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Từ ngày 1.9, toàn tỉnh triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo 
theo quy trình mới thuộc giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở xây 
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 
giảm nghèo bền vững trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. 
Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho rằng cần có 
sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan và sự sáng tạo của 
từng khảo sát viên trong quá trình thực hiện công tác này. 

RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022  -  2025:

Đảm bảo đúng 
tiêu chí, quy trình

875

THÔNG TIN
TÌNH HÌNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Cập nhật đến 16 giờ ngày 11.9.2021)

l Số ca trong ngày   21
l Tổng số ca mắc   

(Quy Nhơn: 88, Hoài Nhơn: 109, 
Hoài Ân: 85, An Nhơn: 162,  
Phù Cát: 281,  Phù Mỹ: 33, 
Vĩnh Thạnh: 6, Tây Sơn: 19, 
Vân Canh: 3,  Tuy Phước: 42, 
các khu cách ly tập trung: 47)

l Số điều trị khỏi   632
l Số tử vong  10
l Cách ly tại bệnh viện   233
l Cách ly tập trung    1.429
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TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP HUYỆN 
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN:

Đầu đã xuôi…. . . . . . . . . . . . . .u5l

Tiếp nhận 50.000 bộ kit 
test nhanh kháng nguyên 
SARS-CoV-2 từ THACO. . . .u2

l

Chủ động đảm bảo 
an ninh trật tự trong 
tình hình dịch bệnh. . . . . .u7

l

trong vẻ đẹp 
nguyên sơ
Gành Bắc Nhơn Hải

Phượt thủ di chuyển theo sườn núi đến 
Bãi Ướp - một bãi biển nguyên sơ chỉ lộ ra 

khi thủy triều cạn. Ảnh: KHỔNG XUÂN HIỀN
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Bình Định

Tiếp nhận 50.000 bộ kit test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 từ THACO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long (thứ hai, từ phải sang) và Giám đốc Sở Y tế 
Lê Quang Hùng tiếp nhận 50.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 
từ THACO.                           Ảnh: T. YÊN

(BĐ) - Sáng 11.9, tại Văn 
phòng UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Phi Long 
tiếp nhận 50.000 bộ kit test nhanh 
kháng nguyên SARS-CoV-2 trị 
giá 8,5 tỷ đồng do Công ty CP 
Ô tô Trường Hải (THACO) ủng 
hộ cho công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long ghi nhận và cảm ơn 
THACO luôn quan tâm, đồng 
hành cùng tỉnh trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh; đồng 
thời hy vọng trong thời gian tới 
tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về 
mặt tinh thần và vật chất của 
THACO để cùng chung tay đẩy 
lùi dịch bệnh.

Tuy Phước phong tỏa tạm thời 
một khu dân cư ở xã Phước Lộc

UBND huyện Tuy Phước quyết 
định phong tỏa tạm thời đối với 
khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm 
Covid-19 trên địa bàn xã Phước 
Lộc, cụ thể là một phần xóm Mỹ 
Lợi thuộc thôn Phú Mỹ 1, với 
tổng cộng 43 hộ/164 nhân khẩu. 
Thời gian thực hiện phong tỏa: 
Từ 14 giờ ngày 10.9 cho đến khi 
có thông báo mới.

Trong thời gian áp dụng biện 
pháp phong tỏa tạm thời, tất cả 
người dân đang sinh sống tại 
khu vực nêu trên không được ra 
khỏi khu phong tỏa (trừ trường 

hợp phải chuyển cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh và các trường 
hợp cần thiết khác nhưng phải 
được sự đồng ý của chính quyền 
địa phương), tổ chức thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế.

Trước đó, sáng 10.9, qua 
test nhanh kháng nguyên  
SARS-CoV-2 tầm soát diện rộng, 
cơ quan y tế ghi nhận 1 trường 
hợp là học sinh tiểu học ở khu 
dân cư trên có kết quả dương tính 
với SARS-CoV-2.        XUÂN VINH

Trước đó, THACO cũng 
đã trao tặng cho tỉnh 1 xe tiêm  

vắc xin lưu động, phục vụ công tác 
tiêm phòng Covid-19. THẢO YÊN

Tặng quà cho hội viên phụ nữ, học sinh 
và người dân khó khăn

Tặng học bổng cho học sinh nghèo ở xã Phước Thắng 
(huyện Tuy Phước).                                                                 Ảnh: N.TÚ

(BĐ) -. Trong khuôn khổ 
chương trình “Đồng hành cùng 
phụ nữ biên cương”, ngày 9 và 
10.9, Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ 
huy BĐBP tỉnh đi thăm và trao 
tặng 4 suất quà (5 triệu đồng/
suất) cho hội viên phụ nữ có 
hoàn cảnh khó khăn ở các xã 
Mỹ An, Mỹ Thành (huyện Phù 
Mỹ), Phước Hòa, Phước Sơn 
(huyện Tuy Phước).

Dịp này, các đơn vị cũng 
trao tặng 3 suất học bổng 
“Nâng bước em đến trường 
cho” (1 triệu đồng/suất) cho 
các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn ở xã Mỹ Đức, Mỹ 
Thọ (huyện Phù Mỹ) và Phước 
Thắng (huyện Tuy Phước).

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh và 
huyện Phù Mỹ còn đến tặng quà 
cho các lực lượng làm nhiệm 
vụ tại chốt kiểm soát dịch 
Covid-19 của huyện Phù Mỹ ở 

chân đèo Bằng 
Lăng thuộc xã  
Mỹ Trinh.
lSáng 11.9, 

Hội Nông dân 
xã Bình Hòa 
( h u y ệ n  Tâ y 
Sơn) đến thăm 
và tặng 20 suất 
quà (gồm gạo, 
mì tôm, nước 
mắm, dầu ăn) 
cho các gia đình 
khó khăn do 
ảnh hưởng dịch 
bệnh Covid-19 
trên địa bàn xã; 
mỗi suất quà trị 
giá 150 nghìn 
đồng. Trước đó, sáng 10.9, Ủy 
MTTQ Việt Nam xã Tây Phú 
và các tổ chức chính trị - xã hội 
địa phương ủng hộ các nhu yếu 
phẩm với tổng trị giá 3,3 triệu 

đồng để tặng cho người dân 
khó khăn do ảnh hưởng dịch 
Covid-19.

NGỌC TÚ -   HẰNG NGA - 
ĐÀO MINH TRUNG

Phù Mỹ test nhanh SARS-CoV-2 
cho người dân dọc QL 1A và 
tài xế xe tải đường dài

TTYT huyện Phù Mỹ vừa 
phối hợp với các xã Mỹ Phong, 
Mỹ Trinh và thị trấn Phù Mỹ 
tổ chức test nhanh tầm soát 
SARS-CoV-2 cho tài xế xe tải 
đường dài và nhóm dân cư ở dọc  
QL 1A thuộc các địa phương 
trên. Có tổng cộng 2.760 người 
đã được xét nghiệm, trong đó 
xã Mỹ Phong 641 người, xã Mỹ 
Trinh 744  người và thị trấn Phù 
Mỹ 1.285 người. Tất cả các mẫu 
xét nghiệm đều âm tính. 

Việc tổ chức test nhanh SARS-

CoV-2 đối với nhóm đối tượng 
này góp phần giúp địa phương 
kịp thời phát hiện trường hợp 
nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 tại 
cộng đồng và khoanh vùng xử lý 
dịch kịp thời theo quy định của 
Bộ Y tế, không để dịch lây lan ra 
diện rộng.

Trước đó, TTYT Phù Mỹ đã 
phối hợp tổ chức test nhanh 
SARS-CoV-2 cho 4.200 người 
là tiểu thương và người dân 
các địa phương giáp ranh với  
TX Hoài Nhơn.           THANH TRỌN

Khoanh nợ cho gần 5.800 người 
nộp thuế

(BĐ) - Thông tin từ Cục Thuế 
tỉnh cho hay, thực hiện Nghị 
quyết số 94/2019 của Quốc hội 
(có hiệu lực thi hành từ ngày 
1.7.2020) về việc khoanh nợ tiền 
thuế, xóa nợ tiền phạt chậm 
nộp, tiền chậm nộp đối với 
người nộp thuế không còn khả 
năng nộp ngân sách nhà nước, 
đến ngày 31.8.2021, ngành Thuế 
tỉnh đã tiến hành khoanh nợ cho 
5.792 người nộp thuế, trong đó 
có 2.023 DN, tổ chức và  3.769 
hộ kinh doanh cá nhân với tổng 
số tiền 528,4 tỷ đồng.

Việc khoanh nợ thuế đúng 

đối tượng, đúng thẩm quyền; 
bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy 
trình, thủ tục và thực hiện công 
khai, minh bạch. Qua đó, góp 
phần tháo gỡ khó khăn cho 
người nộp thuế, đồng thời 
phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi 
dụng chính sách để trục lợi hoặc 
cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Hiện ngành Thuế tỉnh đang 
tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối 
tượng thuộc diện được khoanh 
nợ, xóa tiền thuế chậm nộp, đảm 
bảo quy định tại Nghị quyết số 
94/2019 của Quốc hội.

TIẾN SỸ

Nhiều chủ đầu tư chưa thu hồi vốn đầu tư công 
đã tạm ứng theo quy định

(BĐ) - Ông Vũ Cao Sơn, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
tỉnh cho biết, có một số công 
trình, dự án chưa có mặt bằng 
thi công, nhưng nhiều chủ đầu 
tư vẫn tạm ứng vốn cho các 
nhà thầu và vốn tạm ứng đã 
quá hạn so với hợp đồng, chưa 
được các chủ đầu tư thu hồi 
theo quy định. Vốn tạm ứng quá 

hạn chưa thu hồi tập trung khá 
nhiều ở Dự án tuyến đường ven 
biển (ĐT 639), trong đó đoạn 
Cát Tiến - Đề Gi là 54,583 tỷ 
đồng; đoạn Đề Gi - Mỹ Thành 
trên 16 tỷ đồng và đoạn từ cầu 
Lại Giang - Thiện Chánh hơn 
10 tỷ đồng. Ngoài ra, Dự án cải 
tạo, nâng cấp tuyến đường Trần 
Nhân Tông cũng có vốn tạm 

ứng đã quá hạn chưa thu hồi 
là 12,866 tỷ đồng, Dự án đường 
vành đai khu trung tâm phần 
mềm và công viên khoa học là 
3,5 tỷ đồng... Kho bạc Nhà nước 
tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo các chủ đầu tư quản lý, sử 
dụng vốn ngân sách đúng quy 
định và hiệu quả.

MINH HẰNG

27 tháng tù cho 2 đối tượng vượt chốt, 
tấn công lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch

Sáng 10.9, TAND huyện Tuy 
Phước đã mở phiên tòa xét xử 
sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên 
phạt bị cáo Phạm Ngọc Lưu 
(31 tuổi) 15 tháng tù và  Dương 
Ngọc Tính (30 tuổi, cùng ở thôn 
Kim Xuyên, xã Phước Hòa, 
huyện Tuy Phước) 12 tháng 
tù về tội chống người thi hành 
công vụ.

Theo cáo trạng, mặc dù xã 
Phước Hòa đang thực hiện Chỉ 
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ để phòng, chống 
dịch Covid-19 trong thời gian 15 
ngày, kể từ 0 giờ ngày 3.8.2021; 
nhưng vào khoảng 8 giờ ngày 
5.8.2021, Lưu đến nhà Tính chơi 
rồi cùng nhau tổ chức ăn nhậu. 
Khoảng 15 giờ 30 phút cùng 
ngày, Tính lái xe máy chở Lưu đi 
mua mồi về nhậu tiếp. Tại chốt 
kiểm soát dịch Covid-19 ở thôn 
Tân Mỹ (xã Phước Hòa), đoạn 
giáp ranh thôn Lương Quang 
(xã Phước Quang), mặc dù các 

cán bộ làm nhiệm vụ đã giải 
thích quy định về phòng, chống 
dịch và yêu cầu Tính cùng Lưu 
quay lại nhưng 2 đối tượng này 
không chấp hành mà rồ xe máy 
chạy qua chốt.

Sau khi qua được chốt, Tính 
và Lưu dừng xe, quay lại dùng 
cây tre khô và gạch đuổi đánh 
lực lượng làm nhiệm vụ phòng, 
chống dịch, lật ngã rào chắn 
phòng, chống dịch Covid-19 
tại đây rồi bỏ trốn.  THIÊN PHÚC

l UBND tỉnh đã phê duyệt 
chủ trương đầu tư công trình xây 
dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy 
giá trị cụm di tích tháp Bánh Ít (xã 
Phước Hiệp, huyện Tuy Phước).

Công trình do Sở VH&TT làm 
chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây 
dựng hơn 25,6 tỷ đồng, thời gian 
thực hiện từ năm 2021 - 2022. 

AN NHIÊN
l Hưởng ứng lời kêu gọi 

“Toàn dân tham gia ủng hộ 
phòng chống dịch Covid-19”, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Phù 
Cát đã vận động các cơ quan, đơn 
vị, DN và toàn thể nhân dân trên 
địa bàn huyện ủng hộ cho công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 
Tính đến ngày 10.9, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện đã tiếp nhận hơn 
1,4 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị, 
cá nhân ủng hộ vào Quỹ phòng, 
chống Covid-19 của huyện. 

TRƯỜNG GIANG

l Từ đầu năm 2021 đến 
nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 
Tây Giang (huyện Tây Sơn) đã vận 
động quỹ Vì người nghèo được 
trên 61 triệu đồng, đạt 122,6% kế 
hoạch năm, vượt 22,6% chỉ tiêu 
huyện giao. Đơn vị đã chi trên 40 
triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, 
cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn xã. 

TÍN TRỌNG
l Công đoàn cơ sở Chi Cục 

Thuế TP Quy Nhơn vừa trao tặng 
2 tấn gạo, trị giá 30 triệu đồng 
cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP 
Quy Nhơn. Số gạo này, Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thành phố sẽ hỗ 
trợ những gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn, các địa phương đang 
bị phong tỏa, bị cách ly và các 
đơn vị nấu cơm hỗ trợ lực lượng 
tuyến đầu chống dịch của  
thành phố. 

NGỌC PHƯỚC - CÔNG HOÀI

TIN VẮN



CHUYỆN TỬ TẾ

Hiến máu cứu người thời Covid

Chị Hà Thị Cẩm Tài (ở Phước Sơn, Tuy Phước) tích cực tham gia hiến máu tình nguyện tại các đợt tập trung 
hoặc đột xuất để cứu bệnh nhân trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.        Ảnh: N.T

Gần 8 giờ tối 27.8, điện thoại của anh Ngô Trần Thắng ở phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) đổ chuông liên 
hồi. Chỉ một hai câu trao đổi với anh Trần Kim Hữu, Chủ nhiệm CLB Máu sống Hoài Nhơn, anh Thắng vội đến 
BVĐK khu vực Bồng Sơn, cùng anh Hữu làm thủ tục hiến máu tình nguyện giúp chị Võ Thị Ánh Nguyệt bị viêm 
tụy hoại tử.

Tầm 10 giờ đêm, sau khi biết chị Nguyệt 
đã qua cơn nguy kịch, anh Thắng và anh 
Hữu về nhà. Tôi liên lạc với anh Thắng vào 
ngày hôm sau, anh bảo: “Mình không biết 
đã giúp ai, chỉ biết anh Hữu nói có người 
cần, mình giúp được thì giúp thôi. BVĐK 
khu vực Bồng Sơn thực hiện nghiêm ngặt 
mọi quy định phòng, chống dịch nên tôi 
không ngại Covid lắm”. 

Anh Hữu cho biết, dịch bệnh diễn biến 
phức tạp làm nguồn máu dự trữ tại các cơ 
sở y tế của TX Hoài Nhơn dần cạn kiệt, nhu 
cầu máu điều trị trở nên rất cấp thiết. Hơn 
nửa tháng nay, CLB Máu sống Hoài Nhơn 
giúp gần 10 bệnh nhân, không chỉ ở Hoài 
Nhơn mà còn từ Hoài Ân, An Lão, thậm 
chí ngoài tỉnh chuyển viện về BVĐK khu 
vực Bồng Sơn. “Có những bệnh nhân cần 
đến 2 - 3 đơn vị máu, CLB vẫn nỗ lực tìm 
kiếm người có nhóm máu tương thích để 
giúp họ”, anh Hữu cho hay. 

Cũng như anh Hữu, tại xã Phước Hòa 
(huyện Tuy Phước), chị Nguyễn Như 
Quỳnh - Trưởng Ban Truyền thông của CLB 
25 Bình Định, ngày nào cũng trong tình 
trạng quá tải cuộc gọi nhờ giúp tìm người 
hiến máu cứu người nhà. Chị áng chừng, 
so với những tháng đầu năm, năng suất 
xử lý cuộc gọi thời gian qua cao hơn bình 
quân 5 - 7 lần. Thông qua chị Quỳnh, chúng 
tôi chuyện trò với một số người vừa hiến 
máu tình nguyện. Họ thú thật là “có ngại 
Covid”, bởi gia đình còn con nhỏ, người 
già, người có bệnh nền, cũng có trường hợp 
người thân tỏ ra không đồng tình. 

