơ, khách du lịch chắc cũng 
chưa nhiều người biết đến. Từ điểm đồi 
lộng gió, hướng nhìn ra biển khơi xa, 
tôi nghe quanh quẩn đâu đây những 
câu thơ da diết: “Chị ấy năm nay còn 
gánh thóc/ Dọc bờ sông trắng nắng chang 
chang?”; “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ 
Ai biết tình ai có đậm đà?”. 

Hàn Mặc Tử là thành viên nhóm 
“Bàn thành tứ hữu” cùng với Quách 
Tấn, Yến Lan và Chế Lan Viên; được 
Hoài Thanh và Hoài Chân trân trọng 
giới thiệu trong “Thi nhân Việt Nam”. 
Bốn người bạn thơ thành Đồ Bàn đã để 
lại dấu ấn vô cùng đậm nét, sáng lấp 
lánh trong dòng chảy của thi ca Việt. 
Trước và sau họ, Quy Nhơn luôn là 
vùng đất sản sinh hoặc lưu dấu ấn của 
biết bao tao nhân mặc khách. Chẳng 
thế mà Quy Nhơn được mệnh danh là 
thành phố của thi ca!

                          ***
Tôi - một người dân xứ Nẫu Phú 

Yên đã nghĩ “Quy Nhơn là thành phố 
rất gần, dễ đến thăm đến mức đó 
không phải là ao ước”. Thế mà mãi mới 
đây, tôi có dịp trở lại Quy Nhơn sau 
gần 30 năm đằng đẵng xa cách. Tuyến 
đường 33,15 km nối kết Quy Nhơn - 
Sông Cầu được khánh thành năm 2001 
đã mở ra một vùng kinh tế mới năng 
động, thông thương, tươi sáng. Cung 
đường vừa giúp tránh đèo Cù Mông 
nguy hiểm, vừa phá vỡ thế độc đạo ra 
vào thành phố Quy Nhơn, vừa mở ra 
cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho 
những vùng đất giáp ranh 2 tỉnh Bình 
Định - Phú Yên. Nhân dân quanh vùng 
được hưởng lợi rất lớn từ con đường 
du lịch nhộn nhịp bậc nhất này. Bon 
bon trên con đường nhựa phẳng lỳ, 
ngắm nhìn phong cảnh sơn thủy hữu 
tình, tôi thấy quê mình với Quy Nhơn 
thật gần, thật đẹp!

Chạy xe dọc biển Quy Nhơn, tôi 
ngạc nhiên và choáng ngợp trước sự 
phát triển của thành phố này. Diện 
mạo của đô thị biển hàng đầu khu vực 
Duyên hải miền Trung đang định vị và 
vươn tầm, trở thành trung tâm kinh tế 
biển của cả nước, đô thị thông minh, 
thành phố đáng sống. Đây là mục tiêu, 
là khát vọng của các cấp lãnh đạo và 
nhân dân thành phố. Thiên nhiên ưu 
đãi, hiền nhân quy tụ, Quy Nhơn chắc 
chắn sẽ vươn tầm mạnh mẽ!

Trước khi tạm biệt Quy Nhơn để 
trở lại quê nhà, tôi đến công viên mướt 
xanh hướng ra biển, nhâm nhi ly cà phê 
đen đậm, hứng ngọn gió nồm mát rượi, 
nghe tiếng sóng rì rầm hòa tiếng nhạc 
du dương: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên 
em gọi về!”… Tôi tự hứa với lòng mình 
lần quay lại kế tiếp sẽ không phải xa 
cách đằng đẵng như lần trước, Quy 
Nhơn đáng yêu đến thế cơ mà.

Quy Nhơn  
một góc trong tôi

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Hoa Xuyến Chi
Nửa hồn nhiên theo mây trắng  
                                                                phiêu bồng
Còn một nửa xác xơ vàng lá cỏ
Lòng bức bối như buổi chiều không gió
Ngắc ngoải chờ mong một thoáng
                                                                   hương về. 

Lặng lẽ ngồi trông bóng ngả lưng đê
Thương hòn sỏi đau nỗi niềm lăn lóc
Lẩn thẩn mơ một gót chân ngà ngọc
Chẳng biết người ta cố ý, vô tình... 

Như làn hương hư ảo lướt qua mình
Tưởng phút chốc đâu ngờ vương  
                                                                      vấn mãi
Thăm thẳm chiều đi bóng còn lưu lại
Đêm chập chờn... Thơm những giấc 
                                                                      mơ hoa?