“Vậy mà cũng đi sao?”, tôi hỏi chị 
Nguyễn Linh Chi ở Quy Nhơn, đang có 
con nhỏ. Chị cho biết, lần lữa một hồi rồi 
“cũng quyết định đi, bởi nghĩ đến việc cứu 
được ai đấy, mình đã làm được một việc tốt 
trong khả năng của mình, vậy là thôi băn 
khoăn và hăng hái hơn”. Ở xã Phước Sơn 
(huyện Tuy Phước), sáng 19.8, chị Hà Thị 
Cẩm Tài nhận cuộc gọi của một người mẹ, 
cho biết con của bà bị tai nạn chấn thương 
nặng, đã xin máu 2 người rồi nhưng vẫn 

chưa đủ. Vậy là chị bỏ dở gánh rau đang 
bán, từ thôn Vinh Quang 2 đón xe chạy 
vào Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 
Quy Hòa. Xong xuôi quay về nhà đã gần 
12 giờ trưa nhưng lại thấy vui.

Hiến máu lúc dịch bệnh hoành hành 
có những kỷ niệm “rất riêng”. Chị Linh 
Chi nhớ mình phải chạy tới chạy lui, hoàn 
thành 7 thủ tục mới được… hiến máu, bởi 
vì chị đi hiến máu ngoài giờ hành chính, 
phải xin bảo vệ giấy chuyển viện từ BVĐK 
tỉnh sang Bệnh viện Bình Định làm test 
nhanh. “Những lần trước, hầu như người 
nhà hoặc người đi cùng làm giúp tôi để rút 
ngắn thời gian hiến máu. Nhưng nhiều 
cảm xúc hơn cả vẫn là hai ngày sau đó, 
Quỳnh CLB 25 nhắn tôi đi khai báo y tế ở 
nơi gần nhất vì trong khoa Nội thận - Lọc 
máu có bệnh nhân là F0!”, chị Chi kể. 

Bảy tỏ sự cảm kích những người hiến 
máu tình nguyện đột xuất trong thời gian 
qua, bác sĩ Võ Đình Lộc - Trung tâm Huyết 
học Truyền máu BVĐK tỉnh, cho biết, kế 
hoạch hiến máu tình nguyện tập trung 
trong tháng 8 bị hoãn, không có máu để 
bổ sung vào nguồn dự trữ, việc hiến máu 

cứu người đột xuất vì thế góp phần rất 
quan trọng. Ưu tiên hàng đầu trong việc 
huy động máu luôn là người nhà bệnh 
nhân, thế nhưng, không ít trường hợp 
người nhà vừa chích ngừa, vừa hiến máu 
giúp một người khác, đang uống thuốc, 
đang ốm đau hoặc bệnh nhân cần nhiều 
đơn vị máu hơn số lượng máu người nhà 
có thể cung cấp. 

Bác sĩ Lộc cho biết, Ban Chỉ đạo hiến 
máu tình nguyện tỉnh đã có những giải 
pháp và luôn tranh thủ mọi điều kiện 
thuận lợi để tổ chức những đợt hiến máu 
tình nguyện tập trung. “Vừa rồi, Ban Chỉ 
đạo tổ chức được một đợt hiến máu tập 
trung ở huyện Vân Canh. Theo kế hoạch, 
sắp tới sẽ tổ chức tiếp tại 2 huyện An Lão 
và Hoài Ân. Người đến hiến máu tại điểm 
tập trung sẽ được xét nghiệm sàng lọc 
SARS-CoV-2 và đảm bảo 5K trong khu 
vực hiến máu. Mong mọi người cùng nhiệt 
tình đăng ký tham gia các đợt hiến máu 
tập trung và sẵn sàng hiến máu đột xuất, 
để cứu bệnh nhân cần máu trong điều kiện 
khó khăn do Covid-19 hiện tại”, bác sĩ Lộc 
kêu gọi.                              NGỌC TÚ

Hơn 155 tỷ đồng 
xây mới chợ Bình Dương 
(Phù Mỹ)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi 
Long vừa ký ban hành Quyết định số 
3736/QĐ-UBND ngày 8.9.2021 về chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng mới chợ Bình Dương (thị trấn 
Bình Dương, huyện Phù Mỹ); giao 
UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp 
tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo đó, chợ Bình Dương mới sẽ 
được xây dựng đạt tiêu chuẩn chợ  
hạng 2, với hơn 600 điểm kinh doanh 
cố định, đảm bảo hoạt động đa ngành 
để di dời các hộ kinh doanh từ chợ Bình 
Dương cũ đến. Tổng vốn đầu tư của dự 
án hơn 155 tỷ đồng; thời hạn hoạt động 
của dự án 50 năm. Chợ Bình Dương mới 
sau khi xây dựng và đi vào hoạt động 
sẽ đáp ứng nhu cầu giao thương, trao 
đổi hàng hóa của người dân ở thị trấn 
Bình Dương nói riêng và các vùng lân 
cận nói chung. 

Trước đây, Báo Bình Định có bài “Chợ 
Bình Dương xuống cấp nặng” phản ảnh 
sau gần 30 năm hoạt động, chợ Bình 
Dương xuống cấp nghiêm trọng, trong 
khi lượng tiểu thương buôn bán tại đây 
ngày càng tăng, gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động buôn bán, vệ sinh 
môi trường và an toàn cháy nổ.

V.LỰC

Hỗ trợ gần 30 triệu đồng 
cho một trường hợp 
bị bệnh nặng

Sau 4 ngày phát động (từ 6 - 
9.9.2021), Hội LHPN xã Nhơn Phong 
(TX An Nhơn) đã nhận được gần 30 
triệu đồng từ các nhà tài trợ trong và 
ngoài địa phương cùng các hội viên phụ 
nữ thôn Tam Hòa và xã Nhơn Phong, 
hỗ trợ cho anh Nguyễn Xuân Huy  
(SN 1987) ở thôn Tam Hòa, bị bệnh  
thận nặng. 

Vợ chồng anh Huy có 3 con, cháu 
lớn đang học lớp 7, cháu giữa học lớp 
4 và cháu thứ 3 học mẫu giáo, hiện cuộc 
sống rất khó khăn.

XUÂN THỨC

Phụ nữ với các mô hình giữ vững “vùng xanh”

Hội LHPN huyện An Lão thăm, động viên tinh thần lực lượng trực chốt 
kiểm dịch trên địa bàn.                   Ảnh: Hội LHPN huyện An Lão

Nhằm chung tay giữ vững “vùng 
xanh”, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây 
lan, xâm nhập vào địa bàn, hội LHPN các 
cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình 
thiết thực.

Huyện An Lão là địa phương duy nhất 
của tỉnh chưa có trường hợp nào bị nhiễm 
bệnh. Để “vùng xanh” được giữ vững, Hội 
LHPN huyện đã tích cực thực hiện công 
tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại 
khu dân cư cùng các hoạt động tặng khẩu 
trang, kính chắn giọt bắn cho người dân. 
Với các vùng giáp ranh, tập trung nhiều 
đồng bào dân tộc thiểu số như An Toàn, An 
Hưng, các hội viên phụ nữ cùng lực lượng 
tuyến đầu luôn túc trực 24/24 giờ, kiểm tra 
chặt chẽ người lưu thông qua chốt.

“5 giúp 1” là mô hình nổi bật trong 
phong trào bảo vệ “vùng xanh” tại huyện 
có sự tham gia của hội viên phụ nữ. Cụ thể, 
cứ 5 gia đình sẽ giúp 1 gia đình có thành 
viên đi/về từ vùng dịch, thực hiện cách ly 
đúng quy định. Chị Đ.T.L (người dân ở 
thôn 3, xã An Trung) đi làm tại Phú Yên. Vì 
về từ nơi có dịch nên chị L. phải cách ly tại 
khu cách ly tập trung của huyện. 5 gia đình 

trong thôn đã cùng nhau hỗ trợ nhu yếu 
phẩm, động viên tinh thần gia đình chị L. 
thực hiện tốt các quy định về cách ly. Đồng 
thời, 5 gia đình sẽ tiếp tục theo dõi việc 
cách ly tại nhà của chị L. Chị Nguyễn Thị 
Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện An Lão, 
cho biết: “Mô hình này vừa đảm bảo gia 
đình có thành viên về từ vùng dịch được 
hỗ trợ kịp thời, vừa đảm bảo tính chặt chẽ 

trong công tác giám 
sát, chủ động phòng, 
chống dịch ngay tại cơ 
sở. Nhờ đó, nguy cơ 
xuất hiện dịch bệnh sẽ 
được hạn chế tối đa”.

Tại huyện Vĩnh 
Thạnh, công tác tuyên 
truyền phòng, chống 
dịch Covid-19 được 
ưu tiên tại các vùng 
sâu vùng xa, nơi tập 
trung nhiều đồng bào 
dân tộc thiểu số. Các 
tờ rơi, loa phát thanh 
đã được sử dụng triệt 
để, kèm theo đó là sự 

tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
đối tượng” của các hội viên Hội LHPN. 
Nhờ đó, mô hình “Phụ nữ gắn kết, chung 
tay chống đại dịch” đã đi vào hoạt động 
hiệu quả. Đều đặn vào thứ Hai và thứ Tư 
hằng tuần, Hội LHPN xã Vĩnh Sơn sẽ đi 
đến từng thôn, từng nhà để phổ biến các 
biện pháp phòng, chống dịch. Chị Đinh 
Thị Chúc, người dân làng K2, xã Vĩnh Sơn, 

chia sẻ: “Ban đầu, tôi không biết Covid-19 
nguy hiểm đến thế! Nhờ các chị trong Hội 
LHPN xã đến nhà giải thích, tặng khẩu 
trang, nước sát khuẩn và hướng dẫn cách 
dùng đúng, tôi và các hộ dân mới hiểu và 
cam kết tuân thủ các quy định về phòng, 
chống dịch”.

Không chỉ tham gia vào các tổ phản 
ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, hội 
viên phụ nữ các cấp còn tham gia công tác 
an sinh xã hội, hỗ trợ hàng nghìn suất quà 
cho các hội viên khó khăn trong mùa dịch. 
Các mô hình như “Bếp ăn 0 đồng”, “Bữa 
ăn tình thương”... đã cung cấp hàng trăm 
suất ăn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng 
cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt 
kiểm dịch, đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân 
tại các điểm cách ly tập trung. 

“Cùng với lực lượng tuyến đầu, chúng 
tôi luôn nỗ lực bảo vệ “vùng xanh”, giữ 
vững vùng an toàn bằng nhiều mô hình, 
cách làm khác nhau để góp phần cùng cả 
tỉnh sớm chiến thắng đại dịch”, chị Trần 
Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh 
Thạnh, cho biết.

LINH DƯƠNG
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Làng chài xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) là điểm đến du lịch 
biển với bãi biển đẹp, rạn san hô đa dạng. Ngoài các thắng 
cảnh như: Đảo Hòn Khô, dãy Bờ Đập, Gành Dưới, Gành Trên… 
quen thuộc với du khách, gần đây, địa điểm Gành Bắc nằm 
trên dãy núi Phương Mai mang nét đẹp nguyên sơ được nhiều 
phượt thủ tìm đến.

Gành Bắc Nhơn Hải  
trong vẻ đẹp nguyên sơ

Nằm trên dãy Phương Mai 
trải dài từ xã Nhơn Hải đến xã 
Nhơn Lý (TP Quy Nhơn), sườn 
núi Gành Bắc xã Nhơn Hải là 
nơi sơn thủy hữu tình. Từ  
TP Quy Nhơn bạn đi xe về xã 
Nhơn Hải, đến gần dốc Nỗng, 
chạy xe theo đường bê tông 
phía tay trái đến cuối đường 
và đi bộ tầm 20 phút là đến nơi. 
Đường thoai thoải khá dễ đi, 
phù hợp với mọi lứa tuổi đến 
tham quan, khám phá.

Còn gì thú vị bằng khi bạn 
đứng trên đỉnh núi vào lúc bình 
minh, hít một hơi thật sâu tận 
hưởng vị mặn mòi của gió biển, 
cảm giác khoan khoái nhẹ lòng 
giữa không gian tĩnh lặng của 
thiên nhiên. 

Đứng trên sườn núi Gành 
Bắc, thu trọn trong tầm mắt là 
bức tranh biển trời thơ mộng 
với sóng vỗ bờ đá rì rầm, trên 
núi suối chảy róc rách chen 
lẫn hoa rừng khoe sắc, tiếng 
chim hót líu lo. Nơi đây có 
nhiều gộp đá đẹp mang hình 
thù như con gà, cánh buồm, 
bên dưới là những mũi gành, 
hang đá được ngư dân địa 
phương đặt nhiều cái tên dân 
dã nhưng nghe là lạ, như đỉnh 
Cột Cờ, hố Ông Trung, Hòn 
Một… trải dài theo mép sóng. 
Nhìn về phía Bắc xa xa là Hòn 
Cân, Hòn Cỏ, Hòn Sẹo thuộc 
cụm đảo Nghiêm Kinh Chiểu 
(thuộc vùng biển xã Nhơn Lý), 
phía Đông là biển cả bao la, 
nhìn về phía Nam là đảo Hòn 
Khô (xã Nhơn Hải) sừng sững 
giữa biển, dãy Bờ Đập nhô lên 

Ngắm bình minh trên sườn núi Gành Bắc xã Nhơn Hải.                                                                                                            Ảnh: QUẢNG PHÚ

Vách đá được cánh phượt thủ khám 

phá đặt tên Cổng Trời tại Bãi Ướp.
                                                    Ảnh: TUẤN HẢI

 Bãi Ướp với biển xanh, cát vàng mang nét đẹp quyến rũ, nên thơ.
                                                                                                                                            Ảnh: THU THỦY

trải dài trên mặt biển khi thủy 
triều xuống, xa tận phía chân 
trời là đỉnh núi Mũi Yến nhô 
ra biển.

Nhìn về phía bên dưới dọc 
gành đá là Eo Vược. Sách Đại 
Nam nhất thống chí (Quốc sử 
quán triều Nguyễn) có viết về 
đảo Hòn Khô và khu vực Eo 
Vược như sau: “Hòn San Hô 
(tức đảo Hòn Khô) ở hải phận 
huyện Tuy Phước, người địa 
phương hay lấy đá ở hòn này 
nung vôi. Phía Đông thuộc 
thôn Hương Mai (xã Nhơn Hải 
bây giờ), phía Nam thuộc thôn 
Hội Lộc (nay là xã Nhơn Hội); 
phía Bắc là núi Eo Vược, có vết 
chân lớn, tương truyền Không 
Lộ thiền sư lên núi nên có vết 

chân”. Eo Vược là khu gành 
đá tụ hội nhiều hang hóc đẹp 
mắt, đặc biệt là nơi quần cư 
của loài dơi. Đây là địa điểm 
khai thác thủy sản quen thuộc 
của ngư dân Nhơn Hải, nhất 
là mức biển - loài rong biển 
bổ dưỡng xuất hiện ngắn ngày 

mỗi năm chỉ một lần vào mùa 
biển động.

Từ Eo Vược, ngược về phía 
Nam khoảng vài cây số là Bãi 
Ướp - một bãi biển mang nét 
đẹp nguyên sơ. Điều đặc biệt, 
khi thủy triều dâng cao, Bãi 
Ướp chỉ là một bãi đá nằm 

Bánh bò là món ăn chơi quen 
thuộc. Người Bình Định có món 
bánh bò khá thú vị, quen mà 
lạ với du khách, đó là bánh bò  
dừa sợi. 

Bột gạo làm bánh được pha 
chế với tỷ lệ riêng theo bí quyết 
của mỗi người làm bánh. Bánh 
bò Bình Định phải có độ bông, 
xốp, thơm béo ngậy của sợi dừa 
tươi không non mà không được 
già quá gây cảm giác xạm. 

Người dân địa phương vốn 
quen với việc làm rượu gạo, rượu 
nếp nên tạo được bí quyết riêng 
khi cho thêm chút men vào khiến 
bánh bò nở xốp, vừa đẹp như 
bánh thuẫn, vừa thơm mùi bột gạo  
và dừa.

Bánh bò dừa sợi

ngâm mình dưới nước, nhưng 
khi thủy triều cạn, nơi đây lộ 
lên một bãi cát vàng óng ánh 
đầy quyến rũ. Cùng với bãi cát 
vàng chỉ lộ lên khi nước cạn, 
Bãi Ướp còn có nhiều hang đá 
đẹp mắt lộ thiên, trong đó, có 
một khối đá tạo thành mái vòm 
thẳng đứng mà gần đây cánh 
phượt thủ tìm đến check-in và 
đặt tên là Cổng Trời. 