Thương những con tàu chở nặng  
                                                                       mấy toa
Đến rồi đi - bỏ dọc đường ray vắng
Hoa xuyến chi vẫn nắng mưa thầm lặng
Hoài hương ai rung bảy cánh đợi chờ! 

 Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN  VĨ

MAI TUYẾT

Cánh diều  
ngày ấy 
Cuối dốc chiều nhập nhoạng ánh  
                                                                hoàng hôn
Cầu vồng đỏ phía chân trời như muốn
                                                            rơi xuống núi
Chiều không mây gọi thầm trái tim tôi 
                                              năm mười tám tuổi
Ở đâu rồi xin hãy trở về đây

Mười ngón tay gầy đan mãi tóc gió bay
Chầm chậm bước một mùi hương rất lạ
Chú chim sâu nhẹ nhàng chuyền trên
                                                                         cánh lá
Bỗng giật mình vỗ cánh liếc nhìn tôi

Phía núi xa - chắc cũng rất bồi hồi
Nghe nhớ lắm một mùa thu xa lắc
Chú diều nhỏ trong tay ai chợt gió chiều
                                                                           im bặt
Mà cánh nhỏ không lên rớt xuống rụng
                                                                        bên đồi 

Biết làm sao khi con diều nhỏ rách đôi
Dây vẫn nằm ngoan trong tay sao tôi 
                                                            tìm kiếm mãi
Không thể nào nỉ non
không thể nào hóa giải
Nên tình đầu không cánh cũng bay đi

Chiều nay về chốn cũ đồng xưa cỏ 
                                                                          xanh rì
Tôi thấy lại tôi đang nắm dây cho diều
                                                               bay lên mãi
Nhưng... chỉ mình tôi thôi người chưa
                                                      bao giờ quay lại
Cớ sao nhìn cánh diều nghiêng, chao gió
                                                        nhớ một người

NGUYỄN HOÀI ÂN

Lời ru 
Con chợt nhớ về những giấc mơ quê
Nơi tiếng võng…
À ơi! Mẹ hát
Buổi trưa hè hàng tre xõa bóng mát
Mùi rạ rơm phảng phất thơm lừng

Những ngày ra đồng nắng cháy lưng
Vai áo sờn, cha nhọc nhằn năm tháng
Mẹ tảo tần bao việc khuya sớm
Màu năm tháng, sương gió phủ mái đầu.

Vẫn nhớ sao ruộng lúa, bờ tre
Tôm, cua, cá… những trưa hè đội nắng
Nhớ từng chiều, cánh diều quê vẫy gọi
Có tuổi thơ trong vắt hương mùa.

Nay con lớn, rời xa quê lên phố
Vẫn chắt chiu từng kỷ niệm trong ngần
Chiếc nôi xưa
Còn đong đầy ký ức
Có lời ru của mẹ những trưa hè.

HƯƠNG VĂN

Làng 
Làng tôi ở men theo chân núi
Con suối reo từ phía thượng nguồn
Nước theo dòng hòa mình ra sông lớn
Chảy miệt mài thấm mát màu cây.

Đường làng tôi uốn quanh kênh nước
Ra đồng xa tít tắp lúa vàng
Gieo trong mắt đôi cánh cò trăng trắng
Rập rờn bay qua những ngày thơ.

Mười lăm năm tôi lớn những giấc mơ
Và tất cả từ hương hoa của núi
Con dốc ngược mẹ sớm chiều hái củi
Bóng tôi tròn lẽo đẽo theo sau. 

                                        ***
Tôi xa làng nhớ mãi tiếng suối reo
Con dốc nhỏ mẹ thường đi hái củi
Dáng mẹ hao gầy tựa vào dáng núi
Cho tôi đi tìm hạnh phúc cuộc đời.

Mẹ kể rằng, con đường quanh kênh nước
Nay thênh thang ra đồng lúa 
                                                               ngát hương
Những máy cắt, máy cày vui tấp nập
Khắp làng tôi no ấm mùa màng.

Tôi trở về ngỡ ngàng trong hư thực
Có cây cầu nối dòng chảy thời gian
Lời mẹ hát trong mây chiều lãng đãng.
Núi vẫn xanh xanh mãi một màu làng. 

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
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Nghiên cứu phát triển một số tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty quy mô lớn

Sáng 18.3, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản 
lý vốn nhà nước tại DN và 19 tập đoàn, 
tổng công ty.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn 
mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã 
trăn trở nhiều năm, đã có nhiều chủ 
trương, quyết sách lớn về phát triển của 
DN nhà nước.

Đến cuối năm 2022, 19 tập đoàn, tổng 
công ty nắm giữ khoảng 63% tổng vốn 
chủ sở hữu của DN nhà nước và nắm 
giữ khoảng 65% tổng tài sản của DN 
nhà nước trong cả nước.

Tổng nguồn vốn đầu tư của DN nhà 
nước năm 2021 chiếm 24,6% so với tổng 
vốn đầu tư nhà nước và chiếm 10% tổng 
đầu tư toàn xã hội. Tuy nhiên, trong giai 
đoạn 2016 - 2020, 19 tập đoàn, tổng công 
ty hầu như không có dự án, công trình 
khởi công mới.

Thời gian qua, các cơ quan đã tích 
cực giải quyết các dự án, DN yếu kém, 
thua lỗ, đã báo cáo Bộ Chính trị, tìm 
được hướng xử lý với nhiều dự án, DN 
và đang tiếp tục tìm hướng xử lý với các 
dự án, DN khác…

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề 
nghị 19 tập đoàn, tổng công ty nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm chính trị với 
tài sản, nguồn vốn của Nhà nước, đẩy 
mạnh triển khai các dự án đầu tư lớn, 
trọng điểm. Góp phần thực hiện chính 
sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh 
hoạt, hiệu quả phối hợp đồng bộ, chặt 
chẽ với chính sách tài khóa mở rộng 
hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, và các 
chính sách khác.

Tiếp tục cơ cấu lại DN có trọng tâm, 
trọng điểm, thực chất nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của DN tương xứng 
với nguồn lực nắm giữ. Đầu tư cho đổi 
mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, 
các ngành mới nổi liên quan tới chuyển 
đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến 
đổi khí hậu…

Ủy ban tập trung triển khai Kết luận 
của Bộ Chính trị để hoàn thiện mô hình 
Ủy ban tốt nhất có thể, tách bạch quản lý 
nhà nước với sản xuất, kinh doanh, quản 
lý vốn hiệu quả, giảm bớt can thiệp trực 
tiếp của cơ quan đại diện chủ sở hữu vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Tập trung xây dựng chiến lược, kế 
hoạch được Chính phủ giao; tích cực, 
chủ động xử lý xong dứt điểm việc cơ 
cấu lại đối với 8/12 dự án, DN đã được 
Bộ Chính trị cho chủ trương xử lý và 

Chính phủ đã có kế hoạch. Khẩn trương 
xây dựng, trình phương án xử lý đối 
với 4/12 dự án, DN còn lại để trình Bộ 
Chính trị.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các 
DN, phối hợp với các cơ quan, các bộ, 
ngành để góp phần tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc về pháp lý, thị trường, nâng 
cao năng lực quản trị kinh doanh hiện 
đại, thúc đẩy chuyển đổi số… cho DN.

Thủ tướng giao các bộ, ngành, cơ 
quan liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp 
thời giải quyết khó khăn, vướng mắc 
liên quan đến các quy định của pháp 
luật, thẩm quyền của cơ quan quản lý 
nhà nước đối với các dự án đầu tư, cơ 
cấu lại, thoái vốn, sắp xếp lại nhà, đất... 
của DN.                           (Theo Lao Động)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.                                                                                                   Ảnh: VGP

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
quyết 37 về Chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện 
thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo 
động lực đưa nước ta trở thành nước 
phát triển có thu nhập cao” (gọi tắt là 
Nghị quyết 18).

Mục đích của Nghị quyết là nhằm tổ 
chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 18, 
đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, trách 
nhiệm đối với từng cấp ủy, tổ chức đảng, 
cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm 
của người đứng đầu.

Từ đó đề ra giải pháp để các bộ, 
ngành, cơ quan và địa phương xây dựng 
kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực 
hiện Nghị quyết 18 đạt hiệu quả cao 
nhất, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Nghị quyết của Chính phủ đề ra 5 
nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Thứ 
nhất là tuyên truyền, giáo dục, thống 
nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về quản lý và sử dụng 
đất trong nền kinh tế thị trường định  
hướng XHCN.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế, chính 
sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ 
với thể chế phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Trong đó, 
đáng chú ý là hoàn thành việc xây dựng 
dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một số dự 
án Luật có liên quan và các văn bản quy 
định chi tiết thi hành.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, chuyển đổi số và nâng cao năng 

lực quản lý nhà nước về đất đai. Trong 
đó, đẩy mạnh phân cấp trong việc quy 
định trình tự, thủ tục hành chính về đất 
đai và gắn với trách nhiệm giải quyết 
của từng cấp chính quyền địa phương; 
giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với 
cải cách hành chính, giảm phiền hà, tiêu 
cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh 
vực quản lý và sử dụng đất.