Có nhiều cách tham quan, 
khám phá khu Gành Bắc xã 
Nhơn Hải. Cách an toàn nhất 
là bạn nên lựa chọn phương 
án di chuyển đến Bãi Ướp, Eo 
Vượt… bằng thuyền hoặc ca nô 
cao tốc; những ai thích leo núi 
khám phá thì có thể đi bộ theo 
sườn núi Gành Bắc. Tuy nhiên, 
đường di chuyển từ sườn núi 
đến Bãi Ướp, Eo Vượt và các 
gành đá khác dọc khu vực này 
có nhiều vực sâu, vách núi cheo 
leo, hiểm trở, nên bạn cần tìm 
hiểu trước địa hình và đi theo 
nhóm hoặc nhờ người dân địa 
phương dẫn đường nhằm đảm 
bảo an toàn. 

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

 (BĐ) - UBND tỉnh vừa phê 
duyệt điều chỉnh tổng thể quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi 
Xép do Công ty CP Công nghiệp 
Trường Thành Việt Nam làm chủ 
đầu tư dự án. Dự án được triển 
khai tại KV 1, phường Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn, diện tích 

quy hoạch 27.000 m2. 
Theo kết quả điều chỉnh, tăng 

diện tích đất xây dựng công trình 
từ 5.775 m2 lên 6.739,4 m2; tăng 
diện tích đất cây xanh từ 13.122,7 
m2 thành 13.605,6 m2; giảm diện 
tích đất hạ tầng kỹ thuật từ 8.102,3 
m2 thành 6.655 m2. 

Việc điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi 
Xép nhằm tổ chức lại mạng lưới 
đường giao thông nội bộ, bố trí 
sắp xếp lại các khu chức năng bám 
sát địa hình tự nhiên, vừa đảm bảo 
an toàn khi thi công và sử dụng, 
vừa tăng tính mỹ quan cho khu du 
lịch nghỉ dưỡng.                   H.YẾN

Điều chỉnh quy hoạch Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép

Ngày 10.9, Văn phòng Chính 
phủ có văn bản thông báo Thủ 
tướng cơ bản đồng ý với đề xuất 
của Bộ VH-TT&DL về phương án 
thí điểm đón khách du lịch quốc 
tế đến Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
từ tháng 10. 

Thủ tướng Chính phủ giao 
UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, 

phối hợp với Bộ VH-TT&DL và 
cơ quan đơn vị liên quan, lấy ý 
kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội 
đại diện cho nhân dân Phú Quốc, 
các hiệp hội, DN liên quan để xây 
dựng, ban hành kế hoạch cụ thể và 
tổ chức thực hiện vào thời điểm phù 
hợp, đảm bảo khả thi, đáp ứng yêu 
cầu về an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19, an dân, trật tự xã hội, hạn 
chế tối đa những vướng mắc phát 
sinh trong quá trình triển khai.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với 
Bộ TT&TT, Bộ CA, Bộ Ngoại giao 
quy định, hướng dẫn cụ thể về 
việc cấp giấy chứng nhận tiêm 
vắc xin phòng Covid-19.

                                 (Theo TTO)

Thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10

Bánh bò dừa ở Bình Định 
chỉ có 2.000 - 3.000 đồng/bánh 
tùy kích cỡ. Ăn 2 - 3 bánh, du 
khách cảm giác no mà vẫn còn  
thòm thèm.                          

                              CÔNG HIẾU  
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Bình Định

Theo bà Nguyễn Thị Thu 
Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, 
Hội chọn huyện Vân Canh là 
vì “muốn đi từ khó đến dễ”, 
làm như vậy sẽ rút được nhiều 
kinh nghiệm hơn là chọn một 
địa phương có nhiều thuận lợi. 
Vân Canh là huyện miền núi, 
hội viên, phụ nữ đa dân tộc, 
thành phần, lãnh đạo huyện 
hội khá mới; trình độ, hiểu biết 
về công nghệ thông tin của hội 
viên, phụ nữ các xã, thị trấn còn 
hạn chế... Trong quá trình chuẩn 
bị đại hội, Ban Thường vụ Hội 
LHPN Vân Canh đã rất lo lắng, 
thế nhưng, cuối cùng, với rất 
nhiều nỗ lực và sự đồng lòng, 
quyết tâm, huyện đã tổ chức 
thành công đại hội trực tuyến. 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 
cho biết, lo nhất là đường 
truyền, nhưng suốt quá trình 
diễn ra đại hội, đường truyền 
rất thông suốt. Lo lắng tiếp theo 
là phần đọc báo cáo tham luận 
từ các điểm cầu, nhưng chị em 
nào cũng nói to, rõ, ngắn gọn, 
đầy đủ ý, giúp đại biểu nắm 
chắc được nội dung khi muốn 
trao đổi lại. Phần lấy biểu quyết 
bằng hình thức giơ thẻ là điều 
trăn trở nhất, nhưng thực tế 
diễn ra tại huyện Vân Canh lại 
khá nhẹ nhàng. 

Chia sẻ yêu 
thương, chung 
tay chống dịch 

Từ đầu tháng 9 đến nay, phụ 
nữ TX Hoài Nhơn đã nấu 5.075 
suất ăn với tổng giá trị hơn 100 
triệu đồng để tặng người dân 
tại các khu phong tỏa, lực lượng 
làm nhiệm vụ tại chốt phòng, 
chống dịch. Hưởng ứng thư kêu 
gọi Trung ương Hội “Triệu phần 
quà chia sẻ yêu thương giúp phụ 
nữ trẻ em vượt qua khó khăn 
chiến thắng dịch bệnh”, các cấp 
hội ở TX Hoài Nhơn đã vận động 
154 suất quà, trị giá gần 17 triệu 
đồng. Ngoài ra, nhiều chị em 
tham gia đi chợ giúp gần 400 
hộ dân khó khăn ở những khu 
vực bị phong tỏa; hỗ trợ tiêu thụ  
5.400 kg rau, củ, quả; giúp nhiều 
hộ gia đình thu hoạch nông sản. 

l Chiều 9.9, Hội LHPN xã 
Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Thạnh) 
đã phối hợp với Mặt trận, các hội 
đoàn thể của xã trao tặng 40 suất 
quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn 
cùng nhiều nhu yếu phẩm cho 
các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.  Mỗi suất quà có giá trị 
500 nghìn đồng, do Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh hỗ trợ.
l Thực hiện mô hình “Chia 

sẻ yêu thương”, Hội LHPN 
phường Lý Thường Kiệt (TP Quy 
Nhơn) đã trao tặng học bổng Tiếp 
sức đến trường năm 2021 cho 5 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn phường, mỗi suất  
500 nghìn đồng.
l Ngày 10.9, Hội LHPN xã 

Phước Lộc (huyện Tuy Phước) 
tặng 2 chiếc xe đạp cho các học 
sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trước 
đó, chiều 9.9, Hội LHPN TX An Nhơn 
đến thăm, tặng quà 11 hộ trong khu 
vực phong tỏa ở khu vực Huỳnh 
Kim (phường Nhơn Hòa).                N.T
l Chi hội phụ nữ khối Phú 

Xuân, thị trấn Phú Phong, huyện 
Tây Sơn vừa hoàn thành công 
trình “Vườn hoa phụ nữ” chào 
mừng Đại hội Hội LHPN tỉnh 
nhiệm kỳ 2021 -2026. Công trình 
vườn hoa được xây dựng trên 
diện tích 200 m2  từ hàng nghìn 
chai nhựa phế liệu, lốp ô tô cũ, 
với 50 ngày công lao động của 
phụ nữ trong khối phố. 

ĐÀO MINH TRUNG

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP HUYỆN BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN:

Đầu đã xuôi…
Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, 
Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn 
các cấp hội chuyển hình thức 
tổ chức đại hội từ trực tiếp 
sang trực tuyến. Ngày 10.9 
vừa qua, Vân Canh là huyện 
đầu tiên tổ chức đại hội theo 
hình thức trực tuyến.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Huyện ủy Vân Canh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Vân Canh 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.                                                                                                                                                                                       Ảnh: NGỌC TÚ 

Theo bà Phạm Thị Thủy, Chủ 
tịch Hội LHPN huyện Vân Canh, 
đại hội tổ chức đến 7 điểm cầu tại 
7 xã, thị trấn. Thực hiện hướng 
dẫn từ Tỉnh hội, tại các điểm cầu, 
người chủ trì chịu trách nhiệm 
giám sát, tổng hợp và báo cáo 
kết quả về điểm cầu trung tâm. 
Hình ảnh đại biểu giơ thẻ biểu 
quyết tại các điểm cầu phải được 
phát trực tiếp công khai, cụ thể, 
rõ ràng. Trong trường hợp cần 
thiết, tổ kiểm phiếu của đại hội 
sẽ phối hợp với người chủ trì ở 
các điểm cầu thực hiện kiểm tra 
chéo thông tin trước khi công bố 
kết quả chính thức.

Dự lường những tình huống 
xấu có thể xảy ra, Ban tổ chức 
đại hội đã có những phương 
án dự phòng theo chỉ đạo của 
Hội LHPN tỉnh. Nếu chẳng may 
đường truyền tại một điểm cầu 

bị nghẽn thì đại biểu tại điểm 
cầu đó tiếp tục theo dõi thông 
tin đại hội trên một tài khoản 
zalo đã được lập sẵn, đăng tải 
đầy đủ thông tin của đại hội. 
Khi sự cố nghẽn đường truyền 
được khắc phục, đại biểu tiếp 
tục theo dõi diễn biến đại hội. 
Trường hợp nghẽn đường 
truyền đúng lúc đang giơ thẻ 
bầu thì phải lưu lại hình ảnh 
đại biểu giơ thẻ và gửi lại Ban 
tổ chức sau đó. “Điều tôi hài 
lòng nhất là việc tất cả đại biểu 
cùng đồng lòng, cố gắng hết sức 
tìm hiểu, học hỏi, làm quen với 
cách tổ chức mới và thống nhất 
cao trong những lần bầu cử và 
biểu quyết các nội dung”, bà 
Phạm Thị Thủy chia sẻ. 

Sau Đại hội Hội LHPN 
huyện Vân Canh, Chủ tịch Hội 
LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu 

Thủy lưu ý các địa phương 
sớm triển khai công tác tổ chức 
đại hội. Khâu chuyển nội dung 
tổ chức từ trực tiếp sang trực 
tuyến mất khá nhiều thời gian 
và đòi hỏi sự cân chỉnh phù hợp 
với điều kiện thực tế của địa 
phương mình. Vân Canh chỉ có 
7 xã, thị trấn, dễ dàng hiển thị 
tất cả cùng lúc các điểm cầu lên 
màn hình, thuận lợi quan sát 
khi biểu quyết. Thế nhưng, với 
một số huyện, thị xã, thành phố 
có nhiều xã, phường, thì phải 
tính toán kỹ lưỡng ở khâu này. 
“Vạn sự khởi đầu nan. “Đầu” 
đã xuôi ở một nơi khá khó khăn 
rồi, tôi mong các địa phương 
còn lại rút kinh nghiệm để tổ 
chức tốt đại hội, giúp đại hội 
Hội LHPN tỉnh diễn ra đúng 
tiến độ”, bà Nguyễn Thị Thu 
Thủy đề nghị.                NGỌC TÚ  

Chị Chim nhiệt tình 
giúp đỡ người khó khăn

Chị Huỳnh Thị Chim (SN 1964, ở 
phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) được 
người dân trên địa bàn biết đến như một 
tấm gương sáng trong công tác an sinh xã 
hội, giúp đỡ đối tượng yếu thế.

Là thành viên cốt cán của CLB Thiện 
nguyện do Hội LHPN phường Quang 
Trung sáng lập, chị hay hỏi han, giúp đỡ 
nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn và 
người neo đơn, bệnh tật trong phường. Chị 
Bùi Thị Nhị (SN 1983, ở KV 4) mắc bệnh 
Lupus ban đỏ 14 năm nay, đi lại khó khăn; 
mùa dịch, thu nhập của gia đình chị bị hạn 
chế vì khó tìm việc. Nhưng nhờ sự giúp đỡ 
thường xuyên của Hội LHPN phường và 
chị Chim, khó khăn của gia đình chị Nhị 
vơi bớt phần nào.

Không bó hẹp trong phạm vi phường 
mình, chị Chim còn sẵn sàng giúp đỡ người 
có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương khác. 
Chị Đinh Thị Cúc (SN 1966, ở phường Thị 
Nại, TP Quy Nhơn) là mẹ đơn thân phải 
nuôi con nhỏ đang tuổi ăn học. Sức khỏe 
suy yếu, không thể lao động nên hằng ngày 
chị Cúc phải xin ăn ở chợ Đầm. “Tình cờ 
biết đến hoàn cảnh của mẹ con tôi, chị Chim 
đã thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm, 

Chị Chim (bên phải) hỗ trợ quà cho người dân khó khăn. 
Ảnh: LINH DƯƠNG

hôm thì 10 kg gạo, hôm thì thùng mì tôm, 
bún, dầu ăn, sữa... Tôi thật sự cảm động!”, 
chị Cúc xúc động kể. 

Cùng với việc thường xuyên tặng quà, 
từ 2015, chị Chim mở “Hội cơm từ thiện 
Tâm Tiến” tại nhà, đều đặn vào mùng 1 
và ngày rằm hằng tháng nấu và phát các 
suất cơm cho người lao động nghèo, người 

có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đợt 
như vậy, chị cùng gia đình tất 
bật chuẩn bị từ sớm để nấu từ 
500 đến 1.000 suất. Bên cạnh đó, 
mỗi tháng, chị Chim còn trao 150 
suất ăn cho bệnh nhân tại Bệnh 
viện Lao và bệnh phổi tỉnh, Bệnh 
viện Tâm thần tỉnh, BVĐK tỉnh... 
Hưởng ứng hoạt động chăm lo 
bữa ăn cho lực lượng tuyến đầu 
tại chốt kiểm dịch, chị đã chủ 
động hỗ trợ hơn 30 suất ăn phụ. 
Ngoài ra, mỗi năm, vào tháng 6 
và tháng 12, chị Chim đều kêu 
gọi sự chung tay của nhiều nhà 
hảo tâm, tổ chức những chuyến 
thiện nguyện đến các huyện miền 
núi, vùng sâu vùng xa để tặng 
nhu yếu phẩm và vật dụng sinh 

hoạt cho người dân khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN 

phường Quang Trung, nhận xét: Chị Chim 
rất nhiệt tình giúp đỡ người khó khăn, góp 
phần giúp phường làm tốt công tác an sinh 
xã hội, quan tâm kịp thời đến những đối 
tượng yếu thế.

LINH DƯƠNG

TIN VẮN

Phụ nữ xã Hoài Sơn nấu ăn cho các chốt 
kiểm dịch.                                           Ảnh: N.N

Trước đó, Hội LHPN thị xã 
phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội tặng 1.740 suất quà cho 
các hộ cận nghèo, các đối tượng 
khó khăn do dịch Covid-19 trên 
địa bàn thị xã với tổng số tiền  
348 triệu đồng, trong đó Hội LHPN 
thị xã đóng góp 40 triệu đồng.

NGỌC NGA
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Bình Định

l Được biết, việc rà soát hộ 
nghèo, cận nghèo trong giai đoạn 
2022 - 2025 có một số điểm mới so 
với giai đoạn trước. Những điểm 
mới đó là gì, thưa ông?

-  Có hai sự thay đổi đáng lưu ý. 
Thứ nhất là thay đổi chuẩn nghèo 
về thu nhập theo hướng tăng hơn 
so với giai đoạn trước. Cụ thể, 
chuẩn của giai đoạn trước là 900 
nghìn đồng/người/tháng ở khu vực 
thành thị và 700 nghìn đồng/người/
tháng ở khu vực nông thôn thì giai 
đoạn này mức tương ứng là 2 triệu 
đồng và 1,5 triệu đồng. 

Thứ hai là giai đoạn trước có 5 
tiêu chí và 10 chỉ số đo lường mức 
độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 
thì giai đoạn này tăng lên 6 tiêu 
chí và 12 chỉ số. Ngoài những tiêu 
chí cũ như việc làm, y tế, giáo dục, 
nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, 
thông tin thì còn thêm một số tiêu 
chuẩn mới như người phụ thuộc 
trong hộ gia đình, dinh dưỡng, 
BHYT, diện tích nhà ở bình quân 
đầu người; riêng chỉ số giáo dục 
thì được chia nhỏ gồm trình độ 
giáo dục của người lớn và tình 
trạng đi học của trẻ em. 

Trên cơ sở các quy định, 
hướng dẫn của Trung ương, 
UBND tỉnh, Sở LĐ-TBXH đã tổ 
chức hội nghị tập huấn hướng 
dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 
sống trung bình giai đoạn 2022 - 
2025 bằng hình thức trực tuyến 
cho 11 huyện, thị xã, thành phố 
và 159 xã, phường, thị trấn (trong 
đó, nhiều địa phương đã mời các 
trưởng thôn/khu phố) cùng tham 
gia Hội nghị.

RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2022 - 2025:

Đảm bảo đúng tiêu chí, quy trình
Từ ngày 1.9, toàn tỉnh triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy trình mới thuộc giai 

đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 
giảm nghèo bền vững trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025. Ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám 
đốc Sở LĐ-TB&XH, cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan và sự sáng tạo của 
từng khảo sát viên trong quá trình thực hiện công tác này. 