Thứ tư, đổi mới, tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi 
phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 
tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt 
kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực.

Thứ năm, tập trung giải quyết cơ bản 
những hạn chế, khuyết điểm, vướng 
mắc kéo dài liên quan đến quản lý và 
sử dụng đất.

 (Theo PLO)

Sớm hoàn thiện các chính sách về đất, giảm phiền hà cho dân

Ngày 18.3, UBND tỉnh Lâm Đồng 
cho biết Thủ tướng đã ký quyết định phê 
duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy 
hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận 
đến năm 2045.

Theo quyết định này, phạm vi điều 
chỉnh đô thị có bán kính 30 km tính từ 
trung tâm Đà Lạt hiện hữu. Hướng phát 
triển đô thị mang tính đột phá được 
xác định theo hướng Đông, Bắc. Như 
vậy, vùng Xuân Thọ, Cầu Đất (xã Xuân 
Trường, xã Trạm Hành) và một phần 
huyện Lạc Dương nằm trong nhiệm 
vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời gian 

tới. Đây là những vùng còn quỹ đất và 
mảng xanh lớn.

Thủ tướng yêu cầu các ban, ngành thực 
hiện quy hoạch chung Đà Lạt và vùng 
phụ cận đến năm 2045 lưu ý mối quan 
hệ giữa TP Đà Lạt và vùng phụ cận với 
TP Bảo Lộc; giữa cảng hàng không Liên 
Khương, tuyến xe lửa Phan Rang - Đà Lạt 
và hệ thống giao thông cao tốc, quốc lộ để 
hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của TP 
Đà Lạt mở rộng; đảm bảo phù hợp với 
phương án phát triển của các quy hoạch 
ngành quốc gia có liên quan…

(Theo VnE)

Đà Lạt mở rộng đô thị về vùng xanh Cầu Đất, Lạc Dương

Vùng Cầu Đất đang phát triển mạnh du lịch canh 
nông, du lịch sinh thái nằm trong phạm vi điều 
chỉnh đô thị Đà Lạt đến năm 2045.

 Văn phòng Chính phủ vừa có 
Văn bản 1761/VPCP-CN truyền đạt 
ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà về việc xây dựng Trạm 
kiểm dịch động thực vật tại Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành. Phó Thủ 
tướng giao Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT và 
UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất về 
thẩm quyền, trách nhiệm đầu tư Trạm 
kiểm dịch động thực vật bảo đảm phù 
hợp với Luật Thú y và các quy định có 
liên quan.

 Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng 
ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế 
giới diễn ra sáng 18.3 tại Hà Nội, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, 
tại nước ta trên 85% trẻ em bị sâu răng, 
trên 80% người trưởng thành có viêm 
lợi, viêm quanh răng. Các bệnh này là 
nguyên nhân chủ yếu gây mất răng 
sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe. 

 Ngày 17.3, Ủy ban Kiểm tra 
Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông báo 
kết quả xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức 
Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết 
điểm trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. Trước đó, tại cuộc họp 
ngày 16.3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 
Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật 
bằng hình thức khiển trách đối với 3 tổ 
chức đảng và 9 cá nhân do liên quan 
tới Công ty Việt Á.

 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên 
ngày 18.3 cho biết một nhóm nghiên 
cứu cùng lực lượng chức năng vừa 
phát hiện nhiều đàn voọc chà vá chân 
xám (khoảng 48 con) tại khu vực rừng 
phòng hộ huyện Đồng Xuân. Đây là 
loài linh trưởng trong danh sách các 
loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của 
Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế 
(IUCN).  (Theo VGP, Tiền Phong, SGGP)

Gặp mặt truyền thống 
Quân giải phóng  
miền Đông Nam Bộ

Ngày 18.3, tại tỉnh Bắc Giang, Ban 
Liên lạc CCB Quân giải phóng miền 
Đông Nam Bộ phối hợp với Ban liên 
lạc CCB Trung đoàn 568 - Quân khu 3 
tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ 
niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tham dự có hơn 600 đại biểu là 
tướng lĩnh, CCB từng công tác, chiến 
đấu tại miền Đông Nam Bộ và Trung 
đoàn 568 cùng đại biểu thân nhân các 
anh hùng, liệt sĩ của đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã 
cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử 
vẻ vang của lực lượng Quân Giải phóng 
miền Đông Nam Bộ qua các thời kỳ. 
Vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
hàng chục vạn thanh niên miền Bắc đã 
vượt Trường Sơn, băng qua lửa đạn 
chi viện cho chiến trường miền Nam. 
Riêng Trung đoàn 568 đã nỗ lực hoàn 
thành 7 đợt tuyển quân trên 11 tỉnh, 
thành phố để kịp thời chi viện khẩn cấp 
cho chiến trường 32 tiểu đoàn, bàn giao 
cho Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ. Đó 
là lực lượng nòng cốt để thành lập 3 sư 
đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường 
B2 - miền Đông Nam Bộ. Tại đây, họ 
kề vai, sát cánh cùng đồng đội và nhân 
dân miền Nam anh dũng chiến đấu, lập 
nhiều chiến công, góp phần làm nên Đại 
thắng mùa xuân 1975.

(Theo HNM)
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WHO: Covid-19 sắp như 
cúm mùa trong năm nay

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc ngày 30.1.2023. 
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

“Chúng ta đang sắp tới một giai 
đoạn có thể xem Covid-19 giống như 
cúm mùa”, ông Michael Ryan - Giám 
đốc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) - trả lời trong 
một cuộc họp báo ngày 17.3.

Quan chức WHO giải thích Covid-19 
vẫn sẽ là một mối đe dọa cho sức khỏe 
con người giống như cúm mùa, sẽ có 
người chết song nó sẽ không làm xáo 
trộn xã hội hay hệ thống y tế.

“Và tôi nghĩ điều đó sẽ đến trong 
năm nay, như Tổng Giám đốc WHO 
Tedros Adhanom Ghebreyesus đã 
từng nói”, Hãng thông tấn AFP trích 
lời ông Ryan.

WHO vẫn duy trì “Tình trạng khẩn 
cấp y tế công cộng toàn cầu” (PHEIC) 
dù nhiều nước đã nới lỏng các biện pháp 
chống dịch.

Trong cuộc họp báo ngày 17.3, ông 
Ryan tiết lộ WHO có thể sớm dỡ bỏ tình 
trạng PHEIC với Covid-19 “vào một thời 
điểm nào đó trong năm 2023”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros thì thận 
trọng khi cho rằng tình hình hiện nay đã 
khả quan hơn rất nhiều so với ba năm 
vừa qua. Số người chết vì Covid-19 hiện 
nay, nếu tính theo mỗi tuần, đã thấp 
hơn nhiều.

Tuy nhiên, theo ông Tedros, số người 

chết vì Covid-19 mỗi tuần vẫn là một 
con số đáng lo ngại nếu so sánh với các 
bệnh như cúm mùa.

Ngày 11.3 vừa qua đánh dấu tròn 3 
năm WHO chính thức tuyên bố Covid-19 
là đại dịch toàn cầu.

Trong ba năm qua, thế giới đã hiểu rõ 
hơn về Covid-19 cũng như có “vũ khí” 

cần thiết và những chiến lược phòng 
ngừa hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh 
lây lan.

Tuy nhiên, WHO cảnh báo vi rút gây 
Covid-19 vẫn có thể tiến hóa và kêu gọi 
các nước tiếp tục cập nhật dữ liệu để 
đánh giá chính xác, từ đó có hướng ngăn 
chặn hợp lý.          (Theo TTO)

Tổng Thư ký LHQ 
lên án Triều Tiên 
thử tên lửa

Tổng Thư ký LHQ Antonio 
Guterres ngày 17.3 đã lên án vụ thử 
tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây 
của Triều Tiên.

Triều Tiên ngày 16.3 đã phóng một 
quả tên lửa đạn đạo liên lục địa xuống 
vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và 
Nhật Bản. 

Trong tuyên bố ngày 17.3, Tổng 
Thư ký LHQ Antonio Guterres nhắc 
lại lời kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức 
ngừng các hành động gây bất ổn, tuân 
thủ hoàn toàn những nghĩa vụ quốc 
tế của nước này theo các nghị quyết 
của Hội đồng bảo an, nối lại đối thoại 
hướng tới hòa bình bền vững và phi 
hạt nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm 
chứng bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên trong tuần qua đã nhiều 
lần thử tên lửa nhằm phản đối các cuộc 
tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc 
mà nước này coi là hành động thù địch.