Ông NGUYỄN MỸ QUANG
                                                      Ảnh: N.T

Cán bộ Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn trực tuyến các địa phương quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Hội nghị được tổ 
chức vào ngày 27.8.2021.                                                                                                                                                                                            Ảnh: N.T

l Để đảm bảo việc rà soát 
chính xác, đúng đối tượng, hẳn 
ngành LĐ-TB&XH cần sự phối hợp 
chặt chẽ với các bên liên quan…

- Trong quá trình tập huấn, 
chúng tôi luôn nhấn mạnh và yêu 
cầu các địa phương, nhất là các rà 
soát viên phải thực hiện đầy đủ 
7 bước, bao gồm: Lập danh sách 
các hộ gia đình thuộc diện rà soát, 
tổ chức rà soát phân loại hộ gia 
đình, tổ chức họp dân để thống 
nhất kết quả rà soát, niêm yết và 
thông báo công khai, báo cáo xin 
ý kiến của UBND cấp huyện, công 
nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và 
hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo 
và báo cáo kết quả. 

Để tất cả 7 bước trong quy 
trình rà soát triển khai đầy đủ và 
khách quan, ngành LĐ-TB&XH 
rất cần sự tham gia, hợp tác, phối 
hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

các hội, đoàn thể, chính quyền các 
cấp, nhất là ở cơ sở, của từng hộ 
dân, người dân.

Cụ thể những công việc cần 
phối hợp gồm có: Tuyên truyền 
về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa 
của việc rà soát để người dân, 
hộ nghèo, hộ cận nghèo biết và 
đăng ký tham gia; giám sát việc 
thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, đảm bảo yêu cầu khách 
quan, công khai trong quá trình 
thực hiện; cùng tham gia họp dân 
tại thôn/khu phố để lấy ý kiến 
nhân dân về kết quả rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo.
l Việc rà soát bắt đầu từ ngày 

1.9 trong bối cảnh dịch bệnh đang 
diễn biến phức tạp ở một số địa 
phương trong tỉnh. Ông có đề nghị 
gì với các địa phương và lưu ý với 
rà soát viên không? 

- Việc rà soát thực hiện theo 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ và phải 
đảm bảo đúng lộ trình, vì vậy, vẫn 
diễn ra theo kế hoạch đã đề ra. 
Nhằm đảm bảo những quy định 
về phòng, chống dịch Covid-19, 
chúng tôi luôn nhắc nhở, yêu cầu 
các địa phương phải chủ động và 
linh hoạt trong triển khai thực hiện. 

Riêng với những địa phương 
nằm trong vùng an toàn thì cần 
đẩy nhanh tiến độ, huy động các 
thành viên ban chỉ đạo ở cấp xã, 
thôn/khu phố cùng tham gia rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên 
cạnh đó, rà soát viên ở cơ sở cần 
sáng tạo trong việc thu thập thông 
tin của hộ gia đình được rà soát 
vừa đảm bảo thông tin chính xác, 
khách quan vừa đảm bảo các quy 
định an toàn phòng dịch. 
l  Xin cảm ơn ông!

NGỌC TÚ (Thực hiện)

Hơn nửa tháng nay, nhiều chợ trên 
địa bàn huyện Phù Cát phải tạm dừng 
hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, 
khiến việc mua sắm nhu yếu phẩm của 
người dân gặp khó khăn, nhất là các hộ 
đang thực hiện cách ly tại nhà. Để giúp 
các hộ đảm bảo cuộc sống trong thời gian 
này, Hội LHPN thị trấn Ngô Mây (huyện 
Phù Cát) đã thành lập tổ hậu cần “Phụ 
nữ đi chợ giúp dân” tại 10 thôn, khu phố. 

Các tổ hậu cần này do các chi hội 
trưởng phụ nữ thôn, khu phố đảm nhận 
và vận động thêm gần 10 tình nguyện viên 
tham gia. Bà Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch 
Hội LHPN thị trấn Ngô Mây, cho biết: Hội 
lên danh sách và công khai số điện thoại 
của từng thành viên trong tổ để người 
dân chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ khi 
có nhu cầu. Bình quân mỗi ngày, các tổ  
hậu cần đi chợ giúp cho gần 200 hộ dân. 
Ngoài ra, tổ còn đảm nhận luôn việc vận 

Tổ hậu cần đi chợ giúp dân

chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của các 
tổ chức, cá nhân hỗ trợ đến tận nhà cho 
các hộ khó khăn.

Với phương châm mua giúp bà con 
thực phẩm tươi ngon với giá hợp lý, Hội 

LHPN thị trấn đã chủ 
động liên hệ với các hội 
viên trước đây có kinh 
doanh ăn uống và mua 
bán ở các chợ để nhờ 
mua giúp thực phẩm từ 
các đầu mối bán sỉ và uy 
tín. Bà Trần Thị Thanh 
Hà, ở khu phố An Phú, 
cho biết: “Được hội phụ 
nữ thị trấn vận động, tôi 
đã thỏa thuận được với 
2 cơ sở cung cấp thịt, cá 
tươi với giá hợp lý để 
phần nào giúp đỡ bà con 
trong lúc khó khăn do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19”.
Bằng trách nhiệm và tình cảm của 

mình, các thành viên tổ hậu cần “Phụ nữ 
đi chợ giúp dân” của thị trấn Ngô Mây 
sẵn sàng tiếp nhận mọi đơn hàng của bà 

con gặp khó khăn do cách ly tại nhà và 
giãn cách xã hội theo phương châm “đi 
chợ 1 lần dùng cho nhiều ngày”. Bà Lê 
Võ Thị Bích Đào, Chi hội trưởng phụ nữ 
khu phố An Thọ, cho biết: “Mỗi ngày, tôi 
nhận khoảng 50 cuộc điện thoại nhờ đi 
chợ giúp của bà con gặp khó khăn. Để 
đáp ứng được tất cả yêu cầu của bà con, 
tôi sắp xếp và phân chia thời gian hợp lý 
để đặt và mua hàng, ưu tiên cho những 
hộ đang cách ly tại nhà và các trường hợp 
đau ốm, neo đơn”.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn 
diễn biến phức tạp, số hộ đang cách ly tại 
nhà và hộ khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch trên địa bàn huyện Phù Cát còn rất 
nhiều. Hoạt động của các tổ hậu cần “Phụ 
nữ đi chợ giúp dân” góp phần hiệu quả 
vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 
trên địa bàn thị trấn Ngô Mây cũng như 
huyện Phù Cát.                TRƯỜNG GIANG 

Tổ hậu cần “Phụ nữ đi chợ giúp dân” lựa chọn thực phẩm tươi, ngon 
giúp bà con.                                                                                Ảnh: TRƯỜNG GIANG

l Ngày 11.9, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã thăm và trao 
500 bộ đồ bảo hộ y tế cùng nhu 
yếu phẩm tổng trị giá 245 triệu 
đồng cho người dân TX Hoài 
Nhơn thông qua Ủy ban MTTQ 
Việt Nam thị xã (ảnh). 

Nguồn hỗ trợ trên góp phần 
giúp người dân địa phương 
khắc phục khó khăn, sớm đẩy 
lùi dịch Covid-19. 

                            ANH PHƯƠNG
l Hưởng ứng chương trình 

“Chuyến xe nghĩa tình” do Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối 
hợp với các tổ chức chính trị - xã 
hội và Hội CTĐ tỉnh tổ chức, ngày 
10.9, nhiều đơn vị đã hỗ trợ nhu 
yếu phẩm cho người dân gặp khó 
khăn do dịch Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó: BHXH tỉnh hỗ 
trợ 300 kg gạo, 12 thùng sữa,  
60 kg đường; Nhà khách Tỉnh ủy 
hỗ trợ 350 kg gạo; Trường CĐ Y tế 
Bình Định 300 kg gạo, 1.000 khẩu 
trang, 100 bộ đồ bảo hộ, 100 
tấm chắn giọt bắn; ông Nguyễn 
Văn Phước, Giám đốc Công ty CP 
Fresenius Kabi Việt Nam hỗ trợ mì 
tôm, sữa, đường, bột ngọt, nước 
mắm... trị giá 70 triệu đồng; Sở 
KH&ĐT hỗ trợ 20 thùng mì tôm, 
200 kg đường, 85 chai nước mắm, 
144 chai dầu ăn, 15 thùng nhu 
yếu phẩm các loại… 

                         ANH PHƯƠNG
l Chiều 10.9, Chi hội Bảo 

trợ bệnh nhân nghèo Tịnh Đức 
thuộc Tịnh thất Hòa Hội, xã Mỹ 
Thành (huyện Phù Mỹ) đã trao số 
tiền 13,9 triệu đồng của các nhà 
hảo tâm hỗ trợ cho anh Nguyễn 
Thanh Vạn (SN 1998, ở đội 13, 
thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ 
Lợi) bị suy thận đã 7 năm, đang 
điều trị tại BVĐK tỉnh; trong thời 
gian điều trị, anh Vạn còn bị 
nhiễm Covid-19 nên tình trạng 
sức khỏe rất xấu. Ngoài ra, Chi 
hội Tịnh Đức còn tặng các loại 
nước uống cho lực lượng làm 
nhiệm vụ tại 5 chốt kiểm soát 
dịch Covid-19 trên địa bàn xã Mỹ 
Phong và thị trấn Bình Dương. 

                                  HẰNG NGA
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Bình Định

Nhanh chóng xử lý 
các vụ việc vi phạm

Kết quả nổi bật trong công 
tác đấu tranh phòng, chống tội 
phạm từ đầu năm đến nay của 
lực lượng CA toàn tỉnh là kịp thời 
giải quyết dứt điểm từng vụ việc 
vi phạm pháp luật. Đơn cử, các vụ 
việc, hành vi mua bán, tàng trữ, 
tổ chức, chứa chấp sử dụng trái 
phép chất ma túy đã được phát 
hiện và bắt gọn. Từ đầu năm đến 
nay, CA các cấp đã phát hiện, khởi 
tố 69 vụ/181 bị can (tăng 24 vụ/102 
bị can so với cùng kỳ) và xử lý 
vi phạm hành chính hàng trăm 
trường hợp nhờ sự chủ động rà 
soát địa bàn, đối tượng. Như ngay 
trong đêm 9.9, các mũi trinh sát của 
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA tỉnh), CA phường Ngô Mây 
và Quang Trung (TP Quy Nhơn) 
đã đột kích và bắt quả tang 2 đối 
tượng chuyên cung cấp ma túy 
cho người nghiện tại địa bàn TP 
Quy Nhơn và lân cận, thu giữ  
62,95 g ketamine; 183,84 g MDMA và  
1,65 g methamphetamine. Thượng 
tá Lê Việt Cường, Phó trưởng 
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy 
CA tỉnh, cho biết: “Hiện nay, tội 
phạm ma túy thường lợi dụng các 
cơ sở kinh doanh có điều kiện để 
hoạt động với nhiều thủ đoạn khá 
tinh vi và ma mãnh. Vì vậy, chúng 
tôi chú trọng đánh mạnh vào các 
điểm cung ứng cũng như sử dụng 
ma túy để ngăn chặn, đẩy lùi tệ  
nạn này”. 

Hay nhờ sự chủ động nắm 
chắc cơ sở nên trong vòng chưa 
đầy 24 giờ, CA huyện Tuy Phước 
đã bắt gọn 2 đối tượng chống 
người thi hành công vụ rồi bỏ 
trốn. Hiện vụ việc đã hoàn tất 
các thủ tục tố tụng để đưa ra xét 
xử trong vòng 1 tháng. 

Ngoài ra, nhiều vụ trộm cắp, 
cướp tài sản được khám phá 

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự 
trong tình hình dịch bệnh

Vào thời điểm chính quyền và người dân 
thành phố đang triển khai nhiều biện pháp 
chống dịch thì không ít đối tượng tội phạm 
lợi dụng lập băng nhóm để đánh nhau, cờ bạc 
và sử dụng ma túy. Theo thượng tá Nguyễn 
Ngọc Lâm, Phó trưởng CA TP Quy Nhơn, 
nhiều tháng nay, CA TP Quy Nhơn đã chỉ 
đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với CA các 
phường, xã tập trung triệt xóa các băng, ổ 
nhóm tụ tập đông người, vừa làm lây lan 
dịch bệnh vừa ảnh hưởng ANTT. 

Một trong những loại tội phạm mà CA 
TP Quy Nhơn triệt xóa hiệu quả gần đây là 
tội phạm ma túy. Cụ thể, từ tháng 6 đến nay, 
CA TP Quy Nhơn đã triệt xóa 11 tụ điểm ma 
túy, khởi tố 15 đối tượng liên quan các hoạt 
động mua bán, sử dụng trái phép chất ma 
túy. Cuối tháng 7 vừa qua, CA TP Quy Nhơn 
đã phát hiện một nhà nghỉ ở KV 5, phường 
Ghềnh Ráng, có biểu hiện bất minh nên tiến 

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đặt ra cho ngành CA nhiều vấn đề cần quan tâm về công tác an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, CA toàn tỉnh đã và đang kiềm 
chế tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

nhanh chóng; các vụ đánh bạc, 
tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình 
thức với các thủ đoạn tinh vi cũng 
đã được lực lượng CA bóc gỡ. 

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, 
Phó Giám đốc CA tỉnh, cho biết: 
Dù dịch Covid-19 có nhiều tác 
động đến công tác điều tra phá 
án, nhưng chúng tôi đã chỉ đạo 
các đội nghiệp vụ, CA các cấp chủ 
động các phương án đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, nhất là 
các loại tội phạm công nghệ cao, 
tội phạm xâm phạm sở hữu tài 
sản (cướp, cướp giật, trộm cắp), 
tội phạm cố ý gây thương tích, 
tội phạm chống người thi hành 
công vụ... song hành với công tác 
phòng, chống dịch một cách quyết 
liệt và hiệu quả.

Không để tội phạm 
lộng hành

Là lực lượng nòng cốt trong 
công tác phòng, chống tội phạm, 
lực lượng CA toàn tỉnh đã và đang 
chủ động các biện pháp đảm bảo 

ANTT gắn với phòng dịch theo 
diễn biến thực tế. Như mới đây, 
CA tỉnh đã điều động hàng chục 
chiến sĩ cảnh sát cơ động về địa 
bàn huyện Phù Cát để phối hợp 
cùng CA địa phương thực hiện 
tốt mục tiêu bảo đảm ANTT và 
phòng, chống dịch Covid-19. Hay 
như trước đó, các cán bộ, chiến sĩ 
thuộc các phòng nghiệp vụ CA tỉnh 
cũng đã được tăng cường về địa 
bàn TX An Nhơn. “Tùy tình hình 
thực tế, CA tỉnh sẽ tăng cường 
cán bộ, chiến sĩ về những vùng 
dịch phức tạp, để vừa tổ chức tuần 
tra, kiểm soát bảo đảm ANTT vừa 
tham gia công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 tại địa phương”, 
đại tá Nguyên cho biết. 

Thống kê của CA tỉnh cho thấy, 
từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy 
ra 359 vụ phạm pháp hình sự (tăng 
7,1% so với cùng kỳ năm 2020), 
trong đó có một số địa bàn tình 
hình ANTT diễn biến phức tạp. 
Chủ động kiểm soát tình hình, CA 
toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công 

tác phòng ngừa, thực hiện quyết 
liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm 
trấn áp, kéo giảm tội phạm, không 
để hình thành, tồn tại tội phạm có 
tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã 
hội đen”. Tập trung đấu tranh với 
số đối tượng trọng điểm về hình 
sự; triệt phá các băng nhóm tội 
phạm nguy hiểm, tội phạm trộm 
cắp, cướp giật tài sản, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ gây án; vận 
động đầu thú, truy bắt, thanh loại 
đối tượng truy nã. Chủ động lên 
kế hoạch cao điểm tấn công trấn 
áp tội phạm cũng như tiếp tục 
huy động sức mạnh của toàn dân 
trong đấu tranh phòng, chống tội 
phạm. Song song đó, lực lượng 
CA các cấp cũng tiếp tục phối hợp 
với chính quyền các địa phương, 
hội, đoàn thể tăng cường các biện 
pháp tuyên truyền, cảnh báo thủ 
đoạn mới của tội phạm cho người 
dân biết, tránh bị các đối tượng 
tội phạm lợi dụng dịch bệnh để 
hoạt động.           