(Theo VOV.VN)Thái Lan chuẩn bị giải tán Hạ viện, tiến tới tổng tuyển cử

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan tại 
thủ đô Bangkok.                                  Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17.3, Thủ tướng Thái Lan 
Prayuth Chan-ocha cho biết ông đã 
chuẩn bị một sắc lệnh để giải tán Hạ 
viện nhằm tiến tới tổng tuyển cử.

Thông tin này được đưa ra vào thời 
điểm chính phủ đương nhiệm dưới sự 
lãnh đạo của ông Prayuth đã bước vào 
tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm.

Sắc lệnh này cần có sự chấp thuận 
của Nhà vua Thái Lan và sẽ có hiệu 
lực sau khi được đăng tải trên Công 
báo Hoàng gia.

Theo Hiến pháp Thái Lan, cuộc 

tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong vòng 
từ 45 - 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán.

Theo Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan, 
cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra 
vào ngày 7.5 tới. EC vừa công bố một 
bản đồ mới về 400 khu vực bầu cử của 
nước này.

Trong các cuộc thăm dò dư luận 
mới đây về các ứng cử viên thủ 
tướng tiềm năng, cô Paetongtarn 
Shinawatra, con gái của cựu Thủ 
tướng Thaksin Shinawatra, vẫn đang 
dẫn trước ông Prayut.    (Theo TTXVN)

l Bão Freddy với sức tàn phá kỷ lục 
đã khiến hơn 460 người thiệt mạng ở 
miền Nam châu Phi và ảnh hưởng đến 
trên 500 nghìn người ở Malawi. Đây là 
thông tin do LHQ đưa ra hôm 17.3.
l Hôm 17.3, Slovakia đã trở thành 

quốc gia thứ 2 sau Ba Lan tuyên bố 
cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 
cho Ukraine. Cùng với đó, Ba Lan đang 
tính cách đưa hệ thống tên lửa HIMARS 
do Mỹ sản xuất tới gần biên giới Nga. 
Moskva ngay lập tức đưa ra những lời 
cảnh báo.
l Ngày 17.3, Quân đội Chính phủ 

Yemen đã đụng độ ác liệt với các chiến 
binh của lực lượng dân quân Houthi 

tại tỉnh Marib, phía Đông Bắc đất nước 
thuộc Bán đảo Arab này.
l Ngày 17.3, Trung tâm kiểm soát 

dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết 
trong đợt dịch tả đang bùng phát tại 
một số quốc gia thuộc châu lục này, giới 
chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 
ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến 
nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
l Ngày 17.3, Chính phủ Canada đã 

công bố biện pháp nhập cư mới, cho 
phép các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp 
tại Canada và có giấy phép lao động 
(PGWP) hết hạn vào năm 2022 và 2023 có 
thể gia hạn làm việc thêm 18 tháng.
l Hãng tin Reuters ngày 18.3 đưa 

tin cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan 
đã ra trình diện trước một tòa án ở thủ 
đô Islamabad, giữa lúc cảnh sát đã tiến 
vào dinh thự của ông tại Lahore. Động 
thái này diễn ra sau nhiều ngày đụng độ 
căng thẳng giữa cảnh sát và đám đông 
những người ủng hộ ông Khan, làm 
nhiều người bị thương. 
l Ngày 18.3, Ngoại trưởng Ấn Độ 

Subrahmanyam Jaishankar cho biết 
tình hình giữa nước này và Trung Quốc 
ở khu vực Ladakh, phía Tây Himalaya 
rất mong manh và nguy hiểm, trong 
bối cảnh lực lượng quân sự của hai bên 
được triển khai rất gần nhau ở một số 
khu vực. 

l Theo hãng tin Yonhap, ngày 
18.3, cảnh sát Hàn Quốc thông báo 
mở cuộc điều tra vụ một gia đình 5 
người tử vong bất thường tại nhà ở 
Incheon. Người phát hiện vụ việc là một 
người thân đến thăm gia đình. 
l Lực lượng cứu hộ Brazil cho biết 

4 người đã thiệt mạng sau khi máy bay 
trực thăng chở họ bị rơi trên một tuyến 
phố ở TP Sao Paulo ngày 17.3.
l Cục Điều tra Liên bang Mỹ 

(FBI) đã công bố giải thưởng lên tới 
20.000 USD cho người cung cấp thông 
tin có thể giúp giải cứu một phụ nữ Mỹ 
bị bắt cóc ở Mexico hồi tháng trước.

(Theo TTXVN, VOV.VN)

TIN VẮN 

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận 
chính thức của đảng Lao động Triều 
Tiên, ngày 18.3 cho biết chỉ trong vòng 
một ngày trước đó, khoảng 800 nghìn 
sinh viên, công nhân trên toàn quốc đã 
bày tỏ mong muốn gia nhập hoặc tái 
nhập ngũ để chống lại Mỹ. “Những 
người trẻ đồng loạt xung phong tham 
gia cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và tiêu 
diệt kẻ thù”, bài viết có đoạn.

Những bức ảnh được tờ báo công 
bố cho thấy thanh niên xếp hàng chờ 
ký tài liệu nhập ngũ tại loạt mít tinh do 
nhà nước tổ chức tại các nhà hát, công 
trường xây dựng. Số người làm đơn xin 
nhập ngũ “đang không ngừng tăng”, 
Rodong Sinmun viết.

Washington chưa bình luận về 
thông tin.     (Theo VnExpress.net)

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.  Ảnh: SMH

Người phát ngôn Điện Kremlin 
Dmitry Peskov ngày 17.3 cho rằng 
Nga không có nghĩa vụ phải thừa 
nhận lệnh bắt giữ của Tòa án Hình 
sự Quốc tế (ICC).

Trước đó, cùng ngày, ICC ban hành 
lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir 
Putin. Ông chủ Điện Kremlin bị cáo 
buộc “chịu trách nhiệm về tội ác chiến 
tranh” khi trục xuất trẻ em khỏi các 
khu vực bị chiếm đóng của Ukraine 

bất hợp pháp và đưa chúng đến Nga. 
ICC cũng ban hành lệnh bắt giữ 

bà Maria Lvova-Belova, ủy viên Tổng 
thống Nga về quyền trẻ em, với cáo buộc 
thực hiện tội ác chiến tranh tương tự. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga 
Maria Zakharova cùng ngày khẳng 
định các lệnh bắt giữ trên “không có 
ý nghĩa gì đối với Liên bang Nga” và 
“không có giá trị pháp lý”.   

(Theo NLĐO) Tổng thống Vladimir Putin.                   Ảnh: Reuters

Nga lên tiếng về lệnh bắt giữ  Tổng thống Vladimir Putin của ICC

Triều Tiên nói 
800 nghìn công dân 
tình nguyện nhập 
ngũ chống Mỹ
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Bí ẩn về đàn chó hoang sinh tồn sau thảm họa hạt nhân Chernobyl

Những kiểu giày giúp nàng 
công sở chuẩn thanh lịch

Vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân 
Chernobyl ở Ukraine (thuộc Liên Xô 
cũ) vào năm 1986 đã khiến phóng xạ bị 
phân tán trên một khu vực rộng lớn. Dân 
cư sống hàng km xung quanh nhà máy 
điện hạt nhân Chernobyl đã được sơ tán, 
nhưng nhiều vật nuôi trong gia đình đã 
bị bỏ lại. Tuy nhiên, điều bí ẩn là trải qua 
ngần ấy năm, những con chó bị bỏ lại 
này vẫn sinh tồn, thậm chí sinh con đẻ 
cái. Đến nay, những con chó được sinh 
ra sau này vẫn sống bình thường quanh 
khu vực bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Điều 
này khiến giới khoa học cảm thấy vô cùng 
hiếu kỳ và đã tiến hành một nghiên cứu 
lâu dài về vấn đề này.

Các nhà nghiên cứu đang kiểm tra 
phóng xạ cho một con chó. Đối tượng 
đặc biệt này sống ở vùng lân cận của nhà 

Một số con chó hoang tại khu vực nhà máy điện 
hạt nhân Chernobyl.                             Ảnh: Science News

máy điện hạt nhân Chernobyl được dán 
nhãn nguy hiểm cấm vào. Từ năm 2017, 
302 con chó hoang ở đây đã trở thành đối 
tượng nghiên cứu của các nhà khoa học, 
qua đó tìm hiểu xem liệu sự khác biệt về 
gene nào có thể giúp chúng sinh tồn trong 
môi trường này hay không.

Bà Jen Betz, Quỹ nghiên cứu Clean 
Futures, nói: “Từ năm 2017, chúng tôi 
đã gắn chip vào tai những chú chó này. 
Sau mỗi năm, chúng tôi lại bắt chúng lại, 
tiêm phòng và kiểm tra mức độ nhiễm xạ 
của chúng”.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu 
những con chó quanh nhà máy điện hạt 
nhân Chernobyl để xem liệu có gene nào 
giúp gia đình chúng sống sót hay không.