KIỀU ANH

CA toàn tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý những vụ việc vi phạm để ổn định tình hình trật tự xã hội 
tại cơ sở.                                                                 Ảnh: KIỀU ANH

Công an Quy Nhơn đấu tranh hiệu quả 
với các loại tội phạm tập trung đông người

hành kiểm tra hành chính. Tại đây, CA đã 
phát hiện trong 4 phòng có 41 thanh niên 
nam, nữ đang phê ma tuý. Cơ quan chức 
năng đã thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma 
túy tổng hợp. Qua test nhanh, có 32/41 đối 

tượng dương tính với chất 
ma túy, trong đó 13 nữ. CA 
TP Quy Nhơn đã khởi tố 
hình sự 8 đối tượng về các 
hành vi tàng trữ trái phép 
chất ma tuý và chứa chấp 
sử dụng trái phép chất ma 
tuý. Ngoài ra, Đội CSĐT 
tội phạm về ma tuý đã 
tăng cường nắm chắc số 
lượng người nghiện ma 
túy, có tiền sử sử dụng ma 
túy, phạm pháp hình sự 
để phối hợp với gia đình 
quản lý chặt hoạt động của 

những người này. Đồng thời, chỉ đạo CA các 
xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát 
khép kín địa bàn, kiểm tra hành chính cơ 
sở kinh doanh lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ, 
khách sạn) để kịp thời phát hiện, xử lý các 

đối tượng tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép 
chất ma túy, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã kịp thời 
ngăn chặn 3 băng nhóm tụ tập chuẩn bị hung 
khí đánh nhau. Đơn cử như nhóm thanh 
thiếu niên với hơn 70 đối tượng chuẩn bị 
đánh nhau tại khu đô thị Đại Phú Gia, hay 
nhóm 17 đối tượng có hành vi gây rối trật 
tự công cộng tại phường Đống Đa... đều đã 
được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm 
từng vi phạm. Bên cạnh đó, Đội cảnh sát 
hình sự phối hợp với CA các phường triệt 
xoá 3 ổ cờ bạc. “CA thành phố sẽ tiếp tục 
tăng cường bám sát địa bàn, thường xuyên 
duy trì công tác tuần tra, mật phục để vừa 
xử lý các đối tượng vi phạm công tác phòng 
,chống dịch vừa ngăn chặn kịp thời các đối 
tượng tụ tập đông người gây mất ANTT”, 
thượng tá Lâm nói thêm.        

NGUYỄN GIANG

Các đối tượng tụ tập đánh nhau được lực lượng CA ngăn chặn kịp thời 
và xử lý nghiêm.                                                                          Ảnh: NGUYỄN GIANG

CA phường Lê Lợi, TP Quy 
Nhơn vừa ra quyết định xử phạt 
hành chính đối với T.T.T.Q. (ở xã 
Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) về hành 
vi báo tin giả.

Trước đó, ngày 30.8, Q. nhờ 
một thanh niên chở đến CA 
phường Lê Lợi để khai báo 
mình vừa bị cướp giật điện thoại  
Iphone 11 Pro trước Trung tâm 
thương mại An Phú Thịnh. Vụ 
cướp giật theo lời bị hại báo xảy ra 
giữa ban ngày. CA TP Quy Nhơn 
đã triển khai lực lượng điều tra, 
xác minh và xác định không có vụ 
cướp giật nào xảy ra vào thời điểm 
như Q. khai báo. Đến lúc này, Q. 
mới thừa nhận vì mới quen một 
bạn trai và muốn người này chở 
mình đi chơi nên điện thoại báo 
tin bị cướp để bạn trai tới nhanh 
hơn. Và khi nghe tin Q. bị cướp, 
anh T.V.T. đã nhanh chóng chở 
Q. đến CA phường Lê Lợi trình 
báo; và Q. cũng im lặng đến CA 
phường mà không chịu nói ra  
sự thật.                       THÀNH LONG

Xử lý nghiêm 
hành vi báo tin giả

Tây Sơn tổ chức 
phiên tòa dân sự  
rút kinh nghiệm

(BĐ) - Viện KSND huyện Tây 
Sơn vừa tổ chức phiên tòa dân sự 
rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp 
hợp đồng vay tài sản và hợp đồng 
họ” giữa nguyên đơn là vợ chồng 
ông T.K.H. (SN 1971) và bị đơn 
là chị N.T.T.Q.(SN 1988, cùng ở 
huyện Tây Sơn).

Tại tòa, kiểm soát viên đã chủ 
động làm rõ các tài liệu, chứng cứ 
chứng minh chị Q. có vay mượn 
tiền và tham gia chơi huê hụi, đề 
nghị chị Q. phải có nghĩa vụ trả 
tiền lại cho nguyên đơn là vợ chồng 
ông H.. Đề nghị được hội đồng xét 
xử chấp thuận.

Các đại biểu tham dự phiên 
tòa rút kinh nghiệm đã đóng góp 
ý kiến, chỉ ra những ưu điểm, hạn 
chế của kiểm sát viên thực hành 
quyền công tố tại phiên tòa. Đây là 
hoạt động sinh hoạt chuyên môn 
thiết thực, nhằm nâng cao kỹ năng, 
kinh nghiệm cho kiểm sát viên.

QUỐC THÀNH
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Bình Định

Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân 
Trần Cẩm và sắc phong 424 năm

Ở dọc dài Nam Trung bộ đến nay còn lưu giữ hàng nghìn sắc phong ban chức tước, lẫn sắc phong thần, chủ 
yếu là sắc phong thời Nguyễn. May thay, trong quá trình điền dã, chúng tôi đã tìm thấy một sắc phong thời Lê 
ban cho Đặc tiến Phụ quốc Thượng tướng quân Trần Cẩm, quản lãnh một sở thuộc vệ Hoài Nhơn xưa. Đến nay 
sắc phong đã được 424 năm tuổi.

1. “Địa Thi Trần tộc 
tiền hiền” là một tập 

phổ liệu do tộc họ Trần ở Mộ 
Đức xuất bản năm 1994. Tập phổ 
liệu được xây dựng dựa vào phả 
hệ của tộc họ Trần làng Địa Thi 
xưa (nay là các xã Đức Thạnh, 
Đức Minh, Đức Tân, một phần 
xã Đức Chánh, thuộc huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi), được viết 
vào thế kỷ thứ XVIII, còn lưu tại 
nhà thờ thủy tổ họ Trần (thôn 
Phước Thạnh, xã Đức Thạnh). 
Theo tập phổ liệu này, Trần Cẩm 
sinh năm 1545 tại Thanh Oai, Hà 
Đông, con của ông Quản đội Trần 
Như Khóa, một võ quan triều Lê 
Trung Hưng. 

Tại nhà thờ họ Trần, chúng 
tôi thấy còn các sắc, các bản thị 
cách đây trên dưới 400 năm, ban 
cho Trần Cẩm gồm: Sớm nhất là 
bản thị vào năm Quang Hưng 
thứ 19 (1596) ban cho ông giữ 
chức ký lục phủ Quảng Nghĩa, 
tước Quảng Nham tử; tiếp theo 
là sắc phong năm Quang Hưng 
thứ 20 (1597) ban cho Trần Cẩm 
nhận nhiệm vụ ở vệ Hoài Nhơn; 
bản thị vào năm Hoằng Định thư 
8 (1608) ban cho ông giữ chức 
Cai phủ Tham tướng phủ Quảng 
Ngãi, tước Quảng Nham hầu; bản 
thị vào năm Vĩnh Tộ thứ 7 (1625), 
ban cho Quảng Nham hầu Trần 
Cẩm thăng chức Chánh khám 
lý phủ Quảng Nghĩa - là chức 
quan và tước phong cuối cùng 
của Trần Cẩm.  

Năm 1630, Trần Cẩm “được 
nghỉ việc nước”, theo phổ liệu 
đã dẫn, và đến năm 1640 mất, 
thọ 95 tuổi. Vào năm Khải Định 
thứ 10 (1925), Trần Cẩm được 
phong tặng thần hiệu là Dực Bảo 
Trung Hưng Linh Phù chi thần. 

Sắc ban cho Trần Cẩm quản lãnh Hoành Ngạc Trung sở vệ Hoài Nhơn vào năm Quang Hưng thứ 20 (1597).

Hiện mộ ông còn tọa lạc tại cù lao 
Bàu Súng, xã Đức Chánh. Di tích 
Mộ và đền thờ Trần Cẩm được 
xếp hạng là di tích cấp quốc gia 
năm 1996. 

2. Đây là bản sắc còn 
nguyên vẹn, dầu đã 

trải qua 424 năm với bao biến 
động, chiến tranh, thiên tai, từ 
năm Quang Hưng thứ 20 (1597). 
Khảo sát nét chữ, ấn triện, chúng 
tôi thấy không khác với những 
nét chữ của một số ít bản sắc được 
các nhà nghiên cứu tìm thấy và 
công bố, như bản sắc ban vua Lê 
phong cho ông Trần Đức Hòa 
tước Cống Quận công ngày 12 
tháng 6 năm Quang Hưng thứ 8 
(1584) và sắc ban ông Lương Văn 
Chánh, tước Phù Nghĩa hầu ngày 
5 tháng 12 năm Quang Hưng thứ 
19 (1596), đã được giới thiệu 
trọng sách “Lương Văn Chánh - 
thân thế và sự nghiệp”, NXB Từ 
điển bách khoa, năm 2010, cùng 
nhiều bản thị được ban vào thời 
Lê Trung hưng mà chúng tôi tìm 

thấy ở nhiều nơi.
Về chức tước, bản sắc cho biết 

rõ, là Trần Cẩm được ban chức 
là Đặc tiến Phụ quốc Thượng 
tướng quân, tước Quảng Nham 
bá, là tùy tướng của Thái úy 
Trường Quốc công Trịnh Tùng. 
Vì Trần Cẩm có công trong việc 
vận chuyển binh lương nên được 
thăng chức, và được giao nhiệm 
vụ quản lãnh Hoành Ngạc trung 
sở, vệ Hoài Nhơn. 

Bấy giờ Hoài Nhơn là một 
phủ thuộc đạo Thừa tuyên 
Quảng Nam (cùng với phủ Thăng 
Hoa - nay là Quảng Nam, phủ 
Tư Nghĩa - nay là Quảng Ngãi). 
Phủ Hoài Nhơn gồm 3 huyện 
Bồng Sơn, Phù Ly, Tuy Viễn, là 
vùng đất tương đương với tỉnh 
Bình Định hiện nay, được vua 
Lê Thánh Tông thu phục từ năm 
1471 - tức đến nay tròn 550 năm.

Trong phần “Quan chức chí” 
sách Lịch triều hiến chương loại 
chí, Phan Huy Chú cho biết: Ở 
các xứ thừa tuyên có các Đô ty, 
đứng đầu Đô ty là Tổng binh 

và Phó tổng binh, coi việc binh 
chính; đứng đầu Thừa ty có chức 
Thừa chánh sứ, Thừa phó sứ, coi 
việc hộ tịch, tiền, thóc, kiện tụng; 
đứng đầu Hiến ty có chức Hiến 
sát sứ, Hiến sát phó sứ, coi việc 
xét hỏi, kiểm soát, khảo khóa, 
tuần hành (gọi là Tam ty). 

Như vậy, Đô ty Quảng Nam 
cai quản 3 vệ Thăng Hoa, Tư 
Nghĩa, Hoài Nhơn, có nhiệm 
vụ chính là cai quản binh lính, 
đứng đầu là quan Tổng binh (như 
Bùi Tá Hán, Nguyễn Bá Quýnh). 
Trong mục “Binh chế chí” trong 
Lịch triều hiến chương loại chí, 
Phan Huy Chú cho biết thêm: Vào 
năm Hồng Đức thứ 21 (1490), vua 
Lê Thánh Tông có quy định, dưới 
Đô ty có 5 vệ, mỗi vệ 5 sở, mỗi sở 
20 đội, mỗi đội có 20 người. Sử 
liệu cũng cho biết, các phép tuyển 
binh thời Lê Trung Hưng (1533- 
1788), cơ bản vẫn giữ như thời 
vua Lê Thánh Tông. Như vậy, 
Trần Cẩm quản lãnh sở Hoành 
Ngạc Trung, tức quản lãnh một sở 
có 5 đội với khoảng 400 quân lính. 

3. Theo bản thị được 
ban cho Trần Cẩm 

vào ngày 4 tháng 8 năm Quang 
Hưng thứ 19 (1596), còn lưu ở 
nhà thờ họ Trần ở Đức Thạnh 
(Mộ Đức), lúc này Trần Cẩm 
chỉ có phẩm tước là Quảng 
Nham tử và được thăng chức 
từ Ký lục phủ Quảng Nghĩa, 
lên làm Tham tướng Cai phủ 
Quảng Nghĩa, đặt dưới trướng 
của Trấn thủ dinh Luân Quận 
công Tống Phúc. Đến ngày 6 
tháng 10 năm Quang Hưng thứ 
20 (1597), tức hơn một năm sau, 
Trần Cẩm được bổ nhiệm quản 
lãnh sở Hoành Ngạc Trung vệ 
Hoài Nhơn và được thăng chức 
là Đặc tiến Phụ quốc Thượng 
tướng quân, với phẩm trật là 
Quảng Nham bá. 

Trần Cẩm vốn là Cai phủ 
tham tướng phủ Quảng Nghĩa, 
tước Quảng Nham hầu, vì có 
năng lực, tòng quân đã lâu, lập 
được nhiều công lao nên được 
giao giữ chức Phó Đề lãnh phủ 
Quảng Nghĩa. Lần theo các bản 
thị, có thể suy đoán, Trần Cẩm 
quản lãnh sở Hoành Ngạc Trung 
ở vệ Hoài Nhơn không lâu, vì 
đến năm 1608 đã được bổ nhiệm 
làm Phó Đề lãnh phủ Quảng 
Nghĩa, và cũng đã được thăng từ 
tước “bá” lên tước “hầu” (Quảng 
Nham hầu). Nhưng trước khi 
làm Phó Đề lãnh thì Trần Cẩm 
đã được bổ nhiệm làm Tham 
tướng Cai phủ Quảng Nghĩa. 
Tiếc là chúng tôi không thấy còn 
bản thị nào “điều động” Trần 
Cẩm từ vệ Hoài Nhơn về trấn 
nhậm lại tại phủ Quảng Ngãi 
trong khoảng thời gian gần 10 
năm (từ 1597 đến 1608). 

Có thể nói nhân vật Trần 
Cẩm là một nhân vật lớn có mức 
độ liên quan sâu đậm đến vùng 
đất Quảng Ngãi, Bình Định ngày 
nay, vì vậy nên được quan tâm, 
cùng nghiên cứu sâu hơn.   

TS. NGUYỄN ĐĂNG VŨ

XEM - NGHE - ĐỌC
l Kate, phim hành động 

của Mỹ. Bộ phim xoay quanh 
nhân vật Kate, là một sát thủ 
hoạt động ở Tokyo, Nhật Bản 
thì bị hạ độc, cô chỉ sống được 
trong 24 giờ nữa. Nhận ra điều 
này, Kate quyết định tìm ra kẻ 
đã ra tay với mình và giết chết 
người đó trước khi cô ra đi. 
Trong quá trình ấy, Kate hình 
thành mối liên kết bất ngờ với 

Ani - con gái của một trong những nạn nhân của cô. 
Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào?
l Những bài hát hay nhất của Da LAB. Da LAB 

ra mắt năm 2007 với tư 
cách là một nhóm nhạc 
underground theo đuổi 
phong cách rap; nổi tiếng 
với những ca khúc tự 
sáng tác và trình diễn. Âm 
nhạc của Da LAB mang 

phong cách rất riêng, giúp khán giả dễ dàng nhận ra 
họ và đồng thời đưa tên tuổi của Da LAB nổi tiếng cả 
nước, tạo điều kiện cho nhóm hợp tác với nhiều ca sĩ 
nổi tiếng như: Tóc Tiên, Miu Lê…. Album gồm những 

sáng tác đình đám nhất của Da LAB: Về thôi, Về nhà, 
Thanh xuân, Từ ngày em đến, Một nhà, Có em mỗi 
bước anh đi, Nghe mưa, Hà Nội giờ tan tầm… Link: 
https://bitly.com.vn/1y2pm2

l Đứa con gái hoang đàng 
(Phần II của bộ tiểu thuyết Hai 
số phận, của Jeffrey Archer, 
người dịch: Trang KNT). Tiếp 
nối tiểu thuyết nổi tiếng Hai số 
phận về William Kane và Abel 
Rosnovski, Đứa con gái hoang 
đàng là một câu chuyện được 
chắp bút của thế hệ tiếp theo. 
Câu chuyện đầy trớ trêu, trắc trở 
nhưng đầy nhân văn. Florentyna 

Rosnovski - con gái Abel - quyết tâm theo đuổi mục 
tiêu và lý tưởng của mình, đó là trở thành nữ tổng 
thống đầu tiên của Mỹ. Tuy thế, cuộc đời của cô, 
cũng giống như người cha của mình, cũng gặp vô 
cùng nhiều trắc trở mà người phụ nữ tham vọng này 
nhất định phải vượt qua. Theo Jeffrey Archer, nhân 
vật Florentyna Rosnovski được ông lấy cảm hứng từ 
cuộc đời của những nữ nhân vật lớn như: Margaret 
Thatcher, Golda Meer, Indira Gandhi.

Đ.A

K-ICM đại diện MTV Việt Nam 
tranh cử giải thưởng âm nhạc quốc tế

Ngày 9.9, MTV Fan Choice 
2021 - Chiến dịch bình chọn nghệ 
sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật 
của năm do MTV Việt Nam tổ 
chức đã chính thức khép lại. Kết 
quả chung cuộc của hạng mục 
Nghệ sĩ được yêu thích nhất 
thuộc về K-ICM và hạng mục Sản 
phẩm âm nhạc hay nhất thuộc về 
MV Chim quý trong lồng (K-ICM, 
Văn Mai Hương).

Như vậy K-ICM sẽ là nghệ sĩ 
đại diện Việt Nam tham gia tranh 
tài hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam 
Á xuất sắc nhất tại MTV EMA 
với các đối thủ đến từ Singapore, 
Malaysia, Indonesia, Philippines 
và Thái Lan.

Còn MV Chim quý trong lồng 
sẽ tiếp tục được gửi đi tham gia 
tranh tài ở hạng mục Best Music 

Video tại Giải thưởng Truyền 
hình châu Á - Asian Television 
Awards (ATA), cạnh tranh với các 
đối thủ đến từ Hàn Quốc, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Singapore, 
Indonesia, Philippines, Malaysia, 
Thái Lan, Qatar, New Zealand, 
Australia…

(Theo SGGP)
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Đây là vòng chung kết Futsal 
World Cup lần thứ 9 trong lịch sử, 
với sự góp mặt của 24 đội bóng. 
Các đội được chia làm 6 bảng, thi 
đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để 
chọn ra 12 đội nhất, nhì bảng và 4 
đội hạng ba có thành tích tốt nhất 
tham dự vòng knock-out. 

Sau khi vượt qua vòng loại 
giải futsal thế giới 2021, đội tuyển 
futsal Việt Nam đã lên kế hoạch 
tập huấn, chuẩn bị cho vòng 
chung kết. Từ cuối tháng 8.2021, 
đội sang Tây Ban Nha tập huấn, 
tại đây, thầy trò HLV Phạm Minh 
Giang đã thi đấu 4 trận giao hữu 
với các kết quả: Thua tuyển Tây 
Ban Nha 0 - 4; thua tuyển Nhật 
Bản 0 - 1; hòa CLB Cordoba 
(Tây Ban Nha) 2 - 2; thua tuyển 
Morocoo 1 - 2.

Dù bỏ lỡ 1 trận giao hữu với 
đội tuyển Guatemala, do đội 
bạn có cầu thủ dương tính với  
SARS-CoV-2, nhưng đây được 
coi là đợt tập huấn rất cần thiết 
để giúp các cầu thủ làm quen với 
áp lực từ những đội bóng mạnh, 
trong đó có đội tuyển đang đứng 
vị trí số 1 thế giới là Tây Ban Nha. 
Thông qua các trận đấu, ban huấn 
luyện nhìn ra được những khuyết 
điểm để chỉnh sửa, khắc phục cho 
các cầu thủ khi vào giải chính 
thức. Bên cạnh đó, các cầu thủ 
được rèn giũa về mặt tâm lý, kỹ 
chiến thuật để bước vào những 
“trận đánh lớn”. Trong lần thứ 2 
góp mặt ở vòng chung kết futsal 
thế giới, đội tuyển Việt Nam có 4 
cầu thủ từng tham gia giải đấu ở 
Colombia cách đây 5 năm.

Ở vòng chung kết futsal thế 

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2021:

Thử thách bản lĩnh Việt !
Từ ngày 12.9 đến 4.10, vòng chung kết giải futsal thế giới (FIFA Futsal World Cup 2021) sẽ diễn ra tại Cộng hòa 

Lithuania. Trong lần thứ 2 góp mặt tại sân chơi này, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục những mục tiêu đề ra.

Đội tuyển futsal Việt Nam tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng tại vòng chung kết futsal thế  
giới 2021.                                                                                                                                                                                                                              Ảnh: zing.vn

giới năm 2016, đội tuyển futsal 
Việt Nam đã giành chiến thắng 
4 - 2 trước đội tuyển Guatemala 
ngay trong trận khai mạc. Dù 
để thua cả 2 trận sau đó ở vòng 
bảng trước đội tuyển Paraguay 
và Italia, nhưng thầy trò HLV 
Bruno Garcia vẫn giành quyền 
vào vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 
4 đội đứng ba có thành tích tốt. 
Thể lực không còn sung sức sau 
3 trận vòng bảng, đội tuyển futsal 
Việt Nam nhận trận thua đậm  

0 - 7 trước đội tuyển Nga (hạng 
3 thế giới) ở vòng knock-out, kết 
thúc hành trình đáng nhớ tại 
Colombia.

Theo bảng xếp hạng tháng 9 
do FIFA công bố, đội tuyển futsal 
Việt Nam đứng thứ 43 thế giới. 
Đối với 3 đối thủ ở bảng D của 
futsal Việt Nam, Brazil có vị trí 
cao nhất với thứ 2 thế giới, chỉ 
kém Tây Ban Nha. Cộng hòa 
Czech giảm một bậc từ 15 xuống 
16 còn Panama xếp thứ 37. Trận 

đấu đầu tiên của thầy trò HLV 
Phạm Minh Giang tại FIFA Futsal 
World Cup 2021 diễn ra lúc 0 giờ 
ngày 14.9, với đối thủ là đội tuyển 
Brazil. Đây là đội bóng rất mạnh, 
với nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá 
nhân điêu luyện, lối chơi tập 
thể nhuần nhuyễn và nhiều pha 
phối hợp mang tính đột biến cao. 
Futsal Brazil đã có 5 lần vô địch 
trong tổng số 8 lần FIFA Futsal 
World Cup 2021 được tổ chức, 
họ cũng được coi là một trong 
những ứng cử viên nặng ký của 
chức vô địch giải lần này, điều 
đó cho thấy việc đánh bại đội 
bóng xứ sở Samba có lẽ là nhiệm 
vụ bất khả thi với đội tuyển Việt 
Nam. Do đó, mục tiêu phù hợp 
với Minh Trí và các đồng đội là 
tập trung phòng ngự để hạn chế 
bàn thua. Cùng với đó, việc đảm 
bảo thể lực cho trận đấu tiếp theo 
với Panama là điều cần được tính 
toán, bởi đây là đối thủ chính của 
chúng ta trong việc tranh chấp vị 
trí thứ 3 ở bảng D. 

                          HOÀNG QUÂN

Dưới sự hỗ trợ từ công ty đại diện 
của HLV Park Hang-seo, tiền vệ Nguyễn 
Hoàng Đức được giới thiệu với 3 CLB 
Hàn Quốc là Incheon United, Gwangju 
và Gangwon. Đây là những điểm đến 
khả thi nếu Hoàng Đức muốn sang Hàn 
Quốc thi đấu. Công ty đại diện của ông 
Park Hang-seo có thể đẩy nhanh quá 
trình này. Đơn vị này có mối quan hệ 
tốt với ba đội bóng K League 1 ở trên. 
Ba CLB này sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ 
theo suất ngoại binh Đông Nam Á. Họ 
đã được giới thiệu về Hoàng Đức và có 
hứng thú với tiềm năng của tiền vệ sinh 
năm 1998.

Những đội bóng này thuộc tầm trung 
ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Họ 
có thể là điểm đến phù hợp với Hoàng 

Hoàng Đức được giới thiệu với 3 CLB Hàn Quốc

Hoàng Đức (áo đỏ) cùng CLB Viettel thi đấu ở AFC Champions League.   Ảnh: AFC                                                          

Đức, người đang có suất đá chính ở 
tuyển Việt Nam, đã thể hiện được mình 

tại V.League, thậm chí ghi 
dấu ấn ở AFC Champions 
League. Hiện Hoàng Đức 
chưa có quyết định nào về 
chuyện ra nước ngoài thi 
đấu. Hợp đồng đào tạo trẻ 
của anh với CLB Viettel còn 
thời hạn đến hết năm 2024. 
Việc chuyển nhượng của 
anh cần phải thông qua 
một cách chính thức với 
đội bóng chủ quản. 

Trước đó, CLB BG 
Pathum đã “bắn tiếng”, 
thăm dò ý định của Hoàng 
Đức sau vòng bảng AFC 

Champions League 2021. Đương kim vô 
địch Thái Lan muốn mượn chân chuyền 

sinh năm 1998 nửa mùa giải. Cầu thủ 
23 tuổi thể hiện rất tốt trong chiến 
dịch AFC Champions League của CLB 
Viettel hồi tháng 7 ngay trên sân của BG 
Pathum. Hoàng Đức được đánh giá là 
cầu thủ có triển vọng ra nước ngoài thi 
đấu. Hiện tại, hai giải hàng đầu Thái 
Lan và Hàn Quốc đều không còn cầu thủ 
Việt Nam nào chơi bóng nữa. Thủ môn 
Đặng Văn Lâm chia tay Muangthong 
United ở Thái Lan để chuyển Nhật Bản 
cho CLB Cerezo Osaka. Trước đó, Công 
Phượng, Xuân Trường đều đã về nước. 
Hoàng Đức đang khoác áo đội tuyển 
Việt Nam. Do mùa giải 2021 bị hủy, anh 
sẽ chỉ tập trung cho tuyển Việt Nam từ 
nay tới hết năm.

(Theo zing.vn)

Có thể không 
tổ chức các giải 
bóng đá trẻ 
trong năm 2021

(BĐ) - Liên đoàn Bóng đá Việt 
Nam (VFF) vừa gửi công văn 
tham khảo ý kiến đến các CLB, 
đơn vị đã đăng ký về phương 
án tổ chức các giải bóng đá trẻ 
năm 2021. Theo đó, VFF đưa ra 
2 phương án gồm: (1) Không tổ 
chức các giải bóng đá U15, U17, 
U21 năm 2021; (2) các giải đấu 
này được tổ chức vào tháng 11 
hoặc tháng 12.2021, khi dịch 
Covid-19 đã được kiểm soát và 
đảm bảo các điều kiện. Căn cứ 
vào ý kiến của đại diện các CLB, 
đơn vị, Ban Chấp hành VFF sẽ 
quyết định phương án phù hợp.

Do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, các trận đấu tại vòng loại 
giải bóng đá U15, U17 quốc gia đã 
được điều chỉnh, lùi lịch thi đấu so 
với dự kiến. Tuy nhiên, khi tình hình 
dịch vẫn còn diễn biến phức tạp ở 
nhiều địa phương như hiện nay, rất 
khó để tổ chức các hoạt động TDTT, 
trong đó có bóng đá.             LÊ NA  

Sáng 11.9, tay vợt người Cộng 
hòa Czech Novak Djokovic đã 
giành chiến thắng với các tỷ số 
4 - 6, 6 - 2, 6 - 4, 4 - 6, 6 - 2 trước 
Zverev (Đức) ở bán kết Giải quần 
vợt Mỹ mở rộng 2021 sau 3 giờ 33 
phút thi đấu.

Trả món nợ trước Zverev ở 
Olympic Tokyo, Djokovic duy trì 
thành tích toàn thắng tại bốn giải 
Grand Slam trong năm 2021, với 
tổng cộng 27 trận thắng. Anh san 
bằng kỷ lục 31 lần vào chung kết 
Grand Slam của Roger Federer. 
Quan trọng hơn, trước mắt Nole 
sẽ là cơ hội độc chiếm kỷ lục 
Grand Slam - thước đo xác định 
tay vợt vĩ đại nhất lịch sử quần 
vợt. Nếu hạ Daniil Medvedev ở 
chung kết vào rạng sáng 13.9, 
Djokovic sẽ sở hữu 21 Grand 
Slam, nhiều hơn một Grand 
Slam so với hai kình địch Nadal 
và Federer.  (Theo VnExpress.net)

GIẢI QUẦN VỢT MỸ MỞ RỘNG 2021:

Djokovic gặp 
Daniil Medvedev 
ở chung kết  
đơn nam

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam 
tại bảng D 

- Ngày 14.9: Việt Nam - Brazil (0 giờ)
- Ngày 16.9: Việt Nam - Panama (22 giờ)
- Ngày 19.9: Việt Nam - Cộng hòa Czech 

(20 giờ)
Toàn bộ 52 trận đấu của FIFA Futsal World 

Cup 2021 được Đài Truyền hình Việt Nam tường 
thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6 và ứng 
dụng VTVGo.

Danh sách bảng đấu FIFA Futsal 
World Cup 2021

Bảng A: Lithuania, Costa Rica, Kazakhstan, Venezuela
Bảng B: Nga, Ai Cập, Guatemala, Uzbekistan
Bảng C: Bồ Đào Nha, Thái Lan, Đảo Solomon, 

Morocco
Bảng D: Brazil, Cộng hòa Czech, Panama, Việt Nam
Bảng E: Tây Ban Nha, Paraguay, Nhật, Angola
Bảng F: Argentina, Mỹ, Serbia, Iran
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Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp, nhiều nhà sách, cửa hàng đồ dùng học 
tập thưa vắng khách. Bù lại, trên các trang 
mạng xã hội lại khá sôi động với dịch vụ 
giao hàng tận nhà. Sau một vài ngày xôn 
xao việc thiếu đủ, các nhà sách, cửa hàng 
có bổ sung nguồn hàng, khắc phục khó 
khăn trong vận chuyển để đáp ứng nhu 
cầu của phụ huynh, học sinh.

Khảo sát tại các nhà sách ở TP Quy 
Nhơn, giá sách giáo khoa (SGK), sách tham 
khảo các lớp khối có tăng nhẹ, chủ yếu tăng 
ở sách tiếng Anh theo chương trình mới. 
Ông Phạm Đình Thuấn, Giám đốc Công 
ty CP Sách và thiết bị Bình Định, cho biết: 
Để phục vụ năm học mới, chúng tôi đã ký 
hợp đồng phát hành 3,4 triệu bản sách các 
loại. Nhưng đến nay, công ty đã phát hành 
tới 3,6 triệu bản sách. Các loại đồ dùng như 
giấy, vở, bút viết, bảng, phấn... phục vụ 
suốt năm học nên vẫn ổn định như mọi 
năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
các trường nghỉ hè khá sớm và lại vào học 
muộn nên việc vận chuyển sách đến các 
trường ở địa phương thực hiện giãn cách 
xã hội phát sinh thêm nhiều thủ tục, tầng 
nấc, nhưng vì an toàn phòng dịch chúng 
tôi cố gắng thực hiện nghiêm túc. Chúng 
tôi đưa sách đến tận trường học, cách làm 
này sẽ đội chi phí vận chuyển rất nhiều 
nhưng công ty vẫn giữ mức giá ổn định 
nhằm chia sẻ với khách hàng. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám 
đốc Chi nhánh Công ty CP Văn hóa Giáo 
dục Gia Lai tại Bình Định, để kích cầu, các 
nhà sách đều khuyến mãi giảm 5% so với 
giá bìa cho các mặt hàng SGK, 10 - 15% 
so với giá bìa cho các sách tham khảo và 
một số dụng cụ học tập… Hầu hết khách 
hàng đặt qua mạng, giao tận nhà, bao bìa, 
dán nhãn đầy đủ. 

Hiện nay, một số phụ huynh tải phần 
mềm chương trình SGK điện tử miễn phí 
của một số nhà xuất bản. Tuy nhiên, tại 
tỉnh ta chưa triển khai học trực tuyến nên 
phụ huynh vẫn phải lo mua SGK cho con. 

Tại các huyện, thị xã, sức tiêu thụ sách 
và dụng cụ học tập phục vụ năm học này 
không có sự đột biến. Nhiều người tìm 
mua hoặc xin SGK cũ các khối lớp 1, 3, 4, 
5, 7, 8 và lớp 10 để tái sử dụng. Còn các 
SGK theo chương trình giáo dục mới như 
lớp 2, 6 thì đặt mua theo danh mục nhà 
trường đã chọn. Giá các bộ SGK lớp 2, 

Lo ngại ảnh hưởng từ dịch Covid-19, 
nhiều thương hiệu bánh ngọt lớn ở Việt 
Nam như Hữu Nghị, Hải Hà… chỉ sản 
xuất cầm chừng để bảo vệ thương hiệu, 
nhiều DN sở hữu nhãn hiệu lớn không 
làm bánh trung thu. Ngay tại Bình Định, 
Công ty TNHH Ngọc Nga cũng không 
sản xuất bánh trung thu. Nguyên nhân 
là DN nào cũng e ngại mức tiêu thụ 
thấp, trong khi chi phí sản xuất đã tăng 
khá cao so với trước, chưa kể việc vận 
chuyển cũng rất khó khăn.

Mùa trung thu năm nay không còn 
thấy các mặt hàng đèn lồng, đèn ông sao 
hay các loại bánh bày ngoài gian hàng, 
cửa hàng. Bù lại, các mặt hàng này được 
rao bán trên các trang thương mại điện 
tử. Dù người bán đã chuyển hướng sang 
bán trực tuyến để phù hợp với thực tế 
nhưng các gia đình đều cắt giảm chi tiêu 
nên rất ít người mua. 

Theo đó, tại những bài đăng bán đồ 
chơi trung thu trên trang mạng xã hội 
hay những trang thương mại điện tử có 
lượt tương tác rất ít dù mẫu mã đa dạng 
hơn rất nhiều. Các loại bánh nướng, bánh 
dẻo truyền thống dao động từ 30.000 

Chuẩn bị cho năm học mới 

lớp 6 theo chương trình mới tăng khoảng 
gấp 3 lần so với giá SGK lớp 2, lớp 6 cũ, 
từ 440 - 770 nghìn đồng/bộ.