Bầy chó hoang hiện tại ở Chernobyl là 
hậu duệ của những con chó đã sống sót 
sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong 
lịch sử vào năm 1986. Các nhà khoa học 
nhận định, mức độ phơi nhiễm phóng xạ 
khác nhau có thể khiến những con chó 
này khác biệt về mặt di truyền với những 
con chó khác. Sự sinh tồn của chúng là 
điều khiến các nhà khoa học hiếu kỳ, 

muốn xem xét tác động của môi trường 
khắc nghiệt đối với tất cả các loài động vật 
có vú, bao gồm cả con người.

Bà Elaine Ostrander, Viện Y tế quốc 
gia Mỹ, cho biết: “Việc sống trong môi 
trường phóng xạ sẽ dẫn đến những thay 
đổi trong DNA theo thời gian. Vì thế, 
chúng tôi phải tách biệt tỉ mỉ những thay 
đổi này với những thay đổi có mục đích 
nhằm thích ứng với môi trường”.

Các nhà khoa học muốn biết liệu những 
chú chó có thể dạy con người những cách 
thức mới về sinh tồn trong những môi 
trường khắc nghiệt nhất hay không. Trong 
thời gian nghiên cứu sự thay đổi trong 
DNA của những đối tượng 4 chân đặc biệt 
này, đã có nhà khoa học tỏ ý sẵn lòng nhận 
nuôi một trong những chú chó này sau khi 
nghiên cứu kết thúc.                  (Theo VTV)

Gạc hươu mini “mọc” 
trên đầu chuột

Các nhà khoa học đã tạo ra một gạc hươu 
mini trên đầu con chuột bằng cách chèn gene 
của hươu vào bộ gene của chuột, mở ra hy 
vọng bào chế thuốc tái tạo xương ở người.

Gạc hươu mini này phát triển với tốc độ 
2,75 cm mỗi ngày trên đầu con chuột, cho 
thấy gạc hươu  là một trong những mô tái 
tạo nhanh nhất trong thế giới động vật. 

Chúng cung cấp một cái nhìn hoàn hảo 
về cách động vật có vú có thể tái tạo tế bào 
một cách thường xuyên, theo một nghiên 
cứu mới công bố trên tạp chí Science.

Kết quả nghiên cứu này đặc biệt thú 
vị, vì động vật có vú nói chung đã mất khả 
năng tái tạo các cơ quan và hầu hết các mô 
khác. Do đó, một bộ sừng mọc lại mở ra 
triển vọng chế tạo thuốc tái tạo xương cho 
con người.

Mười ngày trước khi gạc bị rụng, các nhà 
nghiên cứu đã xác định được một loại  tế 
bào gốc có hoạt tính cao trong quá trình tái 
tạo. Những tế bào này sẽ ở lại với gạc hươu 
một thời gian ngắn sau khi rụng. Tuy nhiên, 
đến ngày thứ năm sau khi rụng, một loại tế 
bào gốc mới đã xuất hiện.

Sau khi xác định nhiều giai đoạn tăng 
trưởng, nhóm nghiên cứu đã lấy các tế bào 
gốc có khả năng tái sinh cao nhất (được 
chứng minh là từ gạc rụng được khoảng 
5 ngày) và nuôi cấy chúng trong đĩa Petri 
trước khi cấy chúng vào đầu chuột. Sau 45 
ngày, những con chuột đã phát triển các 
gạc nhỏ có thể nhận dạng rõ ràng, nhờ các 
tế bào gốc biệt hóa thành mô xương khớp.

Gạc dài ra nhanh chóng cho các nhà 
nghiên cứu thấy các cơ chế di truyền dẫn 
đến sự phát triển của chúng và cung cấp 
thông tin chi tiết về cách chúng có thể được 
sử dụng trong y học xương người.

Phương pháp điều trị  như vậy có thể 
gây ra những lo ngại về đạo đức đối với việc 
cấy ghép tế bào giữa các loài. Tuy nhiên việc 
khám phá các cơ chế tái tạo cơ bản có khả 
năng giúp tìm được các gene tương tự ở 
động vật có vú.                          (Theo Tuổi Trẻ)

Ngoài quần áo là lượt, giày dép cũng là một trong những yếu tố 
quan trọng giúp chị em hoàn thiện style công sở đẹp từ đầu đến 
chân. Nếu nàng biết lựa chọn giày dép khéo léo, tổng thể trang 
phục sẽ được nâng cấp. Dưới đây là những kiểu giày giúp chị em 
đẹp từng centimet, vừa sành điệu vừa tinh tế, diện đi làm là chuẩn.

 (Theo eva.vn)