Một số phụ huynh chờ đợi phương án 
triển khai học tập ở từng địa phương để 
mua sắm đồ dùng, phương tiện học tập.  
Bà Nguyễn Vũ Khánh Ngân, ở KV 7, 
phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, cho biết: 
Đầu hè, tôi đã lo mua SGK cho con học thêm 
online một số môn chính như Anh Văn, 
Toán, Lý, Hóa, Văn. Còn đồng phục, dụng 
cụ học tập chờ gần ngày đi học mới sắm. 

Giá đồng phục học sinh năm nay bình 
ổn, sức mua còn thấp do, giá dao động từ 
110 - 290 nghìn đồng/bộ, tùy kích cỡ, chất 
liệu. Nhiều phụ huynh mua vải đưa con 
đến tiệm may đo thì giá cao hơn, dao động 
350 - 450 nghìn đồng/bộ. 

Đón đầu xu hướng học trực tuyến, nhiều 
phụ huynh tìm mua thiết bị hỗ trợ việc học 
như: Điện thoại, máy tính bảng, máy tính 
để bàn, loa, camera... Anh Nguyễn Văn An, 
nhân viên cửa hàng FPT (TP Quy Nhơn) cho 
biết: Mỗi loại thiết bị điện tử sẽ có những ưu 
nhược điểm riêng. Cụ thể, máy tính bảng 
nhỏ gọn, dễ di chuyển, dễ cầm nắm, phù 

hợp với học sinh tiểu học nhưng độ bền 
không cao và màn hình tương đối nhỏ. Nếu 
muốn sử dụng máy tính để bàn vào việc học 
trực tuyến, phụ huynh cần sắm thêm các 
thiết bị ngoại vi như camera, loa… Với máy 
tính xách tay, các cháu có thể cơ động việc 
học, hơn nữa đã có sẵn bàn phím, camera, 
micro… nhưng lại tốn nhiều tiền hơn. Phụ 
huynh nên cân nhắc quy mô học tập, điều 
kiện kinh tế gia đình thật kỹ trước quyết 
định chọn sản phẩm. 

Hiện nhiều siêu thị điện máy, cửa hàng 
máy tính đang đưa ra các chương trình ưu 
đãi nhân dịp khai giảng năm học mới cho 
tất cả các thương hiệu... Phần lớn khách 
hàng mua laptop phục vụ việc học trực 
tuyến của con nên thường chọn dòng máy 
phổ thông, giá rẻ. Các cửa hàng, siêu thị 
điện máy có chương trình khuyến mãi 
như: Tăng thời gian bảo hành laptop lên 
3 năm, giảm giá đến 15% hoặc hỗ trợ trả 
góp 0% tùy từng sản phẩm; giảm giá cho 
khách hàng mua trọn gói (gồm máy tính 
bảng, laptop, máy tính để bàn, tai nghe, 
microphone, camera), miễn phí giao hàng...                                                  

 HẢI YẾN 

 Nhân viên Nhà sách Vạn Trí thuộc Công ty CP Văn hóa Giáo dục Gia Lai tại Bình Định soạn đơn khách 
đặt đồ dùng học tập để đi giao tận nhà.                                                                                                               Ảnh: H.Y

Ảm đạm thị trường bánh trung thu 

- 60.000 đồng/chiếc (tùy loại và trọng 
lượng). Nhiều loại bánh đóng hộp có giá 
từ 150 - 300 nghìn đồng/hộp. Các dòng 
bánh cao cấp gần như không còn xuất 
hiện trên thị trường do nhu cầu tiết giảm 
chi tiêu của người dân khi dịch bệnh vẫn 
còn phức tạp.

Một số người chuyển 
sang bán các loại nguyên 
liệu làm bánh trung thu lại 
đắt khách. Chị Nguyễn Thị 
Lan, cửa hàng bán nguyên 
liệu làm bánh ở đường Lê 
Lợi (TP Quy Nhơn), cho 
biết: “Do giãn cách xã 
hội, nhiều người làm việc 
ở nhà có thời gian cùng 
các con làm bánh thay vì 
đi mua như mọi năm. Tôi 
nhập khá nhiều bộ nguyên 
liệu từ bột, đường, nhân, 
khuôn… làm bánh trung 
thu. Tùy sở thích, khách 
hàng chọn làm bánh 
nướng, bánh dẻo, bánh 
mochi, bánh ngàn lớp… 
Tiệm có bán nguyên bộ 

từng loại cho khách dễ sử dụng”. Giá 
nguyên vật liệu làm bánh tăng 5 - 10% so 
với năm ngoái do cước vận chuyển tăng, 
nguồn hàng khan hiếm. Đa số nguyên 
liệu lấy từ các tỉnh phía Bắc thay vì phía 
Nam như mọi năm. 

CÔNG HIẾU 

Năm nay thị trường bánh trung thu trên mạng xã hội nhộn nhịp 
hơn mọi năm rất nhiều.                                                                        Ảnh: C.H

Giá nông sản 
giảm sâu nhưng 
vẫn khó tiêu thụ 

Hiện nay, các nhà vườn tại huyện Phù 
Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn loay hoay 
tìm đầu ra cho các sản phẩm như: Rau cải, 
bầu, bí, bưởi, đu đủ… Giá các mặt hàng này 
giảm 50 - 70% so với bình thường. Cụ thể: 
Bầu, bí 2.500 - 3.000 đồng/kg, rau các loại 
5.000 - 8.000 đồng/kg, bưởi 21.000 - 25.000 
đồng/kg, đu đủ: 5.000 - 7.000 đồng/kg, bắp 
15.000 - 20.000 đồng/chục… Nhiều người tìm 
cách đưa hàng nông sản lên trên mạng xã hội 
bán lẻ cho người dân tại địa phương, nhưng 
lượng tiêu thụ vẫn rất thấp.                        C.H     

Dầu đậu phụng 
Thành Mười

Sản phẩm dầu đậu phụng của Cơ sở ép 
dầu Thành Mười (xã Bình Thuận, huyện 
Tây Sơn) sản xuất theo cách thức truyền 
thống trên dây chuyền hiện đại khép kín, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị 
dinh dưỡng cao. Hiện sản phẩm đã đăng ký 
thương hiệu “Dầu đậu phụng Bình Thuận”, 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) chấp 
nhận thương hiệu, nhãn mác. 

Dầu đậu phụng nguyên chất Thành 
Mười có giá 90.000 đồng/lít, can lớn 5 lít 
có giá tiết kiệm 425 nghìn đồng. Ngoài 
sản phẩm dầu đậu phụng, Cơ sở ép dầu 
Thành Mười còn phát triển sản phẩm dầu 
mè - giá 130 nghìn đồng/lít. Để mua sản 
phẩm, người dùng có thể liên hệ số điện 
thoại cơ sở: 0984 240 436, hoặc đến tận 
nơi: Đội 1, xóm Đông, thôn Thuận Nhứt, 
xã Bình Thuận.                        ĐINH NGỌC

Nhu cầu mua sắm các loại khẩu trang, 
kính chắn giọt bắn cho trẻ em tăng lên khá 
cao trong thời điểm chuẩn bị vào năm học 
mới và dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Các 
tiệm thuốc, đồ dùng trẻ em, nhà sách… 
nhập về khá nhiều sản phẩm khẩu trang y 
tế, kính chắn giọt bắn có kích cỡ, màu sắc, 
hoa văn phong phú (hình kitty, đôrêmon, 
siêu nhân…) dành cho học sinh; xuất xứ 
trong và ngoài nước; giá bán dao động  
5.000 - 15.000 đồng/sản phẩm tùy chất 
lượng, kiểu dáng. Các cửa hàng, tiệm thuốc 
có bán lẻ và nguyên bộ tùy sự chọn lựa của  
khách hàng.                                BÙI NGHĨA 

Khẩu trang, kính 
chắn giọt bắn cho 
trẻ em bán chạy

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
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“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá 
ngoài đường rụng nhiều và trên 
không có những đám mây bàng 
bạc, lòng tôi lại nao nức những 
kỷ niệm mơn man của buổi tựu 
trường. Tôi quên thế nào được 
những cảm giác trong sáng ấy nảy 
nở trong lòng tôi như mấy cành 
hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời 
quang đãng”, nếu không mượn 
những câu văn quá đỗi thân 
thương này của Thanh Tịnh thì tôi 
chẳng biết phải làm sao để diễn 
tả cho được cái rung động đích 
thực trong lòng mình khi mùa 
khai trường chạm ngõ. Đâu chỉ có 
cậu bé Thanh Tịnh của 100 năm về 
trước, cũng đâu phải chỉ có những 
cô cậu học trò của thời bây giờ mới 
nao nức. Chính chúng tôi - những 
người vui buồn với nghề giáo bấy 
lâu - cũng không khỏi bồi hồi. 

Trong mắt tôi, mái trường bao 
giờ cũng là nơi đẹp đẽ và sáng 
trong nhất. Bởi khung cảnh ấy có 
tiếng cười thơ trẻ. Tôi nghĩ mình 
đủ tình yêu để dìu các em đi trên 
những con đường ngập tràn hoa 
cỏ, con đường dẫn qua một hồ 
nước, con sông hay rừng cây bằng 
trí tưởng tượng của lứa tuổi thần 
tiên. Cái hình dung về một tiết học 
sao mà đáng yêu đến thế: “Cô dạy 
em tập viết/Gió đưa thoảng hương 
nhài/Nắng ghé vào cửa lớp/Xem 
chúng em học bài” (Nguyễn Xuân 
Sanh). Tôi đã mong chờ, thật sự 
mong chờ…

Nhưng giờ đây, trên mọi miền 
đất nước, khi các thầy cô giáo và 
bao thế hệ học trò đã sẵn sàng cho 
chuyến đò tri thức thì những bất 
trắc, hiểm nguy của dịch giã vẫn 
cận kề. Nỗi âu lo hiện hữu trên 
gương mặt của các bậc cha mẹ cũng 
đủ khiến chúng tôi bối rối. Tôi biết, 
khi biến cố này ập đến, gánh nặng 
được chia đều cho tất cả, nhưng 
vẫn thấy lòng chùng xuống khi có 
cô học trò nào đó nhắn hỏi rằng: 
“Cô ơi, bao giờ thì tụi con được 
đến trường để học ạ”. Tôi ậm ừ 
chưa biết phải hồi âm thế nào vì 
biết đằng sau câu hỏi ấy là cả một 
nỗi mong chờ. Nhớ bài thơ “Ngày 
khai trường” của Nguyễn Bùi Vợi 
mà thương các em nhiều quá:  

“Sáng đầu thu trong xanh/ Em 
mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai 
trường/ Vui như là đi hội/ Gặp bạn, 
cười hớn hở/ Đứa tay bắt mặt mừng/ 
Đứa ôm vai bá cổ/ Cặp sách đùa trên 
lưng”.

Những ngày này sau khi gác lại 
lễ khai giảng vẫn thường diễn ra 
ngay tại sân trường, tề tựu đông đủ 
thầy cô, bạn bè… nhường chỗ cho 
hình thức trực tuyến - ở thời điểm 
này cũng là một giải pháp hữu  
hiệu - giờ là lúc thầy cô nhớ đến da 
diết bảng đen, phấn trắng vốn quá 
gần gũi, tiếng gõ thước khe khẽ 
xuống mặt bàn đã quá thân quen. 
Cả nụ cười, ánh mắt trao nhau 
những khi chung bàn, chung lớp 
nữa. Sao có thể không lưu luyến 
khi tạm xa rời? Giá mà tất cả những 
ngôi trường trên trái đất này đều 
nằm ở “vùng xanh”, để các em 
được vẹn tròn niềm vui đến lớp. 
Dẫu gì, chúng vẫn còn bé bỏng… 
Vậy mà giờ đây thêm một lần nữa 
cái hẹn đến lớp lại được lùi lại.

Càng về sau này, mỗi bài học 
trong sách giáo khoa càng đề cao 
vấn đề trải nghiệm bản thân. Tôi 
tin rằng khi đại dịch qua đi, quý 
thầy cô giáo và các em học sinh sẽ 
có một trải nghiệm thật sự đáng 
nhớ, dù đó là trải nghiệm không ai 
mong muốn. Chúng ta sẽ phần nào 
thấm thía giá trị của sự bình yên 
trong ngày giãn cách. Có lẽ, mỗi 
khoảnh khắc của sự sống là một bất 
ngờ. Cuộc sống tươi đẹp luôn đón 
chờ mỗi người theo cách này hay 
cách khác. Chỉ cần trong ta không 
ngừng dưỡng nuôi niềm hy vọng. 

Đúng như ý thơ của Nguyễn 
Bùi Vợi, cứ mỗi mùa khai trường, 
tôi thấy mình như trẻ lại. Trẻ lại 
từ cái giây phút ngắm nhìn “lá cờ 
bay như reo” trên sân trường vàng 
nắng. Trẻ lại để thúc giục trái tim 
nhiệt huyết thêm mỗi khi nghe 
tiếng trống trường rộn rã. Năm 
học này, có thể ngày tựu trường 
vắng bóng cờ, hoa, văn nghệ chào 
mừng…, nhưng đó không phải là 
sự khởi đầu đáng buồn bã. “Sáng 
đầu thu trong xanh” vẫn sẽ ngọt 
ngào theo cách này hay cách khác. 
Vì mỗi nụ cười trẻ thơ đã là một 
đóa cúc vàng tươi!  

Mùa 
khai trường Giỗ con, mẹ chọn một ngày tháng 7 

Để đông vui đồng đội với con về, 
không lẻ loi mình con sà vào mẹ, 
Nắng xế chiều nhòa nhạt những cơn mê.

Ngày con đi hành lý nặng câu thề, 
Sạch bóng giặc con sẽ về với mẹ. 
Hôn lên mắt, mắng yêu con rất khẽ:  
Cái thằng này sao giống hệt cha mi!

Nắng trên cao hiu hắt muốn nói gì, 
Sao khắc khoải bao chiều mẹ khó ở, 
Mắt đục mờ dòng sông mùa nước vỡ… 
Đêm mẹ nằm thao thức suốt năm canh…

Đồng đội về thăm, tin đến chẳng lành… 
Trao di ảnh trước ngày con nhập ngũ, 
Mẹ đón con vào lòng ru êm giấc ngủ, 
Khúc hát chín chiều mái tranh gió xiêu…

Ở lại cùng con đồng đội rất nhiều, 
Vui đàn hát khúc ca thời trai trẻ, 
Có sắc phượng hồng xao xuyến những 
hàng me, 
Đường ra trận rực vàng mùa hoa cải…

Tuổi hai mươi con đi rồi đi mãi, 
Mẹ lau chùi ký ức bám bụi vương, 
Giữ trong tim hình dáng buổi tan trường, 
Về đến ngõ con ùa vào lòng mẹ…

THỤY BÌNH

Mẹ &Tháng 7 
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Cứ bốn giờ sáng thì nó lại gáy 
con gà kiểng xóm tôi 
không có mái, lông rũ thêu ngũ sắc 
nên cả xóm gọi là con gà kiểng

tiếng của nó làm tôi nhớ 
những bình minh trong ngôi nhà xưa 
bếp lửa tre lép bép  
cha tôi giã đậu 
mẹ tôi hâm nồi cám 
còn đàn gà thì lục cục đòi ra 
cổng chuồng chưa kịp mở. 

đêm qua tôi không ngủ được 
đám nhậu hát kẹo kéo tới khuya 
khói thuốc lá bay khắp nhà 
mệt ứ 

sáng nay nghe tiếng gáy 
tỉnh cả người 
tưởng như được hít căng lồng ngực 
bầu không khí trong lành trên sân  
nhà xưa 
tưởng như được thấy mẹ vo cơm 
thấy cha đang giã đậu 
thấy đàn gà liếp chiếp đòi ra…

đêm qua tôi không ngủ được. 

MAI THÌN

Đêm qua tôi không 
ngủ được

Không lần gặp lại cha tôi
Từ ngày thơ dại cút côi đến giờ
Như bao thôn nữ đợi chờ
Mẹ tôi là một bến đò ven sông

Ngàn xưa hóa đá chờ chồng
Biết bao hy vọng ghi  lòng sắc son
Không lần gặp lại vợ con
Cha tôi góp cuộc nước non thái bình

Chiến tranh mất mát hy sinh
Đời đời ghi nhớ nghĩa tình người đi
“Chưa hề có cuộc chia ly”
Ngọt bùi chen lẫn đắng cay ở đời

PHẠM ÁNH

Không lần gặp lại

heo may tràn qua thung vắng
hàng cây rưng rức nghẹn ngào
con đường thân quen mắt đỏ
nồng cay sợi khói bên sông

dác dao cánh chim di trú
tiếng đêm vin tấm phên thưa 
xạc xào hàng cau trước ngõ
cút côi chiếc lá cuối vườn

mái tranh cong queo trầm mặc
quắt quay vòng tay ầu ơ
tuổi thơ dậy trong sâu thẳm 
câu ru ngầu đục mênh mông

nhập nhòa bóng Người trăng khuyết
vít cong quang gánh nắng mưa
câu rao trôi vào tĩnh lặng 
giăng giăng nỗi nhớ qua thềm.

NGUYỄN HỮU PHÚ

Cút côi chiếc lá  
cuối vườn 

Tranh của họa sĩ PHAN VĂN THẢO
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Lễ tưởng niệm của Hội đồng Bảo an 
LHQ đã được tổ chức tại Bảo tàng và Đài 
tưởng niệm Quốc gia Sự kiện 11.9 tại TP 
New York, Mỹ.

Ngày 11.9, tròn 20 năm ngày xảy ra vụ 
tấn công khủng bố 11.9 nhằm vào nước 
Mỹ làm gần 3.000 người thiệt mạng. Sau 
sự kiện 11.9, Mỹ đã phát động cuộc chiến 
chống khủng bố toàn cầu với việc đưa 
quân vào Afghanistan, nơi ẩn náu của 
Osama bin Laden - thủ lĩnh Al Qaeda. 
Tròn 20 năm kể từ khi xảy ra sự kiện 11.9, 
các hoạt động tưởng niệm diễn ra trên 
khắp nước Mỹ để tưởng nhớ các nạn nhân 
trong vụ khủng bố kinh hoàng này.

Tại lễ tưởng niệm, các thành viên của 
Hội đồng Bảo an đã tới đặt vòng hoa 
tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân từ hơn 
90 quốc gia thiệt mạng trong vụ tấn công 
khủng bố ngày 11.9.2001.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an 
cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình và 
bạn bè của những người thiệt mạng trong 
các cuộc tấn công 11.9, đồng thời cam kết 
sẽ tiếp tục ngăn chặn và chống chủ nghĩa 
khủng bố phù hợp với luật pháp quốc tế 
và giúp các thế hệ sau thoát khỏi thảm 
họa chiến tranh.

Theo Hội đồng Bảo an LHQ, đoàn kết 
chính là sức mạnh giúp cơ quan này thực 
hiện mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh 
quốc tế.
 Tròn 20 năm xảy ra vụ khủng bố 

Tưởng niệm nạn nhân vụ 
khủng bố kinh hoàng ngày 11.9

đẫm máu ngày 11.9, nhiều hoạt động 
tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng và bị 
thương vào ngày đen tối nhất trong lịch 
sử Mỹ được diễn ra. 

Tổng thống Biden và Đệ nhất Phu 
nhân Jill Biden đi thăm 3 địa điểm bị tấn 
công vào ngày 11.9.2001, bao gồm New 
York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở 
bang Pennsylvania. 

Trong một video đăng tải ngày 10.9 
trước lễ tưởng niệm 20 năm ngày xảy ra 
vụ tấn công khủng bố 11.9 nhằm vào Mỹ, 

Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người 
dân thể hiện tình đoàn kết, điều mà ông 
cho là “sức mạnh lớn nhất” của nước này.

Trong thông điệp dài 6 phút phát đi từ 
Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh: 
“Đối với tôi, đó là bài học trọng tâm của 
ngày 11.9... đoàn kết là sức mạnh lớn nhất 
của chúng ta... Đoàn kết không có nghĩa 
là chúng ta phải tin vào điều giống nhau, 
nhưng chúng ta phải có một sự tôn trọng và 
niềm tin cơ bản vào nhau và vào đất nước”.                   

(Theo VTV.VN, Vietnam+)

Tất cả mọi người đã có những phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại lễ tưởng niệm 20 năm 
vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ.                                                                                                                                                 Ảnh: CNN

Trong hai ngày 9 - 10.9, Đại sứ Nguyễn 
Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại 
ASEAN đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 65 
của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết 
ASEAN (IAI) và Cuộc họp Tham vấn lần 
thứ 11 của Nhóm Đặc trách IAI với các đối 
tác của ASEAN theo hình thức trực tuyến, 
với vai trò Chủ tịch Nhóm Đặc trách IAI 
năm 2021.

Cuộc họp lần thứ 65 của Nhóm Đặc 
trách IAI lần này có sự tham dự và báo 
cáo của đầu mối quốc gia IAI của các nước 
Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam, 
đối tượng thụ hưởng chính của IAI.

Nhóm đặc trách IAI ghi nhận Kế hoạch 
công tác IAI giai đoạn 3 đã chính thức kết 
thúc ngày 31.7.2021 với 23/26 dòng hành 
động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 
3 (2016 - 2020) được triển khai (chiếm 
88,5%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược,  
133 dự án đã được triển khai với tổng trị 
giá 42,87 triệu USD. Ba đề xuất dự án còn 
lại đã được chuyển tiếp sang Kế hoạch 
công tác IAI giai đoạn 4.

Nhóm Đặc trách IAI cũng thông qua 
1 dự án mới, nâng tổng số dự án đã được 
xét duyệt trong khuôn khổ Kế hoạch công 
tác IAI giai đoạn 4 (2021 - 2025) lên 22 dự 
án, trong đó có 17 dự án do Singapore tài 
trợ, 3 dự án do Nhật Bản tài trợ, 1 dự án 
do Australia tài trợ, 1 dự án do Singapore 
và Nhật Bản đồng tài trợ.

IAI được các nước ASEAN thông qua 
năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng 
cách phát triển giữa các nước ASEAN, 
hỗ trợ các thành viên mới là các nước hội 
nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực.

(Theo TTXVN)

Việt Nam chủ trì 
cuộc họp Nhóm 
Đặc trách Sáng kiến 
Liên kết ASEAN

Cuộc họp Tham vấn lần thứ 11 của Nhóm Đặc 
trách IAI với các đối tác của ASEAN diễn ra theo 
hình thức trực tuyến.                                  Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu 
đại sứ Mỹ vì cáo buộc can thiệp trước các 
cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga hôm 10.9, 
Đại sứ John Sullivan đã được cung cấp 
các “bằng chứng không thể chối cãi” về 
việc các công ty công nghệ Mỹ vi phạm 
luật pháp Nga liên quan đến cuộc bầu cử 
Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), dự kiến 
diễn ra từ ngày 17 đến 19.9.

Trong cuộc họp với đại sứ Mỹ, Thứ 
trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov 
cho biết Nga không thể chấp nhận hành 

Nga triệu tập đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng
vi can thiệp vào các vấn đề nội bộ của 
nước này.

Tuy nhiên, phía Nga không chỉ rõ 
những công ty Mỹ cũng như những vi 
phạm cụ thể.

Nga gần đây đã tăng cường kiểm soát 
mạng Internet của nước này và đã tiến hành 
các hành động pháp lý chống lại các công 
ty công nghệ nước ngoài liên quan đến các 
vấn đề nội dung trên mạng.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga và Bộ Ngoại 
giao Mỹ chưa có bình luận về vụ việc.                        

(Theo NLĐO)

Đại sứ John Sullivan (bên trái) bắt tay Tổng 
thống Vladimir Putin trong cuộc gặp năm  
ngoái.                                                                Ảnh: Reuters

Tổng cục Du lịch Thái Lan hôm 
10.9 thông báo, kể từ ngày 1.10, mọi 
khách quốc tế đã tiêm phòng Covid-19 
đầy đủ có thể đến thăm Bangkok và 4 
tỉnh khác gồm Chiang Mai, Chon Buri, 
Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan 
mà không phải cách ly 2 tuần trong 
khách sạn.

Các địa phương này dự kiến sẽ 

Thái Lan mở cửa đón khách quốc tế 
trong tháng 10.2021

áp dụng mô hình “Hộp cát” du lịch 
đã được thí điểm tại hòn đảo nghỉ 
dưỡng nổi tiếng Phuket từ hồi tháng 7. 
Phát ngôn viên chính phủ Thanakorn 
Wangboonkongchana cho hay, sau 
gần 2 tháng rưỡi thực hiện, đã có hơn 
29.000 du khách quốc tế tới Phuket, 
mang lại doanh thu gần 50 triệu USD.

Theo chương trình, các du khách 
phải ở trong một khu vực nhất định 
trong vòng 7 ngày sau khi đến nơi và 
làm các xét nghiệm kiểm dịch. Sau 
Phuket, thêm 3 hòn đảo khác là Samui, 
Tao và Phangan đã tái mở cửa với một 
số hạn chế chặt hơn đôi chút.

Nhà chức trách đã lên kế hoạch mở 
rộng triển khai chương trình cho 21 
địa điểm khác, bao gồm cả Chiang Rai, 
Sukhothai và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng 
bên bờ biển Rayong. Tuy nhiên, do Thái 
Lan vẫn chưa khống chế được đợt lây 
nhiễm thứ 3 và cũng là tồi tệ nhất kể từ 
đầu dịch nên cơ quan quản lý cảnh báo 
các kế hoạch có thể thay đổi.

(Theo vietnamnet.vn)

Từ ngày 1.10, du khách quốc tế đã tiêm ngừa 
Covid-19 đầy đủ có thể đến Bangkok, Thái Lan.                                                                             

Ảnh: EPA-EFE

 Đêm 10.9, một vụ nổ lớn và hỏa 
hoạn nghiêm trọng được cho là do rò rỉ 
khí gas tại một tòa chung cư ở TP Đại Liên, 
tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã 
khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 5 người 
bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực 
lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương đã 
có mặt tại hiện trường. Đám cháy được 
dập tắt lúc 2 giờ 30 phút sáng 11.9.
  Ba người đã thiệt mạng, trong 

đó có một bé gái 11 tuổi sau khi xảy 
ra vụ nổ khí gas tại Nga ngày 11.9 làm 
sập một phần ngôi nhà 2 tầng tại một 
ngôi làng ở Solidarnost, cách thủ đô 
Moskva 400 km về phía Nam. Ngoài 3 
người thiệt mạng còn có 6 người khác  
bị thương.              

 (Theo VOV.VN, TTXVN)

TIN VẮN
 Hãng Hàng không Quốc 

tế Pakistan (PIA) sẽ nối lại các 
chuyến bay từ Islamabad tới Kabul 
(Afghanistan) vào tuần tới. Đây sẽ là 
chuyến bay thương mại dịch vụ nước 
ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành 
quyền kiểm soát Afghanistan hồi 
tháng trước. (Theo TTXVN)
 Ngày 10.9 đã xảy ra các vụ đụng 

độ ở Bờ Tây liên quan tới vụ 6 tù nhân 
Palestine trốn khỏi nhà tù Gilboa của 
Israel. Trong số này có vụ một người 
Palestine bị bắn tử vong sau khi dùng 
dao đâm cảnh sát Israel tại thành cổ 
Jerusalem. (Theo baoquocte.vn)
 Ngày 10.9, giới chức Bờ Biển 

Ngà thông báo 5 người đã thiệt mạng 
khi một máy bay trực thăng quân sự 
bị rơi ở miền Bắc nước này. 

(Theo TTXVN)
 Ít nhất 4 người, trong đó có 2 

nhân viên cứu hỏa bị thương nhẹ và 
một số bệnh nhân đã nhanh chóng 
được sơ tán khỏi đám cháy bùng phát 
dữ dội tại bệnh viện St. John ở quận 
Queens thuộc TP New York chiều 10.9 
(theo giờ Mỹ). (Theo VOV.VN)

Nổ khí gas khiến  
11 người chết,  
11 người bị thương 
ở Trung Quốc, Nga
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BÁO BÌNH ĐỊNH XUẤT BẢN HẰNG NGÀY - BÁO ĐIỆN TỬ LIÊN TỤC CẬP NHẬT  n

Đẹp

Ricky Greenhowe phát hiện con 
tôm hùm có màu sắc đặc biệt ở vùng 
biển gần TP Aberdeen vào sáng 2.9.

Greenhowe trông thấy con tôm 
hùm xanh dương trong một chiếc 
giỏ câu, loại giỏ dùng để bắt động 
vật giáp xác, và kéo nó lên mặt nước. 
Ngư dân 47 tuổi chuyên đánh bắt cá 
ở ngoài khơi Aberdeen từ thời thiếu 
niên. Anh cho biết chưa từng trông 
thấy con tôm nào tương tự trong suốt 
hơn 30 năm hành nghề.

Greenhowe sẽ tặng con tôm hùm 
cho một thủy cung địa phương. Nếu 
không tìm được nơi phù hợp cho 
con vật, anh sẽ thả nó về biển. Các 
chuyên gia ước tính tỷ lệ bắt gặp tôm 
hùm màu xanh dương vào khoảng 
1/2.000.000. Nhưng Robert Bayer, 
giáo sư động vật và thú y ở Đại học 
Maine, nhấn mạnh con số chỉ mang 
tính ước đoán.

Con tôm hùm xanh dương mà 
Greenhowe bắt được ở Scotland 
nặng khoảng 1,5 kg. Theo anh, tôm 
hùm bình thường lớn cỡ này có giá 
35 USD. Những con tôm hùm châu 
Âu thường có vỏ màu tối hoặc xanh 
sẫm, một số con gần như màu đen. 
Khi được nấu chín, tôm hùm có màu 
đỏ cam quen thuộc. Tôm hùm đánh 
bắt ở biển Đại Tây Dương thuộc 
Bắc Mỹ có màu nâu - xanh giống 
màu bùn.

 (Theo Newsweek)

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

Ngư dân 
Scotland bắt tôm 
hùm xanh 1,5 kg

Phải đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu trên Trái 
Đất, nhiều loài động vật đang trải qua quá trình thay đổi 
về hình dạng cơ thể.

Vẹt mào đỏ, loài chim đang xuất hiện những thay đổi 
về ngoại hình như kích thước mỏ tăng lên để ứng phó 
với biến đổi khí hậu.

Sara Ryding, nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin, 
Australia, một trong những tác giả cho biết mỏ, chân, tai 
của nhiều loài ngày càng lớn hơn để chúng điều chỉnh nhiệt 
độ cơ thể tốt hơn khi Trái Đất đang có xu hướng nóng hơn.

Trong hơn 30 loài động vật được xem xét trong nghiên 
cứu, các nhà khoa học nhận thấy sự thay đổi lớn nhất về 
kích thước xảy ra ở một số loài vẹt Australia. Kích thước mỏ 
của loài vẹt tăng trung bình từ 4% đến 10% kể từ năm 1871.

Sara Ryding cho biết: “Điều đó có nghĩa là động vật 
đang tiến hóa nhưng không chắc chắn tất cả chúng đang 
đối phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi chưa rõ liệu 
những thay đổi hình dạng bên ngoài này có thực sự hỗ 
trợ cho sự tồn tại của chúng hay không. Động vật phát 
triển như vậy trong một khung thời gian tương đối ngắn. 

Động vật “thay đổi hình dạng” để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Những thay đổi rất khó nhận ra ngay lập tức nhưng đó 
là thay đổi quan trọng về mặt chức năng”.

Theo các nhà nghiên cứu, khí hậu nóng lên là một “lý 
lẽ thuyết phục”, là động lực thúc đẩy những thay đổi về 
hình dạng, nhưng rất khó để chắc chắn “thiết lập quan 
hệ nhân quả”.

Ở một số loài động vật sinh sống tại vùng khí hậu 

ấm hơn, có phần phụ lớn hơn, ví dụ như cánh và mỏ, 
để chúng điều khiển, kiểm soát nhiệt độ cơ thể tốt hơn. 
Đồng thời kích thước cơ thể có xu hướng co lại, vì cơ thể 
nhỏ hơn giữ nhiệt ít hơn.

Tại Mỹ, nghiên cứu gần đây trên 70.716 con chim di 
cư đại diện cho 52 loài cho thấy kích thước của chúng 
ngày càng nhỏ, trong suốt 4 thập kỷ qua, và sải cánh rộng 
hơn. Những con chim bị chết khi va vào các tòa nhà cao 
tầng ở Chicago trong quá trình di cư và được thu thập 
lại để nghiên cứu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chuột chù và dơi cũng có sự 
thay đổi về kích thước, tai, đuôi, chân và cánh của chúng 
lớn hơn.

Sara Ryding giải thích rằng: “Các nghiên cứu của 
chúng tôi đều xem xét cách động vật phản ứng với biến 
đổi khí hậu bằng cách thay đổi diện tích bề mặt”.

Nghiên cứu thêm về các loài khác nhau, trong các 
hệ sinh thái khác nhau để xác định mức độ rộng hơn, 
giúp dự đoán loài nào có thể thay đổi hình dạng trong 
tương lai.                                   (Theo infonet.vietnamnet.vn)

Kích thước mỏ của loài vẹt mào đỏ đã thay đổi lớn hơn so với trước đây.

Tôm hùm xanh dương ở ngoài khơi Aberdeen. 
Ảnh: Ricky Greenhowe

Năm nay, dự đoán mùa đông sẽ không quá lạnh. Chính vì vậy, các mẫu áo khoác dáng 
dài sẽ được các cô nàng săn đón. Càng ngày, các chị em càng quan tâm hơn tới giá trị 
thời trang của bộ đồ mình mặc. Những mẫu áo này giúp chị em dễ mix đồ, dễ mặc đẹp, 
tiện lợi, dễ dàng tạo phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ trong mùa thu đông này.      

(Theo thoitrangtre.vn)

Áo khoác 
dáng dài lên ngôi


